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EUROPA-PARLAMENTSVALGET
26. MAJ
2019
Anmodning
om at afgive brevstemme
i hjemmet
Anmodning om at afgive brevstemme i hjemmet

ANSØGNINGSSKEMA
ANSØGNINGSSKEMA

Indsendes/indleveres
til Vallensbæk
Kommune, hvis
sidste 3dig
uger
førsidste
valgdagen
Indsendes/indleveres
til den kommune,
hvordu
dude
opholder
i de
3 ugeropholder
før
digvalgdagen.
i Vallensbæk
Kommune.
Anmodningen
kan
tidligst
indgives
søndag
den
28.
april
2019
Indsendes/indleveres
til
den
kommune,
hvor
du
opholder
dig
i
de
sidste
3
uger
før og
Anmodningen kan tidligst indgives søndag den 28. april 2019 og skal være
skal
være
kommunen
i
hænde
senest
kl.
19
tirsdag
den
14.
maj
2019.
valgdagen. Anmodningen
tidligst
indgives
2019 og skal være
kommunen i kan
hænde
senest
kl. 18søndag
tirsdag den 28.
14. april
maj 2019.
kommunen i hænde senest kl. 18 tirsdag den 14. maj 2019.
Indsendes/indleveres til:

Til ________________________________ Kommune
Vallensbæk Kultur- & Borgerhus
Vallensbæk
Stationstorv 40 • 2665 Vallensbæk Strand
Til ________________________________
Kommune
Undertegnede (ansøgeren)
Undertegnede (ansøgeren)
Efternavn:

Efternavn:
Fornavn, mellemnavn:
Fornavn, mellemnavn:
Personnummer:
Personnummer:
Bopælsadresse:
Bopælsadresse:

(Gadenavn, husnummer, etage, side eller dørnummer)
(Gadenavn, husnummer, etage, side eller dørnummer)
(Postnummer og by)
(Postnummer og by)

Telefonnr.:
Telefonnr.:

anmoder om at afgive brevstemme til Europa-Parlamentsvalget på min bopælsadresse (oplyst ovenfor).
anmoder
om at
at afgive
afgive brevstemme
brevstemme til
til Europa-Parlamentsvalget
Europa-Parlamentsvalget på
påmit
minopholdssted,
bopælsadresse
ovenfor).
anmoder om
som(oplyst
i de sidste
3 uger før valgdagen vil
være på en anden adresse end min bopælsadresse. Oplys da opholdsadresse her:
anmoder om at afgive brevstemme til Europa-Parlamentsvalget på mit opholdssted, som i de sidste 3 uger før valgdagen vil
være på en anden adresse end min bopælsadresse. Oplys da opholdsadresse her:

_________________________________________________
(Gadenavn, husnummer, etage, side eller dørnummer)
_________________________________________________

____________________________________
(Postnummer og by)
____________________________________

(Gadenavn, husnummer, etage, side eller dørnummer)

(Postnummer og by)

Erklæring: Jeg erklærer, at jeg på grund af sygdom/manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på
valgdagen. Jeg erklærer, at jeg på grund af sygdom/manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på
Erklæring:
valgdagen.

_________________________________________
(Dato)
_________________________________________
(Dato)

_____________________________________
(Vælgerens egenhændige underskrift)
_____________________________________
(Vælgerens egenhændige underskrift)

(Hvis vælgeren ikke er i stand til at underskrive egenhændigt, kan en anden person underskrive med eget navn i vælgerens sted, dvs.
underskrift
fulgt ikke
af ordet
navn.egenhændigt,
Den underskrivende
persons
adresse
bør i så fald
ligeledes
anføres).
(Hvis vælgeren
er i ”for”
standogtilvælgerens
at underskrive
kan en anden
person
underskrive
med
eget navn
i vælgerens sted, dvs.
underskrift fulgt af ordet ”for” og vælgerens navn. Den underskrivende persons adresse bør i så fald ligeledes anføres).
Til eventuelle bemærkninger (f.eks. angivelse af tidsrum, hvor vælgeren ikke har mulighed for at modtage besøg af
stemmemodtageren,
om vælgeren
kan åbne
døren eller
forhold,
som
relevanteforforatstemmemodtageren
Til eventuelle bemærkninger
(f.eks.ikke
angivelse
af tidsrum,
hvorandre
vælgeren
ikke
harermulighed
modtage besøg af at
vide):
stemmemodtageren, om vælgeren ikke kan åbne døren eller andre forhold, som er relevante for stemmemodtageren at
vide):

Forbeholdt kommunen
Forbeholdt kommunen

