
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 riksdag, 
kommun och region

Du kan förtidsrösta i vilken röstnings-
lokal du vill i hela Sverige från och med 
den 24 augusti och till och med den 
11 september 2022. 

Här kan du förtidsrösta 
i Laholms kommun:
Stadshusgalleriet, Stadshuset, Laholm
24 augusti -10 september, vardagar 10.00-17.00, 
lördagar 10.00-14.00
Valdagen den 11 september 8.00-20.00

Mellby Center, Mellbystrand
24 augusti - 10 september, vardagar 10.00-18.00, 
lördagar och söndagar 10.00-17.00 

Knäreds bibliotek, Knäredsskolan
25 augusti – 8 september, måndagar 13.00-18.30, 
torsdagar 13.30-17.00

Veinge bibliotek, Veingeskolan
25 augusti – 8 september, måndagar 13.00-18.30, 
torsdagar 13.30-17.00

Våxtorps bibliotek, Våxtorpsskolan
25 augusti – 8 september, måndagar 12.00-17.00, 
torsdagar 14.30-18.30

Du kan dessutom förtidsrösta 
via lantbrevbärare.

Ambulerande röstmottagning
För den som på grund av sjukdom, ålder eller 
funktionsnedsättning inte kan ta sig till en röst-
ningslokal och inte känner någon som kan vara 
bud, kan ambulerande röstmottagning beställas 
av valkansliet. Tid för dessa besök bokas av 
valkansliet, på telefon 0430-155 00 eller 
valnamnden@laholm.se.

Röstkort
Vid förtidsröstning måste röstkort tas med. 
Väljare som har förlorat sitt röstkort eller inte har 
fått något röstkort kan få ett dubblettröstkort från 
Medborgarservice, telefon 0430-150 00. 
Medborgarservice i stadshuset, Humlegången 6, 
Laholm är öppet måndag, tisdag, onsdag 8.00-
17.00, torsdag 8.00-17.30, fredag 8.00-16.00.

ID-kontroll
Väljare som inte är kända av röstmottagaren 
måste kunna styrka sin identitet. Om väljaren 
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

Valnämndens kansli
Vid frågor kan du kontakta valnämndens kansli 
som är bemannat på ordinarie kontorstid och kan 
nås på telefon 0430-155 00 eller 
valnamnden@laholm.se.

/VALNÄMNDEN


