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Valg til Ældrerådet i Aarhus Kommune
Valg til Ældrerådet i Aarhus Kommune afholdes i perioden 10. til 31.
oktober, begge dage inkl.
Du er stemmeberettiget til valget, og derfor får du dette brev.
Du kan læse mere om Ældrerådet og valg hertil på
www.aeldreraadaarhus.dk/ og i det nummer af Vital, du får med
posten ca. 10. oktober.
Valget foregår primært som et elektronisk valg med brug af NEM ID.
Afstemningen er anonym.
Da du er fritaget for digital post har du fået dette brev som et
papirbrev og du skal derfor ind på www.aarhus.dk/stem/ hvis du vil
stemme med NEM ID.
Får du problemer med at stemme elektronisk, kan du ringe til vores
HOTLINE på telefonnummer 2612 2520, hvor vi sidder klar til at
hjælpe dig mellem kl. 8.00 og 20.00 på alle hverdage, eller skrive til
support@aion.dk
Derudover bliver der mulighed for at brevstemme på:
Lokalcenter Viby / Højbjerg, Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby
Lokalcenter Skelager, Skelagervej 33, 8200 Aarhus N
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C
Afstemningen disse tre steder foregår i dagene 24. – 27. oktober
mellem kl. 10.00 – 14.00.
HUSK dit sundhedskort, da dette fungerer som dit valgkort.
Kan du ikke fremvise dit sundhedskort, kan du desværre IKKE
stemme.

SUNDHED OG OMSORG
OG ÆLDRERÅDET I
AARHUS KOMMUNE

Rådhuset
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
www.aarhus.dk

Kan du af en eller anden grund ikke stemme med Nem ID, og kan du
på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke selv komme frem
til et af de tre ovenfor nævnte afstemningssteder, kan du bede om at
stemme i dit eget hjem.
Hvis du vil stemme i dit eget hjem, skal du ringe til
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg på telefonnummer
4185 6451.
Telefonen er åben onsdag den 18. oktober mellem kl. 9.00 og 15.00.
Hvis du ikke har mulighed for at ringe, kan du sende en e-mail eller
skrive et brev mærket ” valgkørsel ” i stedet for. Du skal skrive dit
navn, adresse og telefonnummer.
Mail / brev skal være modtaget senest den 18. oktober
Du skal sende mailen til: sek@mso.aarhus.dk og et brev sendes til:
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
Rådhuset
8000 Aarhus C
Mærket: Ældrerådsvalg
Du vil få besøg af 2 valgtilforordnede enten den 25. eller 26. oktober.
Vi ringer til dig på forhånd og fortæller, hvornår vi kommer.
HUSK at dit sundhedskort også her fungerer som dit valgkort.
Kan du ikke fremvise dit sundhedskort, kan du desværre IKKE
stemme.
Med venlig hilsen
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Ældrerådet i Aarhus
Kommune
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