KIMITOÖNS KOMMUN
PRESIDENTVAL 2018
Presidentvalet förrättas söndagen den 28 januari 2018. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna,
förrättas ett eventuellt andra val söndagen den 11.2.2018. Kimitoöns kommun är indelad i fem röstningsområden.
Röstningslokalerna för dessa röstningsområden är följande:
Röstningsområde
1. Dalsbruk
2. Björkboda-Kulla
3. Skärgården
4. Kimito
5. Västanfjärd

Röstningsställe
Kommunkansliet
Dragsfjärds församlingshem
Kasnäs badhus
Skolcentrets matsal
Västanfjärds bibliotek,
bottenvåningen

Malmvägen 2
Kapellbacksvägen 6
Kasnäsvägen 1294
Skolvägen 4
Lammalavägen 106

Valförrättningen börjar valdagen kl. 9.00 och pågår utan avbrott till kl. 20.00. Röstningsområdet framgår av det valkort som
skickats till de röstberättigade. Detta valkort ska om möjligt tas med till röstningslokalen.
Enligt vallagen är väljaren skyldig att styrka sin identitet för valfunktionären. Därför bör du ta med ett intyg över din identitet. Du
kan också ta anmälan om rösträtt med dig till röstningen.
FÖRHANDSRÖSTNING
Förhandsröstningen vid presidentvalet inleds onsdagen den 17 januari 2018 och avslutas tisdagen den 23 januari 2018.
Förhandsröstningen vid ett eventuellt andra val inleds onsdagen den 31 januari 2018 och avslutas tisdagen den 6 februari 2018.
Dessa val förrättas enligt följande:
Kommunkansliet i Dalsbruk
Malmvägen 2, 25900 Dalsbruk

Mån–Fre
Lör–Sön

kl. 9.00–17.00
kl. 10.00–16.00

Biblioteket i Kimito (Villa Lande)
Engelsbyvägen 8, 25700 Kimito

Mån–Fre
Lör–Sön

kl. 9.00–17.00
kl. 10.00–16.00

Biblioteket i Västanfjärd, bottenvåningen
Lammalavägen 106, 25830 Västanfjärd

Ons–Fre
Lör

kl. 9.00–17.00
kl. 10.00–16.00

Hitis-Rosala skola
Stenmarsvägen 1, 25950 Rosala

Ons

kl. 9.00–13.00

Förhandsröstning anordnas även onsdagen den 17 januari 2018 och vid ett eventuellt andra val onsdagen den 31
januari 2018 enligt följande:
m/s Stella/Holma förbindelsebåtbrygga
m/s Stella/Tunnhamn förbindelsebåtbrygga
m/s Stella/Vänö förbindelsebåtbrygga

kl. 15.15–15.25
kl. 16.00–16.10
kl. 16.40–17.05

Vid förhandsröstningen bör identitetshandlingar medtas och om möjligt valkortet.
HEMMARÖSTNING
En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan stora svårigheter kan ta
sig till ett förhandsröstningsställe eller till vallokalen på valdagen, kan rösta på förhand i sitt eget hem i den kommun som
antecknats som hans eller hennes hemkommun i rösträttsregistret. En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som
har rätt att rösta hemma får rösta i samband med hemmaröstningen.
Den som önskar rösta hemma ska anmäla detta till centralvalnämnden i Kimitoöns kommun senast tisdagen den 16 januari
2018 kl. 16.00 och vid ett eventuellt andra val senast tisdagen den 30 januari 2018 kl. 16.00. Om en
närståendevårdare som bor i samma hushåll avser att rösta i samband med hemmaröstningen, ska det nämnas i anmälan.
Hemmaröstningen sker under tiden 17.1–23.1.2018 och vid ett eventuellt andra val 31.1–6.2.2018.
Blankett för skriftlig anmälan till hemmaröstning kan fås från centralvalnämnden i Kimitoöns kommun, Vretavägen 19, 25700
Kimito eller per telefon 42 600.
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