
Namn: 

Jag är:      Kvinna        Man      Ålder:    Jag kom till Sverige år: 

Jag anmäler mig tillsammans med (namn): 

Är du gift/sambo?       Ja    Nej       Antal barn:     Ålder på barn: 

Medborgarskap:    Modersmål/språk jag talar: 

Intressen: 

Nuvarande arbete/sysselsättning: 

Vad har du gjort tidigare? 

Utbildning/yrke: 

Svenskakunskaper:  SFI B   SFI C   SFI D   SAS Grund eller högre

Varför vill du ha Samhällsguide? 

Övriga upplysningar: 

Kontaktuppgifter:  Mail: @

Telefon:  Gatuadress: 

Postnummer:  Postort: 

Jag har uppehållstillstånd:   Tillfälligt   Permanent

Jag vill träffa:*   En person   Ett par     En familj med barn    En grupp (2–3 personer)

Det är viktigt att vi har liknande intressen:   Ja     Nej

Det är viktigt att vi har liknande utbildning eller yrkesbakgrund:   Ja     Nej

För familjer: Det är viktigt att barnen är i samma ålder:   Ja     Nej

*Vi matchar dig med någon som har samma kön (man/kvinna) som du. För matchning med familjer, par  
och grupper spelar könet ingen roll. 
Genom att fylla i denna anmälan så samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt 
personuppgiftslagen (PUL).  

Jag vill Ha SamHällSguide uddevalla

Tack för din anmälan! 
Vi kommer att ta kontakt med dig.

Har du frågor eller funderingar, kontakta gärna  

samordnare Linnea Lindgren på 0522-69 61 44 eller  

linnea.lindgren@uddevalla.se 



Uddevalla kommun
Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla

SamHällSguide uddevalla

PLATS  
FÖR  

FRIMÄRKE

Vik här

Tejpa här
Tejpa här

Har du inget frimärke? Lugn! En digital anmälan  
finns på uddevalla.se/samhallsguide

... har uppehållstillstånd från  Migrationsverket.
... vill lära känna svenskar – kanske någon med samma intresse som du? Kanske nya vänner till dina barn?
... snabbare vill komma in i samhället genom att träffa etablerade svenskar.

... vill få kontakt med människor med olika bakgrund.
... vill öva på svenska och kanske hjälpa en svensk att öva på ditt språk.... vill prova på vad som finns att göra i Uddevalla tillsammans med en svensk person, familj eller grupp.

vem kan få en Samhällsguide? Jo, du som ...


