VALGSTYRET INFORMERER
Kommunestyre- og fylkestingsvalg
mandag 12. september 2011!
Valgkort: Alle som står i manntallet pr. 30.06.11 vil få tilsendt valgkort. Det er ikke nødvendig
å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene
dersom du tar det med. På valgkortet framgår det hvor du skal stemme på valgdagen. Husk
legitimasjon m/bilde!!
Forhåndstemmegivning: foregår i Servicekontoret, Rådhuset fra onsdag 10. august 2011,
mandag - fredag fra kl. 09.00 – 15.30. I tillegg vil det være åpent lørdag 3. september fra
kl. 09.00-14.00, og torsdag 8. september fra kl. 09.00-18.00.
I tillegg vil det bli forhåndsstemming på institusjoner.
Personer som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes
forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de
oppholder seg. Anmodning om slik stemmegivning rettes til valgstyrets sekretariat –
søknadsfrist tirsdag 6. september 2011.
Manntallet: Du må stå innført i manntallet for å kunne stemme. Hvis du ikke er oppført i
manntallet, eller det er en feil, bes du ta kontakt med valgstyrets sekretariat. Manntallet for
hele kommunen er utlagt på Servicekontoret i Levanger Rådhus fra uke 30.
Her kan du stemme på valgdagen, mandag 12. september 2011:
STEMMEKRETSINNDELING:
Krets
Stemmelokale
1. Nesheim krets:
Nesset Samfunnshus
2. Lysaker krets:
Reehaug Samfunnshus
Åpningstid:
3. Tuv krets:
Ronglan Samfunnshus
Stemmelokalenes åpningstid er satt til
4. Markabygda krets: Halltun Samfunnshus
kl. 10.00 – 20.00.
5. Ekne krets:
Ekne Grendehus
6. Åsen krets:
Åsen Samfunnshus
På Ytterøy stenges valglokalene
7. Mule krets:
Nordtun Grendehus
kl. 19.30.
8. Hegle krets:
Frol oppvekstsenter
9. Okkenhaug krets: Breidablikk forsamlingshus
10. Halsan krets:
Bjørkheim Grendehus
11. Levanger krets:
Levanger Rådhus
12. Ytterøy krets:
Ytterøy Samfunnshus

Du finner mer informasjon om valget på vår hjemmeside
http://www.levanger.kommune.no/

Levanger kommune oppfordrer alle til å bruke stemmeretten
sin, og dermed påvirke hvordan samfunnet vårt skal utvikles.
Godt valg!
Levanger kommune
Valgstyrets sekretariat, pb. 130, 7601 Levanger
e-post: rmk@levanger.kommune.no, tlf. 74052716

