Kurser & evenemang HT20
LERUM

Plats för dig

Välkommen till oss!
Nu börjar en härlig och lärorik höst på Studieförbundet Vuxenskolan i Lerum.
Mer information om våra kurser och arrangemang samt anmälan hittar du på www.sv.se/grsydost.
Frågor? Kontakta oss: lerum@sv.se | 0302-158 58 | eller besök oss: på Hedeforsvägen 58B.
Våra expeditionstider är måndag till torsdag klockan 10:00 - 14.00.
Obs! Anmälan är bindande! Fullständiga villkor hittar du på www.sv.se/om-sv/svs-anmalningsvillkor/

STENKULLEN
6 ggr | 1750 kr | 18.00-19.30
Ledare: Git Jering

Trädgård, natur & miljö
Jägarexamen
Intresserad av jakt och att lära dig jaga? Vi går igenom
teori och praktik inför examen.
Kostnad tillkommer för olika delprov så som; teoriprov,
grundprovet kula och högviltprovet.
Materialkostnad för teoribok tillkommer.
Plats: Scoutgården i Gråbo
Start 11 november vid tillräckligt många anmälda.
GRÅBO
12 ggr | 2500 kr | 19.00-22.00
Start 2020-11-11
Ledare: Bengt Rydberg

Hundkurs - Valpkurs, löpande starter
Om utvecklingsstadier, vård, ledarskap och inlärning.
Övningarna innefattar bl.a. inkallning, sitt kvar, inte dra
i kopplet mm.
Anmälan till kurserna görs via mail till Git,
git@alfahundcenter.se. Har du frågor är du välkommen
att ringa 0739-343012.
För information om fler kurser, besök Alfa Hundcenters
hemsida: www.alfahundcenter.se.
STENKULLEN
6 ggr | 1850 kr | 17.30-19.45
Ledare: Karin Ström

Hundkurs - Aktivering, löpande starter

Biodling, nybörjare
Lär dig biodling! Nybörjarkurs!
10ggr med start 20 okt (därefter 17 nov samt 15 dec) resterande träffar via Zoom bestäms under ht 20 - De 3
sista sammankomsterna håller till i bigården. 1300 kr +
material 260 kr.
Plats: Sker under rådande omständigheter online
Zoom/ledare: Ingrid Evaldsson och Lars Blomberg
10 ggr | 1300 kr | 19.00-21.15
Start 2020-10-20
Ledare: Lars Blomberg

Hundkurs - Alfa Trick, löpande starter
Ett nytt roligt träningskoncept inspirerat av AKC Trick
Dog competition. De är egentligen väldigt lika,
skillnaden är främst att det inte kommer att bygga på
att tricken per automatik ska bli svårare och svårare
utan enbart fler och fler.
Fokus ligger enbart på det roliga i att lära nytt!
Efter 10 inlärda "trick" kommer alla att erhålla ett
diplom.
Anmälan till kurserna görs via mail till Git,
git@alfahundcenter.se. Har du frågor är du välkommen
att ringa 0739-343012.
För information om fler kurser, besök Alfa Hundcenters
hemsida: www.alfahundcenter.se.
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Pröva olika typer av träning; agility, rallylydnad,
specialsök, klicker, freestyle mm.
Anmälan till kurserna görs via mail till Git,
git@alfahundcenter.se. Har du frågor är du välkommen
att ringa 0739-343012.
För information om fler kurser, besök Alfa Hundcenters
hemsida: www.alfahundcenter.se.
STENKULLEN
6 ggr | 1750 kr | 17.00-18.30
Ledare: Josefine Olofsson

Hundkurs - Vardagslydnad, löpande starter
Innehåller inkallning, inte dra i kopplet, sitt kvar m.m.
En lydig hund är en lyckligare hund eftersom den kan
ges mer frihet!
Torsdagar.
Anmälan till kurserna görs via mail till Git,
git@alfahundcenter.se. Har du frågor är du välkommen
att ringa 0739-343012.
För information om fler kurser, besök Alfa Hundcenters
hemsida: www.alfahundcenter.se.
STENKULLEN
6 ggr | 1750 kr | 17.30-19.45
Ledare: Karin Ström

Hundkurs - Agility nybörjare, löpande starter
En fartfylld hundsport där hunden ska klara en
hinderbana på kortast möjliga tid.
Söndagar.
Anmälan till kurserna görs via mail till Git,
git@alfahundcenter.se. Har du frågor är du välkommen

För anmälan och mer information: lerum@sv.se | 0302-158 58 | sv.se/lerum

att ringa 0739-343012.
För information om fler kurser, besök Alfa Hundcenters
hemsida: www.alfahundcenter.se.
STENKULLEN
6 ggr | 1750 kr | 17.00-18.30
Ledare: Josefine Olofsson

både nybörjare och vana.
Helgkurs - löpande starter
Praktiska detaljer:
Det är bra om du klär dig i oömma kläder och skor. Lera
och glasyrbränning debiteras efter kursen motsvarande
ca. 30:- för en mugg.
Om du har frågor, vänligen kontakta Anna på
0708-665766 eller mailadress:
formakeramik@telia.com
FLODA
3 ggr | 2950 kr | 10-15
Ledare: Anna Johansson

Alla kan måla! Akryl för barn, ca 6-11 år
En kurs där du lär dig mer om färg, material, form och
komposition på ett lekfullt sätt. Kursen hålls på
Konstfabriken i Hedefors bruk.
STENKULLEN
5 ggr | 650 kr | 16.30-18.45
Start 2020-09-03
Ledare: Petra Wåhlin

Måleri i valfri teknik

Hundkurs - Agility fortsättning/tävling,
löpande starter
En fartfylld hundsport där hunden ska klara en
hinderbana på kortast möjliga tid.
Onsdagar kl 18.00-19.30 samt 19.45-21.15.
Anmälan till kurserna görs via mail till Git,
git@alfahundcenter.se. Har du frågor är du välkommen
att ringa 0739-343012.
För information om fler kurser, besök Alfa Hundcenters
hemsida: www.alfahundcenter.se.
STENKULLEN
6 ggr | 1750 kr | 17.00-18.30
Ledare: Magne Alden

Konst, slöjd & hantverk
Keramik med drejning - löpande starter
Drömmer du om att dreja eller vill du hellre skulptera
eller kavla? Individuell handledning gör att det passar
både nybörjare och vana.
Starter olika vardagar samt tider.
Praktiska detaljer:
Det är bra om du klär dig i oömma kläder och skor. Lera
och glasyrbränning debiteras efter kursen motsvarande
ca. 30:- för en mugg.
Om du har frågor, vänligen kontakta Anna på 070-866
57 66 eller mailadress formakeramik@telia.com
FLODA
8 ggr | 3550 kr
Ledare: Anna Johansson

Helgkurs keramik med drejning - löpande
starter
Keramikkurs med drejning.
Drömmer du om att dreja eller vill du hellre skulptera
eller kavla? Individuell handledning gör att det passar

En kurs i måleri med valfri teknik! Olja, akryl eller
akvarell. Bl a. komposition, perspektiv och förhållande i
färg och form. Du får individuell handledning utifrån
dina egna förutsättningar.
Kursen startar 16 september 2020 och då tar vi igen de
6 förlorade träffarna från vårterminen. Vill du som ny
deltagare gå kursen så går det fint, bara att du
meddelar det vid anmälan och då betalar full kursavgift.
STENKULLEN
11 ggr | 2400 kr | 10.00-13.00
Start 2020-09-16
Ledare: Angela Roos

Måleri i valfri teknik
En kurs i måleri med valfri teknik! Olja, akryl eller
akvarell. Bl a. komposition, perspektiv och förhållande i
färg och form. Du får individuell handledning utifrån
dina egna förutsättningar.
Kursen startar 16 september 2020 och då tar vi igen de
6 förlorade träffarna från vårterminen. Vill du som ny
deltagare gå kursen så går det fint, bara att du
meddelar det vid anmälan och då betalar full kursavgift.
STENKULLEN
11 ggr | 2400 kr | 13.30-16.30
Start 2020-09-16
Ledare: Angela Roos

Slöjd & Byggnadsvård
Renovera fönster - 6 sep
De flesta gamla fönster går att rädda även om det tar
sin tid. Som lön för mödan får du vackra fönster av en
kvalitet som inte är möjlig att köpa idag.
I vilket skick kan ett fönster vara för att det ska vara
värt att renovera?
FLODA
1 ggr | 990 kr | 10.00-17.00
Start 2020-09-06
Ledare: Mats Lindström

För anmälan och mer information: lerum@sv.se | 0302-158 58 | sv.se/lerum
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Biokol - klimatsmart jordförbättring - 12 sep
Tillverka effektiv och klimatsmart jordförbättring till
trädgården!
Välkommen till Matskogen och en praktisk workshop
med permakulturdesigner Daniel Bävernäs.
Under denna endagskurs lär du dig att tillverka och
använda biokol.
Under kursen gör vi kol och bekantar oss med en enkel
och effektiv biokolbrännare. För att materialet ska
lämpa sig som jordförbättring behöver vi inokulera
(ladda) vårt kol med lämplig biologi och näring. Vi tittar
på olika typer av kompost och inokulerar vårt kol med
kompost-te eller kompostextrakt. Vi reder även ut
vanliga missförstånd om biokol.
ALINGSÅS
1 ggr | 990 kr | 10.00-17.00
Start 2020-09-12
Ledare: Daniel Bävernäs

Bakning i vedeldad stenugn - 12-13 sep
I denna kurs lär du dig moment som ingår är t ex att
elda i ugnen, sätta deg, göra i ordning bakbord och
lavar och till sist att baka brödkakorna. Ledarna
kommer från Skallsjö-Nääs hemslöjdsförening.
FLODA
2 ggr | 990 kr | 09.00-15.00
Start 2020-09-12
Ledare: Anne-Marie Alfjorden

kursen går vi igenom hur man bearbetar trä för att
tillverka finare konstruktioner, t ex. olika
sammanfogningar som sinkning, kex, tappar och
tapphål för att kunna göra en hylla, pall eller liknande.
FLODA
3 ggr | 1990 kr | 13.00-17.00
Start 2020-09-18
Ledare: Manne Swedberg

Tapetinspiration - 19 sep
Trött på vitt i ditt hem? Nyfiken på andra färger men
osäker på hur du går vidare? Här är kursen där du lär
dig hur du kan tänka vid färgsättning och tapetsering
av ditt hem.
MÖLNDAL
1 ggr | 480 kr | 11.00-14.00
Start 2020-09-19
Ledare: Ann-Charlott Strandberg

Bakning i vedeldad stenugn - 19-20 sep
I denna kurs lär du dig moment som ingår är t ex att
elda i ugnen, sätta deg, göra i ordning bakbord och
lavar och till sist att baka brödkakorna. Ledarna
kommer från Skallsjö-Nääs hemslöjdsförening.
FLODA
2 ggr | 990 kr | 09.00-15.00
Start 2020-09-19
Ledare: Anne-Marie Alfjorden

Fläta en näverväska - 12-13 sep
Välkommen till en kurs där du får göra din egen
näverväska!
Under två dagar kommer träslöjdaren och
näverexperten Bror Forslund till Nääs och håller kurs i
näverflätning!
Näver är ett fantastiskt material fullt av möjligheter. Du
får lära dig olika tekniker som används för att skapa
föremål, som flätning, tampning, vikning och sömnad.
Du får också veta mer om näver som material, dess
historia och traditioner.
FLODA
2 ggr | 1650 kr | 10.00-17.00
Start 2020-09-12
Ledare: Bror Forslund

Träsvarvning - 18-20 sep (extrainsatt kurs)
Lär dig den historiska tekniken med skärande
träsvarvning. Man kan säga att det finns två tekniker
för att svarva i trä - skrapande och skärande.
Skrapsvarvning är lite lättare men ger en grov yta som
behöver putsas. Skärsvarvning är en äldre teknik som
görs med vassa verktyg och ger en slät yta direkt vid
svarven. Den tillåter också tunnare och smäckrare
former.
FLODA
3 ggr | 2950 kr | 14.00-19.00
Start 2020-09-18
Ledare: Åke Landström

Snickeri för skräckslagna - 18-20 sep
Detta är en grundkurs för dig som tycker finsnickeri
verkar kul men inte har någon erfarenhet. Under
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Fönstertillverkning - 25-27 sep
Kursen är för dig som redan kan renovera gamla
fönster men kanske behöver lite mer handledning eller
ska komplettera med att göra en ny fönsterbåge.
FLODA
3 ggr | 1990 kr | 13.00-17.00
Start 2020-09-25
Ledare: Manne Swedberg

Skärpa verktyg - 26-27 sep
Du får lära dig grunderna i att slipa dina verktyg som
knivar, stämjärn, hyvelstål, skölpar och saxar.
Med vårdade verktyg och redskap blir slöjdandet lättare
och resultatet bättre.
Upplev hur en täljkniv med rätta slipfasen ger släta
skurna ytor!
FLODA
2 ggr | 1600 kr | 10.00-17.00
Start 2020-09-26

För anmälan och mer information: lerum@sv.se | 0302-158 58 | sv.se/lerum

Ledare: Erik Lennerstedt

Vård och beskärning av träd - 27 sep
Under denna kurs får du lära dig teori och praktik för
beskärning av olika trädslag, vid vilken årstid
beskärning är lämpligast samt de vanligaste
handgreppen för beskärning och skötsel av fruktträd,
vårdträd och andra stora träd.
FLODA
1 ggr | 1050 kr | 10.00-17.00
Start 2020-09-27
Ledare: Anders Green

Start 2020-10-10
Ledare: Birgit Lorenz

Brodera hösten på Nääs - 10-11 okt
Vill du lära dig att uttrycka dig med nål och tråd? Under
kursen får du inspiration och tillfälle att undersöka
möjligheterna i det fria broderiet.
FLODA
2 ggr | 1400 kr | 10.00-17.00
Start 2020-10-10
Ledare: Henriette Ousbäck

Fönsterrenovering med trälagning - 16-18
okt
Under denna kurs går vi in på det vi bara berört i
fönsterrenoveringskursen, nämligen trälagningar. Om
det behövs tar vi isär fönsterbågen och byter de delar
av bågen som är dåliga och sätter sedan ihop den igen.
Det innefattar moment med fräsning, sågning, limning
av längdskarvar samt justering av bågar, gångjärn och
karmar.
FLODA
3 ggr | 2300 kr | 13.00-17.00
Start 2020-10-16
Ledare: Peter Jarbring

Tillverka skidor - 2-4 okt
Tillverka dina egna, klassiska och funktionella skidor
helt i trä.
Vi kommer under kursens gång att tillverka traditionella
turskidor för åkning i ospårad terräng.
FLODA
3 ggr | 2300 kr | 17.00-20.00
Start 2020-10-02
Ledare: Andi Röder

Sked och slev - 3-4 okt
Lär dig tälja skedar och slevar med kursledaren
SkéAnders!
FLODA
2 ggr | 1490 kr | 10.00-17.00
Start 2020-10-03
Ledare: Anders Karlsson

Knivsmide - 10-11 okt
Smid, härda och slipa ditt eget knivblad.
Smide ger ständiga aha-upplevelser som väcker
nyfikenhet och utmanar fantasin.
TOLLERED
2 ggr | 1990 kr | 09.00-16.00
Start 2020-10-10
Ledare: Jan-Erik Svensson

Luffarslöjd - 10-11 okt
Lär dig slöjda med ståltråd och skapa egna praktiska
eller konstfulla föremål.
Luffarslöjd, som även kallas trådslöjd eller trådtjack,
var det hantverk som huvudsakligen luffarna ägnade
sig åt förr i tiden.
FLODA
2 ggr | 1750 kr | 10.00-17.00

Knivsmide - 17-18 okt
Smid, härda och slipa ditt eget knivblad.
Smide ger ständiga aha-upplevelser som väcker
nyfikenhet och utmanar fantasin.
Vi gör ett färdigt knivblad men att skafta kniven och sy
en slida eller annat eggskydd åt den är inget som hinns
med på den här kursen. Eller lämpar sig att göra i en
smedja.
TOLLERED
2 ggr | 1990 kr | 09.00-16.00
Start 2020-10-17
Ledare: Jan-Erik Svensson

Tälj med kniv o Yxa - kurs för kvinnor 17-18 okt
Vi täljer med kniv och yxa, bandkniv och täljhäst i
färskt virke. Vi börjar med täljandets grunder, sedan
täljer vi saker i egen takt. Verktyg, material, föremål
och böcker till inspiration finns på plats. Kursen riktar
sig till kvinnor, både nybörjare och er som har täljt
förut.
FLODA
2 ggr | 1800 kr | 10.00-17.00
Start 2020-10-17
Ledare: Mette Handler

Renovera järnspisar och kaminer - 24 okt
Gamla järnspisar och kaminer kan verka vara i väldigt
dåligt skick, men går oftast att rädda. På denna kurs lär
du dig hur!
ALINGSÅS
1 ggr | 990 kr | 10.00-17.00
Start 2020-10-24
Ledare: Valter Samuelsson

Tälj textila redskap - 24-25 okt

För anmälan och mer information: lerum@sv.se | 0302-158 58 | sv.se/lerum
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Gör själv de redskap du behöver för att skapa eller
slöjda med garn!
Är du en av de som väver, stickar eller nålbinder med
egenspunnet garn? Varför inte maxa egengjortstatusen
genom att göra redskapen också? Eller fixa bästa
presenten till din närmsta textilnörd.
FLODA
2 ggr | 1750 kr | 10.00-17.00
Start 2020-10-24
Ledare: Sara Thorn

grunden i byggnadsvård. Hur du ska tänka, var du ska
börja och vad du inte ska göra!
FLODA
1 ggr | 990 kr | 09.00-17.00
Start 2020-11-14
Ledare: Peter Jarbring

Snickeri för orädda - 30 okt-1 nov
Fördjupningskurs i snickeri för dig som har
grundläggande kunskaper men vill lära dig mer. Vi
lotsar in dig i den mer avancerade snickerikonsten.
Under kursen bearbetar vi trä för att tillverka finare
konstruktioner. Vi använder både handverktyg och
elverktyg. Under kursen tillverkar du en ask med hjälp
av gering och sinkning.
FLODA
3 ggr | 2400 kr | 13.00-17.00
Start 2020-10-30
Ledare: Torsten Salander

Snickeri för skräckslagna - 6-8 nov
Detta är en grundkurs för dig som tycker finsnickeri
verkar kul men inte har någon erfarenhet. Under
kursen går vi igenom hur man bearbetar trä för att
tillverka finare konstruktioner, t ex. olika
sammanfogningar som sinkning, kex, tappar och
tapphål för att kunna göra en hylla, pall eller liknande.
Du får gärna ha med dig en idé om vad du vill tillverka
för något under kursen. Kostnad för material
tillkommer.
FLODA
3 ggr | 1990 kr | 13.00-17.00
Start 2020-11-06
Ledare: Manne Swedberg

Tegeltak - teorikurs om omläggning och
renovering - 7 nov
Vill du lära dig mer om tegeltak? Den här kursen är för
dig som vill veta mer hur en takomläggning går till och
vilka argument det finns för att inte kasta bort gamla
tegelpannor.
FLODA
1 ggr | 1270 kr | 10.00-17.00
Start 2020-11-07
Ledare: Jon Åhlund

Hjälp! Vi har köpt hus... - 14 nov
Är du nyfiken på byggnadsvård? Är du osäker på var du
ska börja med vården av ditt hus? Gå då vår
endagskurs i allmän byggnadsvård. Här lär du dig

6

Lärarfortbildning i läderhantverk - 26 okt
Vill du lära dig mer om läderarbete och tillverka din
egen produkt?
Under en dag arbetar vi kreativt med läder, går igenom
teori och har inspirerande workshop med genomgångar
av olika tekniker och metoder.
FLODA
1 ggr | 1400 kr | 10.00-17.00
Start 2020-10-26
Ledare: Anders Martinsson

Lärarfortbildning i läderhantverk - 27 okt
Vill du lära dig mer om läderarbete och tillverka din
egen produkt?
Under en dag arbetar vi kreativt med läder, går igenom
teori och har inspirerande workshop med genomgångar
av olika tekniker och metoder.
FLODA
1 ggr | 1400 kr | 10.00-17.00
Start 2020-10-27
Ledare: Anders Martinsson

Lärarfortbildning i läderhantverk - 28 okt
Vill du lära dig mer om läderarbete och tillverka din
egen produkt?
Under en dag arbetar vi kreativt med läder, går igenom
teori och har inspirerande workshop med genomgångar
av olika tekniker och metoder.
FLODA
1 ggr | 1400 kr | 10.00-17.00
Start 2020-10-28
Ledare: Anders Martinsson

Lärarfortbildning i läderhantverk helgkurs 31 okt-1 nov
Vill du lära dig mer om läderarbete och tillverka din
egen produkt?
Under två dagar arbetar vi kreativt med läder, går
igenom teori och har inspirerande workshop med
genomgångar av olika tekniker och metoder.
FLODA

För anmälan och mer information: lerum@sv.se | 0302-158 58 | sv.se/lerum

2 ggr | 2300 kr | 10.00-17.00
Start 2020-10-31
Ledare: Anders Martinsson

1 ggr | 990 kr | 10.00-17.00
Start 2020-11-22
Ledare: Chico Hovedskov Crafoord

Renovera fönster - 15 nov

Skärpa verktyg - 21-22 nov

De flesta gamla fönster går att rädda även om det tar
sin tid. Som lön för mödan får du vackra fönster av en
kvalitet som inte är möjlig att köpa idag.
Under denna endagskurs visar kursledaren momenten i
fönsterrenovering steg för steg.
FLODA
1 ggr | 990 kr | 10.00-17.00
Start 2020-11-15
Ledare: Mats Lindström

Du får lära dig grunderna i att slipa dina verktyg som
knivar, stämjärn, hyvelstål, skölpar och saxar.
Med vårdade verktyg och redskap blir slöjdandet lättare
och resultatet bättre.
FLODA
2 ggr | 1600 kr | 10.00-17.00
Start 2020-11-21
Ledare: Erik Lennerstedt

Snickeri för skräckslagna - 27 nov
Detta är en grundkurs för dig som tycker finsnickeri
verkar kul men inte har någon erfarenhet. Under
kursen går vi igenom hur man bearbetar trä för att
tillverka finare konstruktioner, t ex. olika
sammanfogningar som sinkning, kex, tappar och
tapphål för att kunna göra en hylla, pall eller liknande.
Du får gärna ha med dig en idé om vad du vill tillverka
för något under kursen. Kostnad för material
tillkommer.
FLODA
3 ggr | 1990 kr | 13.00-17.00
Start 2020-11-27
Ledare: Manne Swedberg

Snickeri grundkurs - kvinnor och
transpersoner - 4-6 dec
Detta är en snickerikurs för dig som tycker att snickeri
verkar kul men helst vill utöva det i en separatistisk
miljö. Här kommer du få möjlighet att prova, öva och
nöta med olika slags verktyg och metoder. Vi kommer
prova både manuella och eldrivna verktyg i lugn takt
utan press.
FLODA
3 ggr | 1990 kr | 13.00-17.00
Start 2020-12-04
Ledare: Emlan Wolke

Litteratur & historia
Våra bokklubbar!
Gillar du att läsa och prata om spännande böcker, träffa
kompisar och fika? Vi har bokklubbar för olika åldrar!
Gå med i någon av våra bokklubbar. För mer info och
anmälan, vänligen se www.bibliotek.lerum.se

Kickstarta ditt skrivande - skrivarkurs

Isolering och värme i gamla hus - 21 nov
Insatser för att spara energi i gamla hus kan leda till
både dyra skador och förfulade hus. Lär dig lösningar
som förenar vettig uppvärmningsekonomi med
bevarande, estetik och sunda hus.
Under kursen går vi igenom huskonstruktioner som
timmerhus, plankstommar och ger vanliga förslag på
energiförbättringar i olika hustyper.
FLODA
1 ggr | 990 kr | 10.00-17.00
Start 2020-11-21
Ledare: Chico Hovedskov Crafoord

Mullbänkar och torpargrund - 22 nov
Behöver du mer kunskap om mullbänkar och
torpargrunder? Gå kurs hos oss en dag och lär dig hur
de är tänkta att fungera och vilka alternativ som finns
om de måste renoveras.

Har du en bokidé? Få verktyg att komma vidare i ditt
skrivande oavsett om du vill skriva en bilderbok eller en
thriller. Kursen Kickstarta ditt skrivande tar avstamp i
deltagarnas egna projekt och idéer. Tillsammans går vi
bland annat igenom hur man bygger upp en spännande
dramaturgi, skapar trovärdiga karaktärer och hur man
strukturerar sitt skrivande för att komma i mål. Du är
hjärtligt välkommen oavsett om du bara har en lös idé
till en berättelse eller om du har skrivit hundra sidor
men kört fast. Ledare är förlagsredaktör Märta Elf som
till vardags coachar både debutanter och erfarna
författare.
Onlinekurs via Jitsi - mer info kommer med kallelsen.
6 ggr | 990 kr | 10.00-12.30
Start 2020-10-25
Ledare: Märta Elf

Språk
Engelska, konversation lättare fortsättning
Vi fortsätter lära oss tillsammans och konversera på
engelska.
Kurs startar vid tillräckligt många anmälda!
LERUM
10 ggr | 1020 kr | 10.30-12.00
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Start 2020-10-07
Ledare: Hayley Cavicchiolo

Start 2020-09-08
Ledare: Annelie Westerlund

Engelska, konversation - nybörjare termin 3
Vi träffas och lär oss att konversera på engelska, termin
3, tillsammans.
Kurs startar vid tillräckligt många anmälda!
LERUM
10 ggr | 1020 kr | 12.45-14.15
Start 2020-10-07
Ledare: Hayley Cavicchiolo

Spanska för nybörjare
Hola! Vill du lära dig spanska? Nu erbjuder vi en
nybörjarkurs i spanska.
Kursen sker via Zoom, länk till inbjudan kommer i
samband med kallelsen. Ser vi att den rådande
situationen möjliggör fysiska sammankomster så
återkommer vi om det.
10 ggr | 1140 kr | 18.00-20.15
Start 2020-10-05
Ledare: Meg Gezelius

Spanska, lättare fortsättning
Hola! Vill du fortsätta att lära dig spanska? Nu erbjuder
vi en kurs i spanska för lättare fortsättning.
Studiematerial anpassas efter de olika deltagarnas
nivåer.
Kursen sker via Zoom, länk till inbjudan kommer i
samband med kallelsen. Ser vi att den rådande
situationen möjliggör fysiska sammankomster så
återkommer vi om det.
10 ggr | 1140 kr | 18.00-20.15
Start 2020-10-07
Ledare: Meg Gezelius

Sång, musik & teater
Lerum Vocalis, HT20 - Körsång
En blandad profan kör. Gärna körerfarenhet och
notläsning, men ej ett krav. Framträder 2-3 ggr/termin.
Startar (förhoppningsvis) någon gång under hösten/
vintern.
Plats: Stenkulan (jämna veckor), Stenkullen.
Tid: Tisdagar kl. 18.45-21.15.
För anmälan, kontakta Anita Berg, 073-783 25 88.
12 ggr
Ledare: Anita Berg

Ukulele - nybörjare
Här lär du dig stämma, spela ackord och kompa till
enklare kända låtar. Välkommen på en ukulelekurs!
Startar vid tillräckligt många anmälda.
LERUM
10 ggr | 995 kr | 17.30-19.00
Start 2020-09-08
Ledare: Annelie Westerlund

Ukulele - fortsättning
För dig som redan spelat ukulele en tid.
8 ggr | 900 kr | 18.00-19.30
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Samhälle
Cultural planning och platsens möjligheter seminarium - 16 okt
Välkommen till ett seminarium - Cultural planning och
platsens möjligheter! Den 16 oktober 2020
Den som vill komma till dagens seminarium fysiskt är
välkommen men vi kommer att erbjuda Dig som iom
Corona kanske inte kan komma dit att delta via det
digitala verktyget Zoom. Detta kostar 50 kr om du ej är
medlem, som medlem är det kostnadsfritt. Länk med
inbjudan till Zoom kommer skickas ut till Dig dagen
före.
Vänligen meddela (skriv in i notering) eller maila oss på
lerum@sv.se) om du är:
• Talare (kostnadsfritt) och vill vara med på lunch +
seminarium eller bara seminarium, samt om man vill
vara med på pizzakväll (pizzakvällen betalas separat på
plats)
• Styrelse och vill vara med på lunch + seminarium
eller bara seminarium, samt om man vill vara med på
pizzakväll (pizzakvällen betalas separat på plats)
• Medlem (pris se nedan) och vill vara med på lunch +
seminarium eller bara seminarium, samt om man vill
vara med på pizzakväll (pizzakvällen betalas separat på
plats)
• Icke medlem (pris se nedan) och vill vara med på
lunch + seminarium eller bara seminarium, samt om
man vill vara med på pizzakväll (pizzakvällen betalas
separat på plats)
Att bli medlem? Det kostar 200 kr för privatperson att
bli medlem och 700 kr för företag/kommuner att bli
medlem. Medlemskap betalas separat till: bankgiro
237-1615. Det går också bra att swisha på 123 204 93
02. Märk inbetalningen med ditt namn och ev.
organisation samt mailadress. Faktura ordnas vid
önskemål. Läs mer på https://
www.culturalplanningsweden.org/
Vänligen meddela oss eventuella allergier/
kostavvikelser/kostpreferenser.
Seminariet kostar 750 kr, inklusive lunch och fika
(medlemmar 625 kr).
Enbart seminarium + fika kostar 500 kr (medlemmar
375 kr). Priserna är inkl. moms.
Efter 1 okt går priset upp med 100 kr inkl moms på
samtliga varianter
FLODA
1 ggr | 625 kr | 12.00-17.00
Start 2020-10-16
Ledare: Christina Harling

Hälsa & livsstil
En kurs om hederskultur
Hedersförtryck är ett allvarligt samhällsproblem och en
kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter.
Forskning visar att många människor lever med
hedersnormer och begränsningar i sin vardag i Sverige.
Kursen innehåller bland annat följande punkter:

För anmälan och mer information: lerum@sv.se | 0302-158 58 | sv.se/lerum

- Vad är heder? Vilka mekanismer ligger till grund för
hederskulturen?
- Varför heder? Vad är syftet?
- Varningssignaler på att någon är drabbad
- Vem är offer och vem är förövare?
- Hur var synen på heder (före invandringen) i Sverige
på 1800-1900-talet?
- Skillnaden mellan individcentrerade och
gruppcentrerade perspektiv
- Skillnaden mellan våld i nära relationer och
hedersvåld
- Vad är den "dubbla ensamheten" och hur påverkas
man av det?
- Vilka utmaningar står skola, socialtjänst och polis
inför? Vad kan bli bättre?
- Hur kan vi förebygga och bekämpa förtrycket?
- Tre faktorer som påverkar synen på familjens/
gruppens roll, jämställdheten, integrationen och
samhället i övrigt
- Diskussioner
Kursen innehåller såväl personliga berättelser som
forskning. Deltagarna kommer även att få möjlighet att
ställa frågor och delta i gruppdiskussioner.
Ibrahim är statsvetare och föreläsare. Han arbetar med
frågor som rör mångfald, tillit, kulturskillnader och
samhällsutmaningar. Han använder egna erfarenheter
och befintlig forskning när han utbildar och föreläser.
3 ggr | 880 kr | 18.00-20.15
Start 2020-10-05
Ledare: Ibrahim Mohamad

Aktiviteter i samarbete med
Anhörighetstödet i Lerums kommun
Anhörigstödet finns till för dig som stöttar, vårdar
någon närstående med långvarig sjukdom,
funktionsvariation eller hög ålder.
www.lerum.se/Omsorg-och-stod/Anhoriga. För mer info
samt anmälan, kontakta jessica.gustavsson@lerum.se
eller 0302-52 22 39.

Är du mellan 7-11 år och har ett syskon med
funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom? Då kan
du vara med i denna nystartade grupp där du får prata
om dina tankar och känslor och hur det är för dig! Du
får träffa och lära känna nya kompisar som är i en
liknande situation. När vi träffas fikar vi och hittar på en
rolig aktivitet ihop.
Biblioterapi för anhöriga:
De flesta har säkert någon gång i livet läst en bok som
påverkat dem på ett eller annat sätt, som fått en att
reflektera över sitt eget liv och sin tillvaro, över de val
man gjort och gör – det är vad biblioterapi handlar om.
Att spegla sig i litteraturen kan ge perspektiv på det
egna livet. Att sätta ord på svåra känslor. Litteraturen
kan hjälpa oss att hitta vägar och svar på etiska,
andliga och existentiella frågor. En samverkan med
biblioteket Lerum.
Samtalsgrupp kring barn/ungdomar med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar-NPF:
Är du förälder/anhörig till någon under 18 år med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t.ex.
autism, ADHD? Då är du välkommen att delta i en
samtalsgrupp som sker i samarbete med Attention
Lerum. Du får träffa andra som har en liknande
livssituation, ni samtalar och delar med er av era
erfarenheter.
Studiecirkel om demenssjukdomar:
Ledare Anna Carlström, demenssjuksköterska
Välkommen att gemensamt med andra anhöriga
genomföra Svenskt Demenscentrums webbutbildning
Demens ABC Plus Anhöriga. Den ger dig möjlighet att
få mer kunskap, tips och råd om hur man kan hjälpa
och stödja en person som har minnessvikt. För att ta
del av hela studiecirkeln bör du vara med vid båda
tillfällena.
LERUM

Neurocafé:
Är du anhörig till någon med en neurologisk sjukdom är
du välkommen till anhörigstödets Neurocafé. Här
kommer du träffa andra anhöriga som har en liknande
livssituation. Ni samtalar och delar med er om livet
kring att ha en närstående med Neurologisk sjukdom.
NPF café:
Är du anhörig till någon med neuropsykiatrisk
funktionsvariation eller misstänker att din närstående
kan ha en diagnos? Då är du välkommen att besöka
NPF-cafét som anordnas i samverkan med Attention
Lerum och Anhörigstödet i Lerums kommun. Kom och
få en stund för dig själv, ta en fika och träffa andra
anhöriga i en liknande livssituation. Representanter från
anhörigstödet och Attention kommer vara på plats.
Café Förgätmigej:
En mötesplats för alla som har eller berörs av
demenssjukdom. Vi som arrangerar önskar skapa
tillfällen för social gemenskap och kunskapsutbyte. Det
bjuds på fika, underhållning och intressanta föredrag.
Syskongrupp:

Ensam? Inte nu längre!
Okända människor är bara vänner du inte känner.
Så häng på! Vi träffas och hittar på saker tillsammans.
Lördagar. Start vid tillräckligt många anmälda. 990 kr
inkl lunch/middag på restaurang. Vid frågor kontakta
kursledaren Git som inte bara leder utan även går
kursen på telefon 073-934 30 12.
6 ggr | 990 kr | 16.00-18.15
Ledare: Git Jering

För anmälan och mer information: lerum@sv.se | 0302-158 58 | sv.se/lerum
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Kinesiotape idrottstejp
Samarbete med CL Friskvård & Rehab AB och
Lerumsloppet.
Kinesiologitejp aktiverar kroppens egen läkning, lindrar
muskelsmärta, förhindrar skador och påskyndar
återhämtning.
Tejpen kan användas för att förbättra din hållning eller
förhindra rörelser som man vill undvika. Genom att
mjukt och följsamt lyfta huden runt skadan hjälper
Kinesiotejp kroppen att snabbare läka skador på leder,
ligament, muskelfästen och muskler. Tejpens effekt kan
delvis förklaras som så att det i huden finns många
typer av receptorer. Dessa receptorer reagerar på olika
stimulin som till exempel beröring. Tejpappliceringen
kan aktivera dessa receptorer, vilket hjälper till att
normalisera kroppsfunktionen.
Kinesiologitejpen förmedlar en stabilitet och säkerhet
när tejpen sitter på huden, vilket förmodligen kan leda
till en positiv psykologisk effekt. Tejpen ger dig en
bättre uppfattning om vilken position din kropp har och
ger dig en större säkerhet när du rör dig.
Tejpen kan användas för smärta, stukningar, stöd,
luxation, idrottsskador, ryggproblem, muskelspänning,
ischias, huvudvärk, migrän, epicondylit,
karpaltunnelsyndrom, lymfödem,
menstruationsproblem, graviditetsrelaterade
smärttillstånd med mera. Kinesiotejpen är effektiv i
kombination med andra behandlingsmetoder. Den
utvecklades av kiropraktorn Kenzo Kase i Japan på 70talet.
2 ggr + praktik med start 23 september, onsdag kl
17.30–20.00 1 500kr, kan också ligga andra dagar så
som helg och heldagar kl 9-16.
För mer kursinfo, vänligen se: www.clfrisk.se eller
kontakta Cecilia på 0704-22 78 24.
2 ggr | 1500 kr | 17.30-19.30
Start 2020-09-23
Ledare: Cecilia Lindblom Hilton

Massagekurs för hemmabruk: Rygg, axlar,
nacke
Ger dig kunskap om musklerna, basgrepp och olika
massageformer.
Kurs startar löpande vid tillräckligt många anmälda.
För mer kursinfo, vänligen se:
www.clfrisk.se eller kontakta Cecilia på 0704-22 78 24
3 ggr | 1125 kr | 17.30-19.30
Start 2020-09-02
Ledare: Cecilia Lindblom Hilton

Anmälan sker på www.friskvardsyoga.se
STENKULLEN
10 ggr | 1700 kr | 16.00-17.15
Start 2020-08-30
Ledare: Cecilia Ringedal

MediYoga - löpande starter
Lugna mjuka övningar i takt med ditt andetag, vila och
meditation. Med hjälp av mediyogan kan du underlätta
din andning, påverka besvär i rygg och leder, minska
stress, oro och sömnproblem. Upplev istället ett större
lugn, fokus och närvaro.
Det är en yogaform för alla, varmt välkommen precis
som du är! Under hösten kommer vi att fokusera på tre
olika teman.
Anmälan till två kurser, 10 ggr│1250 kr
Anmälan sker på www.frisvardsyoga.se
STENKULLEN
5 ggr | 750 kr | 18.30-20.00
Start 2020-08-26
Ledare: Cecilia Ringedal

Yoga och meditation grundkurs
I samarbete med Jens Evensen
Online - via Zoom
Gratis provlektion 18 september kl 18-20 yoga &
meditation - dock krävs föranmälan till Jens på 0730-51
80 99.
Besök gärna vår hemsida www.yoga.se. Här hittar du
mer information om den ursprungliga yogan.
5 ggr | 795 kr | 17.00-19.15
Start 2020-09-25
Ledare: Jens Evensen

MediYoga - löpande starter
MediYoga är en terapeutiskt yogaform, med ursprung i
Kundaliniyoga. Basen är andningstekniker, rörelser och
meditation. Yogaformen har i studier visat sig ha
positiva effekter på bl.a stress, blodtryck, ryggsmärta,
sömnproblem och migrän. Träningen utgår från dig och
dina förutsättningar.
Anmälan sker till Anna Storåker, 070-418 51 67,
www.ettandetag.se
Floda
8 ggr | 1500 kr | 19.15-20.30
Start 2020-10-22
Ledare: Anna Storåker

GravidYoga - löpande starter
Mjuk GravidYoga, för dig och din bebis i magen.
Gravidyogan är utformad med den medicinska yogan
som bas. Yogan är mjuk och inkännande och förbereder
din kropp och ditt sinne för förlossningsarbetet och din
tid som nybliven förälder. Rekommenderad start är från
gravidvecka 18 och framåt. Yogan går att utföra hela
vägen fram till slutet av graviditeten.
10 ggr│sö 16-17:15│1700 kr
Priset inkluderar skriftligt material för möjlighet att
träna hemma.
Vid sista tillfället är din eventuella partner välkommen
till yogan.

YinYoga - löpande starter - kväll
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YinYoga är en avkopplande yogaform som passar alla.
Yinyoga kännetecknas av sittande och liggande
positioner med en lätt, mjuk stretch utförd i stillhet och
medveten närvaro. Varje position hålls i ca 3-5 minuter.
Vi jobbar med bindväv med fokus på höfter och
ländrygg. Yogaformen minskar bl.a. stress och oro samt
ökar rörlighet.
Anmälan sker till Anna Storåker, 070-418 51 67,
www.ettandetag.se
Floda
8 ggr | 1400 kr | 18.00-19.00
Start 2020-10-22
Ledare: Anna Storåker

Familjeyoga
Familjeyoga är en härlig stund för både vuxna och barn
att hitta närmare varandra. Klassen ger både energi
och lugn, kreativitet och avslappning. Yogan sker på
barnens villkor i en lekfull yogasaga med enkla och
kraftfulla rörelser. Vi avslutar med en mysig
avslappning. Frukt ingår. En vuxen med ett eller två
barn, rekommenderad ålder på barnen är mellan 4-10
år.
6 fristående ggr med start 6 sep
varannan söndag│sö 10.00 -11.00│Datum: 6 & 20 sep,
därefter 4 & 18 okt samt 1 & 15 nov│Pris per tillfälle,
en vuxen + ett barn 250 kr│en vuxen + två barn 300
kr│pris 6 ggr, en vuxen + ett barn 1200 kr│en vuxen +
två barn 1500 kr
Anmälan sker på www.friskvardsyoga.se
STENKULLEN
6 ggr | 1500 kr | 10.00-11.00
Start 2020-09-06
Ledare: Cecilia Ringedal

MediYoga
MediYoga Hillefors Grynkvarn
Genom fokus på andetaget, snälla rörelser, meditation
och djup avslappning släpper spänningar i kroppen och
din närvaro ökar.
Övningarna minskar på stresshormonet kortisol,
förebygger och är ett komplement till rehabilitering för
smärta, sömnstörning, hjärt- och kärlsjukdomar,
migrän med flera sjukdomstillstånd och symtom.
Tre kursstarter under hösten 2020:
Start 24:e Augusti
Start 28:e September
Start 2:e November
Kostnad 5 ggr 750kr
Kostnad 10 ggr 1250kr
Kostnad 15 ggr 1750
Första tillfället kostnadsfritt. Därefter 190 kr för Dropin.
För mer information och anmälan:
www.anneliesmediyoga.se,
annelie@anneliesmediyoga.se.
Anmälan på www.friskvardsyoga.se
STENKULLEN
5 ggr | 1750 kr | 19.30-21.00
Ledare: Annelie Hagman

Hatha Yoga i Sjövik, Onsdagar
Hathayogan är den mest kända formen av yoga ur

vilken de flesta andra yogaformer härstammar. Genom
att träna kroppen vill man i hathayoga nå sinnet och
därmed finna inre balans.
I mån av plats. Återkommer med startdatum i.o.m.
Corona.
10 ggr│1100 kr│15 ggr 1500 kr
Anmälan och information: Agneta, 0709-90 71 33.
Nya deltagare är välkomna i mån av plats.
SJÖVIK
15 ggr | 1500 kr | 18.30-20.00
Ledare: Agneta Svensson

Hatha Yoga i Sjövik, Fredagar
Hathayogan är den mest kända formen av yoga ur
vilken de flesta andra yogaformer härstammar. Genom
att träna kroppen vill man i hathayoga nå sinnet och
därmed finna inre balans.
I mån av plats. Återkommer med startdatum i.o.m.
Corona.
10 ggr│1100 kr│15 ggr 1500 kr
Anmälan och information: Agneta, 0709-90 71 33.
Nya deltagare är välkomna i mån av plats.
SJÖVIK
15 ggr | 1500 kr | 09.00-10.30
Ledare: Agneta Svensson

Hatha Yoga i Sjövik söndagar
Hathayogan är den mest kända formen av yoga ur
vilken de flesta andra yogaformer härstammar. Genom
att träna kroppen vill man i hathayoga nå sinnet och
därmed finna inre balans.
I mån av plats. Återkommer med startdatum i.o.m.
Corona.
Anmälan och information: Agneta, 0709-90 71 33
10 ggr│1100 kr│15 ggr 1500 kr
Nya deltagare är välkomna i mån av plats.
SJÖVIK
15 ggr | 1500 kr | 18.30-20.00
Ledare: Agneta Svensson

Feldenkrais - medel
Feldenkrais® Gruppträning
Höstens kurser startar 22 September.
Just nu behövs Feldenkrais mer än någonsin. Det är ett
utmärkt sätt att varva ner!
Nu startar mina kurser igen efter en lång sommars
uppehåll.
Pga Covid-19 har antalet grupper tillfälligt minskats till
två.
1. Lerums scoutgård, Riddarsten, Lerum, Tisdagar,
9.30-10.30, start 22 september, 12 ggr
Feldenkrais, medel – Grupp där vi blandar lugnare med
intensivare
Antalet deltagare i denna grupp har minskats från 12
till 8 för att möjliggöra säkra avstånd mellan deltagare.
2. Equmeniakyrkan, Lerum, Tisdagar, 18.00-19.00,
start 22 september, 12 ggr
Feldenkrais, medel – Grupp där vi blandar lugnare med
intensivare.
Pris:
12 ggr för 1575 kr.
Halv termin 850 kr.
6 valfria gånger 900 kr
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Naturligtvis håller vi avstånd och är friska när vi
kommer.
Anmäl till Annika, 0705-752430 eller mail:
annika@gellerman.se.
Anmäl med namn, adress och telefonnummer och
mailadress.
________________________________________
Du kommer att få använda alla dina sinnen, engagera
merparten av dina muskler och ditt bärande skelett.
Alla detta styr du över genom ditt nervsystem.
Vi lär nytt, utforskar nya sätt att röra oss.
Sätt som utvecklar och underlättar vårt vardagliga och
aktiva liv.
Jag har mattor, du tar med stor handduk och har ledig
klädsel. Skor behövs ej.
LERUM
12 ggr | 1575 kr
Start 2020-09-22
Ledare: Annika Gellerman

SmåföretagsAkademin
SmåföretagsAkademin
I samarbete med FFLK, Företagarna,
NyföretagarCentrum och Lerums kommun
SmåföretagsAkademin erbjuder ett utbud av kurser för
småföretagare i Lerum för att man på ett enkelt och
prisvärt sätt ska kunna kompetensutveckla sig och sitt
företag.
Vänligen anmäl ditt intresse till Studieförbundet
Vuxenskolan på www.sv.se/grsydost lerum@sv.se eller
0302-158 58. Kurs startar vid tillräckligt många
anmälda!

Sociala medier, del 1 - löpande starter
SOCIALA MEDIER FÖR FÖRETAGARE
En nybörjarkurs för dig som är företagare och vill jobba
mer med sociala medier.
På denna kurs går vi igenom de största sociala
kanalerna, främst Facebook och Instagram samt hur
man som företagare kan jobba med dessa. Vi kommer
att prata mycket om relationsbyggande marknadsföring
i sociala medier och titta på andra goda exempel. Vi
tittar på lite statistik över hur svenskar använder
sociala medier samt digitala trender.
Kursledare är Carina Lindström som innan hon startade
företag har 15 år erfarenhet inom kommunikationsbyrå
och senast som försäljning- och marknadsansvarig för
Wakakuu.com, med huvudansvar för Wakakuus sociala
kanaler, bloggsamarbeten samt övrig digital
marknadsföring.
Vi går även igenom hur en hemsida bör byggas upp
samt hur man jobbar med sökmotorsoptimering.
Passar dig som är ganska ny när det gäller att
marknadsföra ett förtag i sociala medier.
Plats: Kursen görs både som digital- och fysisk kurs.
Löpande starter under höstterminen.
För mer info, vänligen se: https://
www.nyforetagarcentrum.se/lerum/
Anmälan: sv.se/lerum, lerum@sv.se, 0302-158 58
2 ggr | 100 kr | 16.00-18.00
Ledare: Carina Lindström

SOCIALA MEDIER FÖR FÖRETAGARE
En nybörjarkurs för dig som är företagare och vill jobba
mer med sociala medier.
På denna kurs går vi igenom de största sociala
kanalerna, främst Facebook och Instagram samt hur
man som företagare kan jobba med dessa. Vi kommer
att prata mycket om relationsbyggande marknadsföring
i sociala medier och titta på andra goda exempel. Vi
tittar på lite statistik över hur svenskar använder
sociala medier samt digitala trender.
Kursledare är Carina Lindström som innan hon startade
företag har 15 år erfarenhet inom kommunikationsbyrå
och senast som försäljning- och marknadsansvarig för
Wakakuu.com, med huvudansvar för Wakakuus sociala
kanaler, bloggsamarbeten samt övrig digital
marknadsföring.
Vi går även igenom hur en hemsida bör byggas upp
samt hur man jobbar med sökmotorsoptimering.
Passar dig som är ganska ny när det gäller att
marknadsföra ett förtag i sociala medier.
Kursen görs både som digital- och fysisk kurs. Löpande
starter under höstterminen.
För mer info, vänligen se: https://
www.nyforetagarcentrum.se/lerum/
Anmälan: sv.se/lerum, lerum@sv.se, 0302-158 58
1 ggr | 100 kr | 16.00-18.00
Ledare: Carina Lindström

Kom igång med E-handel - löpande starter
Under konceptet SmåföretagsAkademin håller vi kurs
där vi under två tillfällen fördjupar oss i e-handels
möjligheter och utmaningar. Vi går igenom
plattformsval, betalningslösningar, logistik och trender
samt hur man kommer igång på ett bra sätt.
Det blir mycket inspiration från andra stora och små ehandelsaktörer och vi går kort igenom hur man kan
jobba med marknadsföring och sökmotorsoptimering
för att få trafik.
Kursen görs både som digital- och fysisk kurs. Löpande
starter under höstterminen.
För mer info, vänligen se: https://
www.nyforetagarcentrum.se/lerum/
Anmälan: sv.se/lerum, lerum@sv.se, 0302-158 58
2 ggr | 100 kr | 16.00-18.00
Ledare: Carina Lindström

Sälja mer med rätt kroppsspråk onlinekurs
Du som vill kunna sälja mer kan utveckla din säljteknik
med att bli ännu bättre på att använda ditt
kroppsspråk. Vad kan man behöva lägga märke till i
kundens kroppsspråk, beteende, visar han
intressesignaler och när är det dags för avslut? Har du
koll på vad du själv bör göra under ett säljmöte? Har du
koll på vad du brukar göra? Du ska påverka säljande
med ditt kroppsspråk. Du skapar redan vid första
intrycket bra kontakt med kunden genom öppna och
välkomnande gester. Du fortsätter sedan under hela
säljsamtalet att ta hjälp och styra med ditt
kroppsspråk, så att allt du säger får större kraft och
större effekt. Du argumenterar och leder mot avslut
genom rätt signaler och rörelser. Kroppsspråket är vårt
största språk och vårt bästa påverkansmedel. Med små
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enkla gester, signaler och tecken kan du få din kund att
känna sig säker på sitt köp och du kan ge dem trygghet
bara genom att röra dig rätt och precis i rätt tidpunkt.
Du vinner nöjda och återkommande kunder och du
utvecklar ditt säljande.
Zoom, länk mailas ut dagen före föreläsningen äger
rum
1 ggr | 390 kr | 18.00-21.00
Start 2020-10-13
Ledare: Christina Eldh

Praktisk workshop i Facebook-annonsering löpande starter
Under en tre timmar lång workshop får du chansen att
testa Facebooks annonsverktyg Business Manager.
Kvällen inleds med en genomgång kring hur du som
företagare kan använda dig av annonsering på
Facebook och under drygt två och en halv timmar får
du själv prova på att göra annonser. Du behöver ha
med din egen dator och du behöver ha en företagssida
på Facebook!
Kursen görs både som digital- och fysisk kurs. Löpande
starter under höstterminen.
För mer info, vänligen se: https://
www.nyforetagarcentrum.se/lerum/
Anmälan: sv.se/lerum, lerum@sv.se, 0302-158 58
1 ggr | 100 kr | 16.00-19.00
Ledare: Carina Lindström

Starta eget - löpande starter
Välkommen med din intresseanmälan!
Ledare Christer Jonsson, Ronny och Mona Johansson
Vill du starta eget? Här lär vi oss hur man utvecklar en
affärsidé till eget företag. Vi diskuterar olika
företagsformer och går också igenom vilka lagar och
regler som gäller vid företagande.
För mer info, vänligen se: https://
www.nyforetagarcentrum.se/lerum/
Välkommen med din anmälan på 0302-158 58,
www.sv.se/lerum eller lerum@sv.se
2 ggr | 200 kr
Ledare: Carina Lindström

kan bli fel i bokföringen.
För mer info, vänligen se: https://
www.nyforetagarcentrum.se/lerum/
Välkommen med din anmälan på 0302-158 58,
www.sv.se/lerum eller lerum@sv.se
5 ggr | 1000 kr | 18.00-20.00
Ledare: Christer Jonsson

Kurs i kontrollansvar - grund (KA enl PBL)
Kurs i kontrollansvar - grund (KA enl PBL)
De flesta större byggprojekt kräver en certifierad
kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och Bygglagen (PBL).
Genom denna kurs får du dokumenterad kunskap inom
bygglagstiftning mm. Hemstudier är obligatoriska. I
samband med utbildningen kan man, till extra kostnad,
tentera och ansöka om certifiering - återkommer snart
med länk om villkor för att kunna certifiera sig. Diplom
över genomgången utbildning utdelas.
Kursledaren är Ove Bregeus som är byggingenjör och
arbetar som konsult med bygg- och projektledning,
kontroll samt besiktningar.
Ove är certifierad KA och certifierad
Entreprenadbesiktningsman.
Han har varit certifierad KA i mer än 25 år.
Viktigt att veta:
För att bli certifierad kontrollansvarig krävs teknisk
utbildning och erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa
delar av byggområdet och lämplighet för uppgiften. En
person som saknar formell utbildning men har minst 10
års erfarenhet kan ändå bli certifierad. Du behöver
dessutom ha god kunskap om plan och bygglagen
(PBL), plan och byggförordningen (PBF), boverkets
byggregler (BBR), europeiska konstruktionsstandarder
(EKS) och kontrollplaner. Vid frågor angående detta
kontakta certifieringsorganet KIWA på telefonnummer
0455-30 56 00
3 ggr/6000kr + 400 i materialkostnad/start i mars vid
tillräckligt många anmälda/må 16-20/ledare: Ove
Bregéus/SV Lerum, Odd Fellowgården, Hedeforsvägen
58, Lerum
3 ggr | 6000 kr
Ledare: Ove Bregéus

Kultur & evenemang

Bokföring grund - löpande starter
Du lär dig grunderna i bokföring.
Du lär dig bl a vilka skyldigheter man har och vad man
bör tänka på i bokföringen, kontoplan, resultat och
balansräkning, moms och preliminärskatt samt vad som

För anmälan och mer information: lerum@sv.se | 0302-158 58 | sv.se/lerum
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Kalendarium
TORSDAG 23 SEPTEMBER
Författarbesök och skrivarworkshop med Pia Hagmar.
Träffa Pia Hagmar som bland annat skrivit de populära
böckerna om Klara.
Kl 17│Nääs ridcenter
Begränsat antal platser. Gratisbiljetter hämtas på
biblioteket. Separat anmälan till skrivarworkshop via
bibliotekets webbplats bibliotek.lerum.se
I samarbete med Kultur och bibliotek
TORSDAG 1 OKTOBER
Mattias Säfwenberg berättar om Svenskt vin.
Mattias Säfwenberg, sommelier på Aludden Prôvidore
och författare till boken ”Svenskt vin”, berättar om sina
erfarenheter och om hur det blev en bok.
Kl. 19│Floda Bibliotek
Begränsat antal platser. Gratisbiljetter hämtas på
biblioteket.
I samarbete med Kultur och Bibliotek
MÅNDAG 5 OKTOBER
Plugga med bilder.
Föreläsare: Helena Borges.
kl 19│Lerums bibliotek.
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket.
I samarbete med Kultur och Bibliotek
ONSDAG 7 OKTOBER
Mirre Sennehed: Min superkraft kallas ADHD.
En personlig föreläsning som ger inblick i kampen med
skolan, psykiatrin och den egna hjärnan. Mirre
Sennehed berättar hur diagnosen kunde vändas till en
superkraft.
Kl 19│Lerums bibliotek
Begränsat antal platser. Gratisbiljetter hämtas på
biblioteket.
I samarbete med Kultur & Bibliotek, Anhörigstödet
Lerum samt Attention Lerum
Företrädare för Anhörigstödet och Attention finns på
plats på biblioteket i anslutning till föreläsningen.
TORSDAG 8 OKTOBER
Dyslexiprogram.
Lerums Bibliotek.
Kl. 17: Dyslexidropin med Dyslexiförbundet: ställ
frågor, få tips på hjälpmedel och appar. Bibliotekarie
svarar på frågor om Legimus och gör Legimuskonton.
Kl. 18: Träffa representant för Föräldraföreningen för
dyslektiska barn
Kl. 19: Föreläsning med Tindra och Carola Lindbom. Om
att vända dyslexi till något positivt. Tindra berättar om
sin uppväxt, skolgång och studier på gymnasiet. Carola
ger sitt perspektiv som förälder och pedagog.
I samarbete med Kultur och Bibliotek

SÖNDAG 25 OKTOBER
Konsert med Rickard Söderberg.
Kl 19│Dergårdsteatern.
Biljetter via Ticketmaster.se
I samarbete med Kultur och Bibliotek och
Kammarmusik i Lerum.
ONSDAG 4 NOVEMBER
Författarbesök: Elin Boardy.
Elin Boardy berättar om sin senaste roman, ”Nätterna
på Winterfeldtplatz”, som utspelas i Berlin i slutet av
1920-talet.
Kl 19│Lerums bibliotek
Begränsat antal platser. Gratisbiljetter hämtas på
biblioteket.
I samarbete med Kultur och Bibliotek
ONSDAG 11 NOVEMBER
Träning och hälsa för äldre.
Staffan Hjalmarsson har bland annat arbetat som
idrottslärare och tränare i Lerum. Nu är han föreläsare
och coach inom bland annat ledarskap och hälsa.
Kl 15│Lerums bibliotek
Begränsat antal platser. Gratisbiljetter hämtas på
biblioteket.
I samarbete med Kultur och Bibliotek samt bibliotekets
pensionärsråd
TORSDAG 12 NOVEMBER
Fara å Färde - från Orienten till Ishavet.
Berättarföreställning från hela världen med Jerker
Fahlström, skådespelare.
Kl 19│Floda bibliotek
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket.
I samarbete med Kultur och Bibliotek
SÖNDAG 15 NOVEMBER
SLICK
I SLICK äntrar Sofia Södergård scenen transformerad
till dragkingen Qarl Qunt. Med intresse för makt och
sexualitet bjuder han på en crossoverföreställning som
landar mitt emellan kabaré och performance. Genom
dansstilarna voguing och waacking levereras butch
realness som utmanar det stereotypt maskulina och
feminina.
Kl 19│Dergårdsteatern
Biljetter via ticketmaster.se
I samarbete med Kultur och Bibliotek

LÖRDAG 17 OKTOBER
Carin Bielkes levnadshistoria.
En dramatiserad föreställning om Carin Bielkes liv.
Kl 18│Stora Lundby kyrka.
Medverkande: Dramagruppen Gengångarna och elever
från Kulturskolan
I samarbete med Stora Lundby Hembygdsförening,
Stora Lundby församling och Lerums kommun.
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KonstFabriken välkomnar
nya medlemmar!
I KonstFabriken samlas både etablerade
konstnärer och amatörer i en gemensam
ateljé. Här målar alla kravlöst och på sin
egen nivå. Vill du bli medlem i
KonstFabriken? Det finns lediga platser
och du får en egen ateljéplats samt
tillgång till att måla fritt i KonstFabriken.
Kostnad: 1700 kr/termin.
Anmäl dig direkt till Studieförbundet
Vuxenskolan på 0302-158 58 eller
lerum@sv.se.

För anmälan och mer information: lerum@sv.se | 0302-158 58 | sv.se/lerum
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Vi söker cirkel- och kursledare i
olika ämnen!
Intresserad? Kontakta oss på
lerum@sv.se, 0302-158 58

SVMUSIK
Spelar du/ni i band?
Starta en studiecirkel hos oss!
Kontakta oss på lerum@sv.se,
0302-158 58

Hedeforsvägen 58B, 443 38 Lerum
0302-158 58, lerum@sv.se
www.sv.se/lerum

