
TILL ALLA FÖRSKOLOR I KATRINEHOLM

Tävling 
Rita ditt drömboende
Var med och tävla med oss på KFAB! Vi behöver er hjälp med ideér och
tankar hur ni vill att vi ska bygga ert framtida boende. Tävlingen startar

måndagen den 1 maj och pågår till och med onsdagen den 31 maj.
Vår jury kommer senast den 7 juni att utse tre förskolor som vinnare.    



Så här tävlar ni
1.  Förskolegruppen diskuterar tillsammans ideér och tankar kring sitt framtida boende. 
 Inriktningen i tävlingen är hyresbostäder.  T ex hur ska hyreshusen se ut? hur tänker vi på 
 miljön i vår bostad? hur många personer och vilka ska bo i huset? hur ser innergården ut? osv

2. Barnen ritar tillsammans sitt bidrag på ett större ritpapper, förslagsvis papper på rulle. 
 Skriv en kortfattad text som beskriver ert ”drömboende”. Förskolans bidrag lämnas
  in per avdelning.  

3.  Lämna in ert bidrag till KFABs kundcenter. Vi finns på Tegnérvägen 26, intill Stadsparken. 
 Våra öppettider är vardagar 10.00-15.00 (lunchstängt 12.00-13.00).
  Glöm inte att ange förskolans namn, avdelning, kontaktperson och telefonnummer. 

Bidragen kommer bedömas av en jury och tre vinnare utses. De vinnande bidragen kommer 
publiceras i KFABs hyresgästtidning under hösten 2017 och till avdelningarna som svarat för 
verken utdelas presentkort.  Vår jury består av Ingmar Eriksson VD, Björn Johansson marknadschef 
och Christer Drevin projektchef. Juryns beslut kan ej överklagas.

Vinnarna meddelas personligen inom 7 dagar från det att tävlingen avgjorts. 
Tävlingen pågår under perioden 1 maj - 31 maj.

Priser:
Första pris Presentkort 3 000 kr, KFV Marknadsföring
Andra pris Presentkort 2 000 kr, KFV Marknadsföring
Tredje pris Presentkort 1 000 kr, KFV Marknadsföring

Presentkortet går att använda i de flesta butiker i Katrineholm.  Vinsten kan inte överlåtas eller bytas 
mot kontanter. Mer info om presentkortet se: www.kfvmarknadsforing.se/presentkort

Vi önskar er ett stort och varmt lycka till!

Katrineholms Fastighets AB

Katrineholms Fastighets AB
Box 7 • 641 21 Katrineholm • Tegnérvägen 26

Telefon 0150-571 00 • bostad@kfab.se • www.kfab.se
www.facebook.com/kfabfastigheter


