Vestre Boulevard 7 . 9600 Aars
Tlf. 99 66 70 00
www.vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste
tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller
to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte
linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang
til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblio
teker
og hos Borgerservice i Aars.
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Valg til Europa-Parlamentet
den 26. maj 2019
Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalg
Du kan brevstemme fra mandag den 15. april 2019.
Hvis du ønsker at brevstemme, skal du henvende dig i Borgerservice, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars

HUSK du skal medbringe gyldig legitimation (pas, kørekort
eller sundhedskort)
Du kan brevstemme i åbningstiden, som er:
Mandag – onsdag kl. 10.00-15.00
Torsdag		
kl. 10.00-17.00
Fredag 		
kl. 10.00-12.30
Sidste frist for at brevstemme er torsdag den 23. maj.

Der er ekstra åbent for brevstemmer på følgende 4 steder i
kommunen lørdag den 11. maj og lørdag den 18. maj mellem kl. 10.00-12.00:
• Administrationsbygningen i Løgstør, Torvegade 15, 9670
Løgstør

• Administrationsbygningen i Aalestrup, Aagade 25 D, 9620
Aalestrup

• Administrationsbygningen i Farsø, Frederik IV´s Plads 1,
9640 Farsø
• Rådhuset i Aars, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars

• På Rådhuset i Aars er der en særlig handicapvenlig stemmeboks, som er indrettet med hæve-sænke bord og lup m.v.

Brevstemmeafgivning i hjemmet

Vælgere der på grund af sygdom eller manglende førlighed
ikke kan møde frem på valgdagen kan brevstemme i eget
hjem.

Bor du på et af kommunens plejecentre, skal du ikke foretage dig noget. Der vil blive truffet særskilt aftale om tidspunkt
for brevstemmeafgivning med de enkelte plejecentre.

Ansøgning om at brevstemme i hjemmet kan ske fra mandag
den 29. april 2019.
Sidste frist er onsdag den 15. maj kl. 10.00.

Hvis du på grund af sygdom eller manglede førlighed ønsker
at afgive din brevstemme hjemme, skal du kontakte Vesthimmerlands Kommune på tlf. 9966 7000 og ansøge herom.

Borgere, der kan stemme i eget hjem, bliver kontaktet pr.
telefon om tidspunkt for brevstemmeafgivningen.

Afstemning i hjemmet finder sted i perioden 16. til 23. maj
2019.

Såfremt du er indlagt på sygehuset, har du mulighed for at
brevstemme der.

Skift af afstemningssted

Fra mandag den 29. april og frem til torsdag den 16. maj
2019 kl. 12.00 kan vælgere med handicap eller nedsat førlighed indgive ansøgning til sin bopælskommune om at afgive
stemme på et andet afstemningssted i kommunen end det,
der ellers vil være opført på valgkortet.

På afstemningssted Farsø er der en særlig handicapvenlig stemmeboks, som er indrettet med hæve-sænke bord,
LED-lampe og et særligt forstørrelsesapparat, som kan være
en hjælp for vælgere med nedsat syn.
Ansøgningsskema udleveres ved henvendelse til Borgerservice eller rekvireres via tlf. 9966 7000.
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Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på
https://www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger

Social og sundhedsassistenter, faste stillinger
Til faste stillinger søges uddannede social og sundhedsassistenter eller tilsvarende. Social og sundhedsassistent 32
timer eller efter aftale, primært dagvagt. Social og sundhedsassistent 30 timer, fast nattevagt 7-7. Borgerne har
komplekse sygdomme og har brug for personale med stærke
faglige og personlige kompetencer og engagement.
Ansøgningsfristen er: 23. april 2019.

