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Riksdagsvalet 2019   
 
Utomhusreklamplatser 
 
Information till grupperna som ställt upp kandidater vid valet 

 
För centraliserad valreklam utomhus ordnar Kyrkslätts kommun enhetliga ställningar för 
valaffischer som står till förfogande för de partier som ställer upp kandidater. 
Kommunen lånar gratis ut fondskivorna till annonsörernas användning. Kommunen 
placerar ut ställningarna. Partierna/grupperna som ställt upp kandidater ska själva fästa 
affischerna på ställningarnas fondskivor (rekommendation: på båda sidorna) och 
placera skivorna i ställningarna. Valreklamställena är avgiftsfria och dubbelsidiga. 

  
Ställningarna för valaffischerna är uppbyggda och används på samma sätt som i andra 
kommuner som ordnar möjlighet till centraliserad valreklam. Ställningarna och 
fondskivorna är kommunens egendom.  
 
Förhandsröstningen vid riksdagsvalet börjar 3.4.2019. Kommunförbundet 
rekommenderar att utomhusreklamen för valet inleds veckan innan den egentliga 
förhandsröstningen börjar, dvs. onsdag 27.3.2019. Kommunen ser till att ställningarna 
står på sina platser senast måndag 25.3.2019.   
 
Uppgifter om utomhusreklam för Europaparlamentsvalet skickas senare.  

  

Ställningarnas placering  
 

Kommunen placerar ställningar för valaffischer på 15 platser. Det har gjorts vissa 
justeringar i placeringen av ställningarna jämfört med tidigare val, bl.a. på grund av 
byggarbetet vid järnvägsstationen. Kartbilderna har uppdaterats på motsvarande sätt. 
Ställningarna placeras på följande platser: 
 

1. Torgområdet  
Väster om kyrkan, från klockstapeln sett framåt till vänster, vid kanten av gång- och 
cykelvägen som leder ner till parkeringsplatsen. 

 
2. Centrum, busstationen och järnvägsstationen 

Grönremsan mellan busstationen och Stationsbågen, parallellt med Stationsbågen 
 

3. Munkkulla  
Mittemot biografen på andra sidan av vägen, nära ingången till tunneln under järnvägen. 
 Platsen ligger inte på arbetsplatsområdet så användningen behöver inte tillstånd från 
arbetsplatsen.  
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4. Lindal  
Vid Lindalsvägen, invid Varubodens butik på andra sidan av vägen, på gräsremsan mellan 
körbanan och cykelvägen.  

 
5. Simhallen  

Höger om vägen som leder från Gesterbyvägen till simhallen, vid kanten av trottoaren bakom 
cykelställningarna.  

 
6. Gesterby, ungdomsgården  

Mittemot Gesterby ungdomsgård, mellan parkeringsplatsen och gång- och cykelvägen.  
 

7. Bredberget, Tolls korsning  
Vid Bredbergsvägen invid skolan, mellan körbanan och gång- och cykelvägen. 

 
8. Bro-Kolsarby  

I början av Nargövägen på grönremsan mellan gatan och gång- och cykelvägen. 
Kommunaltekniska sektorn anvisar att man bör vara noggrann beträffande reklamen i Bro-
Kolsarby; affischerna får inte placeras för nära korsningen, så de utgör sikthinder.   

 
9. Kantvik, butiken  

Parallellt med Sockerbruksvägen på gräsremsan lite västerut från Varubodens butik.  
 

10. Jorvas  
Väster om korsningen av Gamla Kustvägen och Masabyvägen parallellt med Gamla Kustvägen, 
vid kanten av gång- och cykelvägen. 

 
11. Masaby  

På grönremsan mellan Tinagränden och K-butikens gårdsområde. 
 

12. Sundsberg  
Mittemot daghemmet, vid Sundets allé.  

 
13. Evitskog  

Vid Evitskogsvägen, framför affärscentret, på gårdsplanens sida mot vägen. 
 

14. Lappböle  
Vid Evitskogsvägen, mittemot butiken i Lappböle på andra sidan av vägen. Ställningen kan 
vara enkelsidig. 

 
15. Veikkola, torget 

Vid Koskistorget, mellan taxistationen och Andelsbanken.  
 
Bifogat finns en karta över varje område, där ställningens plats är markerad. Ställningen 
som är utritad på kartorna visar inte den verkliga ställningens storlek. Vid alla 
reklamplatser rekommenderas att reklamerna fästs på båda sidorna av fondskivan.  
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Reklamens plats på ställningarna 

  
Varje parti/grupp får till sitt förfogande en öppning med fondskiva i varje ställning för 
valaffischer (affischerna fästs på skivans båda sidor).  
 
På några platser kan ställningen av praktiska skäl vara i två eller flera delar. Dessa anses 
här vara en enda ställning.  

  
Avhämtning, skötsel och avlägsnande av fondskivorna 
 
Partierna avhämtar själva fondskivorna på kommunens centraldepå, helst veckan före 
ställningarna sätts upp, på förmiddagen måndag-onsdag 18-20.3.2019. Om dess tider 
inte passar, kontakta centraldepån för att komma överens om en annan tidpunkt.  
Centraldepån rekommenderar att man i vilket fall som helst försäkrar sig om att det 
finns personal på plats då man planerar anlända. Kontaktuppgifter och adress till 
centraldepån: 

 
Obbnäsvägen 27, 02480 Kyrkslätt (se den bifogade guidekartan) 
telefon: 040 1269 257/Anita Jokinen   
    

Öppettider: 
 

måndag-torsdag 7.00-15.30 
fredag 7.00-13.30 
lunchtiden är varje dag kl. 11.00-11.30. Då är depån stängd. 
 

Partierna ska själva på egen bekostnad sköta eventuell rengöring av fondskivorna före 
fästandet, se till att reklamaffischerna fästs på fondskivorna och att skivorna placeras i 
reklamöppningarna. 

 
Annonsören svarar själv för att reklamen hålls snygg under valreklamtiden. Kommunen 
är inte gentemot annonsören ansvarig för om ställningar, fondskivor eller affischer 
eventuellt fördärvas eller försvinner.  
 
Obs! Kommunen placerar ställningarna på sina platser senast måndag 25.3.2019 och 
avlägsnar fondskivorna senast 21.4.2019. Partierna kan ta bort sina affischer innan 
fondskivorna avlägsnas. Fondskivorna forslas till centraldepån men ställningarna lämnas 
kvar på området för Europaparlamentsvalet.  

  

Övrig valreklam utomhus 
 



     
 

 
15.2.2019   

  
Ons 
 
 

4 

 

Kommunen placerar ställningar för valreklam bara på de nämnda platserna, varför 
annan valreklam utomhus bör ordnas genom annonsörernas egen försorg och med 
egen finansiering. Valaffischerna ska sättas upp med iakttagande av god sed.  
 
Obs! Kyrkslätts centralvalnämnd rekommenderar att annan valreklam inte placeras i 
närheten av ställningarna.  
 
Man ska begära tillstånd av markägaren om valaffischer placeras på privat mark. 
 

Trafikverkets anvisningar 
 

NTM-centralens sammanfattning av anvisningarna finns i den bifogade PowerPoint-
filen.  
 
Länk till NTM-centralens anvisning:  
http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/tilapaiset-ilmoitukset 
 
Linkki Liikenneviraston ohjeeseen 
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/2017_Ohje_vaalimainosten_sijoittamisesta_liike
nnevaylien_varrelle_SV.pdf 
 
Utgångspunkten för anvisningarna och bestämmelserna är att säkerställa att reklamen 
inte äventyrar trafiksäkerheten. 
 
Om dessa bestämmelser överträds beträffande kommunägda områden och det medför 
uppenbar olägenhet för trafiken, underhållet av anläggningar m.m., förbehåller sig 
kommunen rätten att flytta valaffischerna utan att vidare höra den som uppställt 
reklamen. Dessa flyttade affischer förvaras centraliserat på kommunens centrallager 
under valet.  

 

Vallagens bestämmelser om reklam på röstningsställen 
 

På ett förhandsröstningsställe eller i dess omedelbara närhet får inte under 
röstningstiden hållas tal, uppsättas anslag eller utdelas tryckta eller skrivna upprop, och 
de röstandes valfrihet får inte heller på något annat sätt utsättas för påverkan eller 
försök därtill (56 § i vallagen). 

  
På ett röstningsställe eller i dess omedelbara närhet får inte under röstningstiden hållas 
tal, uppsättas anslag eller utdelas tryckta eller skrivna upprop, och de röstandes 
valfrihet får inte heller på något annat sätt utsättas för påverkan eller försök därtill (72 § 
i vallagen). 

 
  
För kännedom:  de politiska partierna i Kyrkslätt 

kommunens byggnadstillsyn 

http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/tilapaiset-ilmoitukset
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/2017_Ohje_vaalimainosten_sijoittamisesta_liikennevaylien_varrelle_SV.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/2017_Ohje_vaalimainosten_sijoittamisesta_liikennevaylien_varrelle_SV.pdf
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Bilagor: guidekarta (kommunens centraldepå) 
               kartor 1–15 över platser där kommunens ställningar för valaffischer är placerade 
               NTM-centralens anvisningar om valreklam 
 

 
Ytterligare information:  Ulla Gahmberg, valchef, tfn 040 528 4959 
  ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi 

mailto:ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

