Slik stemmer du:
Du kan forhåndsstemme til og med fredag 11. september. Det er ikke nødvendig å ha med valgkort, men du
må ha med gyldig ID, det samme gjelder på valgdagen. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst
kommune. I Ringsaker er det stemmeurner hos biblioteket i Moelv og Brumunddal og hos servicesenteret i
Brumunddal. Valglokaler på valgdagen 13. og 14. september ser du her:
http://valglokaler.no/nb/kommune/ringsaker/
Slik stemmer du i din egen hjemkommune:
Velg stemmeseddelen for det partiet du vil stemme på (Ringsaklista selvfølgelig!).
Dersom du ønsker å endre på rekkefølgen på kandidatene kan du sette et kryss i ruten ved navnet til
kandidatene du vil stemme på. Da gir du en personstemme, og du bidrar til å få denne personen høyere opp
på lista, noe som gir større sjanse for plassering i kommunestyret og andre komiteer.
Dersom navnet til noen av kandidatene står med uthevet skrift, betyr det at partiet eller gruppen har prioritert
dem foran de andre kandidatene. Du kan gi personstemmer til kandidater med uthevet skrift på samme måte
som til de andre kandidatene. Helge Vestheim er den eneste med uthevet skrift på vår liste.
Dette kalles kummulering.

(bilder fra valg.no)

Du kan også gi en liten andel av stemmen din til kandidater fra andre partier, for å gi den større sjans til å
komme inn i kommunestyret. Skriv kandidatnavnene fra andre partier/grupper i et eget felt på Ringsaklista sin
stemmeseddel. Du kan føre opp inntil 10 ”slengere”.

Forhåndsstemming i en annen kommune.
Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen får du utdelt en stemmeseddel som er
påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket
parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmseddel fra din kommune og bruke den hvis du
ønsker å gjøre endringer. Det samme gjelder hvis du stemmer utenfor fylket ditt ved fylkestingsvalget.
I følge oppslag i HA tidligere i sommer er vi usikre på om de har Ringsaklista oppført på stemmesedler i andre
kommuner, siden vi ikke er et nasjonalt parti, i såfall kan du selv skrive det opp for hånd på et åpent felt, se
stemmeseddelen eller spør i stemmelokalet. Du kan bare forhåndsstemme i en annen kommune, ikke stemme
på selve valgdagen, for å stemme da må du være i hjemkommunen.
Godt valg!

