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Information om ambulerande röstmottagning på 
Grötö och Kalvsund under EU-valet 2019 
 

Ny valdistriktsindelning från och med 1 januari 2019 

Den 8—26 maj är det val till Europaparlamentet. Genom ett beslut av länsstyrelsen 

under våren 2018 har Öckerö kommun en ny valdistriktsindelning sedan den 1 januari 

i år. Detta innebär bland annat att Grötö-Kalvsund och Björkö har slagits ihop till det 

nya valdistriktet Östra. Varje valdistrikt ska enligt vallagen ha en vallokal, och denna 

kommer finnas på Björkö nu under EU-valet (matsalen på Västergårdsby). Därför 

kommer ingen vallokal att finnas på Kalvsund från och med i år, och pga. få äldre rös-

tande i den tidigare vallokalen Såsen kommer heller ingen förtidsröstningslokal att 

finnas på ön. För att kompensera för detta har valnämnden istället beslutat att skicka 

ambulerande röstmottagare till Kalvsund och Grötö.  

 

Hembesök av kommunens ambulerande röstmottagare 

Väljare som inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe kan boka in ett hembe-

sök av kommunens ambulerande röstmottagare. Dessa är tillgängliga under kommun-

husets öppettider perioden 8—24 maj samt på valdagen den 26 maj kl. 12—18. Besök 

sker efter överenskommelse mellan valkansliet och väljaren. Bokning kan göras på föl-

jande sätt: 

 

• Via telefon: 031-97 62 00 (på vardagar) och 031-97 89 50 (på valdagen) 

• Via e-post: kommun@ockero.se (på vardagar) 

   
 
 
 
Vår beteckning: 
KS 0014/19 

   

 
Er beteckning: 
 
Datum:  
2019-05-03 

  

 
 
 

Mottagare: 
Kalvsunds allmännyttiga samhällsförening 
Grötö ö-råd 
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Samtliga ambulerande röstmottagare har tystnadsplikt och är anställda av Öckerö 

kommun. De legitimerar sig alltid i samband med hembesök, och tar då med sig val-

sedlar och valkuvert. Väljaren behöver ha sitt röstkort och en giltig id-handling till 

hands för att styrka sin identitet. Rösten ska göras i ordning på samma sätt som vid 

röstning i en förtidsröstningslokal. Röstmottagarna tar sedan med sig rösten och röst-

kortet i ett fönsterkuvert till valnämndens kansli (valkansliet), som ser till att rösten 

transporteras till väljarens vallokal på valdagen. 

 

Ambulerande röstmottagning på era öar onsdagen 22 maj 

Valkansliet (valnämndens kansli) kommer att skicka ut ambulerande röstmottagare till 

Grötö och Kalvsund kl. 13—17 onsdagen den 22 maj, om det finns intresse för detta. Vi 

vill nu be om er hjälp med följande: 

 

• Är några personer på Kalvsund och Grötö intresserade av denna service, och 

hur många i så fall på respektive ö? 

• Om intresse finns, kan ni maila personernas namn och telefonnummer till un-

dertecknad så vi kan boka in tider för hembesök? 

 

Tack på förhand, och trevlig helg! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Daniel Spindel, 

Valsamordnare 

Öckerö kommun  

E-post: daniel.spindel@ockero.se   

Telefon: 031-97 88 51 
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