
HER KAN DU STEMME

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

I Båtsfjord kommune avholder vi også valg søndag 8. september.

TIDLIGSTEMMEGIVING 1. juli tl og med 9. august.

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale 
tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med 
legitimasjon med bilde når du skal stemme. 

Stemme i Båtsfjord kontakt: Servicetorg på tlf. 78 98 53 20, Vi har åpent mellom kl. 08:00 og 15:00.

FORHÅNDSTEMMEGIVING 12. august tl 6 september

Hvis du ønsker kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i alle kommuner. Hvis du 
forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at 
stemmen din kan nå fram til riktig kommune innen 10. september. 

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Har du fått tilsendt valgkort ta 
også dette med. 

I Båtsfjord kan du forhåndsstemme på Rådhuset, servicetorget, mandag – fredag 08:00 – 15:00.

Onsdag 4 september har vi utvidet åpningstid til kl. 20:00. 

FORHÅNDSSTEMMING PÅ INSTITUSJON 4. september

Onsdag 4. september er det mulig å stemme på Alderspensjonatet fra kl. 10:00 til 14:00.

Ta med legitimasjon og valgkort. Her kan også pårørende, ansatte og andre stemme. 

STEMME HJEMME

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller 
forhåndsstemmelokalet kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg.

Du må søke om å få stemme hjemme. Dette gjøres ved at du henvender deg til Valgstyret i Båtsfjord. 
Frist er 2. september 2019. Send søknad til:

Adresse: Postboks 610, 9991 Båtsfjord     eller

E-post: postmottak@batsfjord.kommune.no    eller

Telefon: 78 98 53 20 

Du må oppgi fult navn, fødselsdato og –år, samt hvilken adresse du befnner deg på den siste uka før 
valget. Oppgi også et telefonnummer valgstyret kan nå deg på. 

VALGTING 8 og 9 september

Sted: Pensjonisthuset i Båtsfjord

Tid: Søndag 8. september fra kl. 17:00 til kl. 20:00

Mandag 9. september fra kl. 09:00 til kl. 20:00

Husk å ta med legitimasjon. Ta også med valgkort hvis du har fått dette tilsendt. 
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