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Piteå Kommun; fristad från 2020 
 
Inledning 

I kommunens beslut från 2016-06-07 över ett medborgarförslag som argumenterade för att 
Piteå skulle bli fristad säger man bl.a. att syftet med fristad Piteå är att skapa förutsättningar 
till konstnärlig gemenskap och dialog med svenska kolleger och publik, att konstnären ska bli 
en del av den svenska konstnärliga gemenskapen. Piteå ska vara en del av kulturrådets 
satsning att Sverige ska öka antalet fristäder, för att skydda det fria ordet och det fria 
konstnärliga uttrycket. Man anser också att Piteå med sin tradition, intresse och flera 
utbildningsorgan är väl lämpad för att ta emot en musiker/kompositör. Dessa förväntningar 
har redan under det första fristadsperioden i Piteå till väldigt stor del infriats. 
Piteås första fristadsartist Cris Gera har återkommande funnits med i lokal och regional media 
samt Norrbottensradion och på så sätt marknadsfört sig och sin musik, men även Piteå som 
fristad.  
Cris har under 2018 genomfört ett 15-tal uppdrag som musiker, föreläsare och paneldeltagare 
runt om i Sverige. Dessutom har Cris skrivit låten ”Piteå för alla”, som bla spelats som 
”veckans färsking” på Norrbottensradion, en hyllning till den stad och de människor som 
räddade honom undan dödshot och en plats där han funnit ett nytt hem.  
Studio Acusticum har under Festspelen haft musik och paneldebatt med fristad och 
yttrandefrihet som tema. 
Piteå har deltagit på ICORN`s nätverksträffar i Lillehammer 2017, Malmö 2018, Skellefteå 
2018 samt Stockholm 2018. I maj genomförs ICORN`s årsmöte i Rotterdam där Piteå också 
deltar. I oktober 2019 kommer Piteå att stå värd för ICORN`s nationella nätverkskonferens 
för Sveriges fristäder. 
 
 
Ekonomi 2018 
 
Medlemskap ICORN 20 000  
Stipendium 144 000 10.000 kr/månad så länge Cris var själv 

och sedan familjen anlände 13.000 kr/mån 
Bostad 45 500 

 
Ankarskatan 8 mån, Klumgatan 4 mån 

Resor till Sverige 37 000 För Cris och övriga i familjen 
Resor, seminarier mm 29 000 Fristadsmusiker, koordinator 
Koordinator 165 000 20 % koordinator inkl sociala avgifter 
Övrigt 39 500 Möbler, administrativa avgifter, el, telefon, 

internet, försäkring 
Summa 480 000  

 
 
Kostnader av engångskaraktär 2018 (ingår i ovanstående tabell) 

 
Pass, visum, vaccinationer 1 500  
Resor till Sverige 37 000  
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Resor tillbaka till hemlandet 0  
Arbetsredskap 0  
Inredning bostad 27 000  
Grunduppsättning kläder 1 000  
Utstädning bostad 0  
Övrigt o oförutsett 0  

Summa 66 500  
 

Budgetexempel övriga: 

Luleå Kommun har en budget på 400 000 kr/år (utfall 450 000 kr 2018) och Umeå har en 
budget på 550 000 kr/år för sina respektive fristadsverksamheter. Luleå kommun har trots 
utfallet endast tagit emot en person. Piteå tog under året emot ytterligare tre 
familjemedlemmar. 
 
Vad är Fristad? 
 
Fristad är precis vad det låter som – att ge fristad åt en förföljd människa. Skillnaden 
mellan detta och andra flyktingärenden är att fristaden ges åt personer som hotas och förföljs 
för att de fritt uttrycker sig konstnärligt, musikaliskt eller i text.. 
I Sverige har Kulturrådet uppdrag från regeringen att verka för fler fristäder för förföljda 
artister och för en utveckling av fristadssystemet i Sverige. 
Fristadsfrågan initierades ursprungligen av organisationen International Parlament of 
Writers, med den internationellt kände förföljde konstnär Salman Rushdie som 
ordförande, i det tidiga 1990-talet. Sedan dess har städer runt om i världen tagit initiativ till att 
låta konstnär, journalister eller andra konstutövare som inte kan utöva sitt yrke fritt i 
hemlandet få en fristad under en viss tid, vanligen två år. 
Stavanger, Strasbourg och Barcelona var bland de första städerna i världen att ta emot så 
kallade fristadskonstnär. 
Så småningom bildades medlemsorganisationen ICORN (International Cities of Refugee 
Network) som fortsatte detta arbete med utvecklad organisation och kvalitet. Den första 
svenska fristaden var Göteborg. Medlemsorganisationen ICORN växer snabbt och idag 
inkluderas även andra kulturutövare som musiker, bloggare och bildkonstnärer. Man 
samarbetar tätt med författarorganisationen PEN International. ICORN har sitt huvudkontor i 
Stavanger, Norge. Flera myndigheter och organisationer i Sverige är delaktiga i arbetet med 
fristäderna, däribland Kulturrådet, Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, 
Sveriges Författarförbund och Teaterförbundet. 
Det finns idag drygt 70 fristäder runt om i världen varav 25 i Sverige.  
Ett fristadsbehov hos en hjälpsökande person undersöks utifrån vissa kriterier. 
”Vilken konstnär, journalist, musiker, bild- eller scenkonstnär som helst, i vilket land som 
helst, som i sitt hemland är utsatt för hot eller förföljelse på grund av att hen uttrycker sina 
åsikter genom sitt professionella, konstnärliga arbete, har möjlighet att ansöka om att få 
omfattas av ICORNS fristadprogram.”  
Fristadsprogrammet skiljer sig från andra konstnärliga residensprogram genom att det 
viktigaste kriteriet vid urval inte är konstnärliga meriter, utan istället behovet att komma i 
säkerhet och/eller att få sin röst hörd och sina texter publicerade. Men det är inte bara frågan 
om att erbjuda skydd för en individ; fristadsarbetet går ut på 
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att säkra yttrandefriheten och allas globala rätt att få sina synpunkter framförda i offentliga 
sammanhang. 
Information om de svenska fristäderna finns på Kulturrådets hemsida, 
http://kulturradet.se/sv/verksamhet/Handbok-for-fristadsforfattare/ där också 
Fristadshandboken kan laddas ner. Den innehåller fakta om vad som krävs för att bli 
fristad och hur processen ska genomföras. Även ICORNS hemsida har mycket värdefull 
information. www.icorn.org  
 

Kommunens roll 
 
En kommun tecknar ett avtal med ICORN. Avtalet reglerar kommunens åtagande och 
skyldigheter. Medlemsavgiften i ICORN uppgår fn till 2 000 euro (ca SEK 20 000 SEK) per 
år. Fristaden erbjuds för en period om två år.  
 
Att ta emot en fristadskonstnär är en tydlig markering från kommunen för yttrandefrihet och 
mänskliga rättigheter men innebär också ett stort ansvar. 
 
Kommunens roll vid ett mottagande är: 
 

 Vara värd för aktuell fristadsartist. 
 Stå för bostad och inredning för konstnär och dennes familj. 
 Ett månatligt stipendium på ca 12.000-14.000 kr. 
 Stå för praktiska arrangemang och ta ansvar för konstnär och dennes familjs hälso- 

och sjukvårdskostnader, resekostnader, eventuella skolkostnader o.dyl. 
 Stå för resekostnader inklusive, pass, visum för såväl konstnär som dennes 

medföljande familj. 
 Att ha utsett en fristadskoordinator. 
 Bidra till konstnärs möjligheter till att sprida sin konst och bidra med ett nätverk för 

kontakter inom branschen. 
 
Förutom ovan nämnda formella punkter så är det viktigt att hjälpa till med det sociala 
nätverket. Kommunen bör också använda den möjlighet som medlemskapet i ICORN medger 
och delta i nätverk med andra fristäder. 
 
Även om det formella ansvaret upphör efter den utlovade tiden på två år, kommer man inte 
ifrån att kommunen har ett medmänskligt ansvar om det skulle bli problem för konstnär att 
återvända hem efter fristadsprogrammet har upphört. Detta är en situation som många av de 
nuvarande fristäderna har fått ”brottas med”.  Det finns flera exempel på att författarna varken 
har kunnat eller velat återvända till sitt hemland.  
 
Andra svenska intressenter 
 
Regeringen har i sitt uppdrag till Kulturrådet pekat på uppdraget att verka för fler fristäder. 
Kulturrådet har under åren 2018, 2019 finansierat en nationell samordnar för de svenska 
fristäderna. Samordnaren genomför också en årlig nationell nätverksträff.  
 

http://kulturradet.se/sv/verksamhet/Handbok-for-fristadsforfattare/
http://www.icorn.org/
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UD har i sin strategi för yttrandefrihet också pekat på fristadssystemet. Deras avsikt är också 
att driva frågan via Nordiska Ministerrådet, med förhoppning att det skall bli en profilfråga 
även i det arbetet. 
 

Urval av fristadsartist 
 
För att som konstnär söka till ICORN krävs att konstnär är förföljd och aktiv. Detta gör att 
ICORN är garanten för att det är en skyddsvärd person. 
 
Utvärdering av sökande sker med hjälp av internationella PEN, WiPC (writing in prison 
committe). 
 
Efter utvärdering presenteras konstnären för fristaden. Fristaden bjuder därefter in konstnären. 
 
Migrationsverket 
 
Det finns inga särskilda regler om fristadskonstnärer i den svenska utlännings-lagstiftningen. 
 
Fram till juni 2011 beviljades fristadskonstnärer uppehållstånd för besök. I juni 2011 
beslutade Migrationsverket i ett rättsligt ställningstagande att fristadskonstnär i stället kan 
bevilja uppehållstillstånd för fria yrkesutövare med stöd av 5 kap. 5§ andra stycket i UtL. 
Under förutsättning att kommunen bjuder in konstnären och dennes familj på mer än ett år är 
uppehållstillståndet berättigat till folkbokföring. Genom att familjen är folkbokförda 
berättigas de också till sjukvård och skola på samma villkor som övriga medborgare. 
 
Även konstnärens familjemedlemmar dvs. make/maka eller sambo och barn under 18 år, kan 
då beviljas uppehållstillstånd, under förutsättning att även deras försörjning är tryggad. 
 
Genom att bevilja fristadskonstnär uppehållstillstånd som fria yrkesutövare ökar 
möjligheterna att stanna kvar i Sverige efter tiden för inbjudan. Om konstnär kan försörja sig, 
genom sitt konstnärskap, kan Migrationsverket bevilja permanent uppehållstillstånd. 
 
Om konstnär inte kan försörja sig men inte anser sig kunna återvända till hemlandet efter att 
tiden för inbjudan löpt ut återstår möjligheten att ansöka om asyl. 
 
Något sätt att garantera att fristadskonstnär får stanna i Sverige finns dock inte. 
 
Ekonomi 
 
Det är flera faktorer som påverkar ekonomin. Hur många familjemedlemmar följer med 
konstnären och hur stor bostad behövs, hälsotillstånd mm. Vilka framgångar att publicera sina 
verk, delta i föreläsningar, seminarier mm. Initialt är det också merkostnader för kläder, 
inreda bostaden och skaffa arbetsredskap. Migrationsverkets mininivå för skälig levnadsnivå 
är en ersättning på 13 000 kr/månad. 
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Med referens till, och kontroll med de andra svenska fristäderna, är ett rimligt antagande att 
den årliga budgeten ligger på 550 000 kr/år. Till detta kommer uppstartskostnader och andra 
engångskostnader i storleksordningen 200 000 kr.  
 
Vissa möjligheter finns att söka bidrag från Kulturrådet för fristadskonstnärens evenemang 
och aktiviteter. 
 
Hot och säkerhet 
 
Det kan i många fall föreligga en hotbild mot fristadskonstnären. Då är det viktigt att 
involvera polis, kommunens säkerhetsansvarige, fastighetsägare m.fl. för att agera på ett 
sådant sätt att säkerheten för fristadskonstnären upprätthålls i största möjliga mån. Det finns 
också möjlighet att söka sekretess hos skatteverket då fristadskonstnären ansöker om 
folkbokföring. 
 
Samverkan 
 
För att säkerställa en fast bas är det viktigt att skapa en bas för fristadskonstnärens sociala 
nätverk. Utöver det så finns det flera nätverk som kan bistå i det professionella nätverket och 
skapa möjligheter att presentera och publicera sina verk. 
 
Erfarenheter från andra fristäder 
 
Den första tiden för fristadskonstnär är den svåraste och den sociala stöttningen är som allra 
viktigast. Konstnär har lämnat vänner och bekanta, kanske också hela eller delar av sin familj. 
Konstnären kommer med största sannolikhet från en svår situation i sitt hemland och kommer 
till ett välmående Sverige.  
 
Se till så att det i budgeten också finns utrymme att finansiera en social kontakt som följer 
med vid kontakter med andra myndigheter som bank, skatteverket, ambassad, migrationsverk, 
försäkringskassan, skolan, vårdcentral mm. 
 
Använd gärna fristadskonstnären för att utveckla kommunens fristadsprogram. 
 
En fristadskonstnär har gett en injektion åt andra städers litterära liv. 
 
Viktigt med planering för livet efter fristadstiden. Hur skall en situation hanteras där konstnär 
varken kan eller eventuellt vill återvända till sitt hemland. 
 
Sammanfattning 
 
Ett fristadsprogram måste vara en angelägenhet för hela kommunen inte bara en 
kulturförvaltning. Erfarenheterna från andra fristäder är att det är många kommunala 
verksamheter, bolag och externa aktörer som krävs för att ett fristadsprogram skall fungera. 
Erfarenheten är också att den egna insatsen i form av arbetstid har underskattats. 
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Medlemskapet i ICORN är viktigt och en förutsättning för att hitta den konstnär som passar in 
i vad fristaden kan erbjuda. Medlemskapet i ICORN ger kommunen en samarbetspartner före, 
under och efter fristadsprogrammets genomförande. 
 
Beroende på val av konstnär och vilka omständigheter denne har verkat i som 
familjesituation, eventuell hotbild, hälsotillstånd mm påverkas komplexiteten och vilka olika 
kommunala verksamheter och olika myndigheter som kommer att behöva vara involverade i 
ett fristadsprogram. 
 
Det är många kontakter som skall tas, före ankomsten, direkt vid ankomst och löpande under 
hela fristadsprogrammet. Det kan också finnas behov till olika kontakter efter 
fristadsprogrammets genomförande beroende på om och när fristadskonstnären kan återvända 
hem, eller om det är aktuellt att söka asyl eller uppehållstillstånd. 
 
För- och Grundskola kommer att behöva vara involverad för ev. barns skolgång och 
hemspråksundervisning. Gymnasiet behöver vara delaktig i äldre barns fortsatta skolgång. Det 
behövs kontakter med migrationsverk, skatteverk, försäkringskassa, polis, sjukvård, tandvård, 
tolkar, energibolag, telefonbolag, bank mm. Socialtjänsten kan behöva vara involverade i 
olika familjesituationer som kan inträffa under fristadstiden. Det erfordras kontakter med 
fastighetsägare, försäkringsbolag m fl. Det behövs ett socialt nätverk inte bara för 
fristadskonstnär utan också för ev. medföljande familjemedlemmar. 
 
Utöver detta så behövs ett stort antal kontakter för fristadskonstnärens professionella 
yrkesutövning såsom förlag, publicister, översättare m fl. Fristadskonstnären behöver 
assistans för att kunna medverka i olika sammanhang för att presentera verk, delta i 
seminarium mm 
 
Sammantaget innebär det ett betydande åtagande för kommunen, före, under och efter 
fristadsprogrammet, och behovet av koordinering mellan olika verksamheter är ett måste. Det 
är också viktigt att olika kommunala verksamheter känner ett åtagande att bidra till 
fristadsprogrammets genomförande för att det skall vara praktiskt möjligt att genomföra. 
 
Hur har det gått för Piteå under kommunens första 

fristadsperiod? 
 
Generellt har det gått väldigt bra och Piteå har fått mycket positiv återkoppling från både 
ICORN och andra fristäder över det arbete som gjorts. Detta beror till stor del på att vår 
fristadsmusiker Cris Gera själv har de kvaliteter som krävs för att klara av livet som 
fristadskonstnär, framförallt tack vare den sociala kompetens som Cris besitter och som gjort 
att han har tillägnat sig ett personligt nätverk både lokalt i Piteå men också nationellt. Cris har 
också lagt en stabil och positiv grund för att ha möjlighet att stanna och verka i Sverige med 
Piteå som hemort. 
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Förväntningar 
 
I Kommunens beslut från 2016-06-07 över ett medborgarförslag som argumenterade för att 
Piteå skulle bli fristad säger man bla att syftet med fristad Piteå är att skapa förutsättningar till 
konstnärlig gemenskap och dialog med svenska kolleger och publik, att konstnären ska bli en 
del av den svenska konstnärliga gemenskapen. Piteå ska vara en del av kulturrådets satsning 
att Sverige ska öka antalet fristäder i Sverige för att skydda det fria ordet och det fria 
konstnärliga uttrycket. Man anser också att Piteå med sin tradition, intresse och flera 
utbildningsorgan är väl lämpad för att ta emot en musiker/kompositör. Dessa förväntningar 
har till väldigt stor del infriats. Se exempelvis bilaga 1 där listas alla engagemang som Cris 
deltagit i 2018. 
 

Ankomsten 
 
Efter ett drygt års sökande fick kommunen via ICORN kontakt med Cris Gera, artist från 
Zimbabwe, som under ett års tid varit på flykt i Sydafrika, efter att ha upplevt dödshot för att 
ha skrivit en sång om hur illa det är ställt i landet och att de styrande måste se hur folket lider. 
 
Då kommunen väl fick kontakt med Cris hösten 2017 gick det relativt fort trots visst 
administrativt krångel och byråkrati hos Migrationsverket och Svenska ambassader. Den 12 
januari 2018 landade Cris på Luleå Airport i mörker och isande kyla. I det här skedet är 
ICORN av avgörande betydelse för att stödja kommunen och fristadskonstnären med 
kontakter och all byråkrati som krävs för att få tillstånd och resa på plats. 
 

 

 

 

 

Organisation 
 
Kultur, park och fritidsförvaltningen fick ansvar och budget för fristad Piteå. Följande 
personer/funktioner utsågs: 
Micael Jonsson, kulturchef  Ansvarig avdelningschef Kultur, park o fritid  
Per Lenndin, projektledare KPF Fristadskoordinator på 20 %  
Roger Norén, Studio Acusticum Kontaktperson för Cris som musiker  
 
Förutom ovanstående formellt ansvariga har följande engagerade personer och funktioner 
varit en avgörande faktor för det positiva resultat som åstadskommit. 
Erik Lundström, Studierektor  Framnäs folkhögskola   
Anna-Stina Eriksson, Diakon Svenska kyrkan Piteå   
Ulf Fjällström  Näringslivsenheten Piteå Kommun  
Marcus Olsson  Go Business 
 
Utifrån den formella struktur på organisation och ansvar som erbjudits har sedan Cris och 
familjen skapat ett eget nätverk med personer som varit det nät som tagit hand om honom 
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både socialt och yrkesmässigt. Idag har Cris och familjen en bra grund för en framtid i Piteå 
tack vare detta nätverk. Följande övriga organisationer kan nämnas, organisationer som alla 
haft representanter som tagit emot Cris och hans familj med öppna armar. Djupvikskyrkan, 
Wibax innebandy, Språkslussen, Norrmalmsskolan, Tallåsens förskola, Vuxenutbildningen 
SFI Piteå,  
 

Kommunikation 
 
Cris har återkommande funnits med i artiklar i lokal och regional media samt 
Norrbottensradion och på så sätt marknadsfört sig och sin musik men även Piteå som fristad.  
 
Cris har under 2018 genomfört ett 15-tal uppdrag som musiker, föreläsare och paneldeltagare 
runt om i Sverige. (Se bilaga 1) Dessutom har Cris skrivit låten ”Piteå för alla”, som bla 
spelats som veckans färsking på Norrbottensradion, en hyllning till den stad och de människor 
som räddade honom undan dödshot och där han funnit ett nytt hem.  
 
Studio Acusticum har under Festspelen haft musik och paneldebatt med fristad och 
yttrandefrihet som tema. 
 
Piteå har deltagit på ICORN`s nätverksträffar i Lillehammer 2017, Malmö 2018, Skellefteå 
2018 samt Stockholm 2018. I maj genomförs ICORN`s årsmöte i Rottedam där Piteå också 
deltar. I oktober 2019 kommer Piteå att stå värd för ICORN`s nationella nätverkskonferens 
för Sveriges fristäder. 
 

Boende och logistik 
 
Kommunen har hyresavtal för bostad till Cris via PiteBo. Först då Cris var själv i en 
studentlägenhet på Ankarskatan och sedan då familjen anlände en lite större hyresrätt på 
Klumgatan. Kommunen har köpt inredning och möbler second hand på Röda Korset och PMS 
och även tillhandahållit dator och mobiltelefon. 
 

Socialt stöd 
 
Det främsta sociala stödet har Cris själv ordnat tack vare sitt eget upparbetade nätverk i Piteå. 
Cris och familjen har inte heller varit i behov av något övrigt stöd exempelvis psykolog. 
Kommunens fristadskoordinator har hjälpt till med det praktiska såsom boendet, 
uppehållstillstånd, folkbokföring, personnummer, skola, förskola, SFI, bankärenden, 
skatteverket, försäkringskassan, förmedling av kontakter, ICORN-aktiviteter, övriga 
myndighetskontakter, allehanda praktiska frågor mm. 
 
Arbete och framtid 

 
Cris beslutade sig tidigt för att starta enskild firma och skaffa A-skattsedel, vilket kommunens 
näringslivsenhet hjälpte till med. Det innebar att Cris tidigt började fakturera för sina 
framträdanden och lärde sig hur det är att vara företagare i Sverige. Han har en vision om att 
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kunna leva som artist/låtskrivare, men kommer åtminstone till att börja med behöva 
komplettera den karriären med arbete.  
 
Cris fru, Sophy Gera, som anlände till Piteå juni 2018 har lärt sig svenska genom SFI och har 
nu inlett en praktik/utbildning hos kommunen till undersköterska. Sophys mål är att bli 
sjuksköterska. Sophy har också bidragit till familjens ekonomi genom att engagera sig som 
säljare för Tupperware.  
 
12 januari 2020 upphör Piteå Kommuns ansvar som fristad för Cris. Då finns möjligheten att 
söka förlängt uppehållstillstånd och därifrån så småningom bli svenska medborgare. Den stora 
utmaningen för familjen inför framtiden förutom att få förlängt uppehållstillstånd är att hitta 
ett boende i Djupvikenområdet där de och barnen känner sig hemma samt att klara sin 
försörjning. 
 
Fristad Piteå 2018 i punktform 
 

 Cris anländer till Piteå fredag 12 januari, mitt i smällkalla vintern och flyttar in på 
Ankarskatavägen. 

 23-25 februari åker Cris till Umeå för att delta på Umeå Littfest 2018. 
 Fredag 16 mars uppträder Cris på regional Kulturkonferens i Boden. På kvällen sitter 

Cris i juryn för SMASK Piteå, Musikhögskolornas egen Melodifestival.  
 26 mars får Cris hämta ut sitt svenska ID-kort och personnummer. 
 2-4 maj ICORNS årsmöte i Malmö Per och Cris deltar. Cris uppträder på invigningen. 
 Cris föreläser för klass 8 E på Christinaskolan 
 6 maj, Cris spelar på nationaldagsfirandet i Badhusparken och presenterar sin egen låt 

”Piteå för alla”. 
 13 juni föreläser Cris på Sveriges författarförbund i Stockholm 
 14 juni Cris familj, fru och två barn, anländer till Piteå 
 18 juni spelar Cris på Festspelen på Acusticum 
 7 augusti familjen hämtar sina svenska ID-kort i Luleå 
 1 sept flyttar familjen till Klumgatan. 
 24-28 sept Cris låt ”Piteå för alla” är veckans färsking på P4 Norrbotten 
 28 sept Cris spelar med sitt band live på Radio Norrbotten 
 November beviljas vår ansökan på 50 tkr till Kulturrådet, för att utveckla Piteå som 

fristad. 
 Dessutom beviljas vår ansökan hos BD Pop för att finansiera inspelningen av en video 

av ”Piteå för alla”. 
 13-15 november deltar vi (Per, Roger, Anki och Cris) på ICORNS nationella 

nätverksträff i Stockholm. Där det också beslutas att Piteå blir värd för arrangemanget 
2019. 

 Cris spelar med sitt band på kvällen den 14 nov på ICORN-träffen. 
 Cris representerar Piteå Kommun på MR-dagarna i Stockholm15-17 nov 
 Cris deltar på Safemusic-träff 4 dec i Malmö 
 Cris deltar på Safe Haven-konferens i Malmö 5-7 dec 

 



                                                 Bilaga 5. 

 
 

 
 

Övrigt: 
 Cris har registrerat en enskild firma så att han kan fakturera för sina uppdrag och börja 

bygga upp sitt företag. 
 Cris går tre olika kurser på Framnäs Folkhögskola, musikproducent, piano och 

låtskrivare, detta sedan vt 2018. 
 Cris deltar på SFI sedan maj 2018 och är snart redo för nivå D. 
 Sophie läser på SFI sedan augusti 2018 och är redan på C-nivå. Är också säljare för 

Tupperware 
 Barnen 4 resp 11 år går på förskola resp språkslussen. Jayden den äldre flyttar snart till 

sin ordinarie klass på Norrmalmsskolan. 
 Artiklar om Cris som Piteås Fristadsmusiker i PT 180119, 180618 samt Kuriren 

180119, 180620 
 
 
/Per Lenndin 
181221 
 
 
 


