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י שטימען
 מאי איז עלעקשן טאג26
פא ר די איי ראפעאישע פא רליאמענט
?ו ו ע ר ק ע ן ש ט ימ ע ן

 זענט געווען רעגיסטרירט אין,אי ר זענט בא רעכטיגט צו שטימען אויב אי ר זענט א שוועדישע בי רגע ר און זענט
רלאנגט
רט אין שוועדן און פא
רי
רעגיסט, מיטגליד סטעיטEU  אדע ר אי ר זענט א בי רגע ר פון סיי וועלכע,שוועדן
. יאר אלט ביי עלעקשן טאג18 ר מוזט זיין
 אי.רס
רן אין די ליסטע פון וויילע
א ריינגע רעכנט צו ווע

רטל
ר ס ב א ק ומ ע ן א ש ט ימ ע ן ק א
ווייל ע

. וועט אי ר באקומען א שטימען אויף פאסט דריי וואכן איידער די עלעקשען,אויב איר זענט בארעכטיגט צו שטימען
 ווי אויך ביישפילן, אדרעס און די שעות אין וועלכע אייער פאלינג סטאנציע איז אפן,דאס קא רטל צייגט אייער נאמען
 קענט אי ר באשטעלן א נייע פון, אויב אי ר האט נישט אייע ר שטימען קא רטל.פון פלעצע ר פא ר שטימען פון פ ריע ר
.(Valmyndigheten) אייע ר מיוניציפאליטעט אדע ר די עלעקשן אוטא ריטעט

צ ע ט ל י ך- ש ט ים

.רטייען
רט וואו מען קען שטימען און פון די פא
צעטליך דא-אי ר וועט געפינען שטים
Ta med ditt röstkort och din id-handling när du ska rösta.
Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet!
107 91 Stockholm
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שטימען פאר א פארטיי
רטיי'ס נאמען איז אויף די
 די פא.רטיי
ר א פא
ר פא
אין אלגעמיין שטימט אי
 דאן ש רייבט,צעטל- אויב אי ר געפינט נישט אייע ר פא רטיי'ס שטים.צעטל-שטים
.צעטל-קלאר אייער פארטיי אויף א ליידיגע שטים
שטימען פאר אן אינדיווידועלע מענטש
איר קענט שטימען פאר א געוויסע קאנדידאט פון אייער פארטיי דורך צייכענען
 אין די קעסטל צו די לינקע זייט פון דעם קאנדידאט'ס נאמען אדער סיי וואוX אן
 אי ר קענט אויך שטימען פאר וועם איר ווילט דורך שרייבן דעם.נעבן דעם נאמען
.צעטל-רטיי און דעם קאנדידאט אויף א ליידיגע שטים
נאמען פון די פא

ש ט ימ ע ן

Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom,
funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal.
Material för budröstning finns att hämta på alla ställen
där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud.
Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får
budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information.
Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom,
funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal.
Material för budröstning finns att hämta på alla ställen
där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud.
Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får
budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information.
Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom,
funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal.
Material för budröstning finns att hämta på alla ställen
där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud.
Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får
budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information.

020-825 825 www.val.se
Det finns även information på lättläst svenska,
teckenspråk, punktskrift och CD (daisy).
Davvisámigiella
Deutsch
English
Español
Français
Julevsámegiella
Af-Soomaali
Bosanski/
Hrvatski/Srpski

Kurmancî
Meänkieli
Polski
Romani
Shqip
Suomi
Svenska
Türkçe
Åarjelsaemie

Plats för information - max 800 tecken

יידיש
ภาษาไทย
РУССКИЙ

Undrar du hur val i Sverige går till?
Informationsblad finns att beställa på följande språk:

 מאי26 ,שטימען ביי אייע ר פאלינג סטאנציע אויף עלעקשן טאג
 די פאלינג סטאנציע איז אפן נא ר אויף.איר קענט שטימען ביי א פאלינג סטאנציע נאר אויף אייער שטימען קארטל
 ווערט אייער נאמען פארצייכנט אויף די ליסטע פון, ווען איר שטימט ביי אייער פאלינג סטאנציע.אן עלעקשן טאג
.צעטלעך-ריינגעלייגט אין די שאכטל פון שטים
רט א
ר שטים ווע
רס און אייע
וויילע

Valmyndigheten ger information om val

שטימען פון פריער אין אייער מיוניציפאליטעט אדער סיי וואו אנדערש
רט אין שוועדן פון אומגעפער דריי וואכן איידער עלעקשן
איר קענט שטימען פון פריער אין סיי וועלכע שטימען א
טאג ביז עלעקשן טאג .אי ר קענט אויסגעפונען וואו איר קענט שטימען פון פריער ביי אייער מיוניציפאליטעט אויף
.www.val.se
איר מוזט האבן אייער שטימען קארטל מיט זיך כדי צו שטימען פון פ ריע ר.
שטימען פון אויסלאנד
אויב איר זענט אין אויסלאנד ,קענט איר שטימען דורכן פאסט ביי פיל שוועדישע עמבאסיס און קאנסולאטן.
ר נוצן ספעציעלע מאטע ריעל וואס אי ר קענט באשטעלן פון די עלעקשן
רפט אי
רכן פאסט ,דא
צו שטימען דו
אוטא ריטעט ,מיוניציפאליטעט ,עמבאסיס אדע ר קאנסולאטן.

ה יל ף מ י ט ש ט ימ ע ן

שטימען דו רך א שליח
אויב ,צוליב א ק ראנקהייט ,פיזישע דיסעביליטי אדע ר עלטע ר ,קענט אי ר נישט גיין צו א פאלינג סטאנציע אדע ר
שטימען א רט ,קענט איר שטימען דורך א שליח .די וועלכע זענען אין טורמע קענען אויך שטימען דורך א שליח .עס
נויטיגט זיך ספעציעלע מאטע ריעל כדי צו שטימען דורך א שליח ,וואס מען קען באשטעלן דורך אייער
מיוניציפאליטעט אדע ר די עלעקשן אוטא ריטעט.
די פאלגנדע מענטשן קענען זיין שליחים:
• מאן ,ווייב אדער ליוו-אין פארטנער
• קינדער ,אייניקלעך ,עלטערן אדער געשוויסטער פון מאן ,ווייב אדער ליוו-אין פארטנער
• טורמע איינגעשטעלטע
דע רשליח מוז זיין כאטש  18יא ר אלט און צייגן .ID
מאביל עלעקשן קלערקס
אויב אי ר האט נישט ווע ר עס זאל זיין פא ר אייך א שליח ,קען די מיוניציפאליטעט ע רלעדיגן פא ר אייך אז אן
עלעקשן קלערק זאל אייך באזוכן .פארבינדט זיך מיט אייע ר מיוניציפאליטעט פא ר מע ר אינפא רמאציע.

א י ר א יי ע ר א יד ע נ ט י ט ע ט

צו קענען שטימען מוזט איר אויפווייזן אייער אידענטיטעט .אויב די עלעקשן קלערק קען אייך נישט ,מוזט
איר צייגן אייע ר  ,IDאזויווי א דרייווער'ס לייסענס אדער פאספארט .אויב איר האט נישט קיין  ,IDדאן קען
א צווייטער אנגעבן אז זיי קענען אייך ,אבער זיי מוזן צייגן .ID

רליעמענט עלעקשן פון 2019
ר א פ ע א יש ע פ א
ר פ ון ד י א יי
ק א ל ע נד ע
 11אפ ריל

פ ריעסטע טאג צו שטימען אויף פאסט פון אויסלאנד

 26אפ ריל

אייעררעכט צו שטימען ווערט באשטימט לויט די אינפארמאציע אין די שטייער אוטאריטעט
פאפולאציע רעגיסטע ר

 2מאי

פריעסטע דאטום צו שטימען ביי שוועדישע עמבאסיס און קאנסולאטן אין אויסלאנד

 8מאי

שטימען פון פ ריע ר הויבט זיך אן אין שוועדן

 26מאי

עלעקשן טאג

www.val.se
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