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VETA MER OM EU
Sveriges ledamöter i Europaparlamentet
Sverige kommer att representeras av dessa 20 ledamöter i Europaparlamentet de
kommande fem åren. FI och SD är två partier som tidigare inte haft några
ledamöter men som efter 2014 års val har en respektive två ledamöter.
Soraya Post (FI)
Kristina Winberg (SD), Peter Lundgren (SD)
Isabella Lövin (MP), Peter Eriksson (MP), Bodil Ceballos (MP), Max Andersson (MP)
Malin Björk (V)
Marita Ulvskog (S), Olle Ludvigsson (S), Jytte Guteland (S), Jens Nilsson (S)Anna
Hedh (S)
Lars Adaktusson (KD)
Marit Paulsen (FP), Cecilia Wikström (FP)
Fredrick Federley (C)
Anna Maria Corazza Bildt (M), Gunnar Högmark (M), Christofer Fjellner (M).

http://www.svt.se/nyheter/val2014/har-ar-de-svenskaledamoterna-i-eu-parlamentet
Språkdagens serietävling
Tävlingen går ut på att skapa en tecknad serie med
bild och text på temat språk och kommunikation. Du
som går i årskurs sju i grundskolan till årskurs tre på
gymnasiet kan delta i tävlingen. Första pris är ett
presentkort på en språkresa utomlands.
Tävlingsbidraget ska vara inskickat senast 22
september via post till:
Goethe-Institut
Att. Viktor Englund
Bryggargatan 12 A
111 21 Stockholm
EUROPA DIREKT FYRBODAL
Kungsgatan 20, 662 31 Åmål
Tel. 0532-170 20
E-post: europadirekt@amal.se
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Finansieras av Europeiska Unionen, Västra
Götalandsregionen och Åmåls kommun
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Vinnaren kommer att meddelas senast den 23 september och inbjudas till en
prisceremoni i Stockholm den 30 september 2014. Mer information om
tävlingen finns på deras hemsida.
http://www.goethe.de/ins/se/prj/ets/wett/svindex.htm

VAD HAR HÄNT I VÅRT OMRÅDE?
Ansiktsmålning
Den 6 juni firades Nationaldagen utanför
Kulturmagasinet i Åmål. Många talare var inbjudna,
kulturstipendiet delades ut och stadsmusikkåren
spelade. Tillsammans med Åmåls kommuns EVSvolontärer var vi från Europa Direkt återigen inbjudna
att göra ansiktsmålning på barn, ungdomar och vuxna.
Det var populärt med svenska flaggan såklart men det
var även andra länders flaggor som smög sig in.
Sommaravslutning med ungdomspanelen
Den 9 juni träffade vi vår ungdomspanel samt våra EVS-volontärer en sista gång
före sommaren. Vi pratade om EU-valet, deras tankar kring resultatet i Sverige och
hela EU samt lite tankar inför det kommande riksdagsvalet i höst. Vi arrangerade
även en tipspromenad med frågor kring EU, pratade om kommande
ungdomsutbyten samt spelade kubb.

Europa Direkt Fyrbodal

Trevlig sommar
Då vi på kontoret går på semester vill vi önska er en riktigt
trevlig sommar. Nästa nyhetsbrev kommer i augusti.

EUROPA DIREKT FYRBODAL
Kungsgatan 20, 662 31 Åmål
Tel. 0532-170 20
E-post: europadirekt@amal.se

Nyhetsbrev från Europa Direkt Fyrbodal
ges ut en gång i månaden.
Vi som jobbar på Åmålskontoret är
Anna Lundin - verksamhetsansvarig
Kristin Günther - EU-handläggare
My Westberg – EU-handläggare
Veselin Jelic - EVS-volunteer
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Förutom allmän information om EU, är
kontorets Unionen,
huvudinriktning:
ungdomar och
Finansieras av Europeiska
Västra
företagare.
Vi verkar
inom hela
Götalandsregionen
och Åmåls
kommun
Fyrbodalsområdet.

