Anvisning om valaffischering utomhus
Välfärdsområdesvalet ordnas 23.1.2022 (förhandsröstning 12–18.1.2022).
Valaffischering utomhus är ett bra sätt att öka valens synlighet och informera kommuninvånarna om
kandidaterna. Kommunen har dock ingen lagstadgad skyldighet att delta i ordnandet av valaffischering.
Enligt vallagen (56 och 72 §) får på ett förhandsröstningsställe eller röstningsställe eller i dess omedelbara
närhet inte uppsättas valaffischer så att de röstandes valfrihet kan anses utsättas för påverkan.
Utgångspunkten är att valaffischerna inte får synas från röstningsstället eller vid ingången till det.
Sibbo kommuns ställningar för valaffischer
Finlands Kommunförbund rekommenderar att valaffischeringen på allmänna platser inleds en vecka innan
förhandsröstningen börjar, dvs. onsdagen den 5 januari 2022.
Sibbo kommun sköter upp- och nedmonteringen av partiernas och valmansföreningarnas officiella
ställningar för valaffischer. Inför välfärdsområdesvalet år 2022 placeras ställningarna för valaffischer ut framför
gamla Sockengården i Nickby samt vid Borgåvägen i Söderkulla mitt emot K-Supermarket och Lidl i början av
vecka 1. De valaffischplatser som kommunen tillhandahåller är avgiftsfria.
Affischplatserna utomhus fördelas rättvist mellan de olika grupperna. Placeringen av affischplatserna
stämmer överens med ordningsföljden i sammanställningen av kandidatlistorna, räknat från vänster till höger.
Sibbo kommun levererar affischramarna och fanerskivorna till platsen. Partierna ska själva fästa affischerna på
fanerskivorna när ställningarna har placerats ut. Det rekommenderas att affischerna klistras på skivorna
eftersom nitar inte hålls fast i skivorna. Ställningen i Nickby är placerad så att affischer ska fästas endast på
ställningens framsida. I Söderkulla har grupperna möjlighet att fästa affischer på bägge sidor av ställningen.
Då följs samma ordningsföljd av affischplatser, dvs. enligt sammanställningen av kandidatlistorna, från
vänster till höger. Affischerna för välfärdsområdesvalet får sättas upp från och med tisdag 4.1.2022.
Valaffischerna ska avlägsnas genast efter valet, och den som äger affischerna är skyldig att ombesörja att de
avlägsnas. Sibbo kommun avlägsnar ställningarna för valaffischerna efter valet.
Placering av annan valreklam
Kommunen ansvarar inte för någon annan valreklam och sätter inte heller upp enskilda valaffischer.
Eventuella andra valaffischer ska placeras på kommunens gatuområden och andra allmänna områden enligt
anvisningarna nedan och med beaktande av trafiksäkerheten. Valaffischer får placeras på allmänna områden
i Sibbo kommun tidigast en månad före valdagen och de ska avlägsnas inom en vecka efter valdagen. Den
som äger valaffischen är skyldig att ombesörja att den avlägsnas.
Affischer och reklamer får placeras ut på privat mark endast med markägarens eller markinnehavarens
tillstånd.
Bestämmelser om reklam och annonsering invid vägar finns i 52 och 52 a § i landsvägslagen. Valaffischer
berörs inte av anmälningsskyldigheten till väghållningsmyndigheten. Valaffischer får placeras ut tidigast en
månad före valdagen och de ska avlägsnas inom en vecka efter valdagen. Trafikledsverket ger anvisningar om
valaffischering invid landsvägar och utanför detaljplaneområden. Trafikledsverkets anvisning om placering
av valaffischer samt svar på ofta ställda frågor finns här (på finska): https://vayla.fi/-/vaalimainostensijoittamisen-ohje-uusittu-lue-vastaukset-usein-kysyttyihin-kysymyksiin#.XHABtMcUnIW

Trafiksäkerhet vid placering av valaffischer på kommunens allmänna områden
Valaffischer ska placeras på kommunens gatuområden och andra allmänna områden så att de inte äventyrar
trafiksäkerheten. Den som placerar ut valaffischen ansvarar för eventuell skada som affischen orsakar tredje
part. Man ska också komma ihåg säkerheten när valaffischerna placeras ut och underhålls.
Valaffischer kan lämpligen placeras ut till exempel på grönområden invid gång- och cykelvägar så att de inte
orsakar olägenhet eller skada för den allmänna trafiken eller underhållet.
Valaffischer får inte fästas på trafikmärken eller andra trafikanordningar. Av säkerhetsskäl får valaffischer inte
heller placeras ut bland annat på körbanor, gångvägar, trottoarer, över- och underfarter, busshållplatser,
mittrefuger, trafikdelare, rondellkorsningar, lyktstolpar, träd, stränder eller i närheten av kyrkor.
Det är också skäl att beakta valaffischernas storlek och färg. Av trafiksäkerhets- och landskapsestetiska skäl är
det förbjudet att använda reflekterande ytor eller självlysande färger på affischerna. Valaffischerna får inte till
sin form, färg eller på annat vis se ut så att de kan förväxlas med trafik- eller vägmärken. Valaffischens storlek
får inte överskrida den internationella affischstorleken, som är 80 x 120 cm.
Sibbo kommun har rätt att avlägsna en valaffisch som placerats vid kommunens väg eller på ett annat allmänt
område om den orsakar omedelbar fara för trafiken eller oskälig olägenhet för vägunderhållet.
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