
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 
Svenska Kyrkan, Studieförbundet Vuxenskolan, föreningar, företag och  
engagerade Alebor. 

Vår vision är att:
Varje nyanländ Alebo skall erbjudas stöd i att få kontakt med en etablerad 
Alebo. Varje etablerad Alebo skall få chansen att lära känna en nyanländ.

Jag har aldrig ångrat 
mitt engagemang. 
Inte en millisekund.

Här i Sverige säger 
man förnamnet till sin 
lärare, det skulle jag 
aldrig göra i mitt land. 
Det känns ovant.

Vad kan jag göra?
Mötesplats Spinneriet erbjuder nyanlända och etable-
rade svenskar flera olika sätt att engagera sig för att 
mötas, träna på att prata svenska eller lära känna var-
andra lite mer. Här är några exempel på vad du kan 
göra:

• Språkcafé

• Språkvän eller mentor 

• Läxhjälp

• Workshops och kunskapskvällar på  
Mötesplats Spinneriet

Läxhjälp
Du kan få eller ge läxhjälp. Läxhjälp är ett enkelt 
sätt att lära känna någon ny och bidra till en 
positiv utveckling. 

När och var? Man träffas en bestämd dag och 
tid  i veckan oftast på eftermiddag eller helg. 
Man ses ungefär 1–2 timmar per tillfälle på bibli-
otek eller annan offentlig plats.

Hur? Matchning sker både i grupp och enskilt. 
För att hitta ett bra sätt att sam arbeta och lära 
känna varandra lite mer, träffas samma personer 
varje gång. Ni matchas utifrån ämnen och kun-
skapsnivå, exempelvis engelska, matte eller fysik. 
Läxhjälp kan också innebära att man träffas och 
pratar svenska.

Vågar man bara öppna sin 
dörr lite på glänt för någon som 
nyss har kommit till vårt land så 
öppnar sig en helt ny värld.

Jag har blivit mer med-
veten om kulturkrockar 
och hur man bäst kan 
ta vara på fler kulturer.

Språkcafé 
Ett bra sätt att komma igång som deltagare på Mötes-
plats Spinneriet är att besöka ett Språkcafé! 
Här får du träffa andra deltagare för första gången och 
ställa frågor till oss som arbetar här. Det är drop-in och 
vi pratar svenska, fikar och har olika aktiviteter. 

När? Varje tisdag 17.30–19.30

Var? Vi finns i Ahlafors Fabriker, Fabriksvägen 2 i Ala-
fors. 

Hur? Det är drop-in och ingen föranmälan krävs. Det 
finns språkvärdar på plats som hjälper dig att hitta 
någon eller några att prata med. För att sätta igång 
samtalet kan man använda sig av övningsmaterial, 
spela spel eller prata utifrån ett tema.

Hur skall man lära sig prata 
svenska utan att känna någon 
som man pratar svenska med? 
Det kan jag inte riktigt förstå.



Hitta hit
Vi finns i Ahlafors Fabriker, 
Fabriksvägen 2 i Alafors. 
Närmsta hållplats är Alafors kiosken.

Kontakt
Koordinator integration: 
Carolina Kristell 
0701-404927, carolina.kristell@ale.se

Projektledare: 
Anna Rådvik
anna.radvik@ale.se

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

Språkvän/mentor
Språkvänner träffas för att umgås och prata mycket svenska men 
också för att lära sig mer om varandras kulturer och/eller yrkesliv. 

Hur? Man kan matchas i grupp, enskilt eller med exempelvis hela 
sin familj. Vi försöker matcha ålder, intressen, utbildning, yrke eller 
yrkesdrömmar.

När och var? Ni bestämmer själva vart, hur ofta och på vilket sätt 
ni vill träffas men vi rekommenderar att man åtminstone ses en 
gång i månaden. Vi tipsar gärna om andra språkvänners aktivite-
ter, olika utflyktsmål eller saker som händer i kommunen.  

Efter du har anmält ditt intresse bokar vi in ett första möte med 
Mötesplats Spinneriets koordinator. När du har fått en matchning, 
följer vi upp er kontakt efter några månader. Syftet med uppfölj-
ningen är att se så att ni trivs med varandra. Det är möjligt att byta 
matchning men också att få fler matchningar.

Annat som Mötesplats 
Spinneriet gör: 
Vi anordnar bland annat utflykter, 
informations kvällar och workshops. 
Vi tar gärna emot era förslag och 
önske mål på aktiviteter ni skulle 
vilja genomföra tillsammans med 
oss. För att hålla dig uppdaterad på 
vad som händer håll utkik på vår 
Facebooksida. 
Varmt välkomna!

Anmälan läxhjälp/språkvän
För att anmäla dig som språkvän eller läxhjälpare kontakta vår koordinator Carolina Kristell, 0701-404927, 
carolina.kristell@ale.se eller gå in på vår hemsida, www.ale.se/motesplatsspinneriet och fyll i formuläret.

Jag har fått ett nytt 
samman hang och känner 
en större samhörighet 
med mitt samhälle.

www.ale.se
kontaktcenter 0303-33 00 00

www.ale.se/motesplatsspinneriet


