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Valställningar 2019
Utomhusreklam på de platser som staden beviljar tillstånd för inleds 27.3.2019 och avlägsnas
senast 18.4.2019 (riksdagsvalet) och 8.5.2019 och avlägsnas senast 31.5.2019
(Europaparlamentsvalet). Ställningarna avlägsnas i juni 2019. Med beaktande av den allmänna
ordningen, säkerheten och trivseln är utomhusreklam på detaljplanerat område endast tillåten i de av
staden uppsatta valställningarna. Beslutet gäller inte områden/platser i privat ägo eller besittning.
1 (en) affischplats (på båda sidor) per parti/grupp och område.
Kontaktperson Ekenäs Johan Ahlgren (019 289 3882) och Karis/Svartå Sammy Berg (019 289
3878)
Placering av valaffisch: ordningsföljden räknas från vänster till höger enligt sammanställning av
kandidatlistor.
Frontsidan avgör ordningsföljden (= den sida som är mest synlig och t.ex. ses från gångväg, väg).
Ordningsföljden på baksidan avgörs enligt frontsidan (finns bara en skiva/ruta) = partierna kan
använda båda sidor av skivan.
Vid valen 2019 uppsätts 6 ställningar med 4 rutor per område = 24 rutor/platser
Områden = totalt 11
Ekenäs = områden 6:
(6 x 6 = 36 ställningar x 4 = 144 rutor/platser)
Metall:
Tenala, Sockenvägen 20-22
Österby, Österbyvägen 52/P-plats
Snappertuna, Korsningen Gamla kustvägen/Höstnäsvägen
Rådhustorget
Langansböle, Joc’s Horsbäcksvägen 2
Bromarv, kyrkoby centrum
= 36 x 4

6x4
6x4
6x4
6x4
6x4
6x4
= 144

= 24

6x4
6x4
6x4
= 72

= 24

Karis = områden 3:
(3 x 6 = 18 ställningar x 4 = 72 rutor/platser)
Centrum, Bangatan -Dalgatan (Lidl)
Kilakorset, Kilavägen -Ekenäsvägen 3
Svartå, Korsningen Askersvägen-Lindersvägen
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= 18 x 4
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Pojo = områden 2:
(2 x 6 = 12 ställningar x 4 = 48 rutor/platser)
Fiskars, torget /parkering
Pojo kyrkobyn, busstorget

Totalt:
Ekenäs
Karis
Pojo
=

36 ställningar
18 ställningar
12 ställningar
66 ställningar

= 12 x 4

=
=
=
=

6x4
6x4
= 48

= 24

144 rutor
72 rutor
48 rutor
264 rutor

INFO:
Vid riksdagsvalet 2019 får valaffischeringen utomhus inledas 27.3.2019 och avlägsnas genast
efter valdagen och senast 18.4.2019. Vid Europaparlamentsvalet 2019 får valaffischeringen
utomhus inledas 8.5.2019 och avlägsnas genast efter valdagen och senast 31.5.2019.
Varje grupp en (1) plats (på båda sidor om öppningen). Staden sätter upp 6 ställningar/område = 24
(48) platser per område. Staden uppbär inga avgifter för affischplatser.
Se även allmänna anvisningar om valreklamen i Raseborg på stadens hemsidor www.raseborg.fi
Valreklam får inte uppsättas så nära vallokal/förhandsröstningsställe/valbussens hållplatser, att
man från lokalens fönster eller yttre ingång kan avläsa den. Ett avstånd på ca 50 meter
rekommenderas.
Fri valreklam utomhus ska följa angivna lagar och direktiv.
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