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Pressmeddelande
Mer digitalt och Årets idé
Här får ni två anledningar att besöka oss i Årjäng! Nästa vecka på
tisdag 21/5 och på onsdag 22/5 kör vi vår satsning på Mer Digital.
Vi har bjudit in alla kommuninvånare som är 65 år eller äldre till att
inspireras av det digitala samhället. Samtidigt fortsätter vi utvecklingen
av Årjängs kommun genom att för andra året i rad premiera
medarbetare som har Årets idé, nästa onsdag 22/5.
Mer Digitalt
Hur gör man egentligen när man ringer ett videosamtal? Hur söker man efter
information på Internet? Hur skaffar man en egen e-postadress? Och hur fungerar
sociala medier? Det kanske blir några frågor som ställs av ca 200 kommuninvånare
som är 65 år eller äldre kommuninvånare i Årjäng nästa vecka.
Ca 35 elever från årskurs 7 och 8 samt 16 handledare från Årjängs kommun finns
på plats vid borden tillsammans med våra gäster, som ska få hjälp att lära mer om
det digitala samhället.
Välkommen till två kvällar som blir vår start på att motverka digitalt utanförskap,
men framförallt upptäcka alla möjligheter som finns med, ”digital glädje”.
Mer Digital tider:
Tisdag 21 maj kl. 17.00 – 20.00 eller onsdag 22 maj 17.00 – 20.00
Platsen är: Travrestaurangen, Årjängs travbana
Mer Digital är ett samarbete mellan Årjäng kommun, Telia och Region Värmland.
Kontaktperson:
Owe Lindström, Årjängs kommun
Kultur- och fritidschef
0573 – 141 33
owe.lindstrom@arjang.se
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Årets idé
Medarbetaren vet bäst vad som behöver utvecklas. Det är en av tankarna bakom
vår satsning på verksamhetsutveckling i Årjängs kommun, som vi införde 2018.
Årets idé som nu för andra året i rad kommer premiera medarbetare som kommit in
med förslag som bidrar till verksamhetsutveckling, förbättringsarbete, nytänkande
och nyskapande i kommunen.
I år har det inkommit 14 olika förslag som vår jury läst in sig på, samt träffat
bidragslämnarna och intervjuat dem.
– Det är återigen med stor glädje vi kan se hur engagerade våra medarbetare är och
hur mycket kraft och energi de lägger på att vilja utveckla våra verksamheter,
konstaterar kommunchef, Birgitta Evensson
Ni är hjärtligt välkomna att delta vid den prisceremoni som vi kommer att hålla på
Kommunhuset Årjäng,
Årets idé tider:
Tisdag 21 maj kl. 13.00 – 14.00
Platsen är: Kommunhuset, Årjäng, Storgatan 66
Lokalen heter Silen och ligger i direkt anslutning till receptionen

Kontaktperson:
Birgitta Evensson
Kommunchef
0573 – 141 32
birgitta.evensson@arjang.se

