
Auglýsing vegna 
utankjörfundaratkvæðagreiðslu 

fyrir sveitarstjórnarkosningar 14. maí 2022

--- § § § § ---

Auglýsing þessi er jafnframt tilkynning til umboðsmanna lista 
í samræmi við 7. mgr. 69. gr. sbr. 55. gr. laga um kosningar nr. 

112/2021.

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar, á sjúkrastofnunum og fangelsum í 
umdæmi sýslumannsins á Suðurlandi, fer fram sem hér segir:

Selfoss og nágrenni:
Fangelsið Sogni í Ölfusi, mánudaginn 2. maí kl. 14:00 – 15:00.
Sólheimar í Grímsnesi, miðvikudaginn 4. maí kl. 13:00 – 14:00.
Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Selfossi, sjúkra- og hjúkrunardeildir 
föstudaginn 13. maí 10:00 - 12:00.

Eyrarbakki:
Dvalarheimilið Sólvellir, þriðjudagurinn 3. maí kl. 14:00 – 15:00.
Fangelsið Litla-Hrauni,  þriðjudaginn 3. maí kl. 10:00 – 11:00.

Hveragerði:
Ás, dvalar- og hjúkrunarheimili, Hverahlíð 20, þriðjudaginn 10. maí 
kl. 09:30 – 11:30.
Heilsustofnun NLFÍ föstudaginn 6. maí kl. 13:00 - 14:00.

Hella:
Lundur, hjúkrunar- og dvalarheimili, mánudaginn 2. maí kl. 10:00 - 
11:00.

Hvolsvöllur:
Kirkjuhvoll, hjúkrunar- og dvalarheimili, mánudaginn 2. maí kl. 13.00 
- 14:00.

Vík:
Hjallatún, dvalarheimili, þriðjudaginn 3. maí kl. 10.30 - 11:30.

Kirkjubæjarklaustur:
Klausturhólar, hjúkrunar- og dvalarheimili, þriðjudaginn 3. maí kl. 
15.00 - 16:00.

Höfn:
Skjólgarður, dvalarheimili miðvikudaginn 4. maí kl. 13:00 - 14:00.

Atkvæðagreiðslan er einungis ætluð þeim sem dvelja á viðkomandi 
stofnunum.

--- § § § § ---

Áfram er kosið á skrifstofum embættisins alla virka daga milli kl. 
09:00 og 15:00.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla í heimahúsi
Þeir sem eiga ekki heimangengt að greiða atkvæði á kjörstað á 
kjördag vegna sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar, skulu skila 
beiðni um að fá að greiða atkvæði í heimahúsi til embættisins, fyrir kl. 
10:00, fimmtudaginn 12. maí n.k. Umsókn skal vera skrifleg og studd 
vottorði lögráða manns um hagi kjósandans. Umsóknareyðublað er 
hægt að nálgast hjá embættinu og á www.kosning.is og skal sent á 
netfangið sudurland@syslumenn.is eða afhent á skrifstofu. 

Bent er á vefsíðurnar www.syslumenn.is og www.kosning.is, þar 
sem nálgast má eyðublöð og allar nauðsyn legar upplýsingar vegna 
komandi kosninga.

Sýslumaðurinn á Suðurlandi


