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ReVestReKeR
Ny vannledning
mellom Askim og
Spydeberg skal
bores ned under
Glomma. Får håpe
at den løsningen
holder vann, da.

i smaalenene

Mikkel

tips Oss 909 70 700

pÅ tRÅden

redaksjonen@smaalenene.no

Nå kan du stemme
Hver ettermiddag kan
du forhåndsstemme i
Spydeberg.

pOlitiKeR-Visitt:

birgit SkogStad

birgit.skogstad@smaalenene.no
970 64 129

Hadia Tajik og fire andre Aptopper besøkte Hobøl Asvo.

ap-topp på
Hobøl asvo
HObØl: Tidligere denne uken
fikk Hobøl Asvo besøk av
Hadia Tajik, nestleder i
Arbeiderpartiet og leder for
justiskomiteen på Stortinget.
Hun kom sammen med fire
andre stortingsrepresentanter
fra Ap, for å se nærmere på
Hobøl Asvos samarbeid med
lokale aktører.
Hobøl Asvo legger til rette
for meningsfullt arbeid for
dem som av en eller annen
grunn har falt utenfor arbeidslivet. Særlig var politikerne
nysgjerrige på samarbeidet
som er startet med landbrukskontoret og Hobøl asylmottak.
I samarbeid med disse, har
Hobøl Asvo blant annet tatt
initiativ til å bekjempe
skadeplanter i lokalmiljøet.
– De svakeste gruppene skal
ikke gjemmes bort, de skal opp
og fram, konstaterte daglig
leder Hilde Janitz Elvestad.

spydebeRg: Over hele landet
kan du nå forhåndsstemme.
Dette startet 10. august og varer til og med 8. september. I
Spydeberg kan du gjøre dette
alle hverdager – mellom klokken 12.00 og 14.45.
– I tillegg har vi kveldsåpent
29. august og 5. september, forklarer Trine Ottosen, leder av
servicetorget i Spydeberg, og
formannskapssekretær Trude
van der Zalm Gjerløv. Stemmetidspunktene varierer fra kommune til kommune.
– Hva må velgerne huske når
de skal stemme?
– Ta med valgkort. Det gjør
registreringen raskere og enklere. Men enten førerkort eller
pass er tilstrekkelig. Du kan
stemme uten valgkort, understreker de.
– Hvor skjer forhåndsstemmingen?
– Den skjer i servicetorget –
hvor vi har satt opp avlukker.
Det ene er lagt til rette for rullestoler. Har noen problemer

HjelpeR alle: Trine Ottosen (t.v.), leder ved servicetorget, og formannskapssekretær Trude van der
Zalm Gjerløv hjelper alle som vil forhåndsstemme i kommunehuset i Spydeberg. Førstegangsvelgere får
ekstra god hjelp, forsikrer de.
med å komme inn, kan vi gå ut
og hjelpe. Vi reiser også hjem til
velgere som ikke kommer seg
hit. Dessuten er vi på Grinitun
en dag før valget.
– Hvordan går en velger
fram ved forhåndsstemming?
– Gå til avlukket, finn en
stemmeseddel og gjør eventu-

elle forandringer på den. Så må
seddelen brettes slik at vi ikke
ser hvilket parti vedkommende
stemmer på. Gå til medarbeideren i servicetorget og vis legitimasjon. Det er viktig. Selv om
du har bodd i kommunen i 50
år, må vi ha legitimasjon, forklarer de to. Når du er krysset

av i manntallet, stemples stemmeseddelen og du kan putte
den ned i urnen. Du kan stemme i alle kommuner over hele
landet. Seddelen blir da lagt i
en konvolutt og sendt til din
hjemkommune. Spydeberg har
nå kun en ordinær stemmedag,
det er mandag 11. september.

SOMMERKAMPANJE
på kjøp/leasing av ny Honda Jazz, Civ
Civic og HR-V*
Nå med vinte
rhjul
på alufelger
og 3 år/60.00
0k
service inklu m
dert
Helt nye 2017 Honda Civic 5-Dørs
Elegance 314 400,-

2017 Honda HR-V Executive/
Toppmodell 344 900,-
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2017 Honda Jazz
Comfort 243 900,-

Industriveien 1, 1820 Spydeberg
Tlf. 69 83 34 80 - Mob. 482 22 530
www.essenbil.no

