
 

PRESSMEDDELANDE  

Moderat Samling och Moderaterna ordnar svensk valvaka den 11 september på Boquerian i 

Mariehamn 

Samtidigt som Sverige går till val kommer Moderat Samling för Åland (MSÅ) att ordna 

svensk valvaka på Åland, i samarbete med Moderaterna i Sverige. Valvakan äger rum på 

Boquerian i Mariehamn den 11.9. 

 ”Valet i Sverige ser ut att bli jämnt. Varje röst har betydelse. Åland betyder mycket för även 

oss i Sverige. Att MSÅ nu vill hjälpa till att öka valtemperaturen är uppskattat. Jag hoppas att 

de som kan rösta i det svenska valet utnyttjar sin möjlighet. Ni behövs och är värdefulla!” 

kommenterar Hans Wallmark (M), riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson.  

 ”Också förra svenska valet ordnade vi valvaka och tyckte det var lyckat. Vi tänker ha en 

storbildsskärm på plats och experter som kommenterar valresultatet, efter hand som 

röstresultaten kommer in. Valvakan är som tidigare öppen för alla – och alla partier. Ålands 

och Sveriges moderater har lång tradition av samarbete i valtider och vi kommer att föra en 

del kampanj för svenska moderaterna under sommaren, på Åland. Det finns enligt ÅSUB ca 

1600 svenska medborgare på Åland och valet kommer att bli mycket jämnt, varje röst 

räknas. Man kunde tillägga att det på Åland brukar vara fler svenska medborgare som röstar 

i val, än i hela ”Fastlandsfinland” sammantaget”, kommenterar Wille Valve lagtingsledamot 

och partiordförande (MSÅ)  

  

Hur kan jag som svensk medborgare rösta på Åland?  

Svar: OBS! Du kan inte rösta utomlands på själva valdagen, den 11 september. Du kan 

rösta på Sveriges generalkonsulat i Mariehamn, röstmottagningen inleds den 18 augusti. 

Röstningen på Åland äger rum vardagar 9.00-11.00, samt lördagen den 27 augusti, också 

9.00-11.00 och onsdagen den 31 augusti från 17.00-20.00. Du kan också brevrösta, tidigast 

den 28 juli. Mera information på valmyndighetens hemsida: 

https://www.val.se/att-rosta/var-rostar-jag/rosta-fran-utlandet.html 

  

När startar valvakan?  

Svar: Vi startar Valvakan kl. 20.30 åländsk tid. Klockan 21.00 avslutas röstningen och 

rösterna börjar räknas i vallokalen. Då publiceras vallokalsundersökningen och vi har en 

första indikation på valresultat. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till 

kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige. Ett preliminärt valresultat publiceras 

samma natt på val.se. 

  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Wille Valve (MSÅ), ordförande för Moderat Samling för Åland, +358405962929 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.val.se%2Fatt-rosta%2Fvar-rostar-jag%2Frosta-fran-utlandet.html&data=05%7C01%7CAnnica.Gronlund%40lagtinget.ax%7Ce05c6b7e3adf4e5336e408da543d0e00%7Cb60d909196cb4fc1aa5a6740629461c4%7C0%7C0%7C637914918454351691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fPfqO8YEhWUpHzy14QBGXgG0RHmtzmMXnAg8Mtgus9A%3D&reserved=0


Hans Wallmark (M), riksdagsledamot och vice ordförande i utrikesutskottet  

+46 70 695 41 00. 

Sveriges generalkonsulat på Åland, Telefon +3581824800 

 

Moderat Samling för Åland driver en borgerlig politik som utgår från människan. Vi tror att 

alla mår bäst i frihet, när du har riktig frihet att välja hur ditt liv ska se ut. Vår vision är ett 

starkt och samlat Åland. Vi tror att Åland mår bäst när vi har ett dynamiskt näringsliv, stark 

välfärd och en miljö i balans. Vår samhällssyn vilar på demokrati, frihet, möjlighet och 

trygghet. 

 

 

 


