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Välkommen till vår mötesplats! 

 

Hos oss kan du vara med i lärorika aktiviteter som anordnas av 
volontärer och föreningar. Mötesplatsen bygger på ideell kraft 
för att skapa ökad delaktighet i samhället. Besök eller ta gärna 
kontakt med ledaren för den aktivitet som du vill delta i. Vill du 
bli volontär eller om din förening vill leda en aktivitet, så ta gärna 
kontakt med personal.  
 
 

Cykelkurs  
Lär dig att cykla och trafikkunskaper.  
Ledare: ABF, Röda korset och volontärer från kommunen.  
Anmälan till ABF: 0708-49 04 05 eller ulf-peter.honore@abf.se  
Schema: 
Start – Vi återkommer med tider 
 
 
Svenska språkkurs 
Kurs, lära sig svenska språket.  
Ledare: Folkuniversitetet. christine.robertson@folkuniversitetet.se 
START- Vi återkommer med tid 
 
 
Läxhjälp och Språkträning  
Prata/träna svenska och du kan även få läxhjälp.  
Ledare: Volontär Pia.  
Boka tid: telefon 0733-171881.  
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Läxhjälp – Kultur och hantverksföreningen C4                                                                              
Vi stöttar dig i alla grundskoleämnen (svenska, engelska, NO, SO) 
Start vecka 3. Schema: Lördagar 14:00-16:00 
Kontakt: 0447905702 eller 079585808 
 

 
Sportfiske- Peshku Sportfiskeklubb  
Intresserad av sportfiske? Kontakta kursledare: 0762336288 eller 
via epost: peshkusfk@gmail.com 
 
SERIETECKNING med Amalia Alvarez - tjejgrupp 
Har du föreställt dig själv eller en av dina berättelser i serieformat? 
Nu kommer möjligheten att berätta din historia. Det spelar ingen 
roll om du känner att du inte ritar perfekt. I serier är berättelser 
viktigare och kanske är din den vi behöver för att göra ett bättre 
samhälle. Kom och prova. 
START: 3 mars 2023. Schema: fredagar 16:30-19:00 
Anmäl dig till Medborgarskolan: pi.belsander@medborgarskolan.se 
0721-41 28 58 
 
Medborgarskolan- svenska mot arbetsmarknaden- Ukraina  
START: under våren. Vi återkommer med tid. 
 
 
Engelska språkcafé– Kultur och hantverksföreningen C4 
Vi samtalar, diskuterar, spelar och fikar  
START: 16 januari 2023. Schema: fredagar 17:00-19:00 
Kontakt: 0447905702 eller 0795858087 
 

 
 
 
 



 

044-13 50 00 
www.kristianstad.se 

 

 
 
Plats för resurser 
Är du nyanländ? Vi erbjuder förstärkt individuellt stöd till dig som 
är nyanländ i Sverige och befinner dig i etableringsfasen.  
Barnaktiviteter tillsammans med föräldrar i väntan på plats till 
skola/förskola. Kontakta integrationshandledare: Motasim Motasim 
0734698933 

 
 
Vägen till arbetsmarknaden- Kultur och hantverksföreningen C4                                                                              
Skaffa dig de kunskaper du behöver för att söka nästa jobb. Här får 
du hjälp och stöd med dit CV, personliga brev m.m. Vi lär oss 
grunderna i Windows operativsystem m.m.  
Start vecka 3. Schema: söndagar 14:00-16:00 
 
 
Svenska från dag 1- ABF 
Träna och lära svenska. Kursledare Manar Salameh.0768777522 
Start vecka 4. Schema: måndag, tisdag 10:00-13:00 

 
 
Språkcafé  
Träna svenska, olika samtalstema och få nya kontakter.   
Ledare: volontär Margareta.  
Schema: torsdagar kl. 10-12 
  
 
Är du nyanländ? Du kan få kontakt med en Integrationsguide.  
Du kanske vill prata svenska med någon? Eller göra roliga och 
lärorika aktiviteter? Få tips om samhället och söka bostad/arbete? 
Det finns flera volontärer (som även talar olika språk) som du kan ha 
kontakt med. Anmäl till Visar Krasniqi (kontaktuppgifter sista sidan).  
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Föreningskunskap  
Tips om föreningar och aktiviteter som du kan delta i. Arrangör: 
KFUM Kristianstad Basket. Kontakt: Sami på telefon 0733-06 06 67.  
 

 
Vill du bli volontär? Vill din förening hålla i en aktivitet? 
Ditt engagemang gör stor skillnad. Du kan t.ex. vara volontär i 
läxhjälp, språkcafé, cykelkurs eller delta i trygghets-/nattvandring. 
Vi har samverkan med flera olika föreningar och aktörer. Mer 
information finns även på vår hemsida: Bli volontär - 
Kristianstads kommun 

 

Mer information, se baksidan.   
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Programmet uppdateras efterhand med tider och aktiviteter: 

Den senaste versionen av programmet finns på vår hemsida:  
https://www.kristianstad.se/sv/omsorg-och-hjalp/invandring-och-
integration/urbana-hembygdsgarden/  

På vår Facebook sida finns tips på våra och andras aktiviteter: 
www.facebook.com/urbanaochvolontarer 
 
Alla våra aktiviteter är gratis. Vi ordnar också olika arrangemang i 
samarbete med andra samhällsaktörer. Ta kontakt med samordnare 
om du vill veta mer om andra aktiviteter och stöd som finns.   

 
 
Öppettider:  
Vi har öppet när aktiviteterna sker, 
vill du delta i en aktivitet så besök 
eller ta gärna kontakt med ledaren för 
aktiviteten. 
 

Adress:  Näsbychaussén 101 i Kristianstad.   

För mer information: 

Teamledare:  

    Visar Krasniqi   
0728858260                                                   

Visar.Krasniqi@kristianstad.se   
Arbete och välfärdsförvaltningen 

Östra kommunhuset 
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