
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
Valnämnden i Laholms  
kommun informerar om val till 
Europaparlamentet
Vallokaler
På valdagen, söndagen den 26 maj, är  
vallokalerna öppna för röstning klockan 
08.00-21.00. Var väljaren kan rösta på 
valdagen framgår av röstkortet. Ta med 
legitimation till vallokalen.

Röstkort
För att rösta i din vallokal på valdagen be-
hövs inget röstkort. Röstkortet behövs bara 
vid förtidsröstning. 
Väljare som har förlorat sitt röstkort 
eller inte har fått något röstkort kan få ett 
dubblettröstkort från Medborgarservice, 
0430-150 00. 
Medborgarservice öppettider: 
 måndag-onsdag och fredag 08:00-17.00, 
torsdag 08:00-17:30. 
På valdagen den 26 maj går det att förtids-
rösta i stadshuset kl. 08.00 - 21.00.

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

Valnämndens preliminära rösträkning
Valnämndens preliminära rösträkning sker 

onsdagen den 29 maj kl. 10.00 i samman-
trädesrum Svanen, Stadshuset i Laholm. 
Rösträkningen är offentlig. Vid valnämn-
dens 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

Fira Sveriges nationaldag i  
Laholms stadspark den 6 juni!
Torsdagen den 6 juni firar vi Sveriges 
nationaldag i vår prisbelönta stadspark! 
Dagen börjar med barnparad som utgår 
från Laholms stadsbibliotek kl. 08.45 
och som sedan tågar vidare mot scenen i 
stadsparken. Parken kommer att vara full 
av utställare och försäljare som erbjuder allt 
ifrån konsthantverk och blommor till mat 
och godsaker. Vid vattentornet finns ett ak-
tivitetsområde med bumperball, bungytram-
polin, hinderbana och hoppborg. På scenen 
där Rebecca Sellergren är konferencier blir 
det också ett fullspäckat program med Kul-
turskolan, Strandteatern, körsång, barntea-
ter, nationaldagstal och trädgårdsquiz. Fritt 
inträde. Se programmet i annonsen nästa 
vecka eller på  www.laholm.se
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