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Information

Bodycote Ytbehandling
Bodycote världens största företag inom materialtekniska
tjänster. I Katrineholm skapar vi högpresterade
ytbeläggningar på Aluminium, Stål och Kopparlegeringar.
Tel 0150-77800
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www.bodycote.com
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Apoteket Violen

– Vi gör det enklare att må bra
Måndag-Fredag 9.00-18.00
Lördag 9.30-15.00, Söndag stängt

0771-450 450 • www.apoteket.se

Köpmangatan 24, Katrineholm

Presto Brandsäkerhet AB
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Här i Katrineholm ligger huvudkontoret för Sveriges ledande brandsäkerhetsföretag, Presto. Med vårt koncept Fire Risk Management hjälper vi våra kunder
med brand- och riskhantering för att trygga och säkra hållbara arbetsplatser
samt publika miljöer. Vi finns över hela Norden med över 700 medarbetare och
närmare 50 000 kunder. För oss är det viktigt att alltid vara nära våra kunder,
därför finns vi på 70 orter runtom i Norden med ca 600 medarbetare.

O’Learys – En minuts gångväg från stationen
Välkommen in till oss – Gratis Wi-Fi till våra gäster.

I samma byggnad finns Hotel Statt med hotellrum och möteslokaler.
Lobbybaren runt hörnet är öppen alla dagar i veckan.

Storgatan 20, 64145 Katrineholm • Tel 0150-504 44
www.olearys.se/katrineholm • katrineholm@olearys.se
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Läs mer om oss på presto.se

Här är du
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Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Vi granskar arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens
uppdrag i arbetslöshetsförsäkringen. Vi granskar också hur
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar med
sanktioner för personer som får aktivitetsstöd/utvecklingsersättning eller etableringsersättning.
Köpmangatan 2, Katrineholm • iaf@iaf.se • www.iaf.se
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Sultans Konditori
Fika på Sultans! Nära stationen.

IAF BIDRAR TILL EN VÄL
FUNGERANDE ARBETSMARKNAD

Gratis wifi, laddutag finns!

FREE

Storgatan 27, Katrineholm • Tel 0150-100 62 • sultans.se
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Medarbetarna i Katrineholm är hjärtat
i vår verksamhet
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Kronfågel strävar alltid efter att bli bättre och göra gott för människorna, kycklingarna och planeten. Tack vare våra medarbetare har vi möjlighet att leverera
på just det och ta fram en bättre kyckling för ett bättre liv. Kronfågel är en garant
för hög kvalitet och god smak, där vi gör det enklare för konsumenten att kunna
äta som de vill leva – gott, hälsosamt och hållbart. Vi är stolta över alla våra
duktiga medarbetare i Katrineholm som gör det här möjligt! Vi ses på kronfagel.se

Vi är en församling med tio vackra kyrkor,
i både stad och landsbygd.
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Besök vår hemsida för mer information och aktuellt utbud:
www.svenskakyrkan.se/katrineholmsbygden
Tel 0150-772 00 • Följ oss på sociala medier!

16
13

Här är du

Välkommen till
Katrineholmsbygdens församling!
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Besök Sveriges största outlet för märkeskläder
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Hos oss finner du Sveriges största utbud av märkeskläder.
Vår filosofi är att alltid erbjuda kända varumärken till 30-70%
under ordinarie priser. På en yta av 6000m2 är vi övertygade
om att du hittar något till hela familjen.
Större utbud än någonsin! Välkommen!
Handla online – shop.vfo.se
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Välkommen till Katrineholms största begagnataffär!
Mer än 1500 kvm fyllt med lantligt, vintage, antikt, retro,
antikvariat och loppis!
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Tisdag-torsdag 10-18, fredag 10-17, lördag 10 -16, söndag och måndag stängt

© Stadskartan 2020
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Fabriksgatan 1, Katrineholm • Tel 070-725 49 45
mobelmagasinet@gmail.com • www.mobelmagasinet.net

Ladda ner Informationstavlan här

STADSKARTAN

STADSKARTAN
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Naturkartan

Hitta din nyproduktion hos oss idag!

Upplev Katrineholms underbara natur!

Kv. Pionen
Mitt i centrala Katrineholm, Kvarteret Pionen, bygger Tegelstaden Bygg 23 bostadsrätter
och 27 hyresrätter. Lägenheterna består av välplanerade och stilsäkra tvåor, treor och fyror.
Lägenheterna har en genomgående hög standard gällande utseende, kvalité och byggmaterial.
Inflyttning sommaren 2021.

Hör av er till oss på tel. 0150-55 750 eller via www.tegelstaden.se

Möbelmagasinet

En stad – två kulturhus!
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Kulturhuset Ängeln • Perrongen

Duveholmshallen • Backavallen
Gymnastikhallen • Ishallen
En av Sveriges mest samlade idrottsanläggningar
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katrineholm.se/kulturhuset – katrineholm.se/perrongen
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10 Västgötagatan 31 0150-570 05 katrineholm.se

ULÖBADETS
DJ

Finns även som

GRATIS APP!

Foto: Hanna Maxstad

Hitta till naturens pärlor mitt i Katrineholm – Sveriges Lustgård.
naturkartan.se
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Evenemang
Vad vill DU göra i Katrineholm?
Kolla evenemangskalendern på nätet.

På Ängeln hittar du bibliotek och konsthall.
Perrongen har aktiviteter för dig mellan 16 & 25 år.

www.katrineholm.se
0150-570 00

Upptäck Katrineholms

event.katrineholm.se

CAMPING & STUGBY
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Rofyllt, fartfullt, lustfyllt!

Välkommen till Djulöbadets Camping och Stugby. Här, i den vackra
sörmländska naturen med närhet till både sjö och skog, finner du en
trevlig och lugn familjecamping med något som passar alla.
På nära avstånd kan du bl.a. välja att ta ett dopp på vår barnvänliga strand, besöka museerna eller 4H-gården eller ljudlöst glida fram i
kanot på de vackra sjöarna. Hela Djulöområdet andas lugn och lust.
Ring 0150-572 42 för bokning och mer information.
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