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Forskydninger omkring St. Bededag 2019 (17. maj)
Bio/-Restaffald og Dagrenovation
Normal tømningsdag:

Erstatningsdag:

Fredag den 17. maj
- St. Bededag *)

Fordeles over onsdag den 15. og
torsdag den 16. maj
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VALG TIL FOLKETINGET DEN 5. JUNI 2019
Brevstemme
Du kan stemme fra onsdag den 15. maj.
Sidste frist for at brevstemme er lørdag
den 1. juni kl. 9 - 16.
Du kan stemme i Borgerservice inden for
den almindelige åbningstid:
• mandag til onsdag kl. 10 – 14.30
• torsdag kl. 10 – 17
• fredag kl. 10 – 12.
Der er desuden ekstra åbent i Borgerservice
samt på bibliotekerne i Hurup og
Hanstholm:
• lørdag den 18. maj kl. 10 – 13
(Bemærk:
Bemærk: denne dato kan du også stemme
til EU-Parlamentsvalget
EU-Parlamentsvalget))
• lørdag den 25. maj kl. 10 – 13 og
• lørdag den 1 juni, hvor der er åbent
i Borgerservice fra kl. 9 - 16 samt på
bibliotekerne fra kl. 10 - 13.
Kandidatlisterne er klar den 28. maj.

Stemme i eget hjem
Du kan brevstemme derhjemme, hvis du
ikke kan komme til dit afstemningssted på
grund af sygdom eller manglende førlighed.
Du skal søge om at stemme
i eget hjem ved at udfylde og sende et
ansøgningsskema.
Skemaet får du ved at:
• henvende dig til din hjemmehjælper
eller hjemmesygeplejerske
•

kontakte Borgerservice på telefon
99 17 18 71

•

hente det på Økonomi- og
Indenrigsministeriets hjemmeside, www.
valg.oim.dk

Du kan søge om at stemme i eget hjem fra
nu og indtil fredag den 24. maj kl. 18.00.

Flytte afstemningssted
Der er mulighed for at søge om at blive
flyttet til et andet afstemningssted pga.
handicap eller manglende førlighed.
Du kan søge om at flytte afstemningssted
fra nu og indtil 28. maj kl. 12.
Hjælpemidler
Følgende hjælpemidler stilles til
rådighed såvel på valgdagen som til
brevstemmeafgivningen:
• Sort pen
• Lup
• LED-lampe
Desuden er følgende kun tilgængeligt på
afstemningsstedet Munkehallen i Thisted:
• Hæve-sænke-bord
• Forstørrelsesapparat med skærm af
typen CCTV.

