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Ämne: Information om förtidsröstningslokal i Linden 

 

Hej! 
 
Jag skickade nedanstående fråga till er den 14 april : 
 
"Valnämnden i Norrköping behöver få veta var i Norrköpings city ni planerar att ha era valstugor och 
andra aktiviteter inför EP-valet 25 maj.  
 
Vi ska ha en förtidsröstningslokal i Lindens köpcentrum, i entrén mot Drottninggatan. Vi har nu fått ett 
erbudande om att i stället vara i en tom affärslokal i Linden, vilket skulle vara allra bäst ur 
säkerhetssynpunkt för oss. Lokalen ligger nära entrén mot torget mellan Linden och Domino. Om 
politiska partier har för avsikt att ha aktiviteter på det torget (som vid tidigare  valår), kanske det inte är 
lämpligt för oss att ha röstningslokal så nära. 
 
Därför är jag tacksam om ni snarast, gärna under dagen idag,  kan meddela mig var ni planerar era 
aktiviteter. Uppgifterna om våra förtidsröstningslokaler finns redan nu på Valmyndighetens hemsida, 
men går ännu några dagar att ändra. Därför är det avgörande för oss att få ert svar omgående." 
 
Jag har fått svar från de flesta av er, men inte alla,  och ingen anger att man ska ha någon valstuga på 
torget mellan Linden och Domino. Dock är det tänkbart att man kampanjar genom att dela ut 
information och valsedlar med mera. 
 
Det är nu beslutat att valnämnden ska ha förtidsröstning i den lokal i Linden där tidigare Team 
Sportia hade butik och där just nu IFK Norrköping finns, alltså nära entrén mot torget mellan 
Linden och Domino.  
 

Därför ber jag er alla att särskilt uppmana era valarbetare att inte "kampanja" 
nära ingången till Linden, utan i stället vara närmare Domino. Allt enligt den 
Code of Conduct som vi har kommit överens om vid våra samtal och som ni 
alla fått. 
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