
Då och då hör skolklasser och 
föreningar av sig till kommunen 
om studiebesök i stadhuset. 
Det uppskattas av oss som job-
bar i huset och vi tar gärna emot 
besök oftare!

Under 2014 har stadshuset bland 
annat fått besök av Tingvallasko-
lan och PRO. Besöken brukar 
innehålla en husesyn i stadshuset 
med en presentation av de olika 
enheterna, den politiska proces-
sen, hur man kan kolla hur det 
ligger till med olika ärenden och 
hur man kan påverka. Vi berät-
tar självklart också om husets 
fantastiska 50-talsarkitektur med 
detaljer som är helt unika för Säffle.

Ibland har skolklasser särskilda 
önskemål som passar ämnet och 
årsgruppen och då försöker vi ställa 
upp på det. Ofta diskuteras också 
olika aktuella frågor.

Som oftast är det kommunalrådet 
eller annan framträdande politiker 
som håller i besöket med stöd av 
kommunens informatör och andra 
tjänstemän beroende av vilka som 
är närvarande på den aktuella tiden.

Vill ha öppna dörrar
– Det är alltid trevligt när vi får besök 
i stadshuset. Säffle har ett väldigt 
vackert stadshus som bör komma 
många till dels. Det är också kul för 
oss som jobbar här att berätta om 
hur vi jobbar och vad som är på gång. 
Många besökare passar dessutom 
på att avklara frågor man har fun-
deringar kring och det är bra, säger 
kommunalråd Dag Rogne.

Besöken brukar vara ca 45 minuter 
till en timme med avbrott för fika.

Välkomna!

Så gör du för att boka besök
Av plats- och tidsskäl tar vi helst 
emot grupper på ca 10-20 perso-
ner. I övrigt finns inga krav.

Välkomna att höra av er till
kommun@saffle.se!

När skolklasser besöker stadshuset är ordförandestolen i fullmäktigsalen en favorit. Bäst av allt är när man får dänga klubban i bordet.
Beslutat och klart!

SÅ JOBBAR VI FÖR SÄFFLES INVÅNARE

Välkommen på studiebesök
i stadshuset!
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