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

Kommuninformation
Plangranskning
Se under rubriken Kungörelser.

/MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Valnämnden i Laholms 
kommun informerar om 
val till Europaparlamentet
Förtidsröstning
Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal 
du vill i hela Sverige från och med den 8 
maj till och med den 26 maj 2019.

Här kan du förtidsrösta i Laholms kommun:

Stadsbiblioteket, Laholm
måndag - torsdag      10.00 – 19.00
fredag       10.00 – 17.00
lördag      10.00 – 13.00
valdagen den 26 maj     08.00 – 21.00

Mellby Center, Mellbystrand
8 maj – 25 maj
vardagar       10.00 – 18.00
lördagar och söndagar  10.00 – 17.00

Knäreds bibliotek, Knäredsskolan
måndagar      15.00 – 19.00
onsdagar      14.00 – 17.00
lördagar      10.00 – 12.00

Veinge bibliotek, Veingeskolan
måndagar      15.30 – 18.30
onsdagar      13.00 – 16.00
torsdagar      15.30 – 18.30

Våxtorps bibliotek, Våxtorpsskolan
måndagar      16.00 – 19.00
tisdagar      13.30 – 15.30
torsdagar      16.00 – 19.00

Bokbussen
Bokbussens ordinarie hållplatstider under 
perioden 8 maj – 25 maj.

Du kan dessutom förtidsrösta via lantbrev-
bärare.

Röstkort
Vid förtidsröstning måste röstkort tas med. 
Väljare som förlorat sitt röstkort eller inte 
har fått något röstkort kan få ett dubblettröst-
kort på Medborgarservice, tel. 0430-150 00.

ID-kontroll
Väljare som inte är kända av röstmottagaren 
måste kunna styrka sin identitet. Om välja-
ren inte har med sig en id-handling kan en 
annan person gå i god för väljaren. Den som 
går i god för väljaren måste själv kunna visa 
en id-handling.

För mer information se www.laholm.se och 
www.val.se

/VALNÄMNDEN

Funkar demokratin? 
EU-valet närmar sig och 
du måste bestämma dig
Torsdagen den 9 maj, kl. 18.00-19.30 på 
Laholms stadsbibliotek.
Kom och lyssna på samhällsanalytikern 
Carlos Rojas som lyfter sina erfarenheter 
och aktuell forskning i ämnet.
Vi bjuder på fika och fri entré.

Ett samarbete med Europa Direkt Halland.

/KULTUR- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN


