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Till lokala medier

Webbplats ska hjälpa den som är ny i Sverige och Värnamo
Nu lanserar Värnamo kommun en ny webb som vänder sig till den som är ny i
Värnamo – och i Sverige.
Webben heter Ny i Värnamo och är skriven på lätt svenska.
- Vi har samlat information som vi tror är viktig för den som just är på väg in i
det svenska samhället, till exempel om skola och barnomsorg, vård, jobb och
vad man kan göra på fritiden, säger Anna Grunditz, kommunikatör på barnoch utbildningsförvaltningen.
Webbplatsen är byggd särskilt med tanke på att vara lätt-tillgänglig. Det gäller både
språk, design och innehåll. Till sin hjälp har kommunen haft invandrare, som varit i
Sverige en tid och som fått svara på frågor om vad de tycker är viktigt att hitta
information om.
En andra målgrupp för webben är personer som kommer i kontakt med nya
svenskar, antingen i sitt arbete eller på sin fritid, till exempel i föreningar.
-

De har efterfrågat en plats, där vi samlar aktiviteter som vänder sig till den
här målgruppen. Vi hoppas att Ny i Värnamo ska motsvara deras önskemål,
säger Anita Johansson, kommunikationsansvarig.

En viktig del av webbplatsen är kalendern med återkommande eller enstaka
evenemang, Det kan vara till exempel språkkafé, läxläsning, stick-kafé eller fotboll.
Och här behöver Värnamo kommun hjälp av föreningar och andra engagerade:
-

Tipsa oss om vad som händer, så att vi kan lägga in det i kalendern! Det är
viktigt för att webbplatsen ska vara aktuell och viktig, säger Sandra Junerud,
integrationssamordnare.

www.nyivarnamo.se
Kontakt: Anita Johansson, anita.f.johansson@varnamo.se, tfn 0370-37 70 81
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