
Integrationsvecka
18-24 september, Tierps kommun

Sedan september 2016 har ett integrationsprojekt pågått i Tierps 
kommun. Syftet är att öppna dörrar och skapa mötesplatser där 
människor kan lära känna varandra. Under en vecka med tema 
integration bjuder vi in till föreläsningar, workshops, språkcaféer och 
andra aktiviteter. Välkomna!



Program

Besök gärna våra integrationsbord på Tierps bibliotek och filialerna under hela integrations-
veckan. Där hittar du information om integrationsprojektet och vad som pågår just nu.
Den 18 september och den 21 september mellan kl. 10-11 och kl. 15-16 finns även projektle-
darna för integration, Emma Andersson och Martyna Olszowska, på plats på Tierps bibliotek.

Alla aktiviteter är kostnadsfria. Mer information finns även på vår blogg: 
integrationtierpskommun.blogspot.se. 

Måndag • 18 september • kl. 17.30-19.00
Sveasalen, Tierp

Civilkurage – att överleva som idealist i en 
hård värld
Antropologen Brian Palmer, Uppsala universitet, berättar om 
engagemang. Hur kommer det sig att vissa människor vågar 
säga ifrån och ta strid för det de tror på medan andra inte 
gör det? Att vara modig, är det något vi kan lära oss? 

Arr. Tierps kommun

Tisdag • 19 september • kl. 17.00-19.00
Aspenaula, Tierp

Sveriges bästa svensk - filmvisning och 
panelsamtal
Hussein Hashemi får en dag besked att han ska bli svensk med-
borgare. I det ögonblicket bestämmer han sig för att inte bara 
bli svensk, utan Sveriges bästa svensk! Hussein går ”all in” för 
att nå sitt mål, och det blir många roliga förvecklingar fram till 
det oväntade och känslomässiga slutet. 

Efter visningen diskuterar vi filmen och om betydelse av integra-
tion och svenskhet i Sverige i dag, tillsammans med en panel 
bestående av: Isabelle Axelsson (Utveckla Örbyhus Tobo Vendel), 
Matthew McNeill (Tierps kommun), Shabnam Sharifpour (Mång-
faldsbyrån ESMeralda), Carina Vindeland (Svenska kyrkan). 

Arr. Tierps kommun i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan

Ideella organisationer och föreningar kan söka Bidrag för integra-
tionsprojekt (senast den 9 oktober). Den 28 september och 5 
oktober finns det chans att prata om sitt projekt och få hjälp på Tierps 
bibliotek mellan klockan 13.00–19.00. För mer information se tierp.se.

Foto: Studieförbundet Vuxenskola

Foto: Martin Cejie 



Onsdag • 20 september • kl. 17.00-19.00
Utställningshallen, Tierps bibliotek

Interkulturell kommunikation
Hur kan vi hantera kulturkrockar? Dr. Riyadh Al- Baldawi, 
specialist i psykiatri från Ersta Sköndal högskola och Orient-
hälsan, med lång erfarenhet i frågor om interkulturell kom-
munikation och migration, ger sina bästa tips på hur du ökar 
din interkulturella kompetens.

Under eftermiddagen föreläser Al-Baldawi även för Tierps 
kommuns och Arbetsförmedlingens personal. För anmälan 
kontakta: emma.andersson@tierp.se

Arr. Tierps kommun

Torsdag • 21 september • kl. 16.00-18.00
Tierps bibliotek

Lär dig alla världens språk!
Att lära sig andra språk är att komma in i en helt annan 
värld. Skulle du vilja lära dig säga ”hej” på arabiska, somalis-
ka, dari, afarska, polska, urdu, hindi eller andra språk? Kom 
till Tierps bibliotek och välj ditt språkbord med en personlig 
lärare!

Arr. Tierps kommun

Söderfors församling • kl. 16.30-18.00 

Brädspelseftermiddag: Fun2Know
Kan du namnet på kända svenskar, vet du hur kantareller ser 
ut? Spelet använder bilder och frågor och finns på svenska, 
arabiska, engelska, dari och tigrinja. Frågorna är anpassade för 
både barn och vuxna. Det går att använda flera språk samti-
digt! Passa på att besöka språkcaféet i Söderfors!

Arr. Söderfors församling

Tre ytterligare projekt pågår parallellt under hösten med syfte att få 
människor att mötas. Svenska med baby riktar sig till föräldralediga 
med barn under 2 år. Låna en ortsbo skapar en personlig språkhjälp 
för nyanlända. Föreningslotsen hjälper nyanlända att hitta föreningar 
som passar deras intressen. För mer information se: tierp.se eller 
integrationtierpskommun.blogspot.se
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Postadress: Tierps kommun
Grevegatan 19-21
815 80 Tierp

Kontakt: 

Emma Andersson
Projektledare integration
emma.andersson@tierp.se
0293-21 84 92 

Besök oss gärna på:  www.integrationtierpskommun.blogspot.se

Martyna Olszowska
Projektledare integration
martyna.olszowska@tierp.se
0293-21 84 91

Lördag • 23 september • kl. 9.00-14.00
A-salen, Kommunhuset, Tierp

Inspirationskonferens för ideella 
organisationer
Varmt välkommen till en inspirerande konferens för ideella 
organisationer och föreningar i Tierps kommun. Vi pratar om 
mångfald och hur vi tillsammans skapar ett öppnare samhälle 
genom föreningslivet. Mina Dennert (journalist, författare och 
grundare till föreningen ”Jag är här”) kommer att vara dagens 
föreläsare och kommer även att hålla en workshop.

Anmäl dig senast den 19 september till Emma Andersson: 
emma.andersson@tierp.se eller 0293-21 8492

Arr. Tierps kommun

Söndag • 24 september • kl. 11.00-14.00
Folkets hus, Söderfors

Tillsammansfest i Söderfors
Kom och provsmaka mat från olika världsdelar! Musik- och 
dansuppträdande. Barnaktiviteter både inom- och utomhus. Allt 
är gratis. 

Arr. Söderfors hembygdsförening, Midnimo, Eritreanska afarers 
kultur- och språkutvecklingsförening, Söderfors S-förening, 
Tillsammans för Söderfors, Söderfors Folkets Hus Förening

Folkets hus i Karlholm • kl. 13.00–15.00 

Brädspelseftermiddag: Fun2Know
Kan du namnet på kända svenskar? Vet du hur kantareller ser 
ut? Spelet använder bilder och frågor och finns på svenska, 
arabiska, engelska, dari och tigrinja. Det går att använda flera 
språk samtidigt! Passa på och besök språkcaféet i Karlholm!

Arr. Folkets hus i Karlholm

Foto: Jonatan Fernström

Foto: Martyna Olszowska

Foto: Fun2Know


