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Använd butiken och macken så du slipper åka långt för 
att handla och tanka. 

Genom att etablera servicepunkter på 
strategiska platser ska behovet av resor 
för enklare ärenden och tjänster minska. 

Det ger effekt inom många områden, 
framförallt ger det tidsvinster och 
privatekonomiskt för användaren, 

minskad miljöpåverkan och en utökad 
medborgarservice för kommunens 

boende och besökare. 

Tänk på att det är en investering i ditt boende, En mötesplats för dig som bor i det blir mer värt när det fnns service på din ort. 

eller besöker landsbygden 

Servicepunkten i Skillingsfors Servicepunkten i Koppom 

InfoPoint 

Servicepunkten i Skillingsfors 
Spinnhjulet i Skillingsfors AB 
tfn: 0571-400 10 

Servicepunkten i Koppom 
Bygga Jârnske AB 
tfn: 0571-100 05 



 
 
 
 

 
  

  

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Här hittar du turistinformation utanför Detta kan du få hjälp med Serviceutbudet anpassas med tiden 
Morokulien Infocenter 

InfoPoint 

För att du som besökare så enkelt som möjligt ska få den information och 
hjälp du behöver har vi utökat vår turistbyråservice med InfoPoints. 

Dessa InfoPoints är knutna till Morokulien Tourist Center. Här får du som 
besökare personlig service och information om Edas turistutbud. 

• Här kan du hämta Eda guide och besökskartan 
• Få tips på sevärdheter, evenemang och aktiviteter 
• Boka boende online 

För mer information besök www.visiteda.se eller vår Facebook-sida. 

Här fnns personal som hjälper dig med serviceärenden i form av: 
• Kommunens e-tjänster. 
• Finna, fylla i och sända in blanketter till kommunen och olika 

myndigheter. 
• Lån av dator, internet, kopiering, skanning, utskrifter och andra 

kontorsrelaterade tjänster. 
• Boka besök och biljetter. Skriva ut biljetter och information. 
• Hjälp att betala räkningar (kräver bankinloggning). 
• Boka tider hos vårdcentral, lasarett och andra vårdaktörer 

(kräver e-legitimation). 
• Turistinformation. 
• Hjälp att hitta rätt hos kommun, myndigheter och kommersiella aktörer. 

Det vi erbjuder vid servicepunkterna kan förändras över tid. Med lokal 
påverkan ska även servicepunkterna kunna utvecklas för att hitta lösningar 
för att bland annat kunna erbjuda tjänster i form av: 
• Arbetsförmedling 
• E-hälsa 
• Försäkringskassan (utvalda delar) 
• Fixarservice med tjänsteförmedling 
• Kyrkan och dess verksamhet 
• Paketinlämning/utlämning 

Du får gärna komma in till oss och framföra vilka tjänster du skulle vilja ha 
hjälp med! 

www.visiteda.se



