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Bakgrund
Vid val så kan politiska partier söka tillstånd hos Polismyndigheten för att ställa upp valstugor samt
affischera. Kommunen bestämmer vilken kommunal mark som valstugorna kan anvisas till samt vart
det är tillåtet att affischera.

1 Valstugor
För placering av valstugor i Nordmalings kommun gäller följande:









tillstånd för uppställning av valstuga ska sökas hos polismyndigheten i god tid före
valaktiviteten.
valstugan får ställas upp under högst en månad före valdagen (eller större
informationskampanjer med brett allmänintresse). Valstugan ska vara borttagen senast
tre dagar efter valet.
markyta som upplåtes för valstuga eller motsvarande redovisas i kartbilaga och
bokning av plats görs hos kommunens samhällsbyggnadsavdelning.
endast en valstuga eller motsvarande per parti är tillåten
storleken på valstuga eller motsvarande är max 15 kvadratmeter, med en utvändig
takhöjd på högst 3,5 meter. Husvagnar, släpvagnar samt tält upp till 18 kvadratmeter
tillåts.
vid placering av valstugorna ska tillståndshavaren tänka på att samsas med de övriga
partierna om utrymmet, att placera ut valstugorna under tid för ”lågtrafik” samt att
hålla valstugor eller motsvarande med omgivning i vårdat skick.

2 Affischering vid val
För affischering i samband med val i Nordmalings kommun gäller följande:







tillstånd ska sökas hos polismyndigheten i god tid före valaffischering på offentlig
plats
valaffischer får sättas upp max fyra (4) veckor innan val och skall vara borttagna
senast en (1) vecka efter valdagen
valaffischerna skall placeras så att de inte utgör en säkerhetsrisk för gående och övrig
trafik, vilket innebär att de inte får placeras så att de är hindrande för framkomlighet
och är placerade minst 10 meter från en korsning.
valaffischer ska utformas så att de inte kan förväxlas med vägmärke eller
trafikanordning
valaffischer med stor textmängd får inte placeras så att de främst vänder sig till
fordonsförare








tillsyn av valaffischerna ska ske så att de inte vållar nedskräpning i området
valaffischering får inte ske på väg- eller trafikanordning (exempelvis, vägmärken).
Affischering på belysningsstolpar tillåts om de inte utgör en risk för trafikanter och
gående.
valaffischer får inte placeras i kurva eller korsning eller i övrigt så att sikten skyms för
fordonsförare
valaffischering får inte göras på busskurer, broar i tunnlar eller andra typer av
anläggningar för vägdrift och teknisk försörjning
valaffischering får inte göras på träd

