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Adresser till valnämnder 
Här hittar du en fil med adresser till samtliga valnämnder i landet. Den heter  
”Leveransadresser valnämnder”.   
Här finns även  
”Antal röstberättigade 2017 på 2018-års indelning”. 
https://internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval/nomineringsgrupper 

 
Så här kan ni skicka valsedlar 
1 valsedel väger 1,2 g   
1 bunt 1000 st. väger 1300 g (remsan tillkommer)   
1 bunt med 1000 sedlar har dimensioner 150*110*100 mm  
 
Från Posten finns inga förpackningar liknande dem som fanns år 2013 med porto som passar – de 
nuvarande ha max 2 kg, och det är bara 1500 valsedlar.   

1. Man kan göra vanliga paket med kraftigt papper och paketporto.  
2. Man kan använda bruna kartongerna som valsedlar kom i så länge lagret räcker – gratis, 

rymmer 16000, men max 15000 (16000 väger mer än 20 kg). 43*32*21 cm, väger 0,45 kg.   
3. Man kan skicka som paket, som är billigaste sättet (ingen moms) men då måste valnämnden 

hämta från ombudet, vilket de antagligen inte vill.  
Eller så skickar man som ”parcel”, som levereras till dörren någon gång under dagen efter 
den skickas. Det är detta jag utgår ifrån att vi ska använda.  

4. För små mängder går det bra att använda brevporto, men eftersom max vikt är 2 kg är max 
antal valsedlar ca 1500. Packa så platt som möjligt i kuvert eller kraftigt papper med tejpade 
hörn.  

5. Man sparar pengar om man registrerar paketen på ”skicka direkt”, skriver ut frakthandlingen 
hemma och lämna in hos valfritt ombud.   
http://www.postnord.se/skicka-brev-och-paket/inrikes/standard/postpaket   

6. Från postens ombud kan man köpa en förpackning som heter Blå kartong XL och kostar 31 
kronor, rymmer 8000 valsedlar,. Man använder det som vilken annan förpackning som helst, 
och det är billigare att skicka med ”skicka direkt” på Internet. Den är en fin och stark 
förpackning, men det är förstås billigare att packa i kraftigt papper. 
http://www.postnord.se/skicka-brev-och-paket/priser-och-porto/kartong-xl   
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Portotabeller kan nedladdas från Postens webbplats: 
http://www.postnord.se/foretag/skicka/priser-och-porto/prislistor-direktbetalande,  
Filerna heter  
Prislista-Kontantkunder-Maj2017.pdf  (Välj ”Prislista in- och utrikes Paket (vid köp via 
PostNords Serviceställen)”) 

Prislista-Internetkunder-Maj2017.pdf (Välj ”Prislista in- och utrikes Paket (vid köp via Internet 
postnord.se/skicka)”)  

Brev_inrikes-Prislista_April-2017.pdf  (Välj ”Prislista Frimärkt inrikes och köp via postnord.se”) 
OBS! alla priser inklusive moms. 

Med ”skicka direkt” på Internet har man spårbarhet, vilket är väldigt bra.  
 

Parcel Via ombud Via Internet 
”skicka direkt” 

Max vikt i kg Pris per kolli Pris per kolli 
3 215 kr 195 kr 
5 250 kr 230 kr 
10 315 kr 290 kr 
15 365 kr 340 kr 
20 420 kr 390 kr 

Kartong XL 216 kr - 

	
Brev 1:a-klassbrev Ekonomibrev  

(märks med "B") 
Brev Skicka 

Lätt 
Max vikt i 

gram 
Pris Antal valörlösa 

frimärken 
Pris Antal 

valörlösa 
frimärken 

 

50 7,00 1 6,00 1 53,00	

100 14,00 2 12,00 2 53,00	

250 28,00 4 24,00 4 53,00	

500 42,00 6 36,00 6 53,00	

1 000 56,00 8 48,00 8 53,00 

2 000 70,00 10 60,00 10 89,00 
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Pris per 1000 valsedlar 
 

Antal 
valsedlar 

Vikt i kg utan 
omslag/kartong 

Internet 
 ”Skicka direkt” 

2000  2,6 195 kr 
3000 3,9 230 kr 
4000 5,2 290 kr 
5000 6,5 290 kr	
6000 7,8 290 kr	
7000 9,1 290 kr	
8000 10,4 290 kr	
9000 11,7 290 kr	

10000 13,0 340 kr	
11000 14,3 340 kr	
12000 15,6 390 kr	
13000 16,9 390 kr	
14000 18,2 390 kr	
15000 19,5 390 kr	

 
Tips för den dagen när ni packar valsedlar 

Om du planerar att skicka halvbuntar (500 sedlar) - glöm inte kraftiga gummiband! 
Om man skickar i kuvert måste man dela i 500 buntar – det måste kunna postas i en vanlig brevlåda. 

Se till att ha någon slags packmaterial – man vill inte att buntarna kommer fram med skadade kanter 
om de inte fyllde kartongen totalt. Bubbelplast eller tidnings- eller packpapper är bra. 

Vanligt paket kräver kraftigt omslagspapper och packtejp. Med kartonger krävs packtejp. 
Våra paket blir inte skrymmande. 

16000 (som ryms i en kartong) är för tung för att skicka som paket, går bra om man levererar själv. 
15000 är absolut på gränsen för att skicka som paket - kolla vikten!  


