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Justitieministeriets beslut

Nr 750

om formulären för blanketter för kandidatuppställning vid riksdagsval

Utfärdat i Helsingfors den 8 oktober 1998

Justitieministeriet har med stöd av 193 § vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) beslutat:

1 §
Blanketter enligt detta beslut kan använ-

das för kandidatuppställning vid riksdags-
val. Formulär har fastställts för följande
blanketter:

1) anmälan om valombud för ett parti och
ersättaren för ombudet,

2) kandidatansökan för ett parti,
3) förslag till kandidatlista för ett parti,
4) samtycke och försäkran av en parti-

kandidat,
5) anmälan om valförbund mellan partier,
6) stiftelseurkund för valmansförening jäm-

te tilläggsblad,
7) kandidatansökan för en valmansföre-

ning,

8) förslag till kandidatlista för en val-
mansförening,

9) samtycke och försäkran av en kandidat
för en valmansförening,

10) anmälan om gemensam lista jämte
tilläggsblad, samt

11) fullmakt utfärdad av valombudet.
De fastställda formulären har bifogats

detta beslut.

2 §
Detta beslut träder i kraft den 23 okto-

ber 1998.

Helsingfors den 8 oktober 1998

Justitieminister Jussi Järventaus

Regeringsråd Jarmo Törneblom

98—1998 480301



Nr 7502052

ANMÄLAN OM
VALOMBUD FÖR ETT PARTI OCH
ERSÄTTAREN FÖR VALOMBUDET

TILL VALKRETSNÄMNDEN  Riksdagsval1)

Valdag                  

Parti
Namn

Partiets 
valombud

Namn 2)

Adressuppgifter  3)

Valombudets
ersättare

Namn 2)

 
Adressuppgifter 3)

Härmed meddelas partiets valombudets och valombudets ersättares namn och adressuppgifter.

Ort och datum

Partiets namn samt signatur av dem som är behöriga att skriva partiets namn och namnförtydligande

 Namnet p' valkretsnämnden1)

 Släktnamn först2)

 Adress: hem/arbete, telefon/fax: hem/arbete3)



Nr 750 2053

KANDIDATANSÖKAN
FÖR ETT PARTI

TILL VALKRETSNÄMNDEN Riksdagsval1)

Valdag                       

Partiets namn

Det parti vars valombud undertecknad är begär att partiets kandidatlista offentlig-
görs i sammanställningen av kandidatlistorna inom valkretsen.

Härmed försäkras att kandidaterna är valbara. 

Samtidigt meddelas att partiet har ing'tt ett valförbund med de partier som nämns
i den anmälan som tillställs valkretsnämnden samtidigt med denna ansökan. (Detta
skall strykas om anmälan om valförbund inte inges.)

Ort och datum

Valombudets signatur och namnförtydligande

 Namnet p' valkretsnämnden1)

Bilagor Förslag till partiets kandidatlista
Samtycke och försäkran av partiets kandidater



Nr 7502054

Partiets namn Bladnr Blad sammanlagd

FÖRSLAG TILL KANDIDATLISTA
FÖR ETT PARTI
Riksdagsval

Kandidaterna skall räknas upp i de ordning de skall tas upp i sammanställningen av kandidatlistor.
Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Namn 1) Personbeteckning 2)

 

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Namn 1) Personbeteckning 2)

 

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Osv. Släktnamn först1) 

 Personbeteckningarna tas inte in i sammanställningen av kandidatlistor2)

 Högst tv' uttryck  3)



Nr 750 2055

SAMTYCKE OCH FÖRSÄKRAN
AV EN PARTI KANDIDAT

Riksdagsval

Valdag                        

Valkrets
Namn

Parti  
Namn

Partiets 
kandidat

 
Namn 1)

Titel, yrke eller syssla 2)

 
Personbeteckning Hemkommun

Samtycke och
försäkr an

Härmed samtycker jag till att ställa upp som kandidat för ovannämnda
parti och att ta emot ett uppdrag som riksdagsledamot samt försäkrar
att jag inte vid dessa val har samtyckt till att ställa upp som kandidat för
n'got annat parti eller n'gon valmansförening eller i n'gon annan val-
krets. 
Ort och datum

 
Kandidatens signatur

 Släktnamn först1)

 Högst tv' uttryck2)



Nr 7502056

ANMÄLAN OM VALFÖRBUND
MELLAN PARTIER

TILL VALKRETSNÄMNDEN Riksdagsval1)

Valdag                       

Härmed meddelas att nedannämnda partier bildar ett valförbund.2)

Ort och datum

Parti
Namn

Signatur av partiets valombud

Parti
Namn

Signatur av partiets valombud

Parti
Namn

 
Signatur av partiets valombud

Parti
Namn

Signatur av partiets valombud

 

Parti
Namn

Signatur av partiets valombud

Osv.

 Namnet p' valkretsnämnden.1)

 Anmälan om valförbund mellan partier upprättas i lika m'nga exemplar som det finns partier i valförbun-2)

det, ett för varje parti.



Nr 750 2057

Bladnr           Blad sammanlagt

STIFTELSEURKUND
FÖR VALMANSFÖRENING
JÄMTE TILLÄGGSBLAD
Riksdagsval

Valdag                           

Valkrets Namn

Valmans-  
föreningens  
kandidat

Namn 1)

Titel, yrke eller syssla 2)

Hemkommun

Valmans-
föreningens
valombud

Namn 1)

Adressuppgifter 3)

Valombudets
ersättare

Namn 1)

Adressuppgifter 3)

Undertecknade har bildat en valmansförening, ställt upp ovannämnda person som kandidat och
befullmäktigat ovannämnda valombud och ersättare för valmansföreningen. 
Vi är röstberättigade personer i denna valkrets i dessa val.
Ort och datum

Medlem av 
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av 
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

 Släktnamn först  1)

 Högst tv' uttryck 2)

 Adress: hem/arbete; telefon, fax: hem/arbete 3)



Nr 7502058

Namnet p'' kandidaten Bladnr

STIFTELSEURKUND FÖR
VALMANSFÖRENING
Tilläggsblad 

Riksdagsval

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Osv.   



Nr 750 2059

KANDIDATANSÖKAN
FÖR EN VALMANSFÖRENING

TILL VALKRETSNÄMNDEN Riksdagsval1)

Valdag                      

Den valmansförening vars valombud undertecknad är begär att valmansförening-
ens kandidatlista offentliggörs i sammanställningen av kandidatlistorna inom
valkretsen.

Härmed försäkras att den kandidat som nomineras av valmansföreningen är val-
bar och att medlemmarna av valmansföreningen personligen undertecknade stif-
telseurkunden.

Samtidigt meddelas att valmansföreningen bildat en gemensam lista med de val-
mansföreningar som nämns i den anmälan som tillställs valkretsnämnden samti-
digt med denna ansökan. (Detta skall strykas om en anmälan om gemensam lista
inte inges.)

Ort och datum

Valombudets signatur och namnförtydligande

 Namnet p' valkretsnämnden1)

Bilagor Valmansföreningens stiftelseurkund
Förslag till valmansföreningens kandidatlista
Samtycke och försäkran av kandidaten



Nr 7502060

FÖRSLAG TILL KANDIDATLISTA
FÖR EN VALMANSFÖRENING

Riksdagsval

Valdag                       

Valmans-
föreningens
kandidat

Namn 1)

Yrke, titel eller syssla 2)

Personbeteckning 3) Hemkommun

 Släktnamn först1)

 Högst tv' uttryck2)

 Personbeteckningen tas inte in i sammanställningen av kandidatlistor3)



Nr 750 2061

SAMTYCKE OCH FÖRSÄKRAN 
AV EN KANDIDAT 
FÖR EN VALMANSFÖRENING

Riksdagsval

Valdag                         

Valkrets  
Namn

Valmans-
föreningens
kandidat

Namn 1)

Titel, yrke eller syssla 2)

Personbeteckning Hemkommun

Valmans-
föreningens
valombud

Namn 1)

Ersättare till
valombudet

Namn 1)

Samtycke och Härmed samtycker jag till att ställa upp som kandidat för den valmans-
försäkran förening för vilken ovannämnda personer har befullmäktigats att funge-

ra som valombud och ersättare till valombudet och att ta emot ett upp-
drag som riksdagsledamot samt försäkrar att jag inte vid samma val har
samtyckt till att ställa upp som kandidat för n'gon annan valmansföre-
ning eller för n'got parti eller i n'gon annan valkrets. 
Ort och datum

Kandidatens signatur

 Släktnamn först1)

 Högst tv' uttryck2)



Nr 7502062

Bladnr Blad tillsammans

ANMÄLAN OM GEMENSAM LISTA
                          JÄMTE TILLÄGGSBLAD         
                           
                                Riksdagsval
                  
                                Valdag                         
         

Valombud för 
gemensamma lis-
tan

Namn 1)

Adressuppgifter 2)

 

Ersättare till 
valombudet

Namn 1)

Adressuppgifter 2)

Förslag till beteck-
ning för gemen-
samma listan

Härmed meddelas att de valmansföreningar som bildats för val av kandidaterna nedan har bildat
en gemensam lista för vilken ovannämnda ombud för valmansföreningarna befullmäktigas att
fungera som valombud och ersättare till valombudet. 

Kandidaterna räknas upp i den ordning som de skall tas upp i sammanställningen av kandidatlis-
tor.

Ort och datum

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

 Släktnamn först1)

 Adress: hem/arbete telefon/fax: hem/arbete2)



Nr 750 2063

Bladnr

ANMÄLAN OM GEMENSAM LISTA
Tilläggsblad

Riksdagsval

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Osv.

 Släktnamn först1)



Nr 7502064

FULLMAKT
UTFÄRDAD  AV VALOMBUDET
den som avses 120 § 3 mom. vallagen

TILL VALKRETSNÄMNDEN Riksdagsval1)

Valdag                       

Härmed befullmäktigar jag personen nedan att p' mina vägnar göra den ansökan, det meddelande
eller den rättelse som avses i 120 § 3 mom. vallagen.

Ort och datum

Fullmäktig
Namn 2)

Adressuppgifter 3)

Fullmakts-
givare

Valombudets / ersättarens namn

 Valombudets / ersättarens signatur

Partiets namn / beteckningen för den gemensamma listan / namnet p' kandidaten för en valmans-
förening som inte hör till en gemensam lista 4)

 Namnet p' valkretsnämnden1)

 Släktnamn först2)

 Adress: hem/arbete, telefon/fax: hem/arbete3)

 Stryk över onödiga delar4)



Justitieministeriets beslut

Nr 751

om formulären för blanketter för kandidatuppställning vid presidentval

Utfärdat i Helsingfors den 8 oktober 1998

Justitieministeriet har med stöd av 193 § vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) beslutat:

1 §
Blanketter enligt detta beslut kan använ-

das för kandidatuppställning vid president-
val. Formulär har fastställts för följande
blanketter:

1) anmälan om valombud för ett parti och
ersättaren för ombudet,

2) kandidatansökan för ett parti,
3) samtycke av en partikandidat,
4) anhängarkort,
5) anmälan om valombud för en valmans-

förening och ersättaren för ombudet,

6) stiftelseurkund för en valmansförening,
7) kandidatansökan för en valmansföre-

ning,
8) samtycke av en kandidat för en val-

mansförening, samt
9) fullmakt utfärdad av valombudet.
De fastställda formulären har bifogats

detta beslut.

2 §
Detta beslut träder i kraft den 23 oktober

1998.

Helsingfors den 8 oktober 1998

Justitieminister Jussi Järventaus

Regeringsråd Jarmo Törneblom

2065



Nr 7512066

ANMÄLAN OM
VALO MBUD FÖR ETT PARTI
OCH ERSÄTTAREN
FÖR OMBUDET

TILL HELSINGFORS VAL KRETSNÄMND Presidentval

Valdag för det första
valet                            

Parti
Namn

Partiets
valombud

Namn 1) 

Adressuppgifter 2) 

Ersättare ti ll
valombudet

Namn 1)

Adressuppgifter 2) 

Härmed meddelas valombudet för partiet och hans eller hennes ersättare till sammans med adress-
uppgifter

Ort och datum

Partiets namn samt signatur av dem som är behöriga att skriva partiets namn och namnförtydligande

 Släktnamn först1)

 Adress: hem/arbete, telefon/fax: hem/arbete2)



Nr 751 2067

KANDIDATANSÖKAN
FÖR ETT PARTI

TILL HELSINGFORS VALKRETSNÄMND Presidentval

Valdag för det första
valet                            

Härmed ansöks att partiets presidentkandidat upptas i kandidatförteckningen för presidentvalet. 

Presidentkandidatens namn 1)

Titel, yrke eller syssla 2) Hemkommun

Ort och datum

Partiets namn samt signatur av dem som är behöriga att skriva partiets namn och namnförtydligande

1) Släktnamn först
 Högst tv' uttryck2)

Bilaga Samtycke av presidentkandidaten



Nr 7512068

SAMTYCKE AV 
EN PARTIKANDIDAT

Presidentval

Valdag för det första
valet                         

Parti Namn

Partiets 
president-
kandidat

Namn 1)

Titel, yrke eller syssla 2)

 
Personbeteckning Hemkommun

President- Härmed samtycker jag till att ställa upp som kandidat för ovannämnda parti
kandidatens och att ta emot presidentämbetet.
samtycke Ort och datum

Presidentkandidatens signatur

 Släktnamn först1)

 Högst tv' uttryck2)



Nr 751 2069

ANHÄNGARKORT
Anhängarens namn (släktnamn först, texta)

Födelsedatum Adress

 
Härmed meddelas att jag önskar ställa upp

NN

som kandidat i det presidentval som förrättas 'r

Härmed försäkras att jag är röstberättigad vid presidentvalets första val. 
Jag befullmäktigar personerna nedan att fungera som valombud och ersättare till valom-
budet för den valmansförening som bildas för att ställa upp kandidaten ovan. 
Valombudets namn och adressuppgifter

Ersättarens namn och adressuppgifter

Ort och datum Anhängarens signatur

Kortet är av storleken A6L



Nr 7512070

ANMÄLAN OM VALOMBUD
FÖR EN VALMANSFÖRENING 
OCH ERSÄTTAREN FÖR OMBUDET

 

TILL HELSINGFORS  VALKRETSNÄMND  Presidentval

Valdag för det första
valet                           

Valmansförening
Kandidatens namn

Valmansförening-
ens valombud

Namn 1) 

Adressuppgifter 2) 

Ersättare till
valombudet

Namn 1)

Adressuppgifter 2) 

Härmed meddelas valombudet för valmansföreningen och hans eller hennes ersättare tillsammans
med adressuppgifter.

Ort och datum

Partiets namn samt signatur av dem som är behöriga att skriva partiets namn och namnförtydligande

 Släktnamn först1)



Nr 751 2071

STIFTELSEURKUND FÖR
EN VALMANSFÖRENING
Presidentval

Valdag för det första
valet                            

Valmansföreningens  
presidentkandidat  

Namn 1)

Titel, yrke eller syssla 2)

 
Hemkommun

Valmansföreningens
valombud

Namn 1)

Adressuppgifter 3)

Ersättare till
valombudet

Namn 1)

Adressuppgifter 3)

De röstberättigade personer som nämns i bifogade anhängarkort har bildat en valmansförening
vars presidentkandidat ovannämnda valbara person är. 

Det valombud och den ersättare som nämns i anhängarkorten fungerar som valombud och ersät-
tare till valombudet för valmansföreningen. 

Ort och datum

Signatur av valmansföreningens valombud och namnförtydligande

Släktnamn först1) 

 Högst tv' uttryck2)

 Adress: hem/arbete, telefon/fax: hem/arbete3)

Bilaga Anhängarkort



Nr 7512072

KANDIDATANSÖKAN  
FÖR EN VALMANSFÖRENING

TILL HELSINGFORS VALKRETSNÄMND  Presidentval

Valdag för det 
första valet                        

Den valmansförening vars valombud undertecknad är begär att valmansföreningens kandidat
upptas i kandidatförteckningen för presidentvalet.

Presidentkandidatens namn 1)

Titel, yrke eller syssla 2) Hemkommun

Härmed försäkras att medlemmarna av valmansföreningen personligen undertecknade anhän-
garkorten. 

Ort och datum

Valombudets signatur och namnförtydligande

 Släktnamn först1)

 Högst tv' stycken2)

Bilagor Valmansföreningens stiftelseurkund tillsammans med anhängarkort
Samtycke av presidentkandidaten



Nr 751 2073

SAMTYCKE AV EN KANDIDAT
FÖR EN VALMANSFÖRENING 
Presidentval

Valdag för det första
valet                              

Valmans-
föreningens 
president-
kandidat 

Namn 1)

Titel, yrke eller syssla 2)

Personbeteckning Hemkommun

Valmans-
föreningens
valombud

Namn 1)

Ersättare till
valombudet

Namn 1)

Samtycke Härmed samtycker jag till att ställa upp som kandidat för den valmansföre-
ning vars befullmäktigade valombud och ersättare ovannämnda personer är
och att ta emot presidentämbetet.
Ort och datum

Presidentkandidatens signatur

 Släktnamn först1)

 Högst tv' uttryck2)



Nr 7512074

FULLMAKT UTFÄRDAD
AV VALOMBUDET
den som avses i 131 § 3 mom. vallagen

TILL HELSINGFORS VALKRETSNÄMND  Presidentval

Valdag för det första
valet                              

Härmed befullmäktigar jag personen nedan att p' mina vägnar göra den ansökan, det meddelande
eller den rättelse som avses i 131 § 3 mom. vallagen. 

Ort och datum

Fullmäktig
Namn 1)

Adressuppgifter 2)

Fullmakts-
givare

Valombudets / ersättarens namn

Valombudets / ersättarens signatur

Partiets namn / namnet p' valmansföreningens kandidat 3)

 Släktnamn först1)

 Adress: hem/arbete, telefon/fax: hem/arbete2)

 Stryk över den onödiga delen3)



Justitieministeriets beslut

Nr 752

om formulären för blanketter för kandidatuppställning vid kommunalval

Utfärdat i Helsingfors den 8 oktober 1998

Justitieministeriet har med stöd av 193 § vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998)
beslutat:

1 §
Blanketter enligt detta beslut kan använ-

das för kandidatuppställning vid kommu-
nalval. Formulär har fastställts för följande
blanketter:

1) anmälan om den förening som före-
träder medlemmarna i ett parti i kommunen,

2) anmälan om valombud för ett parti och
ersättaren för ombudet samt fullmakt för
partiets valombud,

3) kandidatansökan för ett parti,
4) förslag till kandidatlista för ett parti,
5) samtycke och försäkran av en parti-

kandidat,
6) anmälan om valförbund mellan parti-

er,
7) stiftelseurkund för valmansförening

jämte tilläggsblad,

8) kandidatansökan för en valmansföre-
ning,

9) förslag till valmansföreningens kandi-
datlista,

10) samtycke och försäkran av en kandi-
dat för en valmansförening,

11) anmälan om gemensam lista jämte
tilläggsblad,

12) anmälan om ersättare för kandidater,
samt

13) fullmakt utfärdad av valombudet.
De fastställda formulären har bifogats

detta beslut.

2 §
Detta beslut träder i kraft den 23 oktober

1998.

Helsingfors den 8 oktober 1998

Justitieminister Jussi Järventaus

Regeringsråd Jarmo Törneblom

2075

4 480301/98



Nr 7522076

ANMÄLAN 
OM DEN FÖRENING SOM 
FÖRETRÄDER MEDLEMMARNA
I ETT PARTI I KOMMUNEN

TILL KOMMUNALA CENTRALVALNÄMNDEN ) Kommunalval1

Valdag                       

Parti
Namn

Förening
Namn

Adressuppgifter

Ovannämnda förening företräder partiets personmedlemmar i

                                                                                             stad / kommun.

Ort och datum

Partiets namn samt signatur av dem som är behöriga att skriva partiets namn och namnförtydligande

 Kommunala centralvalnämndens namn1)



Nr 752 2077

ANMÄLAN OM VALOMBUD
FÖR ETT PARTI  OCH
ERSÄTTAREN FÖR OMBUDET 
SAMT  FULLMAKT FÖR PARTIETS
VALOMBUD

TILL KOMMUNALA CENTRALVALNÄMNDEN  Kommunalval1)

Valdag                   

Parti
Namn

Förening som fö-
reträder partiets
medlemmar i
kommunen

Namn

Partiets valombud
Namn 2)

Adressuppgifter 3) 

Ersättaren till va-
lombudet

Namn 2)

 Adressuppgifter 3) 

Härmed befullmäktigas ovannämnda personer att fungera som valombud för partiet och hans eller
hennes ersättare.

Ort och datum

Namnet p' den förening som företräder partiets personmedlemmar i kommunen samt signatur av dem som är behöriga
att skriva föreningens namn och namnförtydligande

 Kommunala centralvalnämndens namn1)

 Släktnamn först2)

 Adress: hem/arbete, telefon/fax: hem/arbete3)



Nr 7522078

KANDIDATANSÖKAN 
FÖR ETT PARTI  

TILL KOMMUNALA CENTRALVALNÄMNDEN  Kommunalval1)

Valdag                      

Partiets namn

Namnet p' den förening som företräder partiets personmedlemmar i kommunen

Den förening som företräder partiets personmedlemmar i kommunen och vars valombud
undertecknad är begär att partiets kandidatlista offentliggörs i sammanställningen av kandidat-
listor i kommunen.2)

Härmed försäkras att kandidaterna är valbara.

Samtidigt meddelas att partiet har ing'tt ett valförbund med de partier som nämns i den anmälan
som tillställs kommunala centralvalnämnden samtidigt med denna ansökan. (Detta skall strykas om
anmälan om valförbund inte inges.)

Ort och datum

Valombudets signatur och namnförtydligande

Kommunala centralvalnämndens namn1) 

 Till ansökan skall även bifogas en anmälan om ersättande kandidater ifall dylika kandidater ställs upp för det2)

eventuella sämjoval som avses i 157 § vallagen

Bilagor Förslag till partiets kandidatlista
Samtycke och försäkran av partiets kandidater
Anmälan om den förening som företräder partiets medlemmar i kommunen
Anmälan om partiets valombud och ersättaren samt fullmakt för partiets valombud



Nr 752 2079

Partiets namn Bladnr        Blad sammanlagd

FÖRSLAG TILL KANDIDATLISTA
FÖR ETT PARTI
Kommunalval

Kandidaterna skall räknas upp i de ordning de skall tas upp i sammanställningen av kandidatlistor.
Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3)

Namn 1) Personbeteckning 2)

 

 Titel, yrke, syssla3)

Namn 1) Personbeteckning 2)

 

 Titel, yrke, syssla3)

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3)

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3)

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3)

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3)

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3)

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3)

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3)

Osv. Släktnamn först1) 

 Personbeteckningarna tas inte in i sammanställningen av kandidatlistor2)

 Högst tv' uttryck  3)



Nr 7522080

SAMTYCKE OCH FÖRSÄKRAN
AV EN PARTIKANDIDAT

Kommunalval

Valdag                                

Kommun
Namn

Parti  
Namn

Partiets 
kandidat

Namn  1)

Titel, yrke eller syssla 2) 

 
Personbeteckning

Samtycke och
försäkran

Härmed samtycker jag till att ställa upp som kandidat för ovannämnda parti
och att ta emot ett uppdrag som fullmäktigeledamot samt försäkrar att jag
inte vid dessa val har samtyckt till att bli uppställd som kandidat för n'got
annat parti eller n'gon valmansförening. 
Ort och datum

 
Kandidatens signatur

 Släktnamn först1)

 Högst tv' uttryck2)



Nr 752 2081

ANMÄLAN OM
VALFÖRBUND MELLAN PARTIER

TILL KOMMUNALA CENTRALVALNÄMNDEN Kommunalval1)

Valdag                           
Härmed meddelas att v'ra partier bildar ett valförbund.2)

Ort och datum

Parti
Namn

Signatur av partiets valombud

Parti
Namn

 
Signatur av partiets valombud

Parti
Namn

 
Signatur av partiets valombud

Parti
Namn

Signatur av partiets valombud

 Kommunala centralvalnämndens namn1)

 Anmälan om valförbund mellan partier upprättas i lika m'nga exemplar som det finns partier i2)

valförbundet, ett för varje parti



Nr 7522082

Bladnr           Blad sammanlagt

                                      STIFTELSEURKUND
                                      FÖR VALMANSFÖRENING
                                      JÄMTE TILLÄGGSBLAD
                                      Kommunalval      
                  
                                      Valdag                

Kommun Namn

Valmans-  
föreningens  
kandidat

Namn 1)

Titel, yrke eller syssla 2)

 

Valmans-
föreningens
valombud

Namn 1)

Adressuppgifter 3)

Ersättare till
valombudet

Namn 1)

Adressuppgifter 3)

Undertecknade har bildat en valmansförening, ställt upp ovannämnda person som kandidat
och befullmäktigat ovannämnda valombud och ersättare för valmansföreningen.  
Vi är röstberättigade personer i denna kommun i dessa val.
Ort och datum

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

 Släktnamn först1)

 Högst tv' uttryck2)

 Adress: hem/arbete, telefon, fax: hem/arbete3)



Nr 752 2083

Namnet p'' kandidaten Bladnr

STIFTELSEURKUND FÖR
VALMANSFÖRENING
Tilläggsblad 
Kommunalval

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Osv.   



Nr 7522084

KANDIDATANSÖKAN 
FÖR EN VALMANSFÖRENING

TILL KOMMUNALA CENTRALVALNÄMNDEN Kommunalval1)

Valdag                   

Den valmansförening vars valombud undertecknad är begär att valmansförening-
ens kandidatlista offentliggörs i sammanställningen av kandidatlistor.2)

Härmed försäkras att den kandidat som nomineras av valmansföreningen är
valbar och att medlemmarna av valmansföreningen personligen undertecknade
stiftelseurkunden.

Samtidigt meddelas att valmansföreningen bildat en gemensam lista med de
valmansföreningar som nämns i den anmälas som tillställs kommunala central-
valnämnden samtidigt med denna ansökan. (Detta skall strykas om en anmälan
om gemensam lista inte inges.)

Ort och datum

 Valombudets signatur och namnförtydligande

 Kommunala centralvalnämndens namn1)

 Till ansökan skall även bifogas en anmälan om en ersättande kandidat ifall en dylik kandidat ställs upp för det2)

eventuella sämjoval som avses i 157 § vallagen. 

Bilagor Valmansföreningens stiftelseurkund
Förslag till valmansföreningens kandidatlista
Samtycke och försäkran av kandidaten



Nr 752 2085

FÖRSLAG TILL
VALMANSFÖRENINGENS 
KANDIDATLISTA

Kommunalval

Valdag                           

Valmans-
föreningens 
kandidat

Namn 1) 

Titel, yrke eller syssla 2)

Personbeteckning 3) 

 Släktnamn först1)

 Högst tv' uttryck2)

 Personbeteckningen tas inte in i sammanställningen av kandidatlistor3)



Nr 7522086

SAMTYCKE OCH FÖRSÄKRAN 
AV EN KANDIDAT
FÖR EN VAL MANSFÖRENING

Kommunalval

Valdag                          

Kommun  
Namn

Valmans-
föreningens
kandidat

 Namn 1) Personbeteckning

Titel, yrke eller syssla 2)

Valmans-
föreningens
valombud

Namn 1)

Ersättare ti ll
valombudet

Namn 1)

Samtycke och
försäkr an

Härmed samtycker jag till att ställa upp som kandidat för den valmans-
förening för vilken ovannämnda personer har befullmäktigats att funge-
ra som valombud och ersättare och att ta emot ett uppdrag som fullmäkti-
geledamot samt försäkrar att jag inte vid dessa val har samtyckt till att
bli  uppställd som kandidat för n'gon annan valmansförening eller n'got
parti. 
Ort och datum

Kandidatens signatur

 Släktnamn först
1)

 Högst tv' uttryck
2)



Nr 752 2087

Bladnr Blad sammanlagd

ANMÄLAN OM GEMENSAM LISTA
                          JÄMTE TILLÄGGSBLAD         
                           
                                Kommunalval
                  
                                Valdag                         
         

Valombud för 
gemensamma lis-
tan

Namn 1)

Adressuppgifter 2)

 

Ersättare till 
valombudet

Namn 1)

Adressuppgifter 2)

Förslag till beteck-
ning för gemen-
samma listan

Härmed meddelas att de valmansföreningar som bildats för val av kandidaterna nedan har bil-
dat en gemensam lista för vilken ovannämnda ombud för valmansföreningarna befullmäktigas
att fungera som valombud och ersättare till valombudet. 

Kandidaterna räknas upp i den ordning som de skall tas upp i sammanställningen av kandi-
datlistor.

Ort och datum

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

 Släktnamn först1)

 Adress: hem/arbete telefon/fax: hem/arbete2)



Nr 7522088

Bladnr

ANMÄLAN OM GEMENSAM LISTA
Tilläggsblad

Kommunalval

Kandidat Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Osv.

 Släktnamn först1)



Nr 752 2089

ANMÄLAN OM ERSÄTTARE 
FÖR KANDIDATER
Kommunalval

Valdag                    

En ersättande kandidat kan ställas upp endast för det sämjoval som avses i 157 § vallagen.

Kommun Namn

Parti /
Valmansförening

Partiets namn / Namnet p' valmansföreningens kandidat

Försäkran av M Det försäkras att de ersättande kandidaterna nedan är valbara
partiets / valmans- M Det försäkras att den ersättande kandidaten nedan är valbar
föreningens
valombud

Ort och datum

Valombudets signatur och namnförtydligande

Ersättande 
kandidat

Namn 1) Personbeteckning

Titel, yrke eller syssla 2)

Ersättande 
kandidat

Namn 1) Personbeteckning

Titel, yrke eller syssla 2)

Ersättande  
kandidat

Namn 1) Personbeteckning

Titel, yrke eller syssla 2)

Ersättande 
kandidat

Namn 1) Personbeteckning

Titel, yrke eller syssla 2)

Ersättande  
kandidat

Namn 1) Personbeteckning

Titel, yrke eller syssla 2)

Ersättande  
kandidat

Namn 1) Personbeteckning

Titel, yrke eller syssla 2)

osv.
 Släktnamn först1)

 Högst tv' uttryck2)

 Bilaga M Samtycke och försäkran av de ersättande kandidaterna
M Samtycke och försäkran av den ersättande kandidaten



Nr 7522090

FULLMAKT UTFÄRDAD
AV VALOMBUDET
den som avses i 151 § 3 mom. vallagen

TILL KOMMUNALA CENTRALVALNÄMNDEN  Kommunalval1)

Valdag                       

Härmed befullmäktigar jag personen nedan att p' mina vägnar göra den ansökan, det med-
delande eller den rättelse som avses i 151 § 3 mom. vallagen.

Ort och datum

Fullmäktig
Namn 2)

Adressuppgifter 3)

Fullmakts-
givare

Valombudets / ersättarens namn 2)

Valombudets / ersättarens signatur

Partiets namn / beteckningen för den gemensamma listan / namnet p' kandidaten för en val-
mansförening som inte hör till en gemensam lista 4)

 Kommunala centralvalnämndens namn1)

 Släktnamn först2)

 Adress: hem/arbete, telefon/fax: hem/arbete3)

 Stryk över onödiga delar4)



Justitieministeriets beslut

Nr 753

om formulären för blanketter för kandidatuppställning vid Europaparlamentsval

Utfärdat i Helsingfors den 8 oktober 1998

Justitieministeriet har med stöd av 193 § vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) beslutat:

1 §
Blanketter enligt detta beslut kan använ-

das för kanditatuppställning vid Europarla-
mentsval. Formulär har fastställts för följan-
de blanketter:

1) anmälan om valombud för ett parti
och ersättaren för ombudet,

2) kandidatansökan för ett parti,
3) förslag till kandidatlista för ett parti,
4) samtycke och försäkran av en parti-

kandidat,
5) anmälan om valförbund mellan parti-

er,
6) stiftelseurkund för valmansförening

jämte tilläggsblad,
7) kandidatansökan för en valmansföre-

ning,

8) förslag till kandidatlista för en val-
mansförening,

9) samtycke och försäkran av en kandidat
för en valmansförening,

10) anmälan om gemensam lista jämte
tilläggsblad,

11) försäkran och anmälan av en kandidat
som är medborgare i en annan medlemsstat
inom Europeiska unionen, samt

12) fullmakt utfärdad av valombudet.
De fastställda formulären har bifogats

detta beslut.

2 §
Detta beslut träder i kraft den 23 oktober

1998.

Helsingfors den 8 oktober 1998

Justitieminister Jussi Järventaus

Regeringsråd Jarmo Törneblom

2091

6 480301/98



Nr 7532092

ANMÄLAN OM VALO MBUD
FÖR ETT PARTI OCH ERSÄTTAREN
FÖR OMBUDET

TILL HELSINGFORS VAL KRETSNÄMND Europaparlamentsval

Valdag                  

Parti
Namn

Partiets 
valombud

Namn 1)

Adressuppgifter 2) 

Valombudets 
ersättare

Namn 1)

Adressuppgifter 2) 

Härmed meddelas valombudet för partiet och hans eller hennes ersättare till sammans med adress-
uppgifter.

Ort och datum

Partiets namn samt signatur av dem som är behöriga att skriva partiets namn och namnförtydligande

 Släktnamn först1)

 Adress: hem/arbete, telefon/fax: hem/arbete2)



Nr 753 2093

KANDIDATANSÖKAN
FÖR ETT PARTI  

TILL HELSINGFORS VALKRETSNÄMND Europaparlamentsval

Valdag                       

Partiets namn

Det parti vars valombud undertecknad är begär att partiets kandidatlista offentliggörs
i sammanställningen av kandidatlistorna.

Härmed försäkras att kandidaterna är valbara. 

Samtidigt meddelas att partiet har ing'tt ett valförbund med de partier som nämns i
den anmälan som tillställs Helsingfors valkretsnämnd samtidigt med denna ansökan.
(Detta skall strykas om anmälan om valförbund inte inges.)

Ort och datum

Valombudets signatur och namnförtydligande

Bilagor Förslag till partiets kandidatlista
Samtycke och försäkran av partiets kandidater



Nr 7532094

Partiets namn Bladnr Blad sammanlagd

FÖRSLAG TILL KANDIDATLISTA
FÖR ETT PARTI
Europaparlamentsval

Kandidaterna skall räknas upp i de ordning de skall tas upp i sammanställningen av kandidatlistor.
Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Namn 1) Personbeteckning 2)

 

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Namn 1) Personbeteckning 2)

 

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Namn 1) Personbeteckning 2)

 Titel, yrke, syssla3) Hemkommun

Osv. Släktnamn först1) 

 Personbeteckningarna tas inte in i sammanställningen av kandidatlistor2)

 Högst tv' uttryck3)



Nr 753 2095

SAMTYCKE OCH FÖRSÄKRAN
AV EN PARTIKANDIDAT

Europaparlamentsval

Valdag                        

Parti  
Namn

Partiets 
kandidat

 
Namn 1)

Titel, yrke eller syssla 2)

 
Personbeteckning Hemkommun

Samtycke och
försäkran

Härmed samtycker jag till att ställa upp som kandidat för ovannämnda
parti och att ta emot ett uppdrag som ledamot av Europaparlamentet
samt försäkrar att jag inte vid dessa val har samtyckt till att ställa upp
som kandidat för n'got annat parti eller n'gon valmansförening. 
Ort och datum

 
Kandidatens signatur

 Släktnamn först1)

 Högst tv' uttryck2)



Nr 7532096

ANMÄLAN OM VALFÖRBUND
MELLAN PARTIER

TILL HELSINGFORS VALKRETSNÄMND Europaparlamentsval

Valdag                       

Härmed meddelas att nedannämnda partier bildar ett valförbund.1)

Ort och datum

Parti
Namn

Signatur av partiets valombud

Parti
Namn

Signatur av partiets valombud

Parti
Namn

 
Signatur av partiets valombud

Parti
Namn

Signatur av partiets valombud

 

Parti
Namn

Signatur av partiets valombud

Osv.

 
 Anmälan om valförbund mellan partier upprättas i lika m'nga exemplar som det finns partier i valförbun-1)

det, ett för varje parti.



Nr 753 2097

Bladnr           Blad sammanlagt

STIFTELSEURKUND
FÖR VALMANSFÖRENING
JÄMTE TILLÄGGSBLAD
Europaparlamentsval

Valdag                           

Valmans-
föreningens
kandidat

 
Namn 1)

 
Titel, yrke eller syssla 2)

Hemkommun

Valmans-
föreningens
valombud

Namn 1)

Adressuppgifter 3)

Valombudets
ersättare

Namn 1)

Adressuppgifter 3)

Undertecknade har bildat en valmansförening, ställt upp ovannämnda person som kandidat
och befullmäktigat ovannämnda valombud och ersättare för valmansföreningen. 
Vi är röstberättigade personer i dessa val.
Ort och datum

Medlem av 
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av 
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

 Släktnamn först  1)

 Högst tv' uttryck 2)

 Adress: hem/arbete; telefon, fax: hem/arbete 3)



Nr 7532098

Namnet p'' kandidaten Bladnr

STIFTELSEURKUND FÖR
VALMANSFÖRENING
Tilläggsblad 

Europaparlamentsval

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Medlem av
valmans-
föreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

Adress

Osv.   



Nr 753 2099

KANDIDATANSÖKAN 
FÖR EN VALMANSFÖRENING

TILL HELSINGFORS VALKRETSNÄMND Europaparlamentsval

Valdag                      

Den valmansförening vars valombud undertecknad är begär att valmansförening-
ens kandidatlista offentliggörs i sammanställningen av kandidatlistorna.

Härmed försäkras att den kandidat som nomineras av valmansföreningen är val-
bar och att medlemmarna av valmansföreningen personligen undertecknade stif-
telseurkunden.

Samtidigt meddelas att valmansföreningen bildat en gemensam lista med de val-
mansföreningar som nämns i den anmälan som tillställs Helsingfors valkrets-
nämnd samtidigt med denna ansökan.  (Detta skall strykas om en anmälan om
gemensam lista inte inges.)

Ort och datum

Valombudets signatur och namnförtydligande

Bilagor Valmansföreningens stiftelseurkund
Förslag till valmansföreningens kandidatlista
Samtycke och försäkran av kandidaten



Nr 7532100

FÖRSLAG TILL KANDIDATLISTA
FÖR EN VALMANSFÖRENING

Europaparlamentsval

Valdag                       

Valmans-
föreningens
kandidat

Namn 1)

Yrke, titel eller syssla 2)

Personbeteckning 3) Hemkommun

 Släktnamn först1)

 Högst tv' uttryck2)

 Personbeteckningen tas inte in i sammanställningen av kandidatlistor3)



Nr 753 2101

SAMTYCKE OCH FÖRSÄKRAN
AV EN KANDIDAT
FÖR EN VALMANSFÖRENIN G
Europaparlamentsval

Valdag                     

Valmans-
föreningens
kandidat

Namn 1)

Titel, yrke eller syssla 2)

Personbeteckning Hemkommun

Valmans-
föreningens
valombud

Namn 1)

Ersättare till
valombudet

Namn 1)

Samtycke och
försäkran

Härmed samtycker jag till att ställa upp som kandidat för den valmans-
förening för vilken ovannämnda personer har befullmäktigats att fungera
som valombud och ersättare och att ta emot ett uppdrag som ledamot
av Europaparlamentet samt försäkrar att jag inte vid dessa val har sam-
tyckt till att ställa upp som kandidat för n'gon annan valmansförening
eller n'got parti.
Ort och datum

Kandidatens signatur

 Släktnamn först1)

 Högst tv' stycken2)



Nr 7532102

Bladnr Blad tillsammans

ANMÄLAN OM GEMENSAM LISTA
                           JÄMTE TILLÄGGSBLAD         
                           
                                 Europarlamentsval
                  
                                 Valdag                         
         

Valombud för 
gemensamma lis-
tan

Namn 1)

Adressuppgifter 2)

 

Ersättare till 
valombudet

Namn 1)

Adressuppgifter 2)

Förslag till beteck-
ning för gemen-
samma listan

Härmed meddelas att de valmansföreningar som bildats för val av kandidaterna nedan har bildat en
gemensam lista för vilken ovannämnda ombud för valmansföreningarna befullmäktigas att fungera som
valombud och ersättare till valombudet. 

Kandidaterna räknas upp i den ordning som de skall tas upp i sammanställningen av kandidatlistor.

Ort och datum

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

 Släktnamn först1)

 Adress: hem/arbete telefon/fax: hem/arbete2)



Nr 753 2103

Bladnr

ANMÄLAN OM GEMENSAM LISTA
Tilläggsblad

Europaparlamentsval

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat
Namn 1)

Signatur av valmansföreningens valombud

Osv.

 Släktnamn först1)



Nr 7532104

FÖRSÄKRAN OCH ANMÄLAN
av en kandidat som är medborgare 
i en annan medlemsstat inom 
Europeiska unionen

Europaparlamentsval

Valdag                      

Anmälan  
Kandidatens namn 1)

Personbeteckning Nationalitet

Boningsort i Finland (adress)

Valkrets eller kommun i vilken kandidaten senast har upptagits i vallängden (rösträtts-
registret) vid Europaparlamentsval 

Försäkr an Härmed försäkrar  jag  att  jag inte har  samtyckt till att ställa upp som kan-
didat vid dessa Europaparlamentsval i n'gon annan medlemsstat i Europeis-
ka unionen.2)

Ort och datum

Kandidatens signatur

 Släktnamn först1)

 Till k andidatansökan skall även fogas ett intyg utfärdat av en myndighet i hemstaten av vilket det2)

framg'r att kandidaten inte förlorat sin valbarhet vid Europaparlamentsval i hemstaten eller att myn-
digheten  inte  känner till  att  denna valbarhet  g'tt förlorad. (172 § 1 mom. 4 punkten vallagen och  
174 § 1 mom. 4 punkten vallagen)



Nr 753 2105

FULLMAKT UTFÄRDAD
AV VALOMBUDET
den som avses i 170 § 3 mom. vallagen

TILL HELSINGFORS VALKRETSNÄMND Europaparlamentsval

Valdag                       

Härmed befullmäktigar jag personen nedan att p' mina vägnar göra den ansökan, det meddelande
eller den rättelse som avses i 170 § 3 mom. vallagen.

Ort och datum

Fullmäktig
Namn 1)

Adressuppgifter 2)

Fullmakts-
givare

Valombudets / ersättarens namn

 Valombudets / ersättarens signatur

Partiets namn / beteckningen för gemensamma listan / namnet p' kandidaten för en valmansföre-
ning som inte hör till en gemensam lista 3)

 Släktnamn först1)

 Adress: hem/arbete, telefon/fax: hem/arbete2)

 Stryk onödiga delar3)
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