
 

Vejledning til afstemning 4-4-2020 / Marienlyst 

Der har været bekymringer om, om afstemningen d. 4-4- kan afholdes forsvarligt. 

Vi vil derfor på forhånd informere om de forholdsregler vi tager. 

Vær venlige at respektere dem og vores anvisninger på dagen. 

Vi har haft kontakt med både politiet og Corona-hotline der begge mener at den måde vi har planlagt 

afstemningen, overholder gældende regler. 

Vi forventer selvfølgelig at I respekterer alle gældende anbefalinger fra myndighederne: 

Vask hænder, hold afstand, bliv hjemme hvis du er syg osv. 

 

 Vi opfordrer til at der kun møder én person op fra hver have.  
Hver have har 2 stemmer.  

Kun medlemmer og disses ægtefæller/samlevere mere end 2 år, kan stemme. 

Medbring for en sikkerheds skyld billed-ID og sygesikringsbevis.  

 

 Indgang til stemmeområdet sker fra Cypresvej. 

Der vil blive lavet afmærkning til kø, med 2 meters mellemrum mellem hver 

person i køen. 

Der vil være min. 4m2 pr person 

Se billede næste side  

 Vi udleverer blyanter men medbring gerne egen blyant/kuglepen. 

 

 For at sikre at der ikke samles mere end de tilladte 10 personer, beder vi  

haverne møde op inden for følgende tidsrum: 
Ring gerne og få et andet tidspunkt hvis det ikke er muligt for dig.(Tlf: 30117803) 

 

 Have 1-15  mellem kl. 10.00 og 10.15 

 Have 16 – 30  mellem kl. 10.15 og 10.30 

 Have 31 – 45    mellem kl. 10.30 og 10.45 

 Have 46 – 60  Mellem kl. 10.45 og 11.00 

 Have 61 – 75  Mellem kl. 11.00 og 11.15 

 Have 76 – 90  Mellem kl. 11.15 og 11.30 

 Have 91 – 105 Mellem kl. 11.30 og 11.45 

 Have 106 – 120 Mellem kl. 11.45 og 12.00 

 Have 121 – 135 Mellem kl. 12.00 og 12.15 

 Have 136 – 140 Mellem kl. 12.15 og 12.30 

 Have 141 – 155 Mellem kl. 12.30 og 12.45 

 Have 156 - 175 Mellem kl  12.45 og 13.00 

 

 Forlad området umiddelbart efter du har stemt 

 

Se kort over afstemningsområde på næste side: 



 


