Velg å velge! Stem i kommunestyrevalget 2019!
Valgdeltakelsen blant personer med etnisk minoritetsbakgrunn er
lav i Norge. Det kan skyldes at mange utenlandske statsborgere
har stemmerett uten å vite det. Vær med på å snu denne trenden
gjennom å stemme ved høstens valg! I dette brevet får du
informasjon om hvorfor det er viktig at du stemmer, hvem som har
stemmerett og hvordan du kan stemme.

Hvorfor bør du stemme?

Å stemme er din mulighet og demokratiske rett til å påvirke styringen
av vår kommune. Om du vil påvirke framtida i Fredrikstad, må du
stemme! I et demokrati styres landet og kommunen av representanter
som velges. Hvilket politisk parti og hvilke kandidater du stemmer på er
selvsagt opp til deg. Det viktige er at du deltar! I Norge er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2019. Ved å delta i valget støtter du opp
om demokratiet i Norge.

Hvordan stemmer du ved kommune- og fylkestingsvalget i år?

Selve valgdagene er søndag 8. og mandag 9. september. Vil du forhåndsstemme, kan du gjøre det fra 12. august i Byhallen/Fredrikstad
kino. Du kan også forhåndsstemme i stemmebrakka vår eller på kjøpesentra og bibliotek.
Du vil få valgkort enten elektronisk eller tilsendt i posten. Hvis du tar
med valgkortet på mobil eller papir, går selve valghandlingen raskere.
Men det er ikke nødvendig. Det du må ha med deg er legitimasjon med
bilde (pass, sertifikat eller bankkort).
I stemmelokalet finner du valgsedler for alle partier som stiller liste ved
kommunestyrevalget og fylkestingsvalget. Du tar en rosa for kommunestyrevalg og en blå for fylkestingsvalg.
Du kan være helt trygg på at din stemme er hemmelig – verken valgmedarbeidere eller andre i valglokalet har lov til å spørre deg hvem du
har stemt på.

Hvem kan stemme?
•

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019
og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge

•

Statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island,
Finland eller Sverige), som har fylt 18 år innen utgangen av 2019
og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i år

•

Utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av
2019 og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de
tre siste årene før valgdagen.

Hvor kan du stemme?

Du kan enten forhåndsstemme eller stemme på valgdagene.
Forhåndsstemme kan du gjøre i perioden fra 12. august til 6. september i Byhallen/Fredrikstad kino eller på flere andre steder i kommunen.
På valgdagene søndag 8. og mandag 9. september kan du stemme
mellom kl 12.00 og 21.00. På valgkortet ditt står det hvilken krets du
tilhører, men du kan stemme i hvilket av våre 18 valglokaler du ønsker.
Se oversikt over valglokaler og forhåndsstemmesteder her: www.fredrikstad.kommune.no/valg2019.
Her finner du også mer informasjon om valget. Har du noen spørsmål
om valget, ring Servicetorget på tlf. 69 30 60 00 eller send e-post til
torget@fredrikstad.kommune.no.

Din stemme – ditt valg!

Her kan du forhåndsstemme ved kommunestyrevalget 2019
Byhallen/Fredrikstad kino

12.08 – 16.08: Man. – Fre. kl. 9 – 18
19.08 – 23.08: Man. – Fre. kl. 9 – 18
24.08: Lør. kl. 12 – 15
25.08: Søn. kl. 15 – 20
26.08 - 30.08: Man. – Fre. kl. 9 – 18
31.08: Lør. kl. 12 – 15
01.09: Søn. kl. 15 – 20
02.09 - 06.09: Man. – Fre. kl. 9 – 20

Stemmebrakka

15.08 - 16.08: Slevik skole kl. 16 - 20
19.08 - 25.08: Stortorvet: kl. 12 – 20
26.08 - 28.08: Ambjørnrød skole kl. 16 – 20.
29.08 - 31.08: Østsiden storsenter Sellebakk kl. 12 – 20
02.09 - 03.09: Coop Extra Gressvik kl. 12 – 20
04.09 - 06.09: Kiwi Lisleby kl. 12 – 20

Kjøpesentre

Østfoldhallen
24.08: Lør. kl. 10 – 18
26.08 – 30.08: Man. – Fre. kl. 10 – 20
Torvbyen
31.08: Lør. kl. 10 – 18
02.09 – 06.09: Man. – Fre. kl. 10 – 20

Bibliotek

Hovedbiblioteket
26.08 - 31.08: Man. – Fre. kl. 11 – 16
31.08: Lør. kl. 10 – 15
02.09 - 05.09: Man. – Tor. kl. 11 – 19
06.09: Fre. Kl. 11 – 16
Østsiden bibliotek
02.09 – 06.09: Man. – Fre. kl. 10 – 14

Skoler

Høgskolen i Østfold, campus Fredrikstad
22.08 – 23.08: Tor. – Fre. kl. 10 – 14
Glemmen videregående skole
26.08 – 27.08: Man. – Tir. kl. 10 – 14
Frederik II videregående skole
28.08 – 29.08: Ons. – Tor. kl. 10 – 14

www.fredrikstad.kommune.no/valg2019

