
  
FREDERIKSBERG  

ÆLDRERÅD 

 

 

  

Information til  
 

kandidater til ældrerådsvalget 

 
Den 14. februar - 7. marts 2019 er der valg til Frederiksberg Ældreråd. Alle borgere over 60 år 

kan stille op og stemme til valget.  

 

Senest den 14. februar 2019 får de ca. 22.000 borgere, der kan stemme, et brev med 

stemmemateriale mv.  

 

Frist for at stille op 

Du skal aflevere din kandidatanmeldelse og stillerliste til Valgkontoret, Frederiksberg Rådhus, 

stuen, værelse 15, senest mandag den 28. januar 2019 kl. 17. 

 

Præsentation af kandidater  

Du vil på kommunens hjemmeside og i det materiale, vi sender til vælgerne, blive præsenteret 

med foto, navn og bopæl (vejnavn) og de oplysninger (max. 40 ord), som du har skrevet om 

dig selv og om, hvorfor du ønsker at stille op til valget.   

 

Foto  

På hjemmesiden og på det materiale vi sender til vælgerne, skal der være et vellignende foto 

af dig. Du kan selv aflevere et foto til Valgkontoret eller sende det til Valgkontoret på mail:  

valg@frederiksberg.dk  

 

Har du ikke et vellignende foto, kan Valgkontoret fotografere dig. Du vælger selv, hvilket af de 

fotos, Valgkontoret har taget, der skal bruges.  

 

Valgmøde – mød kandidaterne og stil spørgsmål 

Mandag den 18. februar 2019 kl. 14 – 16 holdes der præsentationsmøde i Frederiksberg 

Rådhushal. Hver kandidat kan præsentere sig (max. et minut) og har mulighed for at svare på 

spørgsmål fra de fremmødte (max. et minut pr. spørgsmål). 

 

Du må ikke tage store valgplakater med til valgmødet, men meget gerne pjecer/flyers til de 

fremmødte.  

 

Har du spørgsmål? 

Har du spørgsmål om valget, er du velkommen til at kontakte Annette B. Jensen, Valgkontoret, 

telefon 3821 2112, mail: valg@frederiksberg.dk 

 

Valgkontoret på Frederiksberg Rådhus har åbent mandag og torsdag kl. 9 - 17 samt tirsdag, 

onsdag og fredag kl. 9 - 13.  

 

Har du spørgsmål om Ældrerådets arbejde, er du velkommen til at kontakte rådets formand 

Peter Frahm, telefon 3321 7727, mobil 6137 0184, mail: peter@frahm.dk 
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