4. oktober 2013
VEJLEDNING OM BREVSTEMMEAFGIVNING
til de kommunale og regionale valg den 19. november 2013
ved brevstemmeafgivning på sygehusene
Ved valget kan du stemme på en kandidatliste eller en bestemt kandidat, der stiller op
til valget i den kommune/region, hvor du har fast bopæl, dvs. er bopælsregistreret i
CPR.
På regionssygehusene vil du fra den 28. oktober 2013 eller snarest muligt derefter
kunne finde fortegnelser over de kandidatlister og kandidater, der er opstillet til valget
i vedkommende region samt i de enkelte kommuner i regionen. Hvis du brevstemmer
på et af din regions sygehuse, kan du efter den 28. oktober 2013 eller snarest muligt
herefter få fremvist disse fortegnelser, når du brevstemmer.
Hvis du brevstemmer på et sygehus, der ikke hører under din region, eller på et privat
sygehus, bør du selv undersøge, hvilke kandidatlister og eventuelt kandidater der er
opstillet til valget i din kommune/region, da sygehuset ikke får tilsendt fortegnelser
herover.
Fortegnelsen nedenfor viser de bogstavbetegnelser (partibogstaver), der skal gives til
kandidatlister, som opstiller for partier, der den 1. august 2013 er opstillingsberettigede til folketingsvalg. Disse bogstaver er ”reserverede” og kan ikke gives til andre kandidatlister ved dette valg. Fortegnelsen viser ikke, om de nævnte partier opstiller til
valget i din kommune/region, ligesom der i din kommune/region kan være eller blive
opstillet andre kandidatlister.
A. for Socialdemokratiet
B. for Radikale Venstre
C. for Det Konservative Folkeparti
F. for SF – Socialistisk Folkeparti
I. for Liberal Alliance

O. for Dansk Folkeparti
S. for Slesvigsk Parti
V. for Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. for Enhedslisten – De Rød-Grønne

De øvrige bogstaver i alfabetet kan anvendes ved tildeling af bogstavbetegnelser til
andre kandidatlister. Ingen kandidatliste kan dog få bogstavet X.
Fortegnelser over de kandidatlister og kandidater, der er opstillet til valget i din kommune og region, vil fra den 28. oktober 2013 eller snarest muligt derefter kunne findes
på de steder i din kommune, hvor enhver vælger kan brevstemme.
Du kan finde en vejledning om, hvordan man brevstemmer på de små konvolutter til
brevstemmesedlerne.

