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Nytt år och nya möjligheter.  

Vi inom Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter att realisera 

vår idé om att alla människor har rätt till och ska ges möjlig-

het till att växa. Det gör vi genom att se till att skapa mötes-

platser genom vårt kursutbud och studiecirklar.  

Vi gör en stor del av verksamheten med och i föreningar som 
vi samarbetar med. Med avstamp i folkbildningens kraft vill vi 
tillsammans med dig skapa möjligheter till utveckling. Inne-
hållet skapar vi tillsammans. En 100-årig tradition som håller 
än idag.  

Titta gärna runt i vårt rika utbud. Du kommer säkert finna 
något som passar just dig.  

 

Välkommen!  

Jörgen Rosin  

Avdelningschef 

 

Vi tänker på kvaliteten i vår verksamhet  

Alla cirkelledare som börjar hos oss måste gå en 

introduktionsutbildning  för att säkerställa att de 

har kännedom om vad folkbildning är, vilka vär-

degrunder vi har och hur folkbildningens pedago-

gik fungerar.  

Därefter erbjuder vi en grundutbildning i att vara 

cirkelledare, där man får ytterligare kunskap i 

gruppdynamik, pedagogik och konsten att leda en 

grupp. Utbildningen ger dessutom deltagaren 

möjlighet att lära känna andra studiecirkelledare i 

Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

Utbildningen är en kvalitetsstämpling av alla våra cirkelledare och är gemensam för alla studieför-

bund.  

Vi erbjuder grundutbildning för cirkelledare  ett antal gånger under året, träffar-

na kan vara fysiska, på distans eller blandat. 

Scanna qrkoden till höger för att se aktuella utbildningar för cirkelledare. 
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 Sid 1                                             

 

Aktuellt 

Våren är på väg 

I vår kan vi presentera nya trädgårdscirklar med Ylva Landerholm, känd från TV i Trädgårdsdrömmar, 

SVTs Gomorron och från trädgårdsspalter i bland andra Vi i villa och Året runt.  

 

Trädgårdskurs i din trädgård! 

Lär dig mer om samplanteringar, förnyelse, beskär-

ning av din trädgård och att göra arbetet i trädgår-

den mer lättskött.  

Välkommen till tre tillfällen. Vi träffas ev första 

gången i lokal sen hemma hos 2-3 deltagare. En 

kurs som lär dig massor!  

Trädgårdskurs - vår.|Vikbolandet|3 

ggr|39153|Ti|18.00|21 feb|800:- 

Skapa blomsterarrangemang  

Skapa vackra blomsterarrangemang och buketter tillsammans med trädgårdsdesigner Ylva Landerholm. 

Med hjälp och stöd av Ylva, hennes kunskap och långa erfarenhet kommer du att lära dig skapa vackra 

arrangemang.  

Välkommen till tre tillfällen där vi tänker påsk, vardagsfint och magiska ängsblommor. 

Allt ingår.  

Skapa blomsterarrangemang med Ylva Landerholm|Vikbolandet|3 

ggr|39154|Ti|18.00|28 mar|800:- 

Scanna Qrkoden till höger för att se aktuella kurser med Ylva 

Hör av dig till oss om du vill delta i en trädgårdskurs med Ylva på annan ort så kanske 

vi kan ordna det. 

 

Matlagningscirkel - spara och ta tillvara 

Välkommen till en studiecirkel där vi tar hand om 

varor som har ett kort datum och lagar någonting 

gott av det. Genom att minska matsvinnet hjälper vi 

varandra att värna om vår miljö. Det kan också leda 

till att matkostnaden i ditt hushåll minskar! 

 

Vi lär oss olika förvaringsmetoder så att hållbarhet-

en blir längre. Vi använder vår fantasi till att göra 

nya goda rätter av rester. Visste du till exempel att 

man kan baka bröd av "gammalt" bröd eller an-

vända det i maträtter, t ex pajer. Vi upptäcker att 

grönsaker och frukt är fullt användbara trots att de ser ledsna ut. Vi hittar nya möjlig-

heter att använda mjölkprodukter med utgånget datum. Vi funderar över vilka varor 

som är säsongsbundna. Och mycket mer som vi kommer på under vägen… 

Matlagningscirkel - spara och ta tillvara|Ydre|3 ggr|39827|Sö|15.00|19 mar|400:- 

Scanna Qrkoden till höger för att komma direkt till anmälningssidan 

För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  
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 Sid 2                                             

 

Aktuellt 

Navigation och båtförarintyg 

Navigation och sjömanskap 

Du får lära dig att navigera med och utan instrument, sjökort med sjömärken och symboler. 

Du får veta vilka regler och lagar som gäller på sjön och mycket annat. 

Du kommer även att få lära dig vissa knopar som är bra att kunna som båtägare eller gast. 

Utbildningen avslutas med ett prov som efter godkännande ger dig ett förarintyg. 

Vår cirkelledare Ingmar Andersson har jobbat många år med studiecirklar i navigation.  

Navigation båtförarintyg|Valdemarsvik|12 ggr|37715|To|18.00|9 feb|1800:- 

Scanna Qrkoden till höger för att komma direkt till anmälningssidan 

 

Kulturbygdsturné  

Bygdegårdarna samlar Sverige 

På bygdegårdar runt om i Östergötland turnerar 
Kajsa Norrby och sätter upp  workshops och konser-
ter. 

Konserterna är interaktiva och skapas tillsammans 

med alla som vill vara med. Alla är helt enkelt väl-

komna, oavsett om du är nyfiken amatör, sjunger i 

en kör eller är professionell musiker. En konsert där 

Kajsa både är sångsolist och körledare.  

Scanna för att se turnéplan  

 

För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  

Illustration: Fabian Göransson / Logotyp: Christina Sandell 
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Vi välkomnar dig inom funktionsrättsområdet till vår verksamhet. 

Vi vill att du ska ha möjlighet att lära dig nytt, kunna förstå och påverka ditt liv. Vi vill att du ska få växa 

och utvecklas tillsammans med andra i en trygg miljö där alla är lika mycket värda. Vi vill möta dig på 

dina villkor. SV har lång erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättning och vi gör vårt bästa för att du 

ska trivas. Vi har många glada och trevliga ledare som hjälper dig. 

Vi har studiecirklar inom skapande verksamhet, matlagning och hälsa, datorkunskap, dans, sång och mu-

sik, samt teater. Vi har samtalsgrupper och självhjälpsgrupper. Bok och filmcirklar. Aktivitetscirklar för 

personlig utveckling. Studiecirklar finns både dagtid och kvällstid. Vi kan komma ut till boenden och dag-

lig verksamhet och andra platser, för att ha cirklar. 

Vi vill gärna veta om du saknar någon aktivitet.  

 

Aktuella kurser hittar du genom att scanna Qrkoden till höger  

 

Kom gärna med önskemål-vad vill du gå för kurs? /Cecilia 

Funktionsrättsområdet 
För mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).   
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Funktionsrätt
AKTUELLA KURSER
JANUARI 2023

Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Pärla med Ramona för
personer med IF

Linköping 4 ggr 39232 Ti 17.00 7 feb 150:-

Musikgrupp för personer
med IF

Linköping 6 ggr 39282 To 17.30 19 jan 950:-

Påsktraditioner - teori och
praktik för personer med IF

Linköping 1 ggr 37907 Fr 16.00 31 mar 250:-

Musikal/teater för personer
med IF

Linköping 15 ggr 39168 To 17.00 19 jan 1750:-

Sjung tillsammans för
personer med IF

Linköping 15 ggr 39169 Ti 17.00 17 jan 1750:-

Må bra- en tjejgrupp för
personer med IF

Linköping 6 ggr 39228 Ti 17.00 31 jan 600:-

Sjung tillsammans
"Blomster" för personer
med IF

Linköping 8 ggr 39230 Fr 09.00 27 jan 875:-

Skapande konst för
personer med IF

Linköping 15 ggr 39233 On 17.00 18 jan 1850:-

Matlagning 1 för personer
med IF

Linköping 15 ggr 39237 On 17.00 18 jan 1850:-

Sociala medier, hur gör
man? för personer med IF

Linköping 5 ggr 39275 On 17.30 15 feb 500:-

Rullstolsdans för personer
med flerfunktionsnedsatta
IF

Linköping 15 ggr 39277 On 10.00 1 feb 1950:-

Seniorträffar LSS Linköping 16 ggr 39279 Må 09.30 9 jan 1760:-

Seniorträffar LSS Linköping 7 ggr 39281 To 13.45 19 jan 750:-

Zumba på sand för
personer med IF

Linköping 4 ggr 39294 Sö 16.00 26 feb 520:-

Naturvänner för personer
med IF

Linköping 5 ggr 39336 Må 17.00 17 apr 500:-

Språklig stimulans för
personer med afasi steg 1&
2

12 ggr 39381 10.00 1800:-

Bok och läsecirkel för
personer med IF

6 ggr 39439 600:-

Språklig Stimulans för
personer med afasi

Norrköping 12 ggr 39487 To 10.00 19 jan 1800:-

Föreläsning - syn- och
hörselhjälpmedel

Finspång 0 ggr 39964 To 16.30 2 mar 0:-

Föreläsning - Behandling
mot Alzheimer

Finspång 0 ggr 39966 To 16.30 13 apr 0:-

Föreläsning -
Alzheimerguiden digitalt
hjälpmedel

Finspång 0 ggr 39968 To 16.30 4 maj 0:-
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 Sid 1                                             

 

Vävning 
 

Intresset för vävning bara ökar och  vi har vävkurser på flera orter i Ös-
tergötland där deltagarna träffas och trivs kring vävning samtidigt som 
de fördjupar sina färdigheter och kunskaper inom området. Planering 
av väven sker med kursledarens hjälp och sedan väver man arbetet i en 
golvvävstol. 

Oavsett var du befinner dig i din vävning tar du steg framåt och får nya 
kunskaper där man går igenom alla moment från planering av väven 
till montering. 

Kurserna vänder sig till alla oavsett förkunskaper. Kursledaren anpassar nivån till den enskilda deltaga-
ren. 

Vi har kurser som startar vid olika tillfällen under våren. 

Scanna koden till höger för att se  aktuella  

kurser  i  vävning. 

Keramik 

Dreja, kavla, ringla eller tumma.  

På våra kurser kommer du att lära dig hur leran ska bearbetas, hur man 

kan dekorera leran och hur man glaserar.  

 

 

 

Scanna koden till höger för att se  aktuella  

kurser  i  keramik. 

 

Silversmide 

Att arbeta med händerna ger skaparkraft, lust och en stor tillfreds-

ställelse!  

Här förenas ett genuint hantverk med glädjen och inspirationen 

som du får i samvaro med andra. Du kommer att lära dig mängder 

av roliga tekniker för att göra allt från ringar, armband till hals-

band och herrsmycken. 

 

Förverkliga din dröm och arbeta från idé till färdig produkt. 

 

 

Scanna koden till höger  för att se  aktuella kurser i silversmide 

 

      Hantverk & konst 
För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  
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För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  

      Hantverk & konst 

Knyppling 

Ett textilt hantverk med anor från 1400-talets Italien.  

Knyppling är en form av handarbete och används bland annat för 

att tillverka spets. Att knyppla kan liknas vid en avancerad flätning. 

Trådarna är lindade på särskilda spolar och knyppelpinnar. 

 

Vi använder en knyppeldyna med rulle där mönster och garn fästes. 

Vi börjar med vadstenaknyppling och arbetar enligt en kursplan. 

Traditionellt knypplar man med lingarn i olika grovlekar.  

 

Scanna koden till höger för att se aktuella  kurser  i knyppling . 

 

Textilt Hantverk 

Det finns så mycket att upptäcka inom textilt hantverk både för nybörjare och för den 

erfarne. Nya saker dyker upp hela tiden. Ett exempel är att designa sitt eget textiltryck 

via dator. Tänk att ha en ny jacka eller en gardin med ditt eget helt unika mönster! 

Har du kanske sytt länge och har stor erfarenhet inom sömnad men skaffat dig en 

overlock och känner dig osäker så finns det en kurs för dig.  

Vill du lära dig att skapa eget mönster som passar din kropp eller sy en egen B-H. 

Kursen finns hos oss! 

Idag är det så populärt att sy egna väskor och visst är det så att den kursen också 

finns. 

Vill du lära dig sy i skinn så har vi kursen för dig också. 

Vill du lära dig att tova ull eller lära dig om det gamla samiska hantverket att skapa 

saker i skinn och tenntråd så kom till oss. 

Om du är helt nybörjare så finns kurserna för dig också. 

 

 

 

 

 

 

Det tillkommer kurser hela tiden, så om du inte hittar din kurs just nu så gå in på vår 

hemsida vid ett senare tillfälle eller scanna koden till höger. 
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Hantverk & konst
AKTUELLA KURSER
JANUARI 2023

Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Tenntrådsbroderi - gör ett
armband med enkel fläta

Söderköping 3 ggr 39388 Ti 10.00 7 mar 850:-

Keramik kl 18 Ödeshög 10 ggr 39295 Ti 18.00 17 jan 1800:-

Keramik kl 14 Ödeshög 10 ggr 39297 Ti 14.00 17 jan 1800:-

Keramik - För både
nybörjare och dig med vana

Valdemarsvik 5 ggr 39413 To 18.00 2 feb 1947:-

Keramik - För både
nybörjare och dig med vana

Valdemarsvik 5 ggr 39414 To 18.00 16 mar 1947:-

Keramik - För både
nybörjare och dig med vana

Valdemarsvik 5 ggr 39415 To 18.00 27 apr 1947:-

Knyppling Norrköping 20 ggr 39291 Må 16.00 23 jan 0:-

Knyppling ojämna veckor Linköping 8 ggr 39296 On 14.00 1 feb 1040:-

Mönsterkonstruktion Söderköping 3 ggr 39359 On 10.00 25 jan 850:-

Sömnad - Sykurs Tisdagar,
kväll

Norrköping 6 ggr 39800 Ti 18.00 7 feb 1550:-

Mönsterkonstruktion Söderköping 3 ggr 39932 On 10.00 15 feb 850:-

Skinnsömnad dag Söderköping 5 ggr 39298 Må 09.30 23 jan 800:-

Skinnsömnad kväll Söderköping 5 ggr 39299 Må 17.00 30 jan 650:-

Skinnsömnad i Fårskinn Söderköping 10 ggr 39300 To 09.30 26 jan 1400:-

Skinnkurs grund Linköping 1 ggr 39333 Sö 09.00 12 feb 300:-

Skinnkurs avancerad Linköping 1 ggr 39334 Sö 13.00 12 feb 300:-

Kom igång och sy Söderköping 3 ggr 39358 Ti 10.00 17 jan 850:-

Sy väska med Skurkan Söderköping 3 ggr 39403 Fr 09.00 10 feb 2500:-

Återbruk - Gör din egna
kaffeväska - helgkurs

Söderköping 3 ggr 29578 Fr 10.00 5 maj 1500:-

Designa ditt egna tygtryck Söderköping 4 ggr 38288 Lö 10.00 28 jan 1150:-

Sy din egna BH, del 1 och 2 Söderköping 5 ggr 38871 Lö 10.00 25 mar 2600:-

Overlock för nybörjare
Söndagar

Söderköping 3 ggr 39392 Sö 11.00 12 feb 850:-

Handarbetshelg i Systudion Söderköping 3 ggr 39923 Fr 09.00 17 mar 0:-

Sylan- i systudion Söderköping 3 ggr 39924 Fr 09.00 12 maj 0:-

Kom igång och sy Söderköping 3 ggr 39931 Ti 10.00 7 feb 850:-

Kom igång och sy Söderköping 3 ggr 39358 Ti 10.00 17 jan 850:-

Sy väska med Skurkan Söderköping 3 ggr 39403 Fr 09.00 10 feb 2500:-

Återbruk - Gör din egna
kaffeväska - helgkurs

Söderköping 3 ggr 29578 Fr 10.00 5 maj 1500:-

Tovning-Prova att tova i
vått och torrt

Söderköping 3 ggr 39401 To 13.00 23 feb 850:-
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Natur, djur 

Biodling 

Snart grönskar det i våra marker och surrar bland blommorna. Då är det dags 

att tänka på våra Bin! 

På en biodlingskurs får du kunskapen att börja med en levande hobby, en 

hobby där du dessutom gör en viktig insats för vår natur. 

I nybörjarkursen får du lära dig biodlingens grunder, hur bin fungerar, vilken 

utrustning som behövs, vad som händer i bisamhället och vad biodlaren gör 

under året mm. Inga förkunskaper krävs. 

I fortsättningskursen lär du dig om avläggarbildning, bihälsa, säker honung, vaxhantering, invintring 

med mera. Förkunskaper: Genomgången grundkurs i biodling och haft egna bin i minst ett år, medlem-

skap i SBR. Biodlingskurser sker i samarbete med lokala biodlarföreningar. Intresseanmälan där startda-

tum inte anges. 

Vårens kurser i biodling 

Biodling nybörjare Ydre||12 ggr|39442||||600:- 

Biodling nybörjare Ödeshög|Ödeshög|10 ggr|36574|To|18.00|9 mar|1000:- 

Biodling nybörjare|Söderköping|10 ggr|38729|Må|17.00|8 maj|0:- 

Biodling nybörjare Vikbolandet intresseanmälan|Vikbolandet|10 ggr|39349||||500:- 

Biodling nybörjare Mjölby|Mjölby|8 ggr|39465|To|18.00|6 apr|800:- 

Scanna koden till höger eller via nedanstående länk för att se alla  

aktuella kurser i biodling. 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/biodling/ 

 

Fårhållning och lammproduktion 

Drömmer du om egen djurhållning? Eller är du redan etablerad fårägare och 

lammproducent? Oavsett vilket har du möjlighet att delta i en studiecirkel i får-

skötsel. Studiecirkeln omfattar 10 träffar inklusive studiebesök och innehåller 

råd och tips om fårskötsel och lammproduktion. Cirkeln kommer att beröra det 

mesta så som raser, byggnader, skötsel, foder, regler, sjukdomar mm och dessu-

tom vad djuren har för behov från betäckning till slakt av lammen. Studiecir-

keln genomförs i samarbete med Östgötalamm och vänder sig till dig som funderar på att skaffa får, är 

fårägare eller är allmänt intresserad av att veta mer. Deltagarnas önskemål och erfarenheter är utgångs-

punkt vid planering av studiecirkelns upplägg. Uppge gärna dessa vid anmälan.  

Vårens kurser i Fårhållning 

Optimal slaktlammsproduktion||4 ggr|32776|To|19.00|23 feb|1100:- 

Fårhållning och lammproduktion digital kurs||8 ggr|37806|Ti|19.00|21 feb|990:- 

Scanna koden till höger eller via nedanstående länk för att se alla  

aktuella kurser i fårhållning. 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/lamm-

och-far/ 

För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  
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Jägarexamen 

Studiecirkeln är en fullständig Jägarexa-

men och innefattar teori och skytte. Den 

ger dig stimulerande inspiration att lära 

känna naturen och jakten. 

Du får kunskap om viltet med artkänne-

dom, jakten, vapen, hundar och etik som 

ger dig de bästa förutsättningarna för att 

bli en ansvarsfull jägare. 

Studiecirkeln omfattar dekunskaper som 

krävs för godkänt teoriprov och skytte-

prover. Du skriver teoriprov, därefter 

tränar du skytte (om du vill/ behöver)

sedan genomför du alla skytteprov. 

Kursledaren ordnar med tider för träning 

och prov. Deltagaravgiften gäller för teo-

ritillfällen, sedan tillkommer provavgif-

ter, avgifter för skytteträning och ammu-

nition. 

Vårens kurser i jägarexamen 

Jägarexamen Söderköping|Söderköping|15 ggr|37676|Ti|17.30|7 feb|2850:- 

Jägarexamen Söderköping||15 ggr|37677||||2850:- 

Jägarexamen Vikbolandet|Vikbolandet|15 ggr|37998|Må|18.30|23 jan|2200:- 

Scanna koden till höger eller via nedanstående länk för att se alla  

aktuella kurser i jakt och viltvård. 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/jagarexamen/ 

 

 

 

 

Natur, djur 

För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  

Studiecirkel om dikning 

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? 

Har du andelar i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett dikningsfö-

retag? 

Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer! I vårt område finns det många diken som behöver underhållas 

för att det ska gå att odla på åkermarken. 

Det finns också dikningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. 

Ett dikningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kom-

mer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd. Studiecirklarna sker med på uppdrag av Jordbruksverket 

och med stöd från EU:s landsbygdsprogram.  

 

Scanna koden till höger eller via nedanstående länk för att se alla  

aktuella kurser om dikning. 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/dikning/ 
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Säkerhet i skogen! 
 
Varför ska man ta motorsågskörkort om man har 
flera års erfarenhet av att hantera motorsåg? Vad sä-
ger lagen och vad är det egentligen man lär sig?  
 
På kurserna i motorsågskörkort är det ofta erfarna 

deltagare som fyller på sina kunskaper om säkerhet 

men även nybörjare. Att det är så många erfarna kan 

i vissa fall förklaras med att man kan ha lärt sig av en 

släkting och det kunde ibland bli lite typ ”learning by 

doing” och inte så mycket säkerhetstänk.  

Gamla erfarenheter kan vara farliga och på utbild-

ningen lär man sig nytt säkerhetstänk, bland annat ”säkra hörnet”, att såga rätt för att undvika kast, bryt-

mån, fallriktning, säkerhetsutrustning, vad behöver en såg vara utrustad med för att vara säker medmera. 

Motorsågen är ett fantastiskt redskap men kan snabbt förvandlas till en livsfarlig maskin. ”Gamla meriter 

kan vara farliga. I podden ”Bonden och jag” säger Håkan Jansson ”Flertalet av våra deltagare har varit 

med om någon typ av incident”. Håkan Jansson ansvarar för körkortsutbildningen för motorsåg utanför 

Åtvidaberg. 

Från 2015 är kravet att man ska ha gått en motorsågsutbildning om man jobbar med motorsåg på någon 

annans ägor. I slutet av utbildningen ingår en examination med teoretiska och praktiska prov som behö-

ver vara godkända av en examinator för att man ska kunna få ett körkort.  

Hos oss på SV erbjuder vi tillsammans med Södra Skogsägarna utbildning i A + B som är grundutbild-
ningen och fortsättning i ett och samma paket, vi erbjuder också utbildning i nivå C som krävs vid svåra 
och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nedtagning av svårt fast-
fällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd. Examinatörerna på båda utbildningarna är certifierade 
instruktörer inom Säker Skogs system 

Röjsågskörkort 

Röjsågskortet är till för dig som ska utföra vanligt skogsröjning, 
slyröjning och grästrimning.  Enligt arbetsmiljöverket  ska den som 
arbetar med en röjsåg ha genomgått en utbildning för den typ av 
arbete som ska utföras och ha kunskaper om detta.  Utbildning nivå 
RA är den grundläggande och handlar om röjsågens skötsel och 
hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.  
Nivå RB behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid 
ungskogsröjning och underväxtröjning. 

Våra utbildningar i Röjsåg ges i ett och samma paket för RA ochRB. 

 

Vi har kurser i Motorsågskörkort och Röjsågskörkort i Norrköping, Linköping, Mjölby, Söderköping, Val-
demarsvik, Ydre med flera, några har fastställda datum andra kan man göra en intresseanmälan så startar 
de när tillräckligt många anmält sig.  

För att se alla aktuella kurser i motorsåg och röjsåg kan du scanna koden 

till höger eller via nedanstående länk  

https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/populara-amnen-kategorilista/motorsag-rojsag2/ 

 

 

Natur, djur 

För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  
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Svenska för flyktingar från Ukraina 

Studiecirkeln i svenska på distans gör skillnad i 
deltagarnas liv varje dag! 

De har flytt från sitt land i krig, flera med en-

bart en väska i ena handen och med sitt barns 

hand i den andra. De har placerats på många 

orter i landet, några på mindre orter. Trots sor-

gen över vad som sker i Ukraina har de uttryckt en önskan att få jobb för att kunna försörja sig och sina 

barn och insett att vägen dit är att lära sig svenska. Men möjligheten att lära sig svenska är inte alltid så 

lätt, SFI är inte tillgängligt för dem och på små orter finna inga kurser i svenska. Det här var ett faktum 

tills de fick höra talas om studiecirkeln svenska på distans och ett hopp tändes. 

Studieförbundet Vuxenskolan i Östergötland startade tidigt mötesplatser där flyktingar från Ukraina 

kunde träffas men tog snabbt tillvara på deltagarnas önskemål om att lära sig svenska och det startades 

fysiska cirklar. Snart nog kom insikten att det fanns flyktingar som inte hade möjlighet att delta på dessa 

studiecirklar och studiecirkeln i svenska på distans för flyktingar från Ukraina skapades. 

Idag har vi flera kurser i svenska för flyktingar från Ukraina, både på nybörjarnivå och avancerad nivå. 

Det finns kurser på distans och kurser där deltagarna träffas fysiskt. Kurserna välkomnar deltagare från 

hela landet. 

Scanna Qrkoden till höger för att se vårt aktuella utbud i svenska. 

 

Sociala området 

Seniorverksamhet 

Inom seniorverksamheten samarbetar vi med SPF Seniorerna och SeniorNet i Linköping och Norrköping. 

SeniorNet 

Föreningarna i Norrköping och Linköping har som målsättning att öka den digitala kunskapen bland se-

niorer och varje år erbjuds kurser i mobil och surfplatta både för Android och Ipad, Iphone. Det kan 

också erbjudas kurser i PC grund, fortsättning och windows. Vid tryckning av detta program var  utbudet 

ännu inte fastställt men du kan hitta aktuella kurser på vår hemsida så snart de kommit in till oss. 

Scanna Qrkoden till höger för att se vårt aktuella utbud i samarbete med Seniornet. 

 

SPF Seniorerna 

Vi samarbetar med SPF Seniorerna på distrikts och avdelningsnivå. Samarbetet på distriktsnivå rör sig om utbild-

ningar för förtroendevalda inom avdelningarna och på avdelningsnivå är det mer varierat, alltifrån föreläsningar till 

studiecirklar. Nedan några exempel på träffar i avdelningarna.  

Friskvård, Läs och res, bokcirkel, läsecirkel, IT-Café, linedance, luffarslöjd, qigong, filmcirkel, 

kör, historia, romare och germaner, från renjägare till fiskare, musikunderhållning, Walk and 

Talk - föreläsning under gång. 
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Släktforskning 

Det blir mer och mer populärt att forska om 
släkten och på samma gång få kunskap om 
vår historia, inte så mycket om kungar och 
krig utan mera om hur vanligt folk levde. 

Idag är det mycket enklare än förr att släkt-
forska eftersom det finns  så mycket digitali-
serat material. 

I våra cirklar får du kunskap om hur du 
släktforskar genom att leta i källor, använda 
digitala program och sist men inte minst lära 
dig tyda text från förr. 

 

 

Släktforskning grundkurs 

Grundkursen är det första steget för att ta reda på din släkt. Här får man lära sig de 
viktigaste källorna för att kunna säkerställa släkten i de olika kyrkliga dokumenten 
såsom födelsebok, vigselbok, dödbok och dessutom husförslängden, som är den bok 
som håller ihop familjens historia. Kursen ger dig även tips om andra källor t ex soldat-
registret och Stockholms Stadsarkiv. Du får också råd om hur du ska dokumentera käl-
lorna på ett korrekt sätt. I samarbete med Släktforskarna i Norrköping. 

Se lista på nästa sida eller scanna Qrkoden till höger för aktuella kurser.  

 

 

Släktforskningsprogrammet Arkiv Digital  
 
En kurs för dig som använder Arkiv digital i din släktforskning och kanske också för 
registrering. Vi går igenom de möjligheter som AD erbjuder och hur man bygger upp 
sin antavla.  Förkunskaper: Släktforskning Grundkurs och God datorvana. I samarbete 
med Släktforskarna i Norrköping 

Släktforskningsprogrammet Arkiv Digital|Norrköping|3 ggr|39516||||400:- 

Gå direkt till anmälan genom att scanna Qrkoden till höger  

 

 

 

Texttydning 

Det kan vara svårt att tyda handstilar av idag, men då vi går längre bak i tiden är det 
inte bara handstilen som kan ge problem. Bokstäverna tecknades exempelvis på ett 
annat sätt. Med hjälp av duktiga texttydare i vår förening lotsas du in i böckernas hem-
ligheter. Efter grundkursen kan du gå vidare och bl a upptäcka bouppteckningar och 
domslut. Förkunskaper: Texttydning Grundkurs. I samarbete med Släktforskarna i 
Norrköping. 

Se lista på nästa sida eller scanna Qrkoden till höger för aktuella kurser.  

 

 

 

Släktforskning 
För mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).   

15



Släktforskning
AKTUELLA KURSER
JANUARI 2023

Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Släktforskningens dag -
Källor till din släkts historia

Norrköping 0 ggr 39517 Lö 11.00 21 jan 0:-

Släktforskning grundkurs
tisdagar 10.00-12.30

Norrköping 8 ggr 39502 10.00 900:-

Släktforskning grundkurs
onsdagar 17.30-20.00

Norrköping 8 ggr 39503 17.30 900:-

Släktforskning grundkurs
torsdagar 09.30-12.00

Norrköping 8 ggr 39504 09.30 900:-

Släktforskning grundkurs
torsdagar 13.00-15.30

Norrköping 8 ggr 39505 13.00 900:-

Släktforskning grundkurs
söndagar 10.00-15.00

Norrköping 3 ggr 39508 10.00 900:-

Släktforskning repetition
torsdagar 09.30-12.00

Norrköping 4 ggr 39509 09.30 450:-

Släktforskning Texttydning
grundkurs

Norrköping 3 ggr 39510 360:-

Släktforskning Texttydning
fortsättning 1

Norrköping 4 ggr 39511 450:-

Släktforskning Texttydning
fortsättning 2

Norrköping 4 ggr 39512 450:-

Släktforskning Texttydning
fortsättning 3

Norrköping 4 ggr 39513 450:-

Släktforskning Texttydning
fortsättning 4

Norrköping 4 ggr 39515 450:-

Släktforskningsprogrammet
Arkiv Digital

Norrköping 3 ggr 39516 400:-
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Lär dig mer om din mobil, padda, app  eller dataprogram 

Känner du dig osäker på hur du ska hantera din dator, 
surfplatta, mobil eller de program du har installerade? 
Gå då en kurs så att du lär dig hantera och få ut det 
mesta av din dator, mobil eller surfplatta. Lär dig mer 
om att mejla, skapa presentationer, kalkyler eller doku-
ment. 

Bli bekant med sociala medier eller bli en social medie-
guru. Fördelarna med sociala medier är många men 
vilka möjligheter finns det och vilka risker. Lär dig mer 
och känn dig som hemma så kan du också känna dig 
tryggare. 

 

Google Drive 
 
En introduktion till Google moln tjänster. Upptäck hur du kan lagra filerna på ditt 
Google konto. Att arbeta i det digitala molnet är lika som med USB stickan. Vi lär oss 
kopiera till i molnet, och hämta från molnet. Vi avslutar med att kunna dela filer med 
vänner och grupper. I samarbete med Seniornet Linköping 

Google Drive|Linköping|4 ggr|39914|Ti|13.30|7 feb|600:- 

Gå direkt till anmälan genom att scanna Qrkoden till höger  

 

iPad Surfplatta och iPhone Smartphone - Grundkurs 

Vi bekantar oss med iPad Surfplatta och iPhone telefonen. 
Du får grundläggande kunskap om funktioner och hur du kommer 
igång. 
Använda pekskärm. 
Vad är appar? Vilka behöver jag och hur får jag tag i dem? Ladda 
ner appar 
Komma ut på nätet-Internet 
Hur du gör inställningar för E-post, WiFi, SMS, mm. 
Läsa och skicka e-postmeddelanden 
Skriva anteckningar 
Läsa av datum och lägga in aktiviteter i Kalendern 

I samarbete med Seniornet Norrköping 

iPad Surfplatta och iPhone Smartphone - Grundkurs|Norrköping|3 
ggr|39496|To|13.00|9 mar|350:- 

Gå direkt till anmälan genom att scanna Qrkoden till höger  

 

 

 

Fler kurser 

Fler kurser hittar du på nästa sida och aktuella kurser hittar du genom att scanna Qrko-
den till höger  

 

 

Data, IT, mobil & sociala media 
För mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).   
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Data, IT
AKTUELLA KURSER
JANUARI 2023

Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Dator PC -
Fortsättningskurs

Norrköping 5 ggr 39196 Ti 13.00 31 jan 450:-

Officepaketet - dess
möjligheter

Norrköping 3 ggr 39489 Må 13.00 30 jan 350:-

Dator PC - Grundkurs Norrköping 5 ggr 39492 On 13.00 1 feb 450:-

Google Drive Linköping 4 ggr 39914 Ti 13.30 7 feb 600:-

Hantering av filer, lagring
av data och backup

Linköping 4 ggr 39917 Må 13.30 6 feb 600:-

Windows 10 & 11 grund Linköping 6 ggr 39918 On 13.30 8 feb 750:-

Sälja och köpa på Tradera Linköping 4 ggr 39940 Ti 13.30 14 feb 600:-

Sociala medier, hur gör
man? för personer med IF

Linköping 5 ggr 39275 On 17.30 15 feb 500:-

Officepaketet - dess
möjligheter

Norrköping 3 ggr 39490 Må 13.00 20 mar 350:-

Dator PC -
Fortsättningskurs

Norrköping 5 ggr 39491 Ti 13.00 21 mar 450:-

Dator PC - Grundkurs Norrköping 5 ggr 39493 On 13.00 29 mar 450:-

Android Smartphone -
Samsung - Grundkurs

Norrköping 3 ggr 39494 To 10.00 9 feb 350:-

Mobiltelefon - iPhone grund Linköping 4 ggr 39913 Ti 13.30 7 feb 600:-

Mobiltelefon - Android
grund (Samsung, Sony,
Huawei, mfl.)

Linköping 5 ggr 39916 To 13.30 2 feb 700:-

Android Smartphone -
Samsung - Grundkurs

Norrköping 3 ggr 39495 To 10.00 13 apr 350:-

iPad Surfplatta och iPhone
Smartphone - Grundkurs

Norrköping 3 ggr 39496 To 13.00 9 mar 350:-

iPad Surfplatta och iPhone
Smartphone - Grundkurs

Norrköping 3 ggr 39498 To 13.00 27 apr 350:-
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      Musik & media 

Hyr replokal eller studio hos oss 

Vi har tre typer av lokaler ni kan hyra, egen replokal, utrustad replokal och inspelningsstudio. I Öster-

götland har vi 60 musik&medialokaler. Allt från musikstudios till replokaler och fotostudios. Alla står 

till ditt förfogande. 

Egen lokal 

En egen lokal kan du och din grupp hyra och ha för er själva. Dessa 

lokaler betalar ni en månadshyra för och har fri tillgång till samt möjlighet att inreda 

precis som ni själva väljer 

Utrustad lokal 

De utrustade lokalerna hyr du per tillfälle/tillfällen. Utrustningen varierar på lokal och ort.  

Studio 

En studio kan du hyra för inspelning. Utrustningen varierar beroende på lokal och ort.  

Vi har lokaler i Norrköping, Linköping, Motala, Vadsten, Kinda, Valdemarsvik och Ydre. Vill du vara 
kreativ i någon av de andra kommunerna, Mjölby, Söderköping, Finspång, Ödeshög, Åtvidaberg eller 
Boxholm? Hör av dig så kan vi skapa verksamhet tillsammans med dig!  

För att nyttja någon av Studieförbundet Vuxenskolans lokaler krävs det att du har någon form av studie-
cirkel. Kontakta våra  verksamhetsutvecklare om du har några frågor om hyra och upp-
lägget med studiecirkel. Vi har lokaler i Norrköping, Linköping, Motala, Vadstena, 
Kinda, Valdemarsvik och Ydre. 

Scanna Qrkoden till höger för mer information om utrustning och kontakt-

personer. 
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För anmälan och mer information: www.sv.se/ostergotland sök på arrangemangsnummer (Arr).  

Dansmix för barn, ungdomar & vuxna 

Alla kan dansa! Ung som gammal, tjej som kille, med eller utan förkunskaper. Hos oss får du möjlighet 

att utvecklas i din dans och träffa andra med samma intresse.  

Vi har danskurser för alla åldrar och många inriktningar. Vi har bugg, linedance, showdans, dansmix och 

dans för personer med olika typer av funktionshinder. 

Vi finns i stora delar av Östergötland och vi kan kanske starta upp nya om du saknar en kurs på din ort. 

Hör av dig till oss på ostergotland@sv.se 

Exempel på några av våra kurser ser du nedan. 

Danmix 4-5 år 

Vi lär oss olika koreografier och lär oss att röra sig till musik i 45 här-

liga och energifyllda minuter. Inga förkunskaper krävs på dessa dans-

kurser. Dans, motorik och rörelse är i fokus. Vi lär oss flera koreogra-

fier som vi sedan visar upp på en show i slutet av terminen.  

Vuxengrupp avancerad 

Denna kurs är för dig som vill dansa och ha kul i 1.5 timme. 

Vi lär oss flera olika koreografier, lite teknik och massa annat. 

I denna kurs är det högre tempo och lär oss 2-3 olika danser. Denna 

kurs kräver att du har dansat innan och har lätt för att hänge med. 

Vi avslutar terminen med show som såklart är valfritt att delta på.  

Bugg 

Lär dig att dansa Bugg.Grund stegen i bugg,vi byter dans partner hela 

tiden för att lära oss att dansa med olika personer.  

Internationell seniordans och linedance 

Block/Linedance dansas en och en, på linje eller i block. Kan även 

dansas i stor ring efter varandra. Vi dansar samba, rumba, fina valser, 

efter all sorts musik med härliga och medryckande rytmer. Dansen är 

bra för Hjärna, Hjärta, Hälsa och Humör!   

Rullstolsdans för gravt funktionsnedsatta 

 

Vi dansar till modern musik med ledsagare till varje rullstol. 

Nya danser och ny musik.  

Scanna koden till höger för att se aktuella kurser i Dans 
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Dans
AKTUELLA KURSER
JANUARI 2023

Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Danskurs 7-9 år Agora
grupp 2(Gratis)

Linköping 13 ggr 39203 On 16.30 11 jan 0:-

Danskurs 10-16 år Agora
 grupp 2 (Gratis)

Linköping 13 ggr 39205 On 17.15 11 jan 0:-

Danskurs "Dansmix 6 år
och uppåt  Agora med Vi
Unga"

Linköping 13 ggr 39206 On 18.00 11 jan 0:-

Danskurs "Dansmix för
kvinnor från 16 år på Agora
med Vi Unga"

Linköping 13 ggr 39207 On 18.45 11 jan 0:-

Danskurs "Dansmix 10-12
år med Vi Unga"

Mjölby 14 ggr 39311 Ti 16.30 10 jan 850:-

Danskurs "Dansmix 13-15
år med Vi Unga"

Mjölby 14 ggr 39312 Ti 18.15 10 jan 930:-

Danskurs "Dansmix 16+
med Vi Unga"

Mjölby 14 ggr 39314 Ti 19.45 10 jan 930:-

Danskurs "Vuxengrupp
nybörjare fortsättning "

Mjölby 14 ggr 39315 To 17.30 12 jan 930:-

Danskurs "Vuxengrupp
fortsättning avancerad "

Mjölby 14 ggr 39316 To 19.00 12 jan 930:-

Danskurs "Dansmix 4-5 år
 grupp 1 i Mjölby med Vi
Unga"

Mjölby 13 ggr 39320 Sö 10.00 15 jan 650:-

Danskurs "Dansmix 4-5 år
 grupp 2 i Mjölby med Vi
Unga"

Mjölby 13 ggr 39321 Sö 11.00 15 jan 650:-

Danskurs "Dansmix 6-7 år
grupp 2 i Mjölby med Vi
Unga"

Mjölby 13 ggr 39323 Sö 16.00 15 jan 650:-

Danskurs "Dansmix/
showdans 8-9 år grupp 1 i
Mjölby med Vi Unga"

Mjölby 13 ggr 39324 Sö 17.00 15 jan 690:-

Danskurs "Dansmix/
showdans 8-9 år grupp 2 i
Mjölby med Vi Unga"

Mjölby 13 ggr 39325 Sö 18.15 15 jan 690:-

Dans och rörelse för
personer med IF

Linköping 15 ggr 39167 Må 17.00 16 jan 1750:-

Rullstolsdans för personer
med flerfunktionsnedsatta
IF

Linköping 15 ggr 39277 On 10.00 1 feb 1950:-

Zumba på sand för
personer med IF

Linköping 4 ggr 39294 Sö 16.00 26 feb 520:-

Danskurs "Dansmix 4-5 år
Krokek med Vi Unga"

Kolmården 10 ggr 39518 Sö 15.00 5 mar 720:-
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AKTUELLA KURSER
JANUARI 2023

Ort Träffar Arr Dag Tid Prel.start Pris

Danskurs "Showdans 6-8 år
Krokek med Vi Unga"

Kolmården 10 ggr 39519 Sö 16.00 5 mar 720:-

Danskurs "Showdans 9-11
år Krokek med Vi Unga"

Kolmården 10 ggr 39520 Sö 17.00 5 mar 720:-

Danskurs "Dansmix 6-8 år i
Åby med Vi Unga"

Åby 10 ggr 39522 To 17.15 2 mar 740:-

Danskurs "Showdans 9-13
år i Åby med Vi Unga"

Åby 10 ggr 39523 To 18.15 2 mar 740:-

Danskurs "Showdans 14-17
år i Åby med Vi Unga"

Åby 10 ggr 39524 Fr 17.15 3 mar 740:-

Danskurs "Showdans
Vuxengrupp i Åby"

Åby 10 ggr 39525 Fr 18.15 3 mar 740:-

Danskurs "Showdans 7-10
år Navestad med Vi Unga"

Norrköping 10 ggr 39526 On 17.45 1 mar 450:-

Danskurs "Showdans 11-14
år Navestad med Vi Unga"

Norrköping 10 ggr 39527 On 18.45 1 mar 450:-

Danskurs "Showdans 15 +
år Navestad med Vi Unga"

Norrköping 10 ggr 39528 On 19.45 1 mar 450:-

Danskurs "Rörelse till
musik 3-4 år Smedby med
Vi Unga"

Norrköping 10 ggr 39529 Sö 15.45 5 mar 500:-

Danskurs "Dansmix 5-7 år
Smedby med Vi Unga"

Norrköping 10 ggr 39530 Sö 16.45 5 mar 500:-

Danskurs "Showdans 8-10
år Smedby med Vi Unga"

Norrköping 10 ggr 39531 Sö 17.45 5 mar 500:-

Bugg nybörjare Valdemarsvik 10 ggr 37929 Sö 17.00 12 feb 950:-

Internationell seniordans
och linedance

Finspång 12 ggr 39469 To 14.00 19 jan 300:-
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Viktigt att veta 

Anmälan till cirkel eller evenemang sker via SV Östergöt-

lands hemsida eller via telefon om inget annat anges.  

Observera att vi inte regelmässigt skickar bekräftelse på att vi 

mottagit din anmälan. Vi skickar dig en kallelse/faktura före 

kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/

fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.  

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en cirkel/kurs före start 

om vi inte har tillräckligt många deltagare. Du har då rätt att 

återfå betald kursavgift.  

Ångerrätt Din anmälan är bindande. Du har möjlighet att 

ångra din anmälan inom 14 dagar från den dag vi bekräftat 

din anmälan. Om du ångrar dig under ångerfristen kommer 

återbetalning att ske av den deltagaravgift vi eventuellt er-

hållit av dig. Observera att för cirklar i Dansmix gäller andra 

regler. 

Regler för återtagande av anmälan efter ångerfristen  Om 

du avbryter en påbörjad studiecirkel är du normalt skyldig att 

betala hela deltagaravgiften.  

Material Kostnader för studielitteratur och eventuellt materi-

al ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.  

Försäkring Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid 

resa till och från samt under studiecirkeln.  

Reklamation Vid reklamation gäller konsumenttjänstelagens 

regler.  

Administration av personuppgifter (GDPR) För oss på Studie-

förbundet Vuxenskolan har det alltid varit viktigt att dina 

personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi har 

uppdaterat vår integritetspolicy som beskriver hur och varför 

vi behandlar dina uppgifter. Den finns att läsa mer om på vår 

hemsida www.sv.se  

Personnummer Om du av någon anledning inte kan eller vill 

uppge ditt personnummer så ber vi dig ta kontakt med oss. 

Rabatter Eventuella rabatter kan ej kombineras. Mer inform-

ation om våra anmälningsregler finns på vår hemsida 

www.sv.se  

Service  anmälningar, kallelser, fakturor, lokalbokning 

och service till  cirkelledare och föreningar  

Therese Karlsson, Musik &media +Funktionsrätt kontoret i 

Linköping; 013-31 40 70  therese.karlsson@sv.se   

Irene Remberger Lokal Kraft och kontoret i Valdemarsvik; 

0123-519 39 irene.remberger@sv.se  

Per-Arvid Land, Administratör Sociala området , senior– och 

regional verksamhet 072-402 30 40 per-arvid.land@sv.se  

Social verksamhet invandrarverksamhet, folk-

hälsa, seniorverksamhet, SPF-föreningar  

Cristina De Amaral, Verksamhetsansvarig Sociala området, 

regional verksamhet 

013-327 28 79, 070-738 12 15, cristina.de.amaral@sv.se  

Lubna Al-Samaraee Verksamhetsutvecklare  

076-315 16 36  lubna.al.samaraee@sv.se 

Funktionsrättsområdet 

Cecilia Beltramo, Verksamhetsansvarig Funktionsnedsätt-

ning, 013-31 40 74, cecilia.beltramo@sv.se   

Musik & media, Musik Dans,Teater, Media  

Kenny Lundström, Verksamhetsutvecklare musik, media och 

dans  073-834 76 15, kenny.lundstrom@sv.se  

Edvin Bergsland, Verksamhetsutvecklare Musik och media 

073-2638391 edvin.bergsland@sv.se 

Erica Karlsson, Verksamhetsutvecklare dans Mjölby 

070-611 23 24, erica.karlsson@sv.se   

Lokal kraft, hantverk, djur & natur, hem & trädgård, 

historia & släktforskning, humaniora, språk, mat & dryck, 

grundorganisationer och föreningar 

Anna Eriksson, Verksamhetsansvarig  Lokal Kraft 

0123-77 39 33, 070-323 56 74, anna.eriksson@sv.se  

Ann-Sofie Alexander, Verksamhetsutvecklare Lokal Kraft, 

0123-519 39, ann-sofie.alexander@sv.se  

Ledning 

Jörgen Rosin, avdelningschef jorgen.rosin@sv.se 

Alex Nejdemo, vice avdelningschef, föräldraledig 

Kansli 

Mari Sheiakh, Kommunikatör, samordnare GDPR  011-10 05 

35 mari.sheiakh@sv.se 

Carl Lindman Kvalitetssamordnare samt administratör Musik 

& media carl.lindman@sv.se 

Björn Börjeson Kanslist/Vaktmästare Norrköping 072-322 49 

05 bjorn.borjesson@sv.se 

Kontakta oss 
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Kontakta oss genom att scanna

Qrkoden till vänster

Se hela vårt utbud genom att

scanna Qrkoden till höger

SV Östergötland
Vasavägen 3

582 20 Linköping
ostergotland@sv.se


