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Informasjon til innflyttere
Sørum kommunes innbyggere har mange tilbud som de kan benytte seg av og glede seg over, dersom de vet om dem. Dessverre er det flere og flere som ikke kjenner til alle de gode tilbudene.
Kommunen vokser og innflyttere i alle aldre kommer. Mange familier har både små og store
barn.
Det er viktig at alle som bor i Sørum føler tilhørighet og opplever at de er velkomne. Dette
gjelder ikke minst nye som kommer. For dem er det viktig at de så raskt som mulig finner sin
plass og blir integrert i lokalmiljøet.
Sørum har et rikt kulturliv med mange aktivitetsmuligheter gjennom de mange lag og foreninger
som finnes. Kunnskapen om disse er naturlig nok begrenset blant dem som er relativt
nyinnflyttet. Heller ikke de som har bodd en tid i Sørum, kjenner godt nok til alle tilbudene.
Sørum kommune har et ansvar for å gi innbyggerne relevant informasjon. Dette gjøres bl.a. på
kommunens hjemmesider. Etter vår mening er ikke det nok, bl.a. fordi kommunens hjemmesider
ikke er egnet til å gi ”velkomstinformasjon” til nye innbyggere. Kommunen kan heller ikke
forutsette at hjemmesiden oppsøkes med mindre man er på jakt etter kommunale tjenester.
Derfor foreslår SNF at kommunen får utarbeidet en ”Velkommen til Sørum”-pakke – en trykksak
- som sendes/gis til alle som bosetter seg i kommunen. En mindre trykksak med hilsen fra
ordfører og rådmann som ønsker velkommen til Sørum.
”Velkomstpakken” bør gi et bilde av mangfoldet i både næringslivet, i organisasjonslivet og
aktivitetene de ulike lag og foreninger tilbyr. Trykksaken kan sendes til alle som har fått adresse
i Sørum, og den kan deles ut både i forretningene, av organisasjonene og kommunens kontorer
som har publikumsbesøk.
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