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”Någon gång ska jag…”

Känner du igen dig? De flesta av oss går och bär på en 
dröm om att göra något nytt. Att förverkliga den gamla 
drömmen om att lära sig ett hantverk. Att kunna några 
vanliga fraser på ett språk inför nästa semester. Att jaga 
eller måla...

Vad är det som hindrar dig?
Du bestämmer själv vad som är viktigt i ditt liv, vad du 
vill prioritera. Bara du bestämmer. Så använd din tid i 
höst till att göra något för din egen skull.

Anmäl dig idag! I din hand har du en hel katalog av 
studiecirklar som kan hjälpa dig förverkliga just din 
dröm.

Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan 
– en plats för nytänkande.
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Data, foto och släktforskning
Data, nybörjare
Grundkurs i datoranvändning, inga  
förkunskaper krävs. Lär dig hur datorn 
fungerar och hur du blir en del av det 
digitala samhället. Lär dig använda 
tangentbord, mus, skriva och redigera 
texter, göra utskrifter, Internet, säker 
betalning via nätbanker, e-post m m.
 
Måndagar kl. 9.30/6 ggr/18 tim
Avgift: 1250 kr
Ledare: Bo Liljeborn

ENKÖPING 
Onsdagar kl. 10.00/6 ggr/18 tim
Avgift: 1250 kr
Ledare: Daniel Bergqvist

Data, fortsättare 
Skapa adressregister, gör enklare tryck-
saker, lär mer om Internet och hur du 
surfar säkert, säker e-handel m m.

Måndagar kl. 9.30/5 ggr/15 tim
Avgift: 1095 kr
Ledare: Bo Liljeborn

ENKÖPING 
Onsdagar kl. 10.00/6 ggr/18 tim
Avgift: 1250 kr
Ledare: Daniel Bergqvist

ÖSTHAMMAR 
Fredagar kl. 10.00/5 ggr/15 tim
Avgift: 1095 kr
Ledare: Bo Liljeborn

Surfplatta, grundkurs
Lär dig surfplattans funktioner och 
finesser. Hämta och installera appar, tips  
för nytta och nöje med din surfplatta.
 
Tisdagar kl. 10.00/4 ggr/12 tim
Avgift: 895 kr
Ledare: Bo Liljeborn

ENKÖPING 
Apple iPad
Tisdagar kl. 9.00/8 ggr/16 tim

Android
Tisdagar kl. 10.45/8 ggr/16 tim
Avgift: 1095 kr
Ledare: Daniel Bergqvist

Digitalfoto med bildhantering
Grundkurs i digitalfoto. Lär dig om expo-
nering, inställningar och hur du tar bättre 
bilder samt bildöverföring och redigering.
Måndagar kl. 13.00/6 ggr/18 tim
Avgift: 1250 kr
Ledare: Bo Liljeborn

Foto för nybörjare
ENKÖPING
Denna kurs är för dig med en digital 
systemkamera som du vill kunna hantera 
på ett mer kreativt sätt. Vi varvar teori 
med praktiska övningar där du lär dig 
använda systemkamerans finesser.
Tanken med kursen är att komma förbi 
kamerans automatiska funktion och förstå 
och hantera inställningarna manuellt för 
att kunna vara mer kreativ i bild-
skapandet. Förutom genomgång av 
kamerans basfunktioner så tittar vi även 
på tillbehör i form av blixtar och objektiv.
Onsdagar kl. 19.00/5 ggr/15 tim
Avgift: 995 kr
Ledare: Ledare från Enköpings fotoklubb

Släktforskning
Du kan söka dina rötter så långt tillbaka 
som till 1600-talet. Hos oss får du lära dig 
hur man går tillväga. Datorbaserad under-
visning med SVAR och Arkiv Digital.

NYBÖRJARE
Onsdagar 13.30 eller 18.30  
8 ggr /24 tim 
Avgift: 1550 kr

FORTSÄTTARE
Onsdagar 16.30 /7 ggr /14 tim
Avgift: 995 kr
Ledare: Maj-Lis Lundblad

ENKÖPING
NYBÖRJARE/FORTSÄTTARE
Tisdagar 18.00 /8 ggr /24 tim 
Avgift: 1550 kr
Ledare: Håkan Palm

Bra att veta!

En studietimme är 45 minuter.
Samtliga angivna timmar är 
studietimmar om ej annat anges.
Materialkostnad tillkommer på 
samtliga kurser i programmet 
om ej annat anges.
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Dans, musik och teater
Sjung ut! Körsång
Kom med och sjung i en grupp som sjunger 
av glädje och utan några krav på tidigare 
erfarenhet av sång. Alla kan vara med.
Onsdagar kl. 18.30 /10 ggr /20 tim
Avgift: 995 kr
Ledare: Magnus Fagerberg

Esters Musikverksamheter
Sång- och musikverksamhet för personer 
med funktionsnedsättning. Kontakta oss 
för mer information 018-10 23 70.
Lokal: Håga by, Uppsala

Happy Feet Linedancers 
Lokal: Årstagårdens aula
Info och anmälan:  
www.happyfeetlinedancers.se

Friends in line
Linedance på olika nivåer: nybörjare, easy 
intermediate, intermediate, fortsättare.
Lokal: Allsalen Sävja Kulturcentrum
Info och anmälan: www.friendsinline.se
 
Björklinge Dans &  
Motionsgäng - bugg       
Lokal: Tensta Bygdegård
Info och anmälan:  
bjorklingedans@hotmail.com 

Ena Bugg & Swing
ENKÖPING 
Den största dansen hos oss är bugg, men 
vi dansar också Boogie Woogie, Lindy 
Hop, dubbelbugg, west coast swing och 
rock’n’roll. 
Lokal: Doktor Westerlunds Gata 15, 
Enköping
Info och anmälan: www.enabugg.com

Dansa ”Sassy Jazz” 
ENKÖPING
Prova på att dansa ”Sassy Jazz” som är en 
kombination av jazzdans och salsa. Inga 
förkunskaper krävs. Kursen vänder sig till 
barn i åldern 9-13 år. 
Söndagar kl. 13.00 /6 ggr /12 tim
Avgift: 495 kr
Ledare: Alexandra Rojas Nordqvist

Uppsala Viking  
Squaredancers
Squaredans är en modern dansform  
som dansas med fyra par i fyrkant. 
Lokal: Bergsbrunna bygdegård,  
Bergsbrunna Villaväg 24, Uppsala (buss 20)
Info och anmälan: www.squaredans.com
eller telefon 0722060959

Frigörande dans
I den frigörande dansen hittar du dina 
rörelser inifrån dig själv och guidas av 
musik från hela världen och Amanda. 
I dansen släpper du på krav att prestera 
och njuter av din kropp i rörelse och 
hittar närvaro, lugn och energi. 
Torsdagar kl. 18.00 /10 ggr /20 tim
Avgift: 1200 kr
Ledare: Amanda Aaro

Frigörande dans - workshop
En inspirerande heldag som ger dig 
energi och närvaro när du dansar igenom 
hela kroppen till olika rytmer; flöde, 
tydlighet, lätthet, kaos, stillhet, skakning 
och den egna dansen. 
Lördag 27/10 kl. 11.00 -17.00
Avgift: 690 kr
Ledare: Amanda Aaro

Teater för personer med 
funktionsnedsättning
TIERP
Vill du också vara med och spela teater 
är du välkommen till teatergruppen som 
samverkar med Alla åldrars scen. Under 
2018 planerar gruppen att medverka i en 
teaterfestival med egen pjäs. 
Måndagar kl. 18.30 
Start 10/9
Ledare: Jenny Normark Momquist 
Info och anmälan: teatertwiga@gmail.com
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Yoga och friskvård
Kung Fu för alla
En både rolig och lärorik kurs där du 
teoretiskt och praktiskt lär dig hur du 
genom utstrålning, samtalsteknik och 
kroppsspråk hanterar konflikter och 
”värnar ditt rum”. 
Du stärker din självbild, ökar din trygghet 
och tillägnar dig mentala redskap 
samtidigt som din koordination, balans 
och styrka blir bättre.
Tisdagar kl. 11.30 /6 ggr /12 tim
Avgift: 1050 kr
Ledare: Arne O Berglund 

Yoga och mindfulness
Varje tillfälle inleds med en rejäl djup- 
avspänning följt av fysiska yogaövningar, 
andningsträning och meditation.
Måndagar kl. 17.00 /8 ggr /20 tim
Avgift: 1450 kr
Ledare: Lena Nilsson
 
Medicinsk yoga och 
mindfulness
Medicinsk yoga är den yogaform som 
vunnit mest uppmärksamhet de 
senaste åren då den bland annat 
integreras i svensk sjukvård och 
företagshälsovård.
Vi använder oss av mindfulness och 
medicinsk yoga som friskvård, stress-
reduktion och sist men inte minst för att 
höja livskänslan.
Måndagar kl. 10.00 /8 ggr / 16 tim
Avgift: 1350 kr
Ledare: Lena Nilsson

Medicinsk yoga med 
djupavspänning
Enkla tekniker som kan förbättra din 
fysiska hälsa och balansera dig mentalt 
och emotionellt. Yogan är mjuk men ändå 
kraftfull. I kursen ingår yogarörelser, 
andningsövningar, meditation med musik 
och yoga nidra (djupavslappning). Passar 
alla och övningarna kan göras sittande.
Onsdagar kl. 17.00 /8 ggr /16 tim
Avgift: 1350 kr
Ledare: Elahe Sadeghzadeh

Hathayoga
Yogarörelser, yogapositioner, andnings-
övningar och avslappning. Vi börjar med  
mjuka, enkla övningar för att stärka 
kroppen för att längre fram i kursen 
övergå till mer krävande övningar som t ex 
Solhälsningen - Surya namaskara.
Inga förkunskaper krävs.
Onsdagar kl. 18.45 /8 ggr /16 tim
Avgift: 1350 kr
Ledare: Elahe Sadeghzadeh

Mjuk yoga i Stenhagen
En yogaform som passar alla, såväl
nybörjare som mer vana. I kursen lär du 
dig mjuka yogarörelser för hela kroppen 
samt andnings- och avslappningsövningar. 
Du uppnår balans, energi och lugn som du 
bär med dig.
Söndagar kl. 10.00 /8 ggr /16 tim
Avgift: 1350 kr
Ledare: Bawantee Dudhee

Gravidyoga med mindfulness
Att praktisera mindfulnessyoga kan vara 
ett sätt att skapa tid för att förbereda sig 
mentalt, känslomässigt och fysiskt för den 
stora omställning det innebär att få barn. 
Tekniken är användbar under graviditet, 
förlossning och småbarnstid.
Måndagar kl. 19.15 / 8 ggr /16 tim
Start: 27/8 och 22/10
Avgift: 1350 kr

Tisdagar kl. 16.30 / 8 ggr /16 tim
Start: 4/9 och 30/10
Avgift: 1350 kr
Ledare: Lena Nilsson

Mediyoga
ÖSTHAMMAR
Onsdagar kl. 10.00/10 ggr/1400 kr
Onsdagar 12.00/5 ggr/700 kr (Herryoga)
Söndagar kl. 17.30/7 ggr/980 kr
Ledare: Malin Bergslo
Anmälan och frågor till ledaren 
Malin Bergslo telefon 073-8279726.
I samarbete med: 
Hälsoportalen

Mindfulnessyoga
ENKÖPING
En andningspaus i vardagen. 
För ny kraft och energi.
Torsdagar kl. 18.30/6 ggr/12 tim
Lokal: Lötgården
Avgift: 900 kr
Ledare: Maria Karlsson
För anmälan och frågor se
www.aromaspecialisterna.com
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Förarintyg för fritidsbåt
Grundkurs för dig med fritidsbåt, både 
segel- och motorbåt. Du får lära dig 
grunderna i traditionell navigering och 
GPS-navigering inomskärs, väjnings-
regler, sjötrafikföreskrifter, sjömärken, 
några knopar, lite om väder och vind och 
framför allt sjösäkerhet.

Torsdagar kl. 19.15 /21 tim
Ledare: Bo Liljeborn
Avgift: 1695 kr inkl. kursmaterial 
Kostnad för examination tillkommer 450 kr

ENKÖPING
Tisdagar kl. 18.00 /5 ggr/21 tim
Ledare: Magnus Johansson
Avgift: 1695 kr inkl. kursmaterial 
Kostnad för examination tillkommer 450 kr

VHF-certifikat
Man måste ha certifikat för att få använda 
VHF-radio. Längre ut från kusten 
tappar mobilen ofta täckning, men har 
man VHF-radio når man kustradio-
stationer och kan då kommunicera med 
Sjöräddningen, Kustbevakningen, andra 
båtar i närheten och ringa telefonsamtal. 

Lördag-söndag kl. 10.00 -15.00  
Ledare: Bo Liljeborn  

ENKÖPING
Måndagar kl. 18.00/4 ggr  
Ledare: Peter Enberg  

Avgift: 995 kr
Kostnad för examination tillkommer 450 kr 

Natur och fritid
Jägarskola inför jägarexamen
Förberedande kurs för jägarexamen.  
Inga förkunskaper krävs.
Du får kunskap om arter inom djur och 
natur som förekommer i Sverige. Utbild-
ning i viltvård, jaktetik, jaktmetoder och 
lagstiftning.  Du får också lära dig att ta 
hand om ditt vapen, vapensäkerhet och 
vapenvett och att bli en säker jägare. Skjut- 
och skrivprov organiseras. 
Kostnad för skjutning och prov tillkommer. 
Tisdagar kl. 19.00 /45 tim
Avgift: 2950 kr
Ledare: Torsten Berglund

Motorsågskörkort, nivå A + B
Fr o m den 1/1 2015 är motorsågskörkort 
ett lagstadgat krav (AFS 2012:1) för de som 
arbetar med motorsåg i sitt yrke. Lagen 
innefattar allt arbete som utförs med 
motorkedje- och röjsåg . Även som privat-
person är denna kurs användbar. Här får 
du teori och praktisk övning för att klara 
uppkörningen av körkortet nivå A + B. 
Onsdagar kl. 19.00 /24 tim
Avgift: 3950 kr inkl. studiematerial och hyra 
av skog 
Kostnad för examination tillkommer med 
cirka 2 500 kr
Ledare: Niklas Bergström

Kustskepparutbildning 
ges till våren 2019

Ogräsmat, örter och okokt
Fredag 31/8 och lördag 1/9
En kortkurs med både teori och praktik, 
du får lära dig om vilda växter och ogräs 
som man kan äta. Kursen börjar med 
teori på fredag kväll Kungsängsgatan 
12, kl. 17.00-19.00. Följande dag, lördag 
kl.10.00-13.00 träffas vi i Fjällnora och 
skördar tillsammans. 
Liten kursbok ingår i avgiften. 
Avgift: 695 kr
Ledare: AnnKarina Vesterberg

Biodling, uppföljning
För dig som har haft bin i några år eller är 
en mer erfaren odlare.
Vi träffas på måndagskvällar var tredje 
vecka och diskuterar utifrån deltagarnas 
egna frågor och utbyter erfarenheter.
Denna studiecirkel innebär en möjlighet 
även för dig som har många års erfarenhet 
att förnya dina kunskaper i biodling.
Måndagar 18.30/5 ggr/ 15 tim
OBS! Träff var tredje vecka
Avgift: 895 kr
Ledare: Jan Rosenfeld

Drottningodling, fortsättning
ENKÖPING
Grundläggande genetik, avelsmål mm.
Torsdagar 18.00/4 ggr/12 tim. Start 8/11.
Avgift: 645 kr
Ledare: Klas Olof Ohlsson 
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Keramik
Lera är ett material som följt och fascine-
rat människan i många år. Vi testar olika 
tekniker; kavling, handbyggnad och drej-
ning och letar vi oss fram till det vi trivs 
bäst med. Det finns en teknik för alla.  
Inga förkunskaper krävs.
Lokal: Munkgatan 5, Uppsala
Grundkurs
Torsdagar kl. 14.00 -17.00 start 13/9 
6 ggr / 24 tim
Avgift: 1995 kr

Fortsättningskurs
Vi fördjupar våra kunskaper i drejning 
och kavling.
Måndagar kl. 14.00 -17.00 start 1/10 
6 ggr / 24 tim
Avgift: 1995 kr
Ledare: Anne Daftler

BÅLSTA
Måndagar kl. 18.30 – 20.45 
Lokal: Knarrbacken, Bålsta
8 ggr/24 tim/varannan vecka start 17/9 
Avgift: 1550 kr

Söndagar kl. 10.00 – 13.15 
Lokal: Knarrbacken, Bålsta
16/9, 30/9, 28/10, 18/11 och 25/11
Avgift: 1300 kr
Ledare: Ann-Marie Alskog

FJÄRDHUNDRA
Vi bygger i lera och skulpterar. För tider 
och mer information kontakta Lundellska 
galleriet.
www.lundellskagalleriet.se

Keramik - helgkurs ljuslyktor
När det börjar mörkna ute träffas vi 
ett par lördagar för att kavla och bygga 
ljuslyktor. Vi arbetar i stengods- eller 
porslinslera och under Annes ledning får 
vi lära oss hur man får genomlyslighet i 
materialet. Lyktorna kan göras för inne-  
och utomhusbruk.
Lokal: Munkgatan 5, Uppsala
Lördag 6/10 kl. 10.00-16.00 och Lördag 
20/10 kl. 13.00-16.00
Avgift: 995 kr
Ledare: Anne Daftler

Skulptur, grundkurs
Här lär du dig ett tredimensionellt 
hantverk och att bygga skulptur med 
gipsbindor och snabbtorkande lera. Du 
behöver inte ha några förkunskaper men 
kursen är även för dig som arbetat lite 
med form och skulptur tidigare. 
Startmaterial ingår i priset.
Lokal: Munkgatan 5, Uppsala
Torsdagar kl. 18.00 /7 ggr /28 tim
Avgift: 1895 kr
Ledare: Anna Vallin

Glasfusing 
BÅLSTA
Glasfusing är en mycket gammal teknik 
som innebär att man smälter samman 
glas i olika färg vilket sedan formas till 
t ex en skål eller fat. Smycken blir också 
fantastiskt fina i denna teknik. 
Lördag 17/11 kl. 10.00-15.00 och en kväll som 
vi bestämmer tillsammans 
Lokal: Knarrbacken, Bålsta
Avgift: 650 kr
Ledare: Ann-Marie Alskog

Keramik, betong och glas
Betonggjutning
KNIVSTA
Du får lära dig olika tekniker att gjuta i 
betong och skapa din egna trädgårdskonst 
fågelbad, krukor och inredningsdetaljer.
Du får gjuta egna alster. Formar finns att 
låna men du kan också ta med egna om 
du har.
Lokal: Ovike Fridhem, Långhundra
Lördag 15/9 kl. 10.00-17.00
Avgift: 650 kr
Ledare: Agneta Eriksson
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Akrylmålning
Nybörjare/fortsättare. Lär känna 
materialet, färgerna, olika medier och 
alternativa underlag att måla på. Hur 
du hittar fram till ditt egna, personliga 
uttryckssätt. Lär dig se - och våga.
Olika lekfulla övningar varje gång, samt 
fördjupning i bl a färglära och komposition.
Gemensamma genomgångar. 
Fredagar kl. 13.30 /6 ggr /24 tim
Avgift: 1695 kr
Ledare: Erika Bengtsdotter

Akvarellmålning 
Nybörjare/fortsättare. Grunden till att 
skapa din egen bildvärld. Kursen ger 
dig grundläggande förståelse för hur du 
skapar en bild genom komposition, teknik, 
färglära samt hur du skissar för 
akvarellmåleri. Vi arbetar med handfasta 
övningar och arbetsmoment men även 
med fria övningar. Du lär dig att se bilder 
på ett nytt sätt och får verktyg för att 
kunna skapa dina egna.

Måndagar kl. 13.30 /9 ggr /36 tim
Avgift: 2175 kr

Onsdagar kl. 18.15 /7 ggr /28 tim
Avgift: 1695 kr
Ledare: Anna Vallin

Akvarellmålning
ENKÖPING 
Nybörjare/fortsättare. Kursen ger dig 
grundläggande förståelse för hur du 
skapar en bild genom komposition, teknik 
och färglära. Du får också lära dig hur 
du skissar för akvarellmåleri och arbetar 
både med fria och handfasta övningar.
Torsdagar kl. 9.30 eller 13.00 /8 ggr /24 tim
Avgift: 1495 kr
Ledare: Gunilla Lundell

Måleri, teckning, kroki
Målarkurs, grundkurs
Från teori till praktik lär du dig steg för 
steg att arbeta valfritt i akvarell, olja eller 
akryl för att utveckla ditt måleri. I kursen 
ingår grunderna i teknik och material. 
Vi arbetar endast i vattenbaserade färger. 
Kursen passar både för dig som målat 
tidigare men också för dig som vill lära 
något nytt.
Söndagar kl. 14.00 /vecka/7 ggr /28 tim
Avgift: 1695 kr
Ledare: Anna Vallin

Oljemålning
Lär dig grunderna i oljemålning som 
inkluderar materialkännedom, färglära, 
komposition m m. 
I grupperna blandas nybörjare och fortsättare.

Onsdagar kl. 9.30, 13.00, torsdagar 9.30, 
13.00, fredagar 9.30 /10 ggr /30 tim
Avgift: 1875 kr

Tisdagar kl. 18.15 /10 ggr /30 tim
Avgift: 1875 kr 

Torsdagar kl. 17.30 /6 ggr /24 tim
Avgift: 1695 kr

Söndagar kl. 10.00 /vv /6 ggr /24 tim
Avgift: 1695 kr 

Ledare: Erika Bengtsdotter

Målarskolan i Funbo
Måleriverksamhet för personer med  
funktionsnedsättning. Kontakta oss på 
018-10 23 70 för mer information. 

Teckning
Grundläggande tekniker i teckning. 
Att kunna teckna är en bra grund för 
andra målartekniker.

Måndagar kl. 17.30 /5 ggr /15 tim
Avgift: 1095 kr
Ledare: Anna Vallin

ENKÖPING
Onsdagar kl. 13.00 /8 ggr /24 tim
Avgift: 1495 kr
Ledare: Gunilla Lundell

Kroki
Grundläggande teknik i kroki, teckning 
efter levande modell. 
Kursen passar både nybörjare och 
för den som har tecknat tidigare.
Lokal: Munkgatan 5, Uppsala
Måndagar kl. 17.30 /5 ggr /15 tim
Avgift: 1795 kr
Ledare: Anna Vallin

VedicArt - originalet
Måleri och medvetandeutveckling. Vedic 
Art är en metod för måleri som skapades 
av målaren Curt Källman och har sina 
rötter i den gamla Vediska traditionen, 
men är inte en terapi eller teknik. En kurs 
för dig som inte målat sedan du slutat 
skolan men längtar efter att uttrycka dig. 
Kursledaren ger ut övningar och man 
målar under tystnad på sitt personliga sätt 
utan kommentarer av andra. Under 
pauser och lunch pratar man som vanligt. 
Lokal: Munkgatan 5, Uppsala
Lördagar kl. 10.00-16.00 /6 ggr /40 tim
Avgift: 2900 kr
Ledare: AnnKarina Vesterberg

Konst i Sävja i samarbete med Danmarks Hembygdsförening
Konstkurs med olika målartekniker. 
Låt dig inspireras av din närmiljö och inbjuden gästmålare.
Torsdagar kl. 10.30 – 13.00  20/9, 11/10, 25/10, 8/11 och 22/11 
Lokal: Kamratgården i Bergsbrunna
Anmälan och info: Ingar Bruce 073-65 17 626, ingar.rb@gmail.com
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Kalligrafi
Kalligrafi är konsten att skriva vackert. 
Under kursen lär du dig att skriva och 
texta vackert på till exempel inbjudnings-
kort, namnskyltar och brev. Du får 
kunskap om olika kalligrafiska tekniker, 
hur man hanterar pennan och vilka 
material man behöver.
Tisdagar kl. 18.00 /5 ggr /15 tim
Start 25/9
Avgift: 950 kr
Ledare: Monika Ahlezon

Kom igång med din egen bok
Från idé till dummy. Kursen passar dig 
som funderat på att göra en liten bok, 
recepthäfte eller diktsamling. Du ska ha 
en plan om vad du vill göra och ha med dig 
lite anteckningar på papper, pappersfoton 
eller tecknade bilder. Under kursen får 
du kontakt med en webbexpert och ett 
tryckeri. 
Måndagar kl. 17.30 /3 ggr 
Avgift: 795 kr
Ledare: AnnKarina Vesterberg

Enkelt bokbinderi
Lek och skapa med återvinningsmaterial. 
Med enkla medel får du lära dig att göra 
små böcker. Med olika sorters papper, 
lim och verktyg gör du böcker lämpliga 
att anteckna i eller klistra in bilder i.  Alla 
sorters spillbitar kan tas tillvara och det 
finns knappast några gränser för hur man 
kan variera utformningen på en liten bok. 
Tisdagar kl. 18.00 /4 ggr/12 tim 
Start 6/11
Avgift: 850 kr
Ledare: Monika Ahlezon

Bokföring och ekonomi, 
grundkurs
Bokföringens grunder. 
Löpande affärshändelser, försäljning, 
inköp, moms, löner, arbetsgivaravgifter 
och skatt. Årsavslut, löpande affärskon-
ton, periodiseringar, analys av resultat- 
och balansrapport. 
Vi arbetar i Visma bokföringsprogram 
eEkonomi.

Tisdagar 18.00/27 tim 
Avgift: 2495 kr

TÄRNSJÖ BIBLIOTEK
Onsdagar 18.30/27 tim 
Avgift: 2495 kr
Ledare: Christina Zetterberg
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Skulptur, keramik, möbeltapetsering

Möbeltapetsering 
Kursen ger grundläggande kunskap i det 
traditionella tepetserarhantverket. Du 
arbetar med en egen möbel och gör vad 
som behövs, renoverar och kompletterar 
den gamla stoppningen eller gör en ny 
stoppning och byter tyg. Materialkunskap 
och teknikteori integreras i det praktiska 
arbetet. 

Helgkurs
Lördag–söndag 15-16/9 samt 13-14/10 
kl. 10.00-16.00/4 ggr/32 tim
Lokal: Rasbokils bygdegård
Avgift: 2100 kr
Ledare: Maria Wenngren

Dagkurs
Onsdagar kl 10.00-14.00/6 ggr/30 tim
Start 12/9
Lokal: Rasbokils bygdegård
Avgift: 1995 kr
Ledare: Maria Wenngren

Möbelrenovering - helgkurs 
Du får lära dig måla i olika tekniker 
med kalkfärger. Möbeln du tar med dig 
kommer du att ta med hem när kursen är 
avslutad. Inga förkunskaper behövs. 

Lördag 27/10 kl. 11.00-16.00 och söndag 
28/10 kl. 10.00-16.00
Lokal: Blå Wingen, Långhundra
Avgift: 1750 kr 
(inkl. material, lunch och kaffe)
Ledare: Agneta Eriksson

Mönsterkonstruktion
Kursen är perfekt för dig som vill lära dig 
att konstruera ett mönster från grunden. 
Vi startar med ett liv i konfektionsstor-
lek i skala 1:4. Mönstret anpassas sedan 
till personliga mått som du sedan kan 
använda för sömnad av till exempel blus 
och klänning. 
Tisdagar kl. 18.00 /5 ggr /20 tim
Start 11/9
Avgift: 1125 kr
Ledare: Laila Sjöstrand

Klädsömnad med  
mönsterförändring
Kursen för nybörjare och för dig som vill 
fördjupa dina kunskaper i klädsömnad.
Under kursen får du hjälp att förändra ett 
mönster efter dina personliga mått och att 
sy ett personligt plagg. Vid första kurstill-
fället ligger tonvikten på mönsterföränd-
ring. Du arbetar praktiskt med det plagg 
du valt under individuell handledning. 
Inga förkunskaper krävs men önskvärt 
med någon sömnadsvana.
Söndagar 2/9, 23/9, 28/10 och 18/11 
kl. 9.00 -16.30 
Lokal: SV/Vaksalaskolan
Avgift: 2050 kr
Ledare: Laila Sjöstrand

Detaljsömnad - del 1
Kursen vänder sig till dig med viss 
sömnadsvana och nu vill fördjupa dig 
i hur man syr detaljer. Du kommer att 
prova olika sätt att sy detaljer på fickor 
(passpoal-, stolp- och clubficka) 
dragkedjor (infälld-, osynlig och för byxa) 
och sprund (för kjolar, klänningar och 
kavajer). 
Lördag-söndag 15-16/9 kl. 9.00-16.30
Lokal: Vaksalaskolan
Avgift: 1125 kr
Ledare: Laila Sjöstrand

Detaljsömnad - del 2 och 3
Kursen för dig som vill fortsätta att ut-
veckla detaljsömnaden. Under 
helgen kommer du bland annat sy detaljer 
på knäppningar (enkel-, dold- och med 
format belägg) manschetter och ärm-
sprund och kragar (med eller utan stånd). 
Du får kunskaper som gör att dina plagg 
ser välsydda och snygga ut. Ledaren har 
gemensamma genomgångar och ger 
individuell handledning. 
Lördag-söndag 29-30/9 kl. 9.00-16.30
Lokal: Vaksalaskolan
Avgift: 1125 kr
Ledare: Laila Sjöstrand

Hantverk
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Sy lampskärmar 
ENKÖPING
Lär dig att sy din egen lampskärm. Ta 
med en lampskärmsstomme, material och 
sybehör. Vi lindar med lindband, fodrar, 
syr på yttertyg och dekorerar efter eget 
tycke och smak.
Onsdagar kl. 18.30 /6 ggr /24 tim
Avgift: 1395 kr
Ledare: Pernille Berglund

Lappa och laga för hand 
Att laga är ett sätt att jobba långsiktigt och 
hållbart för att ge kläder ett längre liv. Låt 
det bli ett uttryck för glädje och kreativitet 
istället för ett nödvändigt ont. Är det svårt 
att laga så att det inte syns kan man tänka 
annorlunda och låta lagningen bli till en 
utsmyckning. Under några kvällar ger vi 
oss i kast med att kreativt stoppa, lappa 
och laga det vi har med oss.
Måndagar kl. 18.00 /3 ggr /9 tim
Start 17/9
Avgift: 725 kr
Ledare: Eva-Lotta Staffas

Frihandsquiltning och  
bandkantningar 
ÖSTHAMMAR
Ledaren Yvonne Kervinen är känd 
quiltare och Art Quilt konstnär med 30 
års erfarenhet av tekniken och hon delar 
frikostigt med sig av sina kunskaper.
Torsdagar kl. 18.00 /6 ggr/24 tim
Start: 18/10
Avgift: 1530 kr (material tillkommer)
Ledare: Yvonne Kervinen

Himmeli 
Himmeli är en dekoration med himmel-
ska former. Den byggs med geometrisk 
harmoni och traditionellt av råghalm. 
Traditionen är gammal men har nu blivit 
populär i olika modeller och moderna 
material.  Himmeli är finska för det vi i 
Sverige kallar ”oro”. Du kan komma på en 
himmelikurs utan förkunskaper.
Lördag-söndag 10-11/11
Lokal: Hemslöjdslokalen i Uppsala
Avgift: 1395 kr
Ledare: Eija Koski
I samarbete med: 
Hemslöjdskonsulenterna

Tryck på skinn - helgkurs 
Under helgen lär du dig grunderna eller 
fortsätter om du tidigare provat tekniken. 
Tryckstockar finns att låna om du inte har 
egna. Du trycker på egna skinn eller köper 
av kursledaren.
Fredag 5/10 kl. 18.00-19.30  
lördag-söndag 6-7/10 kl. 10.00-16.00
Avgift: 1150 kr
Ledare: Helena Mattsson

Smyckessmide i silver - 
helgkurs
VÄSTERÅKER
Kursen är både för dig som provat att 
arbeta med silver tidigare eller är ny-
börjare. Du får lära dig olika tekniker 
under kunnig ledning av guldsmed Louise 
Kittelsen och målet är att göra ett smycke. 
Bokning enligt överenskommelse för 2-4 
deltagare, lördag och söndag  
kl. 10.00-17.00 båda dagarna.
Anmälan och frågor till ledaren 
Louise Kittelsen telefon 070-9493940

Gör dina egna köksredskap 
ÖSTHAMMAR
Tälj din egen smörkniv, stekspade, träslev 
eller trådslöjda en visp, potatissticka eller 
kanske en mjölsikt av rostfri ståltråd.
Tisdagar kl. 18.00 /4 ggr /12 tim
Start 9/10
Avgift: 870 kr
Ledare: Janne Törnqvist 
I samarbete med: 
Östhammars Hemslöjdsförening

Slipa dina verktyg 
ÖSTHAMMAR
Slipa perfekta eggar på saxar, knivar, 
stämjärn med ett modernt slipsystem.
Lördag 6/10 kl. 10.00-13.00
Avgift: 650 kr
Ledare: Janne Törnqvist
I samarbete med: 
Östhammars Hemslöjdsförening
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Tvåändsstickning 
Tekniken är gammal och skiljer sig från 
dagens stickning genom att man alltid 
stickar med två trådar. Under stickning-
en håller du trådarna i höger hand vilka 
växelvis läggs om stickan i vänster hand. 
Med två ändar blir resultatet tätare och 
varmare än ”vanlig” stickning. Under kur-
sen lär du dig grunderna i att lägga upp, 
maska av och de typiska reliefmönstren 
med krokvarv och kedjegångar. Kursen 
vänder sig till dig som aldrig provat men 
också till dig som vill gå vidare med större 
utmaningar.

Måndagar kl. 18.00 /4 ggr /12 tim
Start 15/10 (ej v. 44)
Avgift: 850 kr
Ledare: Eva-Lotta Staffas

ÖSTHAMMAR
Tisdagar kl. 18.00 /4 ggr/16 tim
Start 2/10
Avgift: 870 kr (material tillkommer)
Ledare: Anita Tegelberg

Sticka vackra vantar 
Du lär dig olika smarta detaljer för att 
sticka vantar till stora och små. Färgernas 
samspel vid mönsterstickning, beroende 
på hur man håller garnet, och för bättre 
anpassning stickar vi tummar med kil.
Torsdagar kl. 18.00 /4 ggr /12 tim
Start 8/11
Avgift: 850 kr
Ledare: Eva-Lotta Staffas

Sticka och klipp - helgkurs 
Med inspiration från Fair Isle, en ö 
sydväst om Shetlandsöarna, stickar vi 
mönster med flera färger. Tekniken är en 
rundstickningsteknik och bygger på sym-
metriska mönster med korta hopp mellan 
färgerna och på baksidan snos garnerna 
om varandra. En stor vikt kommer att 
läggas på att kombinera färger och vad det 
innebär för mönstret och slutresultatet. 
Du får också tips om hur man hanterar 
flera färger vid stickningen och sist men 
inte minst hur man klipper. Under helgen 
kan Du sticka muddar eller en ”nalletröja”.
Lördag 13 oktober kl. 11.00-16.00 och 
söndag 14 oktober kl. 10.00-13.00
Avgift: 850 kr
Ledare: Eva-Lotta Staffas

Nålbindning 
ÖSTHAMMAR
Nålbindning är en mycket gammal teknik 
som går tillbaka till vikingatiden. 
Nu har du möjlighet att prova grunderna i 
tekniken när ledaren Anita Tegelberg med 
van hand visar hur du lägger upp och syr 
en ljuvligt varm vante.
Tisdagar kl. 18.00 /4 ggr/16 tim
Start 6/11
Avgift: 870 kr (material tillkommer)
Ledare: Anita Tegelberg

Brodera fritt på ylle 
En kurs då vi inspireras av den nya boken 
med samma namn och författaren 
Karin Derlands sätt att arbeta. Under 
kursen broderar du efter eget huvud och 
får tips om färgval, material, stygn och 
applikationer. Resultatet blir ditt eget!
Torsdagar kl. 18.00 /4 ggr/12 tim
Start: 4/10
Avgift: 850 kr
Ledare: Eva-Lotta Staffas

Maskinstickning, grundkurs
En grundkurs i maskinstickning eller för 
dig som har provat förut men nu vill friska 
upp dina kunskaper. Under kursen går 
man igenom grunderna i uppläggning, 
avmaskning, ökningar och minskningar. 
Sedan fortsätter kursen med plagg-
detaljer som kanter, halshål och knapp-
hål samt hur man räknar ut och planerar 
ett större plagg. Undervisningen sker i 
huvudsak på Silver Reed handsticknings-
maskiner men även Brother hålkorts-
maskiner går bra. Ett antal maskiner finns 
att låna vid kurstillfällena.
Fredagar kl. 10.00 /4 ggr
Start: 28/9
Avgift: 2850 kr
Ledare: Karin Kahnlund
I samarbete med: 
Hemslöjdskonsulenterna

Stickning och broderi

Stickcafé på Studieförbundet Vuxenskolan
Tag med ditt handarbete och kom till en inspirerande 
träffpunkt där du möter andra med samma intresse.

Onsdagar kl. 17.00 – 20.00 udda veckor

Start 29/8 Kostnadsfritt

Ledare: Eva-Lotta Staffas
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Spinna ull på spinnrock 
ÖSTHAMMAR
Under en helg går vi igenom grunderna i 
att karda och spinna ull på spinnrock.
Du får möjlighet att lära dig hur du  
hanterar handkardor och hur spinnrocken 
fungerar.
Lördag-söndag 24-25/11 kl. 10.00-16.00 
Avgift: 950 kr
Ledare: Kristina Andersson

Tova luftiga sjalar, grundkurs
Du väljer ull i olika färger och nåltovar 
tunna lager på en förfiltad ullplatta. Du 
får kunskap i att komponera en bild med 
perspektiv, djup och fokus. Du väljer motiv 
och färg. Inga förkunskaper krävs.
Lördag 17/11 kl. 10.00-15.45
Lokal: Slöjdlokalen, Kanikenhuset, Uppsala
Avgift: 1200 kr (materialkostnad tillkommer)
Ledare: Erik Torstensson
I samarbete med: 
Hemslöjdskonsulenterna

Nunotovning, grundkurs
Nuno är ett japanskt ord som betyder 
”tyg”. Att nunotova innebär att man tovar 
in ull i ett tyg av annat material. Vi blandar 
ull med siden för att göra sjalar med textur 
och lyster eller experimenterar fritt med 
tyger som organza, syntet, bomull eller lin. 
Om du väljer att jobba med grövre eller 
syntetiska tyger får du ett bra 
grundmaterial för att exempelvis sy väskor 
eller för fritt broderi.
Söndag 18/11 kl. 10.00-15.45
Lokal: Slöjdlokalen, Kanikenhuset, Uppsala
Avgift: 1200 kr (materialkostnad tillkommer)
Ledare: Erik Torstensson
I samarbete med: 
Hemslöjdskonsulenterna

(Anmäl dig till både Tova luftiga sjalar och 
Nunotovning så får du 200 kr rabatt.)

Spinna på stödd slända 
Att spinna på stödd slända är roligt och 
utmanande. Tekniken är meditativ och 
när man får in tekniken är det en fan-
tastisk upplevelse. Att spinna med stödd 
slända är mindre ansträngande för armar, 
axlar och nacke än med hängande slända 
och du kan spinna i små utrymmen. 
Under kursen går vi igenom olika typer 
av sländor och provar olika tekniker för 
att komma igång och se vad som passar 
dig. Det finns sländor och spinnkoppar till 
utlåning om du inte har egna. För att du 
ska få ut så mycket som möjligt av kursen 
behöver du känna dig bekväm med att 
spinna på hängande slända.
Söndag 18/11 kl. 10.00-15.45
Lokal: Hemslöjdslokalen i Uppsala
Avgift: 995 kr
Ledare: Josefin Waltin
I samarbete med: 
Hemslöjdskonsulenterna

Uppländska linnetextilier
Följ med till Upplandsmuseets arkiv för en 
visning av museets linnetextilier. 
Lördag 20/10 kl. 13.00-15.00
Info och anmälan: 
Agneta Borell 018-377195 eller  
borell.u-a@outlook.com
I samarbete med: 
Upplands Lin

Mangla på stenmangel
Passa på att vara med om upplevelsen 
att mangla på stenmangel och se det  
fantastiska resultatet.
Lokal: Lindsbergsgatan 8 C, Uppsala
Torsdag 29/1 kl 18.00-20.15
Ledare: Anna Karlsson
Info och anmälan: 
Anna Karlsson 018-550087 eller  
karlsson4@Yahoo.com
I samarbete med: 
Upplands Lin

Tova dina egna kängor –  
kursen för dig som vill ha en 
utmaning
Under kursen tovar du ett par kängor 
utifrån dina egna fötter! Vi ritar mönster, 
lägger ut ull och tovar, limmar sulor och 
syr förstärkningar allt under kunnig hand-
ledning. Det är en tuff kurs med många 
olika delar.  Någon vana att tova är önsk-
värd. Det är också svårt att sätta sluttid 
på dagarna då dagens moment måste vara 
klart för att kunna gå vidare nästa dag.
Torsdag 25/10 kl. 17.00-22.00
Fredag 26/10 kl. 9.00-23.00
Lördag 27/10 kl. 10.00-22.00
Söndag 28/10 kl. 10.00-17.00
Lokal: Hemslöjdslokalen i Uppsala
Avgift: 3250 kr
Ledare: Annelie Richardsson
I samarbete med: 
Ull i Uppland och Hemslöjdskonsulenterna

Ull och lin
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Språk
Arabiska 
ENKÖPING 
Nybörjare: måndagar kl. 17.30
Fortsättare A1/A2: torsdagar kl. 17.30
Ledare: Rana Noureldin
 
 
Engelska 
konversationskurser 
A1: måndagar kl. 10.00* 
onsdagar kl. 11.45*  
A2: tisdagar kl. 10.00*, torsdagar kl. 9.30* 
A2 – B1: torsdagar kl. 12.30*   
B2: tisdagar kl. 17.30*, kl. 19.15*,  
onsdagar kl. 09.30*, kl. 17.30*, kl. 19.15* 
Ledare: Arthur Edwards
 
ENKÖPING 
A2/B1: tisdagar 13.00 
B2: tisdagar 16.30 
Ledare: Lisbeth Sedin 

 
Finska 
Nybörjare: tisdagar kl. 17.30
A1: onsdagar kl. 17.30
A2-B1: onsdagar kl. 19.15
Ledare: Helena Bicer 

Franska 
Nybörjare: tisdagar kl. 17.30
A1: torsdagar kl. 17.30
A2: tisdagar kl. 19.15 
B1 – B2: torsdagar kl. 19.15
Ledare: Estelle Duluc och Alice Morvan

Grekiska (nygrekiska) 
Nybörjare: måndagar kl. 17.30
A1: måndagar 19.15 
Ledare: Effie Gkanidou

Italienska 
Nybörjare: måndagar kl. 19.30 
A1: måndagar kl. 18.00 
A1 -A2: torsdagar kl. 17.30 
Ledare: Serena Liretti och  
Antonietta Cannizzaro 

Persiska 
Nybörjare: onsdagar kl. 17.30
A1: onsdagar kl. 19.15 
Ledare: Laleh Maghonaki

Ryska 
Nybörjare: tisdagar kl. 17.30 
Ledare: Karina Wouda

         Spanska 
Nybörjare: onsdagar kl. 19.00,  
torsdagar kl. 17.30 
A1: onsdagar kl. 17.30  
A2: torsdagar kl. 17.30 
Ledare: Manuel Poo Rodriguez 
 
ENKÖPING 
Nybörjare: måndagar 17.30 
Konversation A2/B1: måndagar 19.15 
Ledare: Ana Rojas

Jag kan förstå och använda mycket 
enkla ord och fraser som har att göra 
med de mest grundläggande och kon-

kreta situationerna i vardagslivet. 
Jag kan presentera mig själv och andra och 
ställa frågor om t ex namn, var och hur någon 
bor, var någon arbetar och jag kan själv svara på 
liknande frågor.
 

Jag kan förstå fraser och de vanligaste 
orden som har att göra med personliga 
förhållanden.

Jag kan kommunicera i enkla och vardags-
mässiga sammanhang som kräver ett enkelt 
och direkt utbyte av information om vardagliga 
ämnen och aktiviteter. Jag kan använda ett 
antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva 

A1

A2

B1

B2
min familj och andra människor, hur jag lever 
och bor, min utbildningsbakgrund och mitt 
arbete. 

Jag kan förstå huvuddragen i tydligt 
standardspråk som man regelbundet 
möter i arbetet, skolan och på fritiden. 

Jag kan hantera de flesta situationer som kan 
uppstå under resor i ett område där språket 
talas och kan oförberedd ge mig in i samtal om 
ämnen som är kända och som är av personligt 
intresse eller berör det vardagliga livet. Jag kan 
länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att be-
skriva erfarenheter och skeenden, mina dröm-
mar, förhoppningar och mål och ge skäl och 
förklaringar till mina åsikter och ambitioner.
 

Jag kan följa huvuddragen i 
komplexa texter och konkreta såväl som 
abstrakta ämnen. Inom mitt special-

område förstår jag även fackdiskussioner. 
Jag kan kommunicera med så pass hög grad av 
ledighet och spontanitet att ett samtal med en 
infödd samtalspartner förlöper i stort sätt 
problemfritt. Jag kan uttala mig klart och 
detaljerat om ett stort antal varierande ämnen 
och förklara min ståndpunkt i en problem-
situation.

Hitta din språknivå. Här följer fyra nivåer enligt Europarådets skala:

Priser och villkor för språkkurser. 

För mer information se vår hemsida

Omfattning 10 ggr/20 tim /1295 kr om ej annat anges
* 12 ggr/24 tim/1450 kr
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Primitiva spädbarnsreflexer – 
föreläsning
Primitiva spädbarnsreflexer aktiveras 
under foster- och spädbarnstiden. 
De leder till att barnet spontant gör 
rörelser som utvecklar motoriken och ger 
kunskap om hur kroppen fungerar. Det 
lilla barnet är naturligtvis välkommet att 
vara med på föreläsningen.
Torsdag 13/9 kl. 10.00 -11.30
Avgift: 60 kr
Föreläsare: Amanda Aaro

Primitiva spädbarnsreflexer
Vill du få mer kunskap om det lilla barnets 
tidiga motoriska utveckling och hur den 
styrs av reflexer? Varje kurstillfälle 
handlar om olika reflexer som vi 
stimulerar med hjälp av rytmiska rörelser, 
i ramsor och sånger, tillsammans med 
barnet.
Torsdagar kl. 10.00 / 4 ggr
Start: 27/9
Avgift: 795 kr
Föreläsare: Amanda Aaro

Språklig stimulans - för personer med afasi
Cirklarna vänder sig till dig som har afasi och vill arbeta med dina språkliga och kommunikativa svårigheter.
Tillsammans med andra afasidrabbade och med utgångspunkt från dina förutsättningar övar du din förmåga att kommunicera. 
Målet är att öka varje deltagares möjlighet att påverka och styra sitt liv.
Allt sker naturligtvis under trevliga former med nära till skratt.

Onsdagar kl. 16.00-18.00/10 ggr/30 tim (Start under september)

Ledare: Logopedstudenter

För mer info: Elisabeth Liby 018-10 23 76 e-post elisabeth.liby@sv.se eller kontakta din logoped

Jag vill skriva men hur hittar 
jag formen?
Tillsammans tittar vi på ditt material och 
diskuterar oss fram till form, disposition 
och tilltal för just din idé. Vi ser också på 
tänkbara kanaler för att få ut den färdiga 
texten.
Torsdagar kl. 18.00/6 ggr/varannan vecka
Avgift: 1895 kr
Ledare: Unn Torell

Att skriva poesi
”Att känna tanken lika omedelbart som 
doften av en ros”, så beskrev T S Eliot 
visionen av hur en dikt borde kunna 
upplevas. I den här kursen tittar vi 
närmare på vilka olika metoder det finns 
för att gestalta en känsla.  Vi börjar med 
att titta på olika diktares uttryckssätt och 
bekantar oss också med ”versläran”.  
Torsdagar kl. 18.00/6 ggr/varannan vecka
Avgift: 1895 kr
Ledare: Unn Torell

Skrivarkurser
Barn
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För anmälan och information
www.sv.se/uppsala
E-post: uppsala@sv.se
Telefon: 018 - 10 23 70

Huvudkontor
Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län
Kungsängsgatan 12, 1 tr. 
753 22 Uppsala

Hyr konferenslokal
Kontakta oss för mer info på telefon 018 - 10 23 70
eller maila uppsala@sv.se

Lokala kontor:
Rådhusgatan 6, Östhammar 0173 - 218 55
Ågatan 15B, Enköping 0171 - 310 52

Våra anmälningsvillkor följer distansavtalslagen. Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

För oss på SV 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/integritetspolicy

Ett urval av våra samarbetspartners:

Grundorganisationer:

God man 
och förvaltare

I samarbete med Uppsala God man 
och förvaltarförening anordnar vi 
kurser för dig som vill bli God man 
och förvaltare.

Information och anmälan:
        www.gmfuppsala.se

Kultur i vården

Ett av våra viktigaste profilområden 
är arbetet med olika aktiviter för och 
med personer med funktions-
nedsättning och deras anhöriga. Är 
du intresserad av att bli en del av vår 
verksamhet är du välkommen att 
kontakta oss.

018 - 10 23 70

Lotskontor 
i Stenhagen

En träffpunkt där besökare bl.a kan 
få hjälp med att fylla i och förstå 
olika handlingar/blanketter. 
Öppet två eftermiddagar i veckan.
För mer info: Gunnar Bogren 

018-10 23 73 
gunnar.bogren@sv.se

Nationella 
Anhörigdagen 

6 oktober

Hörselsdagen
 

20 oktober

Internationella 
Afasidagen 
10 oktober

Läs mer om dessa tre events på vår hemsida och Facebook


