
Jag vill bli språkvän
Vill du vara en del i att ge nyanlända  

en bra start i Ale kommun och vill du som 

etablerad svensk lära känna en ny kultur 

och person? Varmt välkommen att anmäla 

dig till att bli språkvän! 

Vad är en språkvän? 

Som språkvän engagerar du dig frivilligt och 

det är ett ömsesidigt utbyte. Språkvänner 

utvecklas i det svenska språket och man lär 

känna varandras kulturer genom enkla  

aktiviteter såsom att ta en fika eller laga mat 

tillsammans, gå på fotbollsmatch eller besöka 

museer eller caféer i Ale. 

När och var?  

Ni bestämmer själva, var, hur ofta och på vilket 

sätt ni vill träffas. Vi rekommenderar att ses 

minst en gång i månanden och vi tipsar gärna 

om andra språkvänners aktiviteter, olika utflykt-

smål eller saker som händer i kommunen.  

 

Hur blir man en språkvän?

Du anmäler dig till oss ensam, med en vän eller 

eventuell familj. Baserat på era önskemål, 

erfarenheter och intressen matchar och  

sammanför vi er. Efter du har anmält ditt 

intresse bokar vi in ett första möte med  

Mötesplatsens koordinator och den/de du 

matchats med. Sedan fortsätter ni träffas själva 

på fritiden, så länge och så ofta ni vill. 

Efter en tid följer vi upp och stämmer av hur 

kontakten fungerar. Kontakten är hela tiden  

frivillig och bygger på att ni möts med  

ömsesidig öppenhet och god vilja liksom bådas 

delaktighet och respekt.   

Vem kan bli språkvän? 

Du behöver inga speciella förkunskaper för att bli 

språkvän, bara du är intresserad av att träffa 

människor från andra kulturer i ett ömsesidigt 

utbyte. Alla som är över 18 år kan bli språkvän, 

både unga och äldre personer. Det kan vara en 

person, en förening, ett kompisgäng eller en familj.

Kontakt: Har du frågor om att bli språkvän eller vill 
du bara veta mer om Mötesplats Spinneriet?
Hör av dig till: Carolina Kristell, koordinator  
integration: 0701-404927, carolina.kristell@ale.se

Mötesplats Spinneriet är en samarbetsplattform 
som syftar till att erbjuda nyanlända en bra start 
i sitt nya hem. Mötesplats Spinneriet drivs av Ale 
kommun tillsammans med Alebor.

Vill du veta vad som händer på  
Mötesplats Spinneriet. 
Gilla oss gärna på Facebook! 
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