
Verdandi finns på följande 
platser i Örebro län 

Verdandi Örebrokrets expedition                
Slottsgatan 13 a 
703 61 Örebro 
Tel 019-15 00 25 
 
Verdandi Varberga 
Varbergagatan 190 
703 52 Örebro 
Tel 019-25 00 02 
 
Verdandi Öster 
Sturegatan 18 a 
702 14 Örebro 
Tel 019-611 64 05 
 
Verdandi Rosta 
Höghuset Rosta centrum 
 
Verdandi Hallsberg 
Verners väg 3 
694 22 Hallsberg 
Tel 0582-137 00 
 
Verdandi Kumla 
Västra Drottninggatan 10 
692 33 Kumla 
Tel 073- 080 69 73 
 
 

 

Bli medlem! 

 

 Jag vill ha mer information om 

Verdandi 

 bli medlem i Verdandi (100 kr/år) 

 bli medlem i Verdandis 

Ungdomsförbund (50 kr/år, 13-30 

år) 

 

Namn:……..…………………………… 

Adress:…….…………………………….

……..………….……………………….. 

Tel:…………………………………….... 

Födelsedatum:…..…………………….. 

E-post…………………………………... 

 

 Örebro län  

Slottsgatan 13 a 703 61 Örebro 

                     Tel 019- 15 00 25 

                    www.verdandiorebro.se   

 

 

  Verdandi är 

• En väg till inflytande och 

delaktighet! 

• En väg ur maktlöshet och 

utanförskap! 

• En social rörelse med ett 

folkrörelseuppdrag! 

 

 

     
                             

           Örebro  län 



Vår Vision  

Att vara en social rörelse i människors 

vardag, där alla människor behövs i 

kampen för ett rättvist och solidariskt 

samhälle och där vi når vårt mål om ett 

samhälle fritt från alkoholskador och 

droger. 

Vår praktiska verksamhet präglas av: 

Värme, gemenskap, solidaritet, 

kamratstöd och engagemang där varje 

människa ses och ges möjlighet att själv 

vara med att påverka och ta ansvar för 

vår gemensamma verksamhet. 

 
 

Verdandi bygger 
mötesplatser i 

bostadsområden för: 

• gemenskap och solidaritet 

• samtal och inflytande 

• kamratstöd och förändring 

• vardagsmakt och 
konsumentkunskap 

• opinionsbildning för solidaritet och 
rättvisa 

Vi arrangerar: 

• studier och folkbildning 

• gemenskapsresor, alternativ jul, 
alternativ semester och läger för 
alla åldrar 

 
 
 

 
 

Vår verksamhetsplan i 
korthet: 
 
Medlemsverksamheten syftar till att: 

• stödja avdelningarnas 
verksamhet 

• Arrangera kurser, studiecirklar 
och gemenskapsresor 
 

Ungdomsverksamheten syftar till att: 

• Nå nya ungdomsgrupper 

• Ge ungdomar kunskaper i 
demokrati, jämställdhet, bostad 
nu och miljöfrågor 

 
     Opinionsbildning sker genom att: 

• Informera utåtriktat om 
Verdandi 

• Delta i den socialpolitiska 
debatten 

• Aktivt medverka i nätverket för 
en hållbar social välfärd 

• Genomföra seminarier i 
aktuella frågor 

 
Öppen verksamhet: 

• Våra lokaler håller öppet 
vardag som helgdag för alla 
intresserade (för mer info ring 
respektive lokal) 

 
Samverkan och utveckling: 

• Tillsammans med kommuner, 

region, myndigheter och 

frivilligorganisationer utvecklar 

och stärker vi brukarinflytande 

i olika verksamheter 

• Vi arbetar för att avveckla och 

motverka hemlöshet 

• Vi jobbar med ekonomisk 

rådgivning 

• Vi jobbar med fattigdom- och 

missbruksfrågor. 

 

 

Hej! Kul att 

träffas  

Vi är en partipolitiskt och 

religiös obunden organisation 


