VALGSTYRET INFORMERER
Det er valg 15. september 2003.
Forhåndstemmegivning foregår i Servicekontoret, Rådhuset fra 11.august 2003.
I tillegg vil det bli forhåndstemming på institusjoner etter nærmere plan.
Ambulerende stemmegivning
Etter Valglovens § 8-3, sjette ledd har 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, tlf. 74052716 – søknadsfrist tirsdag 9. september 2003.
Alle som står i manntallet pr. 31.05.03 vil få tilsendt valgkort, dette kortet bes tatt med når du
skal avgi din stemme.
Etter valglovens § 2-6 skal manntallet legges ut til offentlig gjennomsyn.
Manntallet er utlagt på følgende steder fra 16. juni 2003:
Stemmekretsinndeling
Krets
1. Nesheim krets

Stemmelokale
Nesset Samfunnshus

Manntall*
Rådhuset

2. Lysaker krets

Reehaug Samfunnshus

Bunnpris, Skogn

3. Tuv krets

Ronglan Samfunnshus

Bunnpris, Skogn

4. Finne krets

Finne skole

Bunnpris, Skogn

5. Markabygda krets

Halltun Samfunnshus

6. Ekne krets

Ekne Grendehus

Markabygda
skole
Coop, Ekne

7. Åsen krets

Åsen Samfunnshus

Coop Prix, Åsen

9. Mule krets

Nordtun Grendehus

Rådhuset

10. Hegle krets

Hegle skole

Rådhuset

11. Okkenhaug krets

Breidablikk forsamlingshus

Rådhuset

12. Halsan krets

Bjørkheim Grendehus

Rådhuset

13. Levanger krets

Levanger Rådhus

Rådhuset

14. Ytterøy krets

Ytterøy Samfunnshus

Coop, Ytterøy

Stemmelokalenes åpningstid:
kl. 10.00 – 20.00, mandag 15. september 2003.
På Ytterøy stenges valglokalene kl. 19.30
* samlet manntall også utlagt i Rådhuset

STORTINGET HAR VEDTATT NY VALGLOV.
Den nye Valgloven inneholder en del endringer,
Retting av stemmesedler – nye regler:
Vil du endre på stemmeseddelen, kan du:
1. Gi kandidater en ekstra personstemme (kumulere).
Det gjør du ved å sette et tydelig merke i ruten ved siden av navnet til kandidaten. Dette øker
vedkommendes sjanse for å bli valgt. Du kan gi en personstemme til så mange kandidater du
vil.
2. Gi en persons temme til kandidater fra andre lister (slengere).
Det gjør du ved å skrive opp kandidatnavnet en gang i feltet merket "Kandidater fra andre
lister". En forholdsmessig andel av stemmen din overføres i så fall til den listen du hentet
navnet fra. Du kan gi personstemmer på inntil 8 kandidater fra andre lister.
3. Du kan IKKE stryke kandidater.
Du må endre stemmeseddelen som forklart over. Andre måter å rette på vil ikke telle med i
valgoppgjøret.
Stemmeseddel uten konvolutt
• Det skal ikke brukes konvolutter til
stemmeseddelen valgtingsstemmer.
• Stemmeseddelen må brettes slik at
ikke stemmemottaker ser hvilket parti
som det er stemt på.
• Alle stemmesedler skal stemples av
stemmemottaker før de legges i urnen.

Ny ”runde” i valglokalet

Levanger kommune oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin, og dermed påvirke
hvordan lokalsamfunnet skal utvikles!

