
Välkomna till
Öppet hus

i Stadshuset, Eskilstuna

Länsstyrelsen i Södermanlands län  
och Eskilstuna kommun i samarbete

Lördag 27 april 11.00–14.00



Miljö, mat och mångfald
Länsstyrelsen i Södermanlands län och Eskilstuna kommun 
presenterar verksamheter och projekt där vi arbetar 
tillsammans.

Landshövding Liselott Hagberg och medarbetare från 
Länsstyrelsen finns på plats och från Eskilstuna kommun 
medverkar Jimmy Jansson, Alf Egnerfors och medarbetare. 

Dagens aktiviteter
Lyssna till landshövding och kommunalråd,  
11.30 och 13.00 i Fullmäktigesalen 
Liselott Hagberg och Jimmy Jansson berättar om 
verksamheter och samarbeten. Kurt Ekelund, länsråd gör  
ett axplock ur Länsstyrelsens historia och Alf Egnerfors 
berättar om Stadshuset. 

Musikunderhållning
Folkmusikgruppen Galdra från Eskilstuna Musikskola 
underhåller i trappan.

Mat, miljö och mångfald
Besök våra stationer där du kan få information och 
inspiration om våra verksamheter. Här finns medarbetare  
från både Länsstyrelsen och kommunen och som svarar  
på frågor.

Tipspromenad
I varje station hittar du kluriga frågor.  
Svara på frågorna och lämna in tipskupongen i receptionen. 
Vi lottar ut priser bland dem som har alla rätt.

Kaffe
Kaffe, te och saft serveras i Ebelingrummet.



Stationer
Vill du bli flyktingguide?
Två personer, familjer eller mindre grupper sammanförs 
utifrån gemensamma intressen och umgås sedan som de 
själva beslutar. Flyktingguide bygger på frivillighet. 

Ebelingrummet

Hur gör vi för att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra?
Under 2012 anmälde cirka 400 kvinnor i Eskilstuna att 
de blivit utsatta för våld. Vad gör Eskilstuna kommun och 
Länsstyrelsen för att det ska upphöra?

Fullmäktigesalen

Framtida Eskilstuna
Dagens tema är vindkraft och kulturmiljö.

Fullmäktigesalen

Lokalt och regionalt miljöarbete
Vad tycker du vi behöver göra för att förbättra miljön? 

Drottningrummen

Lokala naturvårdsprojekt – LONA
Med hjälp av LONA-medel har det i Eskilstuna gjorts flera 
satsningar på naturvård och friluftsliv.

Drottningrummen

Välsmakande mat 
Låt oss bli bäst i landet på att servera god ekologisk mat  
i förskolor, skolor, till äldre och på sjukhusen i Eskilstuna.

Drottningrummen



Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära 
människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan 
människor och kommuner å ena sidan och regering,  
riksdag och centrala myndigheter å den andra. 
Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har 
i uppdrag att följa utvecklingen och informera 
regeringen om länets behov.

lansstyrelsen.se/sodermanland

Eskilstuna kommun
Eskilstuna kommun är Sörmlands största arbetsgivare 
med cirka 8 500 medarbetare. Eskilstuna kommun 
ansvarar för det mesta av den samhällsservice som 
finns, till exempel skola, bygglov och äldreomsorg. 

eskilstuna.se
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