Wybory 2019

Twój głos,
twój wybór!

Wybierz udział w wyborach! Zabierz głos w wyborach do
zarządu gminy 2019!
W Norwegii frekwencja wyborcza, zwłaszcza wśród osób należących do mniejszości etnicznych, jest niska. Może to mieć związek z faktem, że wielu obywateli innych państw nie wie o tym, że przysługuje im prawo wyborcze. Pomóż w
propagowaniu udziału w głosowaniu podczas jesiennych wyborów! Niniejsza
broszura zawiera informacje o tym dlaczego udział w wyborach jest istotny, o
tym kto ma prawo wyborcze oraz o sposobach głosowania.
Dlaczego powinieneś głosować?
Głosowanie to twoja możliwość i demokratyczne prawo do wpływu na zarządzanie
naszą gminą. Jeżeli chcesz mieć wpływ na przyszłość Fredrikstad musisz zagłosować! To, na którą partię polityczną i kandydatów oddasz swój głos zależy wyłącznie
od Ciebie. Ważne jest to, że bierzesz udział w wyborach. W Norwegii w 2019 r.
odbywają się wybory do zarządów gmin i samorządów powiatów. Głosując wspierasz
demokrację w Norwegii.
W jaki sposób należy głosować w tegorocznych wyborach do zarządu gminy i
samorządu powiatu?
Wybory odbywają się w niedzielę i poniedziałek, 8 i 9 września. Jeżeli chcesz oddać
swój głos z wyprzedzeniem możesz zrobić to od 12 sierpnia w kinie Byhallen/Fredrikstad. Głos z wyprzedzeniem można oddać także w lokalach wyborczych, centrach
handlowych i w bibliotece.
Karty do głosowania przesłane zostaną w formie elektronicznej lub za pośrednictwem
poczty. Głosowanie przebiegnie sprawniej jeżeli zabierzesz ze sobą kartę do głosowania w formie elektronicznej, w telefonie, lub w postaci papierowej. Nie jest to jednak
konieczne. Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport,
prawo jazdy albo kartę bankową).
W lokalu wyborczym znajdują się karty do głosowania dla wszystkich partii politycznych, będących na listach wyborczych do zarządu gminy i samorządu powiatu.
Należy pobrać różową kartę do głosowania na kandydata do zarządu gminy i niebieską w celu oddania głosu na kandydata do samorządu powiatu niebieskie.
Możesz mieć absolutną pewność co do twój głos jest całkowicie tajny – ani pracownikom lokalu wyborczego, ani pozostałym osobom przebywającym w lokalu wyborczym
nie wolno pytać cię o to, na kogo zagłosowałeś.

Kto może głosować?
•
•
•

Obywatele Norwegii, którzy kończą 18 lat w roku 2019 i są lub też byli zarejestrowani jako osoby mieszkające w Norwegii
Obywatele pozostałych państw nordyckich (tj. Danii, Islandii, Finlandii lub Szwecji), którzy kończą 18 lat w roku 2019 i zostali zarejestrowani jako osoby mieszkające w Norwegii do 30 czerwca bieżącego roku.
Obywatele innych państw którzy kończą 18 lat w roku 2019 i byli zarejestrowani jako osoby mieszkające w Norwegii nieprzerwanie przez trzy lata do dnia
wyborów.

Gdzie można oddać swój głos?
Głos można oddać z wyprzedzeniem lub podczas dni wyborczych.
Głos z wyprzedzeniem można oddać w okresie od 12 sierpnia do 6 września w kinie
Byhallen/Fredrikstad lub też w kilku innych miejscach na terenie gminy.
Podczas dni wyborczych, tj. w niedzielę i poniedziałek, 8 i 9 września, głosować
będzie można od godziny 12:00 do godziny 21:00. Na karcie wyborczej znajduje się
informacja o tym, do którego okręgu wyborczego należysz, jednak głosować można
w dowolnym z 18 lokali wyborczych.
Poniżej znajduje się lista lokali wyborczych oraz miejsca, w których można oddać głos
z wyprzedzeniem:
www.fredrikstad.kommune.no/valg2019
Znaleźć tu można także szczegółowe informacje na temat wyborów. W przypadku
pytań dotyczących wyborów należy skontaktować się z infolinią, pod numerem telefonu 69 30 60 00 lub też wysłać e-mail na adres torget@fredrikstad.kommune.no.

Twój głos – twój wybór!

Lista lokali, w których można zagłosować z wyprzedzeniem podczas wyborów do zarządu gminy w 2019 r.
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

