Integrationspengar gör nytta
I förra Kommunkontakt informerade
vi om möjligheten för exempelvis föreningslivet att söka pengar till integrationsprojekt. Under våren har runt tio
ansökningar beviljats och nu är flera
projekt redan igång med lyckat resultat.
- Det har varit bra med ansökningar, till
varje kommunstyrelse har vi haft flera att besluta om, och projekten har varit intressanta,
säger kommunstyrelsens ordförande Pelle
Strengbom. Vi har beviljat de flesta och ser
fram emot att de gör nytta för integrationen
i Kungsör.

Träffpunkt Kungsör
Ett av de projekt som fått bidrag är Träffpunkt Kungsör. I det samverkar Civilförsvarsförbundet, som står bakom ansökan,
kommunens integrationsenhet och Studiefrämjandet. Tanken med projektet är att underlätta för nyanlända att snabbt komma in i
det svenska samhället genom att skapa möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap över kulturgränserna.
- Träffpunkt Kungsör är en mötesplats för
alla som vill träffas och skapa nya kontakter,
såväl nyanlända som etablerade Kungsörsbor, berättar Tina Thell på integrationsenheten. Verksamheten har varit igång sedan
april i år, och varje söndag har det varit
välbesökt.

Många vill träffas över kultur- och språkgränser på Träffpunkt Kungsör, och man vill gärna bli fler.
Här ett glatt söndagsgäng utanför Studiefrämjandets lokaler.

Ridklubben ordnar prova-på
och sommarkollo
En annan förening som fått pengar ur integrationsmedlen är Ridklubben. Stina Holgersson, som är ridskolechef, berättar om
projektet.
- Vi började med att åka till Skogsudden
(HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn) ihop med SISU och bjuda in alla som
var där. Sedan körde vi igång med runt tio
ungdomar som kom och red första gången.
Vi har träffats på lördagar. Vi har hängt i
stallet, fixat hästarna, ridit, fikat och pratat.
Vår engagerade ungdomssektion har varit

- Måndag till torsdag i midsommarveckan så har vi sommarkollo, berättar Stina.
Då kommer vi rida givetvis men också
ordna en massa andra aktiviteter. Det avslutas med att vi släpper hästarna på sommarbete. Kollot är fulltecknat och vi har
en lång reservlista. Skogsudden kommer
ha 10-15 av de 30 platserna.
På frågan om hur ridskolan upplever projektet säger Stina så här:
- Det är helt magiskt att jobba med det
här. Det är jätteroligt, ungdomarna är härliga och projektet har gett oss som varit
med otroligt mycket tillbaka.

Varje söndag med uppehåll i juli
– alla är välkomna
Träffpunkt Kungsör håller öppet varje söndag kl. 14.00 - 17.00 till och med juni månad. Under juli är det sommaruppehåll och
verksamheten öppnar åter i augusti. Information om fortsatta öppettider kommer att
anslås i fönstret på Studiefrämjandets lokal
på Drottninggatan 18 (mittemot kommunhuset).
- Vi är i behov av fler svensktalande personer som vill vara med och engagera sig, säger Yvonne Lilja som är en av de ansvariga
på Träffpunkten. Det är jättekul och lärorikt
på många sätt! Om du vill vara med och
hjälpa till eller vill ha mer information så är
du välkommen att besöka oss.

med så alla har fått varsin fadder.
Ridningen på lördagar pågår till och med
vecka 24, och sedan är det dags för andra
delen i projektet – sommarkollo.

Civilförsvarsförbundet och Ridskolan är
alltså två föreningar som sökt och fått
bidrag, och är i full gång med integrationsaktiviteter. Möjligheten att söka projektmedel finns under hela året.

Killar och tjejer från HVB-hemmet Skogsudden har ridit
en gång i veckan och snart är det dags för sommarkollo.
Här är Fanos i samtal med Frida Nordäng.
Foto: Kristian Bircanin/Bärgslagsbladet.

Regn eller solsken – biblioteket kan du alltid lita på
Mellan den 27 juni och 21 augusti råder sommartider med femdagarsvecka
på biblioteket. Trots vissa ändringar i
öppethållandet kan du fynda böcker,
hämta läspass och få en bok, och gå på
konstutställning.
Som vanligt öppnar biblioteket kl. 12.00
om dagarna. Måndagar och tisdagar har
man öppet till kl. 19.00. Onsdagar, torsdagar och fredagar stänger man kl. 17.00.
Även konsumentvägledningen har begrän-

sade telefontider under sommaren. Under
perioden 20 juni - 31 juli kan du ringa måndagar kl. 10.00 -11.30. Då kan du antingen

få rådgivning per telefon eller boka in ett
möte. Mellan den 1 och 21 augusti har
konsumentvägledningen semesterstängt.

Fynda, låna och få böcker, och besök konstutställning
Sommarläspass - riktar sig till alla barn
mellan 7 och 15 år. Läspasset kan hämtas på
biblioteket till och med den 31 augusti. Låna
fyra böcker och få en bok i present!
Sommarboksloppis - pågår den 27 juni 27augusti. Böcker till fyndpris.

Sommarsalong - mellan den 22 juli och 12
augusti i bibliotekets utställningshall. Gunilla Johansson från Österbybruk ställer ut
akvareller. Vernissage fredagen den 22 juli
kl. 13.00 - 16.00. Öppet: tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 13.00 - 17.00.

