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Forsøg på svindel - Ny urafstemning 

En beboer i Islevvænge har forsøgt at indsamle stemmesedler hos beboere med en 

tidsbegrænset lejekontrakt, med begrundelsen at tidsbegrænsede lejere ikke har ret 

til at stemme. Dette er ikke korrekt. Lovgivningen siger, at alle lejere med en lejekon-

trakt har samme beboerdemokratiske rettigheder og det er også derfor, at de tidsbe-

grænsede lejere har fået omdelt stemmesedler til urafstemningen, på lige fod med 

alle øvrige beboere i Islevvænge. 

Da der nu kan sås tvivl, om der er beboere, som har fået inddraget deres stemmesed-

del uretmæssigt, eller har afleveret flere end de to stemmer, som hver husstand er 

berettiget til, har vi desværre set os nødsaget til at aflyse denne urafstemning og de 

afleverede stemmesedler vil blive destrueret. 

I stedet er der med dette brev udleveret nye stemmesedler og nye kuverter. 

For at sikre processen mod svindel skal de nye stemmesedler afleveres personligt på 

ejendomskontoret, som vil sørge for at registrere, at der kun bliver afleveret én ku-

vert med stemmesedler fra hver bolig. 

Stemmesedlerne skal puttes i den vedlagte nye kuvert, hvorpå der står ”2. uraf-

stemning”, og afleveres i ejendomskontorets normale åbningstid: 

Hverdage, mandag til fredag kl. 8-11.  

Derudover holder ejendomskontoret - på grund af denne situation - ekstraordinært 

åbent: 

Torsdag den 28. maj kl.18-19 

Onsdag den 3. juni kl. 18-19 

Mandag den 8. juni kl.18-19 

Stemmesedlerne skal afleveres senest tirsdag den 9. juni 2020 kl. 9.00. 
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