Politiske møter i
august/september/oktober:
Kommunestyret:
Torsdag 8.september kl. 19.00, torsdag 13.
oktober kl. 19.00 og torsdag 27. oktober kl.
19.00.
Formannskap/Administrasjonsutvalg:
Torsdag 1. sept. kl. 19.00.
Hovedutvalg for helse og sosial:
Tirsdag 16. august kl. 19.00
Hovedutvalg for oppvekst og kultur:
Onsdag 17. august kl. 18.30.
Hovedutvalg for næring og drift:
Torsdag 18. august kl. 14.00.
Sigdal kommunale råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne:
Tirsdag 16. august kl. 16.00.
Ungdomsrådet:
Torsdag 18. august kl.18.00.
Kommunalt foreldreutvalg:
Mandag 22. august kl. 18.00.
Eldrerådet:
Tirsdag 16. august kl. 14.00.
Møtene holdes på Kommunehuset om ikke
noe annet er angitt. Sakene til alle møtene
er lagt ut på Kommunehuset og
bibliotekene. I tillegg er sakene lagt ut på
Internett: www.sigdal.kommune.no

Skolestart torsdag 18. august:
Sigdal ungdomsskole:
Alle trinn møter kl. 08.20.
Nerstad skole:
1. trinn møter kl. 09.00, øvrige trinn møter kl.
08.20.
Prestfoss skole:
1. trinn møter kl. 09.00, øvrige trinn møter kl.
08.25.
Eggedal skole:
1. trinn møter kl. 09.00, øvrige trinn møter kl.
08.30.

Kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2011
Valgdager:
Valgdagen er mandag 12. september.
Kommunestyret i Sigdal har vedtatt at det også
skal avholdes valg søndag 11. september.
Manntall:
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på
Kommunehuset (tlf. 32711400) i perioden 25.
juli til og med valgdagen. Hvis du ikke står i
manntallet, kan du ikke stemme ved
kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag
11. og mandag 12. september 2011.
Hvis du har flyttet til en annen kommune, og
melding om flytting ikke er mottatt i
folkeregisteret innen 30. juni 2011, står du
fremdeles i manntallet i den kommunen du
flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme
på valgdagen i den kommunen du har flyttet
fra, eller om du vil forhåndsstemme.
Sigdal skal delta i forsøk med nedsatt
stemmerettsalder til 16 år ved
kommunestyrevalget 2011. Personer som
fyller 16 eller 17 år i valgåret har stemmerett
ved kommunestyrevalget, og skal være innført
i manntallet.
Retting av feil i manntallet reguleres av
valgforskriftens § 1. Søknad om innføring,
krav om retting av feil eller klage fremstilles
skriftlig til: Valgstyret i Sigdal, 3350 Prestfoss.
Forhåndsstemmegivning:
Fra 1. juli kan du forhåndsstemme ved at
du selv tar kontakt med hvilken som helst
kommune for å avgi stemme. Denne
ordningen varer til og med 9. august.
Fra 10. august til 9. september kan du
forhåndsstemme i Sigdal på Kommunehuset
i Prestfoss mandag – fredag fra kl. 09.00 –
14.30. Har du fått valgkort, ta det med. Du
trenger ikke valgkortet for å stemme, men det
kan spare deg for tid. Du kan forhåndsstemme
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i hvilken som helst kommune i hele landet,
men husk at stemmen må rekke fram til
hjemkommunen din innen valgdagen. Du bør
derfor være ute i god tid. Du kan ikke stemme
på valgdagen dersom du har forhåndsstemt.
Du kan heller ikke forhåndsstemme flere
ganger.
Dersom du ikke kan komme til et valglokale
på grunn av sykdom eller uførhet, kan du ta
kontakt med Sigdal kommune, tlf. 32711400,
og be om å få stemme hjemme eller der du
oppholder deg. Meld fra innen tirsdag 6.
september.
På institusjoner i kommunen blir det
adgang til å forhåndsstemme:
Sigdalsheimen:
Torsdag 8. september kl 10.00 – 12.00.
Eggedal Eldresenter:
Torsdag 8. september kl 14.00 – 15.00.
Her kan du stemme på valgdagene:
Stemmesteder

Søndag 11.
september
Nerstad
Kl. 15.00 –
samfunnshus:
Kl. 19.00
Kommunehuset: Kl. 15.00 –
Kl. 19.00
Grendehuset
Kl. 15.00 –
Frydheim:
Kl. 19.00
Grendehuset
Kl. 15.00 –
Leikvang:
Kl. 19.00
Eggedal
Kl. 15.00 –
samfunnshus:
Kl. 19.00

Mandag 12.
september
Kl. 12.00 –
Kl. 20.00
Kl. 12.00 –
Kl. 20.00
Kl. 12.00 –
Kl. 20.00
Kl. 12.00 –
Kl. 20.00
Kl. 12.00 –
Kl. 20.00

Legitimasjon:
Alle må ta med legitimasjon når de skal
stemme, både ved forhåndsstemmegivningen
og på valgdagen. Legitimasjonen må minimum
inneholde: Navn, fødselsdato og bilde.
Stemmestyrer på valgdagene:
Valgstyret har oppnevnt personer som skal
sitte i stemmestyrene på valgdagene. Vi ønsker
å komme i kontakt med pålitelige personer
som kan stå som reserver til stemmestyrene.
Kunne du tenke deg å gjøre en jobb på

valgdagene? Ta kontakt med ordfører Kari K.
Ask, tlf. 93 45 61 61.

Kirkevalget 2011
Ved kirkevalget skal det velges menighetsråd
for Sigdal og Eggedal og 3 representanter til
bispedømmerådet og Kirkemøtet.
Valget vil foregå samtidig med
kommunevalget, den 11-12. september, i
tillegg til at man kan avgi forhåndsstemme på
kirkekontoret fra 16.august frem til
9.september.
I august sendes det ut valgkort til alle
stemmeberettigede medlemmer i Den norske
kirke (dvs. alle som fyller minst 15 år i år).
Valgkortene blir distribuert i uke 31 og vil nå
medlemmene før forhåndsstemmingen starter
tirsdag 16. august. På valgkortet vil man finne
informasjon om tid og sted for valget, samt
oversikt over kandidatene til både
menighetsrådsvalg og valg på
bispedømmeråd/Kirkemøte. Valgkortet vil
ikke ha en returmulighet som tilfellet var i
2009. Det er likevel grunn til å tro at noen
fortsatt står feiloppført i medlemsregisteret,
disse bes ta kontakt med kirkekontoret for å
rette opp feilen.
Det kirkelige manntallet vil også ligge på
kirkekontoret fra den 10.august slik at det er
mulig å kontrollere opplysningene der i
kontorets åpningstider tirsdag, onsdag og
torsdag kl. 10.00 - 14.00.
For Sigdal menighet vil valget foregå på
Nerstad samfunnshus, Kommunehuset i
Prestfoss og Frydheim grendehus. For Eggedal
menighet skal det stemmes på Leikvang
grendehus og ved Eggedal samfunnshus.
På Sigdalsheimen og Eggedal eldresenter blir
det mulig å stemme 5.september
(Sigdalsheimen kl. 16.30 – 18.00. Eggedal
eldresenter kl. 17.30 – 19.00). Dersom noen
skulle ønske å stemme hjemme blir det også
mulighet for det etter avtale med kirkekontoret
tlf. 32 71 14 44.
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