
ALINGSÅS,	  Campus	  Alingsås Nyköping,	  Campus	  Nyköping
Östra	  Ringgatan	  16,	  441	  81	  Alingsås Stora	  torget	  7,	  611	  83	  Nyköping
Elin	  Wilhelmsen,	  tfn	  0322-‐616752 Marita	  Gustavsson,	  tfn	  0155-‐24	  89	  84
elin.wilhelmsen@alingsas.se marita.gustafsson@nykoping.se
ARBOGA,	  Högskolecentrum NYNÄSHAMN,	  Nynäshamns	  KompetensCentrum
Gunnarsrovägen	  2	  732	  21	  Arboga Idunvägen	  1,	  plan	  6,	  149	  31	  Nynäshamn
Anne	  Sonnerfelt,	  0589-‐87478 Ingemar	  Fröjd,	  tfn	  08-‐520	  680	  93
anne.sonnerfelt@arboga.se ingemar.frojd@nynashamn.se,	  eva.a.axelsson@nynashamn.se
ARVIKA,	  Arvika	  Näringslivscentrum	  -‐	  ANC ORUST,	  Lärcentrum	  Orust
Strandvägen	  2,	  671	  29	  Arvika Kulturhuset	  Kajutan,	  Hamntorget,	  473	  80	  HENÅN
Ewa	  Svensson,	  tfn	  0570-‐749217 Agnetha	  Olsson,	  tfn	  0304-‐334249
eva.svensson@aanc.se agnetha.olsson@orust.se
FALKENBERG,	  Kompetenscentrum	  Falkenberg STENUNGSUND,	  lärcentrum	  vuxenutbildningen
Igeldammsvägen	  1,	  311	  35	  Falkenberg Hasselbackevägen	  76,	  444	  44	  Stenungsund
Jenny	  Axelsson,	  tfn	  0346-‐886596 Pia	  Dahlin,	  tfn	  0303-‐73	  86	  50	  
jenny.axelsson@falkenberg.se pia.dahlin@stenungsund.se
FALKÖPING,	  Lärcenter	  Falköping Strängnäs,	  Lärcentrum
Nils	  Ericsonsgatan	  5,	  521	  31	  Falköping Campus	  Strängnäs,	  645	  80	  Strängnäs
Karin	  Strängsåker,	  tfn	  0515-‐88	  71	  22 Hans	  Lång,	  tfn	  0708-‐42	  96	  57
karin.strangsaker@falkoping.se hans.lang@strangnas.se
Forshaga,	  Forshaga	  Lärcenter STRÖMSTAD,	  Lärcentrum	  Strömstad
Malmgatan	  2A,	  667	  34	  Forshaga Tångenvägen	  2,	  452	  80	  Strömstad
Stefan	  Axelsson,	  tfn	  054-‐172110 Lina	  Magnusson,	  tfn	  0526-‐195	  02	  
stefan.axelsson@forshaga.se lina.magnusson@stromstad.se
HALLSBERG,	  Allévux	  Lärcentrum Sunne,	  Lärcenter	  Sunne
Södra	  Allén	  14,	  694	  80	  Hallsberg Bibliotekshuset,	  Storgatan	  39,	  686	  80	  Sunne
Anders	  Holm,	  tfn	  070-‐296	  33	  43 Åke	  Svensson,	  tfn	  0565-‐179	  35
anders.holm@sydnarkeutbildningar.se ake.svensson@sunne.se
KARLSKOGA,	  Lärcentrum SÄFFLE,	  Lärcenter
Karlavägen	  10-‐12,	  691	  83	  Karlskoga Forskningsvägen	  1,	  661	  29	  Säffle	  
Göran	  Hellzén,	  tfn	  0586-‐62167 Owe	  Johansson,	  tfn	  0533-‐681080
goran.hellzen@karlskoga.se owe.johansson@larcenter.se
KATRINEHOLM,	  Viadidakt Södertälje,	  Campus	  Telge
Kullbergskahuset,	  641	  80	  Katrineholm Mariekällgatan	  3,	  151	  81	  Södertälje
Kent	  Wallén,	  tfn	  0150-‐57068 Emma	  Bayne,	  tfn	  08-‐523	  037	  39
kent.wallen@viadidakt.se emma.bayne@sodertalje.se
KÖPING,	  Kompetenscenter Torsby,	  Lärcenter	  i	  Torsby
Glasgatan	  20B,	  731	  85	  Köping Fabriksg.	  3,	  685	  80	  Torsby
Jutta	  Lesell,	  tfn	  0221-‐25850 Karin	  Lundkvist,	  tfn	  0560-‐163	  07
jutta.lesell@koping.se karin.lundkvist@torsby.se
LIDKÖPING,	  Campus	  Lidköping Tranås,	  Lärcentrum	  Västra	  Vux
Fabriksgatan	  2,	  531	  30	  Lidköping Västra	  Järnvägsgatan	  5,	  573	  82	  Tranås
Åsa	  Törn,	  tfn	  0510-‐77	  09	  43 Ola	  Nordell,	  tfn	  0140-‐684	  85,	  076-‐7233074
asa.torn@lidkoping.se ola.nordell@tranas.se
LINDESBERG,	  Masugnen Uddevalla,	  Högskolecentrum	  Bohuslän
Dalkarlshyttan,	  711	  31	  Lindesberg Östergatan	  18,	  451	  30	  Uddevalla
Jaana	  Bertilsson,	  tfn	  0581-‐816	  10 Joakim	  Nilsson
jaana.bertilsson@lindesberg.se joakim.nilsson@uddevalla.se
Lysekils	  lärcentrum Vimmerby,	  Campus	  Vimmerby
Lysekils	  kommun,	  453	  80	  Lysekil Lögstadsgatan	  5,	  Stadshuset	  598	  81	  Vimmerby
Åse	  Andrén	  Gustafsson,	  0523-‐613282 Marie-‐Louise	  Johansson,	  tfn	  0492-‐769368
ase.andren-‐gustafsson@lysekil.se marielouise.johansson@vimmerby.se
Dacapo	  Mariestad Västervik,	  Campus	  Västervik
Magasinsgatan	  4,	  vån	  4	  	  	  	  	  	  	  542	  30	  Mariestad Östersjövägen	  8,	  Box	  500,	  593	  25	  Västervik
Thomas	  Qvick,	  tfn	  0501-‐75	  57	  74 Agne	  Berg
thomas.qvick@mariestad.se agne.berg@vastervik.se
MOTALA,	  Carlsund	  utbildningscentrum ÅMÅL,	  Högskolan	  på	  hemmaplan
Medevivägen	  57,	  591	  33	  Motala Schölinsgatan	  7,	  662	  32	  Åmål
Sandra	  Andersson,	  tfn	  0141-‐22	  50	  32,	  0705	  46	  86	  78 Annica	  Larsson
sandra.a.andersson@motala.se annica.larsson@amal.se
NORRTÄLJE,	  NKV	  Lärcentrum Årjäng,	  Lärcentrum
Astrid	  Lindgrens	  gata	  2,	  76146	  Norrtälje Årjängs	  gymnasieskola,	  Högdalsvägen	  4,	  672	  31	  Årjäng
Joachim	  Kahlert,	  0176-‐71274 Eva	  Ellström,	  tfn	  0573-‐140	  38
joachim.kahlert@norrtalje.se eva.ellstrom@edu.arjang.se

Kontaktuppgifter	  till	  lärcentra	  som	  medverkar	  i	  vår	  lärarutbildning	  på	  distans	  rev.160630


