Kultur- och fritidsförvaltningen

Föreningsinformation nr 1 - 2019
Vi på Kultur- och fritidsförvaltningen hoppas på
ett nytt spännande år för föreningslivet i Salem.
I den här föreningsinformationen hittar ni
viktiga datum, arrangemangs info m.m.

Lovverksamhet
Vill ni göra en lovaktiviet för barn/ ungdomar?
Salems kommun arbetar för att erbjuda barn
och ungdomar lovaktiviteter. Om din förening
vill göra aktiviteter på lovet. Ta kontakt med
Annika Holmertz, föreningskonsulent.
E-post: annika.holmertz@salem.se

Massa skoj på sportlovet
På sportlovet finns det roliga aktiviteter att göra
i Salem. Sportlovsbroschyrer delas ut i skolorna
och alla information finns också på salem.se.
Broschyrer finns också att hämta i biblioteket.

Sista ansökningsdatum:
25 februari, aktivitetsbidrag för höst 2018
31 mars, grundbidrag/föreningsuppgift
31 mars, särskilt bidrag
Mer information om föreningsbidrag samt
blanketter finns på www.salem.se - uppleva &
göra

Har ni ideér kring integration?
Vi samverkar gärna med din förening.
Ta kontakt med Wictoria Berglund, integrationssamordnare.
E-post: wictoria.berglund@salem.se
Tel: 08-532 598 20

Kulturstipendium 2018
Vem vill du ska få årets kulturstipendium?
Varje år delar Salems kommun ut kulturstipendium till person/personer som har gjort betydelsefulla insatser för kommunens invånare inom
något av områdena litteratur, kost, musik, teater,
dans, journalistik, vetenskap eller fortbildning.
Skicka in ditt förslag senast den 1 maj till
annika.holmertz@salem.se

Övrigt
Biblioteket anordnar tillsammans med SeniorNet
olika kurser under våren:
• Så blir du säkrare på nätet. Måndagen den
18 mars kl:15.00 i Lilla Murgrönan. Om nya
och gamla hot mot dator, mobilen, surfplattan.
• Om officepaketet. Måndagen den 29 april
kl:13.00 i Lilla Murgrönan. AKTIV.se - en
webbaserad utbildning på nätet. SeniorNet
Salem berättar om ett nytt sätt att lära sig
hela officepaketet och Windows 10.
Härlig biovår på Murgrönan
Kika in på www.salem.se för att se vårens filmer.

Datum för evenemang
30 april, valborgsmässofirande i Skönviksparken
6 juni, nationaldagsfirande Salems centrum
(plaskdammsparken)

31 augusti, Salemsdagen i Skönviksparken. Mer
information och anmälan skickas ut i mars.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Annika Holmertz, fritidskonsulent
E-post: annika.holmertz@salem.se
Tel: 08-532 95 12

