
Att rösta på valdagen
Som väljare är du knuten till ett geografiskt område som 
kallas valdistrikt. Varje valdistrikt har en egen vallokal som 
är öppen 8-20 på valdagen och det är bara i den vallokalen 
du kan rösta om du väljer att rösta på valdagen den 9 
september. Vilket valdistrikt du tillhör och adressen till din 
vallokal står på ditt röstkort.

För att rösta på valdagen behöver du bara ha med dig giltig 
legitimation till vallokalen. Det är inget krav att du ska ta 
med röstkortet när du röstar i din vallokal.

Om du inte kan ta dig till en vallokal
Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsätt-
ning inte kan ta dig till en vallokal kan du rösta med bud. 
Budet måste vara minst 18 år och vara antingen anhörig, 
vårdare eller lantbrevbärare. Att rösta med bud kräver 
en budröstningssats som kan hämtas i vallokaler under 
förtidsröstningen och under valdagen. Det går också bra 
att beställa hem en budröstningssats genom att kontakta 
Helsingborgs stad på 042–10 50 00.

Du som inte kan ta dig till vallokalen och inte har någon 
som kan vara bud kan få hjälp av ambulerande röstmot-
tagare. Ring 042–10 50 00 för tidbokning.

Kontakta oss

Helsingborg kontaktcenter
Telefon: 042-10 50 00
E-post: kontaktcenter@helsingborg.se
Besöksadress: Stortorget 17

Webbplatser
helsingborg.se
helsingborg.se/val2018

For information in other languages
val.se

A
llt du behöver veta om

 hur och var du röstar i valet 2018. 
Du kan förtidsrösta från 22 augusti.

helsingborg.se/val2018

Vem får rösta?
Den 9 september är det allmänna val i Sverige. Du som bor 
i Helsingborg kan ha rätt att rösta till regionfullmäktige i 
Skåne samt kommunfullmäktige i Helsingborg. Vem som 
har rätt att rösta i respektive val skiljer sig något.

Du har rösträtt i valet till riksdagen om du

• senast på valdagen fyller 18 år,

• är svensk medborgare

• och är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt i valen till region- och kommunfullmäktige 
om du

• senast på valdagen fyller 18 år,

• är folkbokförd i kommunen eller regionen/landstinget

• och är svensk medborgare, EU-medborgare eller med-
borgare i Norge eller Island. Är du medborgare i något 
annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige minst 
tre år på valdagen.

Röstkortet kommer i din brevlåda mellan 
16 och 22 augusti
Alla som har rätt att rösta i något av höstens val kommer 
att få sitt röstkort skickat till sin folkbokföringsadress mel-
lan 16 och 22 augusti. På röstkortet står det vilka val du har 
rösträtt i samt vilket valdistrikt du tillhör och adress till den 
vallokal du ska gå till om du röstar på valdagen. 

Om du inte fått något röstkort, eller om ditt röstkort kommit 
bort, kan du kontakta Helsingborgs stad på 042-10 50 00 
så kan vi i de flesta fall hjälpa dig att skriva ut ett nytt.

Val 2018
9 septem

ber



Öppettider förtidsröstning ons 22/8 tors 23/8 fre 24/8 lör 25/8 sön 26/8 mån 27/8 tis 28/8 ons 29/8 tor 30/8 fre 31/8  lör 1/9 sön 2/9 mån 3/9 tis 4/9 ons 5/9 tor 6/9 fre 7/9 lör 8/9

Adolfsberg Träffpunkt, Södra Hunnetorpsvägen 56 14-19 - - 12-15 - 11-14 - 14-19 - - 12-15 - - - 14-19 - - 12-15

Arbetsförmedlingen, Södergatan 39 11-15 11-19 11-15 - - 11-15 11-15 11-15 11-19 11-15 - - 11-15 11-15 11-15 11-19 11-15 -

Bårslöv, Församlingsgården, Ekebyvägen 10 - - - 13-17 - - - 15-19 - 13-17 13-17 - 15-19 - 15-19 - 10-14 13-17

Drottninghögs bibliotek, Blåkullagatan 5 13-16 13-16 13-16 - - 13-18 13-16 13-16 13-16 13-16 - - 13-18 13-16 13-16 13-16 13-16 -

Elinebergs bibliotek, Ramlösavägen 90 - 11-16 - - - 15-18 10.30-12 - 11-16 - - - 15-18 10.30-12 - 11-16 - -

Helsingborg kontaktcenter, Stortorget 17 10-18 10-18 10-16 10.30-14 - 10-18 10-18 10-18 10-18 10-16 10.30-14 - 10-18 10-18 10-18 10-18 10-16 10.30-14

Helsingborgs lasarett, Charlotte Yhlens gata 10 12-18 12-18 11-16 11-16 11-16 12-18 12-18 12-18 12-18 11-16 11-16 11-16 12-18 12-18 12-18 12-18 11-16 11-16

Kattarp, Sockenstugan, Hasslarpsvägen 1 - - 16-18 - - - - 16-19 - 16-18 10-13 - - 14-18 - - 14-18 -

Laröd, Helsingborgshems hyresgästlokal, Travvägen 29 14-17 - - - 10-14 - 14-17 - 14-17 - - 15-19 - - - 15-19 - 10-14

Maria Park, Linnéaträdgården, Mariehällsvägen 100 - - - - 13-16 - - 11-16 - 11-16 - 13-16 - - 11-16 - 11-16

Mörarp, Helsingborgshems hyresgästlokal, Bjuvsleden 15 - 15-19 - - 10-13 - - 15-19 - - 15-19 - - - - 15-19 - 10-13

Planteringen, Träffpunkt Rosenknoppen, Planteringsvägen 36 - 15-19 - - 13-16 - 13-16 - 15-19 - - 13-16 - 13-16 - 15-19 - -

Påarps bibliotek, Ekebergavägen 7 - - 11-15 - - - 11-17 - - 11-15 - - - 11-17 - - 11-15 -

Ringstorps bibliotek, Johan Banérs gata 66 15-18 14-16 14-16 - - 15 -18 14-17 15-18 14-16 14-16 - - 15-18 14-17 15-18 14-16 14-16 -

Rosengårdens bibliotek, Ludvikagatan 57 11-16 - 10.30-12 - - 15-18 - 11-16 - 10.30-12 - - 15-18 - 11-16 - 10.30-12 -

Rydebäcks bibliotek, Frösögatan 3A 15-18 13.30-16 - 10.30-12 - 15-18 13.30-16 15-18 13.30-16 - 10.30-12 - 15-18 13.30-16 15-18 13.30-16 - 10.30-12

Råå bibliotek, Kaptensgatan 24 10.30-12 13.30-16 - 10.30-12 - 15-18 15-18 10.30-12 13.30-16 - 10.30-12 - 15-18 15-18 10.30-12 13.30-16 - 10.30-12

Stadsbiblioteket, Bollbrogatan 1 10-18 10-18 10-18 12-15 12.30-15 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 12-15 12.30-15 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 12-15

THINK Helsingborg, Bredgatan 11 - 11-14 - - - - 16-19 - 11-14 - - - - 16-19 - 11-14 - -

Vallåkra bygdegård, Ryavägen 38 - 16-19 - - - - 14-17 - 16-19 - - 10-14 - 14-17 - 14-17 - -

Väla Centrum, ingång 5 och 6, Marknadsvägen 9 11-19 11-19 11-19 11-17 11-17 11-19 11-19 11-19 11-19 11-19 11-17 11-17 11-19 11-19 11-19 11-19 11-19 11-17

Ödåkra bibliotek, Norra Rälsgatan 1 - 13.30-16 - 10.30-12 - 15-18 10.30-12 - 13.30-16 - 10.30-12 - 15-18 10.30-12 - 13.30-16 - 10.30-12

Valdag 9 september 2018. Din röst räknas!
Förtidsrösta från och med 22 augusti
Förtidsröstningen pågår under perioden 22 augusti - 9 september och du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i 
hela Sverige. Vid förtidsröstningen behöver du utöver giltig legitimation även överlämna ditt röstkort. Skulle du ha glömt ditt röstkort 
hemma erbjuder de allra flesta förtidsröstningslokalerna i Helsingborg möjligheten att skriva ut dubblettröstkort på plats. 

Nedan ser du förtidsröstningslokalernas öppettider i Helsingborg. Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen erbjuds även 
förtidsröstning den 9 september på Järnvägsgatan 22 klockan 8.00-20.00.


