
Londra è aperta     London ist offen     Londra e deschisă     Londres, cidade aberta

Londonas yra atviras     Londres, ciudad abierta     Лондон e отворен     Londen is open

Londýn je otvorený     Londona ir atvērta     Londýn je otevřený     London er åben

Londra hija Miftuħa     London je otvoren     London on avatud     London je odprt

#LondonIsOpenLondon je odprt Londyn jest otwarty

Londyn jest otwarty     Tá Londain ar oscailt     Londres s'ouvre à vous     Londra è aperta

Londra è aperta     London ist offen     Londra e deschisă

Londra e deschisă     Londres, cidade aberta     Το Λονδίνο είναι ανοιχτό

Londen is open     London nyitva áll     London är öppet     Londýn je otvorený

Londona ir atvērta     Londýn je otevřený     London er åben

Lontoo on avoinna     Londra hija Miftuħa     London je otvoren     London on avatud

London on avatud     London je odprt     Londyn jest otwarty

Londres, cidade aberta     Το Λονδίνο είναι ανοιχτό     Londonas yra atviras

Londyn jest otwarty     Tá Londain ar oscailt     Londres s'ouvre à vous

Londen is open     London nyitva áll     London är öppet

Londonas yra atviras     Londres, ciudad abierta     Лондон e отворен

London er åben     Lontoo on avoinna     Londra hija Miftuħa



Borgmester Sadiq Khan har gjort det klart,  at EU borgere, der 
bor i London, hører til her og er velkomne her. For at hjælpe dig 
med at afgøre hvad Brexit betyder for dig, og hvordan du kan 
ansøge om Settled Status (hvilket betyder ny status for EU27 
borgere bosat i UK før udtrædelsen) har han etableret en ny 
informations hub.

Hvad betyder Brexit for din status?
Hvis du er europæer, der bor her under reglerne om fri 
bevægelighed, vil din status som fastboende ændre sig, 
når UK forlader EU. Hvis du ønsker fortsat at bo og arbejde 
i UK, skal du ansøge om Settled Status. Hvis du og dine 
familiemedlemmer er statsborgere i et af de 27 EU lande 
(EU27) eller Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz (EEA+) 
og I bor i UK skal I ansøge. Det gælder også tredjelandes 
statsborgere, hvis indvandrerstatus er afhængig af et 
familiemedlem under EU27 eller EEA+.

Hvordan kan du ansøge om Settled Status?
Proceduren for ansøgning om Settled Status vil være klar 
fra 30. marts 2019, og du skal ansøge inden 30. juni 2021. 
Ansøgning er gratis. Du kan ansøge online.

For yderligere oplysninger kan du besøge  
london.gov.uk/eu-londoners-hub


