Europa Direkt
Västerbotten
För dig som bor, går skola
eller jobbar i Västerbottens
län och vill veta mer om EU.

Alla är förstås välkomna att ställa frågor till oss om EU. Men bor, pluggar
eller driver du företag i Västerbotten kan du ha särskild nytta av våra
tjänster. Till exempel kan du helt kostnadsfritt boka in oss för olika
seminarier, workshops och lektioner, få tillgång till stora kontaktnätverk,
de senaste nyheterna och de viktigaste informationskanalerna. Skulle
sedan frågorna med tiden bli fler är du naturligtvis välkommen att höra av
dig igen.
Vi ger dig EU på västerbottniska – snabbt, enkelt och begripligt!

Vad är Europa Direkt?
Europa Direkt (Europe Direct) är samlingsnamnet för ett informationsnätverk
som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala aktörer.
I dag finns cirka 500 kontor utplacerade i de 27 medlemsländerna i syfte att
sprida kunskap om EU. Sverige har 18 kontor dit medborgare, organisationer,
skolor och företag kan vända sig med frågor, tankar och åsikter.

Vad kan Europa Direkt hjälpa mig med?
Oavsett vad du behöver veta är vi din direktlänk till Europa.
På www.europadirektvasterbotten.eu hittar du till exempel allt om vad det
innebär att bo, arbeta och studera i EU, de senaste nyheterna och annan
spännande fakta. Här kan du också läsa mer om kostnadsfria lektionstillfällen
EU-skräddarsydda efter dina behov. Kanske gäller det ett skolprojekt,
ekonomiska samarbeten eller klimat, energi och framtid? Hör av dig redan idag,
så berättar vi mer på ett språk du kan och är van vid.

Hur kontaktar jag mitt Europa Direkt?
Bor du i Västerbotten når du oss via webben eller på telefon 0910-73 46 41.
Din kontaktperson heter Anders Svanborg, som du även når på 070-564 57 20.
Mail: anders.svanborg@skelleftea.se
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