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A

lla ska känna sig välkomna och
   trygga i vår kommun, kvinnor och
män ska ha lika lön och ingen ska diskrimineras
eller utsättas för särbehandling på grund
av vem man är. Och kommunens alla invånare
ska ha inflytande mellan valen. Därför har
Kristinehamns kommun en Jämställdhets- och
demokratistrateg. Hon heter Anneli Wiker.

Camilla Eriksson
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Jag har i egenskap av redaktör
för tidningen fått den stora äran
att hälsa alla välkomna till första
numret av Kristinehamns kommuns medborgartidning. Syftet
med tidningen är att berätta om
Kristinehamns kommuns olika
verksamheter och målgruppen
är alla som bor och verkar i vår
kommun Kristinehamn.
När vi i redaktionsgruppen
spånade namn så höll vi på länge
och väl för att hitta ett namn som
inte uteslöt någon medborgare.
Det var ganska svårt eftersom
vi alla har vår tolkning av olika
namn och ord.
Den som fått barn vet säkert
hur svårt det kan vara att hitta
ett bra namn till barnet. Det ena
påminner om någon som var elak
i skolan och det andra om en
gammal flamma man helst vill
glömma. Eller så tolkar man in
saker i själva namnet: Saga? Nej,
jag vill att hon ska bli realistisk.
Justus? Nej, då kan vi slå oss i
backen på att han blir kriminell
och så vidare. Men så till slut
hittar man något som känns bra.
Så nu hoppas vi att namnet ”Vår
Kommun Kristinehamn” får alla
i kommunen, från de centrala
delarna och ända ut till yttersta
kommungränsen, att känna sig
inkluderade och välkomna!
Varmt välkomna till första numret av Vår kommun Kristinehamn.

Här vårsopas det
Nu jobbar vi för fullt med att sopa gator,
torg, trottoarer och gång- och cykelvägar
fria från vintersanden. Arbetet kommer
att pågå under ett antal veckor beroende
på väder. Vid regn och snö kan sandupptagningen fördröjas. Till höger kan du
se i vilken ordning som sopningen ska
ske och när vi förväntas dyka upp på
din gata.
Du som är fastighetsägare kom ihåg
att hålla gångbanan ren utmed fastigheten. Ett tips är att göra detta innan
vi sopat för då kan du sopa ut sanden i
gatan, men efter att vi sopat ren gatan
så ber vi dig att själv frakta bort sanden
från trottoaren så att inte vårt arbete
blir ogjort.
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Jag tror inte
på pekpinnar!
Vad gör egentligen en jämställdhetsoch demokratistrateg?

– Jag arbetar strategiskt och övergrip
ande med jämställdhet och demokrati
inom kommunen, och är ett stöd för
verksamheterna i deras arbete med
frågorna. Ytterst är det politikerna som
äger frågan.
Hur jobbar du med jämställdhet?

– Vårt mål är att Kristinehamns kommun ska vara en jämställd arbetsplats
med jämställda verksamheter. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med
hela vägen, från tanke till beslut och
”verkstad”. Just nu är jag med i arbetet
med att ta fram en aktuell Jämställdhet- och HBTQ plan. (HBTQ=
Homosexuella, Bisexuella, Trans- och
Queerpersoner)
Är det svårt att arbeta med
jämställdhet?

– Ja både och. Förändringsarbete stöter
alltid på motstånd och i synnerhet jämställdhet. Men våra politiker vill jobba
med frågan. Det gör arbetet lättare.
Anneli arbetade tidigare som gymnasielärare och genuspedagog inom
skolförvaltningen och tror mycket på
att göra skillnad på golvet. Annelis
ögon lyser när hon pratar om arbetet.
Samtalet far mellan högt och lågt, ena
stunden avhandlas kommunens planer
för att i nästa stund landa i en historia
om ett par manliga lärare på en verkstadsutbildning som provat att måla
naglarna i syfte att utmana elevers
tankar kring normer.
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Hej!

Anneli Wiker, Jämställdhetsoch demokratistrateg

vill är viktigt och många kopplar det
– Jag försöker undvika pekpinnar.
till trygghet. Man ska kunna känna
Man ska ha roligt också! Se möjligsig trygg och välkommen oavsett vem
heter. Det finns en och annan som
man är.
För närvarande tittar kommunen
undrat: ”Ska inte min flicka få vara
prinsessa längre om hon vill?” Jo, men på nya sätt att föra dialog med medsjälvklart. Alla ska få vara det och den borgarna.
– Vi vill nå grupper
de vill vara, samtidigt
som inte per automatik
som jag vill visa på
”Folk är väldigt
känner att de kan vara
möjligheterna. Att
flickan även kan få
kreativa, har bra med och påverka. Nu
funderar vi på att skapa
vara den som rider på
idéer och är ofta en sms-panel bestående
den vita springaren
främst ungdomar där
och räddar prinsen.
väldigt positiva.” av
man för dialog via sms.
Vi behöver inte låsa
oss i våra fasta norVad är det som driver dig?
mer! Vidga perspektiven! Våga bråka
– Jag tycker om när det händer saker.
lite med de fasta normerna.
När man kan vara med och jobba för
Du är ju även demokratistrateg.
att göra skillnad. Det är min drivkraft!
Hur jobbar du med normfrågan?

Hur jobbar du med demokrati i
kommunen?

– Det är viktigt att alla invånare ska
kunna vara med och påverka även
mellan valen och Kristinehamns
kommun har fattat beslut om att jobba
med medborgardialog. Det här gäller
hela vår kommun, alla delar. Ända ut
till kommungränsen.
Kommunen hade flera dialogmöten
i höstas och många tog chansen att
komma och prata med representanter
för kommunen på dessa möten.
– Folk är väldigt kreativa, har bra idéer
och är ofta väldigt positiva. Mångfald,
jämställdhet och inkludering är sådana
frågor som kristinehamnarna tyckte var
viktigt under våra möten. Att känna
sig välkommen och att få vara den man

Är det något särskilt som du är lite
extra stolt över?

– Att vi fick hit Sveriges kommuner
och landstings vandringsutställning
”Hon, hen, han” förra året. Vi fick ett
otroligt gensvar och hade nästan 1200
besökare på drygt 14 dagar. Jag är så
glad för att människor är så engagerade,
och tycker det är viktigt!
Intervjun går mot sitt slut och
Anneli vänder sig mot mig med ett
brett leende.
– Visst blir du lite avundsjuk på mitt
jobb? Säger hon med glimten i ögat.
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Vi försöker hela tiden att
göra det enklare för dig att
komma i kontakt med oss
för att lämna dina åsikter
– de är viktiga för oss. Här
har vi sammanställt de olika
vägar du kan välja mellan för
att komma i kontakt med
kommunen.

Vill du tycka till
om kommunen?
SYNPUNKTSHANTERING

Som synpunkt räknas all form av tyckande om kommunens
verksamhet. Det kan till exempel vara beröm, förslag eller
klagomål.
Exempel på frågor som inte är synpunkter är felanmälan,
rena personärenden, överklagande enligt lag eller en enklare
fråga (exempelvis en fråga om öppettider i någon av kommunens verksamheter).
Synpunkter kan, precis som ett e-förslag eller medborgarförslag, gälla allt som rör kommunens verksamhet. Skillnaden är att synpunkter inte behöver behandlas politiskt
och därför har en snabbare hantering. Är du osäker på om
ditt ”tyckande” passar bäst som synpunkt, felanmälan eller
e-förslag/medborgarförslag, så får du gärna kontakta oss
och fråga.
Hur lämnar jag en synpunkt?

Många tycker att det enklaste sättet att lämna en synpunkt
är att göra det i vårt webbformulär på adressen
www.kristinehamn.se/kommun-politik/synpunktshantering
En synpunkt som kommer in via formuläret på vår
webbplats registreras och får ett unikt ärendenummer.
Handläggning påbörjas inom fem dagar. Tänk på att
lämna kontaktuppgifter om du vill få ett svar.
Givetvis kan du även lämna en synpunkt till oss via
vanlig post, e-post eller på telefon. Kontaktuppgifter hittar
du under rubriken ”Frågor till kommunen”.
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FELANMÄLAN

Har du upptäckt något som inte fungerar eller är trasigt
i utemiljön runt om i kommunen? Till exempel trasig
gatubelysning eller ett hål i vägen? Gör då en felanmälan
till oss via vår webbplats eller via kommunens telefonväxel
0550 - 880 00.
Du hittar vårt formulär för felanmälan via denna sida:
www.kristinehamn.se/kommun-politik/dialog-synpunkter
Vi kommer att göra vårt bästa för att åtgärda eventuella
fel så snart vi bara kan.
Vid akuta fall:
Kontorstid: 0550 - 880 00 vxl
Ej kontorstid: 0550 - 636 00 Bergslagens Räddningstjänst

Tanken är att e-förslag ska vara ett
enkelt och direkt sätt att erbjuda medborgarna en ingång till hjärtat av den
demokratiska processen där de kan ta
upp frågor som är viktiga för dem.
När e-förslagen kommer igång
kommer de att ersätta våra nuvarande
medborgarförslag.
Medborgarförslag är en möjlighet
för alla som är folkbokförda i Kristinehamns kommun att lämna förslag
om vad som helst som rör kommunens
verksamhet.
Medborgarförslag kan du antingen
e-posta, skicka per post eller personligen lämna in på kommunhuset
Uroxen. För att ett medborgarförslag
ska kunna tas upp till behandling ska
det vara skriftligt, innehålla namn,
adress och telefonnummer till den/de
som lämnat förslaget, vara märkt
”Medborgarförslag” samt innehålla
ETT konkret förslag som politikerna
kan ta ställning till. Efter att du har
skickat in ditt medborgarförslag, får du
ett brev eller e-post om att medborgarförslaget har kommit in. Kommunfullmäktiges presidium kommer sedan
att föreslå kommunfullmäktige vilken

DIALOGMÖTEN

För att öka möjligheten till inflytande
för kommuninvånarna, arbetar
Kristinehamns kommun i vissa projekt
med medborgardialog. Vi bjuder då in
till så kallade dialogmöten – öppna
forum för dialog med kommuninvånarna kring små och stora frågor.
Från kommunen deltar både tjänstemän och politiker med kunskap om
den aktuella frågan.
Vad händer med de förslag som
kommer in vid ett dialogmöte?

De synpunkter som kommer fram vid
ett dialogmöte ska dokumenteras av
kommunens representanter. I beslutsprocessen ska hänsyn tas till synpunkterna, men det betyder inte att det
automatiskt måste bli enligt invånarnas
förslag.

KONTAKTA EN POLITIKER

Du är alltid välkommen att kontakta
våra folkvalda politiker. På vår hemsida www.kristinehamn.se under våra
sidor om politik hittar du information
om vilka politiker som sitter i de olika
nämnderna.
Du kan även ringa kommunens
växel, 0550 - 880 00, för att få
kontaktuppgifter till politiker.

E-FÖRSLAG OCH MEDBORGARFÖRSLAG

Kommunfullmäktige har beslutat att Kristinehamns
kommun ska införa e-förslag – ett sätt för dig som invånare
att snabbt ta initiativ till att en fråga lyfts inom politiken.
Vi kommer att införa e-förslag under hösten 2016, och vi
kommer att informera om när detta drar igång.
Vad är då ett e-förslag? Jo, exempelvis ett önskemål om
åtgärd från en invånare till kommunen. Inkomna e-förslag
kommer att administreras av en moderator som lägger ut
förslaget på kommunens hemsida, där sedan andra invånare
kan stödja förslaget genom att signera det digitalt. Får
förslaget 20 namnunderskrifter så kommer det att gå vidare
till politisk beredning.

nämnd som ska hantera och besvara
förslaget. Efter att nämnden/fullmäktige fattat beslut, kommer du att få ett
brev eller e-post om vilket beslut som
tagits. Vår målsättning är att behandla
förslag inom max 6 månader.

Så här
använder vi
vår sida på
Facebook
Kristinehamns kommun finns på
Facebook för din skull. Det är en
av de kanaler vi använder för att nå
ut till så många som möjligt med
information om vad som händer i
kommunen och för att kunna föra en
dialog med dig som bor i eller besöker
Kristinehamn. Ärenden som ska
hanteras mer formellt av kommunen
vill vi att du skickar till vår officiella
brevlåda kommunen@kristinehamn.se

FRÅGOR TILL KOMMUNEN

Har du ”allmänna” frågor om
kommunens verksamheter och vet
inte vem du ska vända dig till? Då kan
du alltid ringa kommunens växel på
0550 - 880 00 eller skicka e-post på
adressen kommunen@kristinehamn.se
så ser vi till att din fråga når rätt
person.
Har du inte tillgång till dator kan
du även skriva ett brev till oss med
postadress Kristinehamns kommun,
681 84 Kristinehamn.

ALLMÄN HANDLING

Du är alltid välkommen
att ringa vår växel på
telefonnummer 0550 - 880 00.
Där kan du få hjälp med att
föra fram dina åsikter!

Offentlighetsprincipen är en grundlagsstadgad rättighet för alla medborgare
att kunna ta del av de handlingar som kommunen förvarar och hanterar.
En synpunkt som du lämnar in till kommunen blir en så kallad allmän
handling. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda.
Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga och dem har
alla rätt att läsa. Det innebär att alla som vill kan ta del av de synpunkter du
lämnar in till kommunen.

Kristinehamn Kommun
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Spännande vindar blåser över Kristinehamns kommun – i mars klubbades vår
nya vision i kommunfullmäktige. I samband med det gick startskottet för de
kommande 14 årens inriktning.
I vår nya vision slår vi fast att Kristinehamn är den vänliga
och nyskapande skärgårdskommunen 2030.

• Vardagsliv – boende, fritid, kultur
• Välfärd – vård, utbildning och omsorg
• Näringsliv – företagande, arbete och tillväxt
• Infrastruktur - logistik och kommunikation
• En välskött kommun – ekonomi, medarbetare och tillgångar

Inom varje område ska fem övergripande perspektiv vävas in:
hållbar utveckling, inkludering, jämställdhet, tillgänglighet
och trygghet.

Vi skapar

ett teknik- och
innovationscenter
Vi vill skapa en kreativ och
stimulerande miljö.
Därför byggs Kristinehamns
Teknik- och Innovtionscenter.
Under tredje kvartalet 2016
tas första spadtaget till Kristinehamns
Teknik- och Innovationscenter, en
byggnation som har väckt många
känslor. För att få en bild av arbetet
med Teknik- och Innovationscentret
behöver vi gå tillbaka i tiden några år.
2010 utsågs teknikcollege i Kristinehamn till Årets teknikutbildning.
Teknikcollege består av industriprogrammet på Presterudsgymnasiet
och teknikprogrammet på Brogårdsgymnasiet. Men utbildningarna behöver
varandra för att utvecklas och i en liten
stad är det inte bra att industri- och
teknikutbildningarna är uppdelade
på olika skolor. Eftersom Presterud
har renoveringsbehov kan man
6
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antigen bygga om
eller bygga nytt
och samtidigt
skapa en plats där
industrirelevanta
utbildningar kan
växa.
Vattenkraft 2.0 som handlar
Beslut om att bygga
att utveckla småskalig
”Vi vill skapa om
ett Teknik och Innovavattenkraft. Projektet ska
tionscenter togs 2011.
en kreativ och vara ett av många som
Två år senare beslutade
koordineras från Kristinestimulerande
kommunfullmäktige att
hamn. Centret satsar även
centret ska byggas i ompå barn och teknik, säger
miljö”
rådet vid JakobsbergsDan Thörewik, utveckskolan. För att skapa ett
lingschef.
tema för centret gjordes en förstudie
Genom samarbetet med Innovation
2015 som visar på den gemensamma
Park blir Kristinehamn även den innonämnaren ”Kraft i vatten”. Temat ska
vativa mötesplatsen för verksamheter i
stimulera till nya idéer:
östra Värmland.
– Vi har levt länge på vårt KamewaFotnot: Detaljplanen vann laga kraft under
patent men nu behöver vi nya inno
mars 2016. Under våren pågår förhandling
med totalentreprenör.
vationer. Det första projektet är

Foto: Scandinav Bildbyrå/Josefine Engström
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Visionen
ger kommunen
ny inriktning

Visionens syfte är att skapa drivkraft för att bli en ännu
mer attraktiv kommun för boende, besökare och företag.
Visionen har tagits fram genom ett gediget arbete med
medborgardialog, bland annat via publika arrangemang
som Honungsfestivalen och Höstmarknaden. Politiker
och tjänstemän har bland annat träffat representanter från
näringslivet, skolelever, förskoleföräldrar, pensionärer,
nyanlända och boende på landsbygden för att fråga dem
om deras syn på Kristinehamn 2030.
Nästa steg är att ta fram mål kopplade till visionen.
Målen är kategoriserade i fem prioriterade områden:

Dags att söka bygglov
Planerar du att glasa in verandan, bygga
garage eller kanske bygga ut i sommar?
Ja, i så fall är det hög tid att söka bygglov.

H

andläggningen av din inskickade an
sökan ska ta max tio veckor från det att
bygglovsansökan är komplett. Om ansökan
inte är komplett får du en checklista hemskickad med de kompletteringar du behöver göra. Så snart du skickat in dessa
börjar man nedräkningen av de gällande tio veckorna. Detta enligt den nya planoch bygglagen (PBL).
Handläggningen av ett bygglov beror på många olika delar och ett är hur
detaljplanen över området ser ut ett annat är strandskyddsdispensen. Grannarna
runtomkring ska också få säga sitt om ditt eventuella bygge.
Vill du veta mer om hur du söker bygglov kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens byggnadsinspektörer: Per Jung, Stefan Anteryd, Lisa
Bäckström, Jessica Nilsson. Du når dem via kommunens växel 0550 - 880 00.

Ny teknik
i hemtjänsten

ökar tryggheten
Socialförvaltningen erbjuder möjlighet att få insatsen tillsyn nattetid
genomförd med hjälp av kamera. Detta för att kunna få ökad trygghet
utan att nattsömnen störs.
Tillsyn nattetid är en trygghetsskapande
biståndsbedömd insats inom hemtjänsten. Undersköterskorna i nattpatrullen genomför besök för att bland
annat säkerställa att personen inte råkat
ut för olycka eller på annat sätt kommit
till skada. Vi kan sedan ett år tillbaka
också erbjuda att tillsynen genomförs
via kamera. Mats Andersson är utvecklingsledare på socialförvaltningen:
FAKTARUTA

Biståndsbedömning
Den som är i behov av stöd och
hjälp för att klara av sin dagliga
livsföring är välkommen att kontakta
kommunens biståndshandläggare.
Handläggaren gör en utredning och
en individuell behovsbedömning
enligt socialtjänstlagen (SoL) varefter
beslut fattas.
Kommunens biståndsenhet nås på
telefon 0550-886 04 vardagar klockan
08:30-11:30.

– En del får sömnen förstörd av nattpatrullens besök. Då kanske de går upp
ur sängen istället, vilket ökar fallrisken.
Då kan en trygghetskamera vara ett bra
alternativ.
Kameran monteras i sovrummet
och riktas mot sängen. Kristinehamns
kommun har en överenskommelse om
trygghetskamerorna med Bergslagens
räddningstjänst (BRT) som också
hanterar våra trygghetslarm. Tillsynen
sker genom att BRT:s larmoperatör
tittar genom kameran på i förväg
överenskomna tidpunkter. Inga bilder
lagras och kameran är avslagen all övrig
tid. Om personen inte ligger i sin säng
eller om något annat verkar onormalt
kontaktar operatören nattpatrullen som
gör ett besök enligt samma rutin som
vid larmanrop från trygghetslarm.
– Vi har haft insatsen i snart ett år nu.
Trygghetskamera passar såklart inte
alla men de som har valt att få tillsynen
genomförd på det sättet är nöjda,
avslutar Mats.

Här bryggdes äkta
radioaktivt vatten
Detta är Kristinehamns Bryggeri på
Sannagatan. Bryggeriet var känt för sin
goda pilsner och svagdricka som enligt
reklamen var gjord på äkta radioaktivt
vatten från egen källa på området.
När Bertil Ahlman byggde sitt hus på
bryggeriets granntomt 1943 så sprängde
han inför husbyggandet källådern så att
källan sinade. Man kan tacka honom
att inte kristinehamnarna behövde
dricka farligt vatten efter 1943.
OM BILDARKIVET. Kristinehamns
bildarkiv innehåller cirka 500 000 motiv
från Kristinehamn med omnejd. Här kan
du studera fotografier från 1800-talet fram
till idag. Arkivet växer kontinuerligt genom
nyförvärv av äldre fotografier och den
samtidsdokumentation i bild som bildarkivet själva utför. I samlingarna finns det
också tidningsklipp, kvarterskompendier,
personregister och äldre kartmaterial.
Bildarkivet ordnar utställningar med olika
teman med foton från arkivet.

Om jag fick
bestämma   ...
... så skulle det vara enklare att driva
småföretag i kommunen. Jag skulle
se till att det blev jämställdhet mellan
små och stora företag. Jag skulle
verka för att de kommunala bidragen
sågs över och blev mer rättvisa än
vad jag anser att de är idag.
Ali Cetin
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Biltvättarhelgen

Infocenter för nyanlända invigt

23 – 24 april 2016

Tillsammans kan vi göra sista helgen i april
till en nationell och årlig återkommande
biltvättarhelg!
Det är inte bara du som tvättar bilen nu på våren.
I Sverige blir det över 30 miljoner biltvättar per år.
Ofta på gatan eller uppfarten där resterna rinner
orenade ner i avloppet och vidare ut i sjöar och vattendrag.
Det kanske lockar att tvätta bilen hemma för att det är billigare för dig,
men då blir det istället naturen som får betala. Bara i Kristinehamn sker
100 000 ”fultvättar” per år. Biltvättande på gator och uppfarter medför
årligen omfattande utsläpp av bland annat tungmetaller och olja vilket skapar
stora samhälls- och framför allt miljökostnader.
Så ta bilen till en biltvätt. Då minskar mängden farliga ämnen med 90 procent.
För bortsett från smutsen, avfettningsmedlet och bilschampo följer det också
med tungmetaller, oljerester och andra miljöskadliga ämnen som bilen samlar
på sig i trafiken. De flesta biltvättar har egna reningsverk eller oljeavskiljare
som renar vattnet innan det rinner vidare till kommunens reningsverk.
Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en
stor insats för vår miljö.

Nya villatomter – med Vänernära läge!
I området Rönneberg i Kristinehamns skärgård finns nu 7 stycken
villatomter till salu. De säljs till högstbjudande, utgångspriset är
330 000 kr per tomt, exklusive anslutningsavgifter.
   För mer information om förutsättningarna för byggnation och
intresseanmälan kontakta fastighetsavdelningen via växeln, tel:
0550-880 00.

Som nyanländ har man många frågor
och det kan vara svårt att veta var
man ska vända sig. Därför har vi nu
öppnat ett infocenter i Kristinehamn.
Infocentret är ett samverkansprojekt
mellan Kristinehamns kommun och
Arbetsförmedlingen.
Infocentret ska fungera som en
mötesplats där nyanlända snabbt får
korrekt information och svar på frågor
om exempelvis skola, barnomsorg,
bostadsfrågor och ekonomiska frågor.
De ska även kunna få hjälp med kontakt till vården samt till olika fritids
aktiviteter.
– Många nyanlända upplever att de
hänvisas från den ena till den andra,
men här samlar vi allt på ett ställe,
säger Karin Eriksson, enhetschef för
integrationsenheten.
Infocentret kommer dagligen att
bemannas av både kommunen och
Arbetsförmedlingen. Det ska vara en
neutral och offentlig plats där alla
besökare kan få ett individuellt bemötande.
Adress: Spelmansgatan 19, Kristinehamn
Öppettider vardagar 09.00 – 13.00
Telefon 0550 - 886 90
Fotnot: Projektet finansieras av projektpengar från länsstyrelsen och håller till att
börja med på under hela 2016. Syftet är att
testa nya metoder och arbetssätt. Infocenter
tillhör organisatoriskt Integrationsenheten
på Kommunledningsförvaltningen.

Vad vill du läsa om?
Fritidsbanken Kristinehamn
– Låna eller lämna fritidsprylar
Fritidsbanken är som ett bibliotek
där man istället för böcker kan låna
fritidsprylar. Här kan du gratis låna
utrustning i 14 dagar. Vi finns på
Tegelslagaregatan 2, Kristinehamn
och har öppet vardagar kl. 10 – 18.
From mars har vi även lördagsöppet
kl. 10 – 14. Om du har sport- &
fritidsutrustning som inte längre
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används så tar vi tacksamt emot
dem (dock ej kläder).
  Fritidsbanken kan kontaktas
under öppethållandet på telefon:
072 - 146 21 33. Du kan även besöka
vår hemsida www.fritidsbanken.se
eller surfa in på Facebook
”Fritidsbanken kristinehamn”.

I den här tidningen skriver vi om Kristinehamns kommuns verksamheter. Vi vill att
du som invånare i kommunen ska känna att
det finns läsvärda artiklar och information
i tidningen. Så tipsa oss gärna om vad
just du vill läsa om i tidningen. Mejla till
information@kristinehamn.se

Hejdkåommer

ing
Nästa tidn
ni.
i slutet av ju

Vill du veta vad som är
på gång i Kristinehamn?
Du finner aktuella evenemang
på www.visitkristinehamn.se

