
 

 

 

 

 

Sammanfattning av vänortsträff i Kõo 29/7 – 1/8 2010. 

Deltagare: Lena Vinnerås, Camilla Sörman, Gunnel Arvidsson, Elin Sörman 
(kultursekreterare), Daniel Törnqvist(fritidsledare), Ungdomar: Mases Nalbandyan, Oscar 
Löthgren, Anton Öqvist, Anna Smothers Brinck, Fredrika Nybäck Ragnarsson. 

 Alla deltagande vänorter berättade om sina årliga kulturaktiviteter. 

 Nora bjöd in en konstnär från varje vänort att delta i Ljusstråket 2011. 

 Omsorgernas dagliga verksamhet. Kontaktpersoner kommer att utses i respektive 
vänort för att planera ett utbyte mellan personal. 

 Svårigheterna med att få medel från EU för dessa träffar diskuterades. Från Fladungen 
framfördes önskemål om att vi gemensamt ska skriva till EU om detta. 

 Andra och Rein Veidermann berättade om Estlands kultur, hur viktigt det har varit att de 
kunde behålla sitt språk under ockupationen av ryssarna och om problemen nu som innebär att 

många flyttar till andra länder och att arbetslösheten är hög. 

 Kommunchef Tarmo Riisk berättade om kommunhusets historia. 

 Från Hône, Italien kom en inbjudan till ungdomsträff 2011 i månadsskiftet juni-juli. 

 Fladungen inbjöd till nästa års vänortsträff i början av augusti., för både 
kommunrepresentanter och ungdomar. 

 Diskuterades om att förändra de årliga vänortsträffarna till att omfatta endast några 
representanter som diskuterar samarbetsområden, följer upp tidigare och planerar nya. 
Detta av två orsaker, dels svårigheten att få EU-medel till den nuvarande formen av 
träffar och dels att ungdomsträffar nu är planerade att äga rum varje år. 

 Det är troligtvis lättare att få projektpengar men det kräver också mycket arbete. 

 Noras ungdomar har utvärderat träffen och de är nöjda med vistelsen i Kõo. De har 
upplevt att de vuxna litat på och haft förtroende för dem. De har fått många nya vänner 
och lärt sig en hel del om Estland. 

 Ungdomarna föreslår att vi ska ha information om vänortsarbetet för 7 or och 8 or på 
Karlsängskolan för att rekrytera nya ungdomar till kommande träffar. De vill delta och 
berätta om sina upplevelser. Vi enas om att ta kontakt med skolan för att genomföra en 
information 


