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Hjørring Kommune informerer
Skal du stemme
på Vendelbohus til
Folketingsvalget den
5. juni?
Vær opmærksom på, at Sct. Olai Plads
vil være afspærret den 5. juni på grund
af afviklingen af Grundlovsløbet.
Det betyder, at vælgere på Vendelbohus skal finde alternative parkeringsmuligheder.

Vil du gerne have mulighed for at tage snakken, sige din mening og give dit input – så har du
chancen nu. Vi leder nemlig efter dig der er interesseret i og orienteret om hvad der sker i dit
lokalsamfund, og som gerne vil gøre det bedre.

På kortet neden for kan du se, hvilke
andre parkeringsmuligheder, der findes i området omkring Vendelbohus.
Parkeringspladserne på Tinpottegyden vil være særligt forbeholdt vælgere, idet pladserne tidsbegrænses til
parkering af en halv times varighed.

Vi har behov for at få dig med på råd. Det betyder noget for os at høre hvad du som borger
tænker og mener.
Nu får du muligheden for at sidde sammen med fire af os fra Udvalget for Strategisk by- og
landdistriktsudvikling. Du får indflydelse gennem konstruktiv dialog, og i fællesskab finder vi
de gode løsninger for fremtiden
Derfor søger vi borgere i Hjørring Kommune, der vil deltage i én af de to grupper Kystliv og
Boligliv.

KYSTLIV

BOLIGLIV

Vi skal sammen finde en retning for udvikling
af og sammenhæng mellem vores kyststrækning med Løkken i syd og Tversted i nord og
områderne i mellem.

Vi skal sammen finde en retning for hvilke boliger vi i fremtiden vil bo i og de måder vi vil
bo på.
I det arbejde skal vi have fokus på de mange
forskellige behov og ønsker fremtidens borgere vil få.

I det arbejde skal vi være opmærksomme på
vores kystbyers forskelligheder – både som
by man bor i og by man besøger som turist.

Vil du vide mere
– klik ind på

Find mere information og tilmeld dig på:
www.hjoerring.dk/kystbolig
Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 11. juni 2019.

www.hjoerring.dk

Brevstemmeafgivning til Folketingsvalget - slutspurt
Hjørring kommune holder ekstraordinært åbent for at brevstemme
Fredag den 31. maj i Borgerservice Hjørring
fra kl.9-14.

Borgerservice Hjørring
holder åbent denne dag fra kl. kl. 9-16.

Lørdag den 1. juni – sidste dag for at brevstemme

Borgerservice i Hirtshals, Sindal og Vrå
holder åbent fra kl. 10-13.

Obs: der kan alene brevstemmes, den øvrige administration,
samt Borgerservice i Hirtshals og Vrå holder lukket denne dag.

Denne dag holdes åbent både i Borgerservice Hjørring, Hirtshals, Sindal og Vrå

I Borgerservice Hjørring anbefaler vi tidsbestilling på www.
Hjoerring.dk/book for at minimere ventetiden

www.hjoerring.dk
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