
Hos Medborgarservice kan du få hjälp med dina kommun- 
ärenden, telefon 0430-150 00. På Stadsbiblioteket finns till-
gång till dator och Internet. Laholms kommun www.laholm.se

Valnämnden i Laholms kommun 
informerar om val till riksdag,  
kommun och landsting

Vallokaler
På valdagen, söndagen den 9 september, är vallokalerna öppna 
för röstning kl. 08.00-20.00. 
Var väljaren ska rösta på valdagen framgår av röstkortet.
Valnämnden har gjort följande förändringar gällande vallokaler 
på valdagen jämfört med föregående val:

Vallberga och Ysby valdistrikt har lagts samman till ett val- 
distrikt. Vallokal är Vallbergaskolan.

Boende i Skottorps tätort och Skottorps landsbygd har förts över 
från valdistrikt Skummeslöv till valdistrikt Hasslöv. Valdistrikt 
Hasslöv har därför bytt namn till valdistrikt Hasslöv-Skottorp.

Skottorpsskolan är vallokal för valdistrikt Hasslöv-Skottorp och 
Skoskumsgården är vallokal för valdistrikt Skummeslöv.

Utlämning av röstkort och förtidsröstning
Väljare som har förlorat sitt röstkort eller inte har fått något 
röstkort kan få ett dubblettröstkort från Medborgarservice, tel. 
0430-150 00. Medborgarservice i stadshuset i Laholm är öppet 
vardagar kl. 08.00-17.00. 

På valdagen den 9 september går det att förtidsrösta i stadshuset i 
Laholm kl. 08.00-20.00.

Valnämndens kansli
Valnämndens kansli är även bemannat, förutom på ordinarie 
kontorstid, valdagen från kl. 08.00 och kan nås på 
tel. 0730-33 80 07.

Valnämndens preliminära rösträkning
Valnämndens preliminära rösträkning sker onsdagen den 12 
september kl. 10.00 i sammanträdesrum Svanen, Stadshuset i La-
holm. Rösträkningen är offentlig. Vid valnämndens preliminära 
rösträkning behandlar valnämnden underkända förtidsröster och 
förtidsröster som inte granskats i vallokal. 
För mer information se www.laholm.se och www.val.se

/VALNÄMNDEN

Miljöpris år 2018
Nu är det åter dags att fundera på den person, organisation eller 
det företag som gjort något viktigt för miljön i Laholm.
Laholms kommun delar varje år ut ett miljöpris som stöd, upp-
muntran eller belöning för en extra god insats inom natur- och 
miljövård i kommunen.

Miljöpriset delas ut till fysisk eller juridisk person som är 
verksam i kommunen. Tycker du att någon du känner gör en 
insats för vår miljö så skicka förslaget skriftligt med motivering 
till Kommunstyrelsen i Laholms kommun, 312 80 Laholm, eller 
kommunstyrelsen@laholm.se senast den 1 oktober 2018.

Förslagsblankett finns på Medborgarservice och på kommunens 
hemsida under fliken miljö. På hemsidan kan du även hitta de 
som tidigare fått miljöpriset och dess motivering.
Märk kuvertet eller e-postmeddelandet med ”Miljöpris”.

/KOMMUNSTYRELSEN

Kulturpris och Föreningspris 2018
Den 1 oktober är sista dagen att lämna förslag till mottagare av
Laholms Kulturpris respektive pris till Årets förening 2018.

Mer information finns på www.laholm.se/kulturpris respektive
www.laholm.se/aretsforening. Det går också bra att kontakta
Medborgarservice på tel. 0430-150 00.
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