Μεταξύ Weyerbergerstrasse,Kronprinzenstrasse,Korken-

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Θέατρο και το Μέγαρο Μουσικής

ziehertrasse,Kasinostrasse και Augustastrasse είναι η

Πόλη Πληροφορίες / Κοινοτικό Γραφείο

Κινηματογράφος

βόρεια πόλη του Solingen. Πρόκειται για μια πολύχρωμη

Παιδική χαρά

Προμήθεια

Skatehalle „τροχαίο μπλοκ“

Τρόφιμα
Ανθοπωλείο
Αρτοποιείο / ζαχαροπλαστείο

Συνάντηση χώρα
Τζαμί

Νηπιαγωγείο

SOKA (Solinger πολυκατάστημα)
Ξενοδοχείο

Τι θα πρέπει να εκφράση το λογότυπο;

Bergische Community College

Το λογότυπο ως σήμα εμφανίζει μια σειρά από πολύχρωμα,

λεπτότερο. Γιατί; Θα πρέπει
να καταστήσουμε σαφές: μόνο

Κινητή

οι άνθρωποι που είναι εδώ

Rathausplatz

Σταματήστε με Όνομα

Φροντίδα για τους ηλικιωμένους

πιάτσα ταξί

Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη για τους ηλικιωμένους

Χώρος στάθμευσης

Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών

Γιατρός
μη-επαγγελματίες του ιατρικού τομέα
της υγειονομικής περίθαλψης
Φαρμακείο

ή μικρότερη, παχύτερο ή

Der bunte Stadtteil
mit Zukunft

τόσο διαφορετικές όσο η γη,

Assisted Living

Υγεία

πλατεία επιφάνειες. Αυτοί διαφέρουν σε μέγεθος, μεγαλύτερη

Ειδική Αγωγή

Ζώντας για τους ηλικιωμένους

Μενού Παράδοση

από στη συνοικία σχεδόν χωρίς περιορισμούς.

Επαγγελματική σχολή

Εστιατόριο / ανοικτό γεύμα

Alltagshilfe / υπηρεσία συνοδείας

τα καταστήματα, καφετέριες και εστιατόρια, χώρους

Βιβλιοθήκη
Internet cafe

EC ATM

οίκους ευγηρίας, οι γιατροί και τα φαρμακεία, τον πολιτισμό,

Επισημαίνει, επίσης, όπου μπορείτε να μετακινήσετε γύρω

Εκπαίδευση

Κομμωτήριο

μπορεί να συσταθεί στη ζωή χώρους διαβίωσης. Τα πάντα

συνάντησης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Καφενείο
Σνακ

διαφορετικά υπόβαθρα. Αυτός ο χάρτης δείχνει πόσο καλή
είναι κοντά μεταξύ τους: τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία,

Κοινότητα

Kiosk

συνοικία της πόλης, ζουν οι άνθρωποι από πολλά
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Ελεύθερος χρόνος

Zούμε μαζί
στην βόρεια πόλη

πληροφορίες / συμβουλές
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m
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Ζούμε μαζί στη βόρεια πόλη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γκαράζ / υπόγειο

T

είναι το σπίτι. Και παρ ‚όλες
τις διαφορές τους, οι επιφάνειες που αγωνίζονται στην ίδια
κατεύθυνση, προς τη λέξη «Μαζί». Το λογότυπο « Ζούμε μαζί
στο Solingen“ αναπτύχθηκε από την πόλη του Solingen και στο
μέλλον θα πρέπει να βρίσκεται οπουδήποτε έχει δεσμευτεί για

βενζινάδικο

μια ισότιμη συνεργασία.

Δημόσια Τουαλέτα

Ερωτήσεις και προτάσεις :

Access / Access
Ένας μονόδρομος

Η πληροφορία αυτή συντάχθηκε από το προσωπικό του
Δημοτικού Συμβουλίου Solingen. Nα μας πείτε τι βρίσκετε
καλό ή λείπει. Προτάσεις θα είναι ευπρόσδεκτες.

Αθλητισμός, Wellness

μονοπάτι

Απινιδωτές

Οριοθέτηση της βόρειας πόλης

Μετακίνηση στην συνοικία της πόλης
Klingenstadt Solingen
Lenkungsgruppe
Inklusion und
Demografie

εμπόριο, για παράδειγμα, ως εργαζόμενοι ή προσωπικό των
κοινωνικών οργανώσεων και των θεσμών, όπως μια πόλη ή
προγραμματιστής στη διοίκηση. Και ο καθένας που είναι εδώ
στο σπίτι, μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση ότι συνεχίζει να
προοδεύει. Είναι σημαντικό να συναδέλφωσης. Ως εκ τούτου:
Πάρτε ότι, ξέρετε, ζείτε στη Βόρεια πόλη „σας“ σε μια καλή
γειτονιά!
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την «Κοινωνική City
North City“ του έργου, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με:
www.nordstadt.solingen.de

είναι μεγάλη. Για πολλά χρόνια εδώ αρκετές φιλανθρωπικές
οργανώσεις λειτουργούν κάτω από μία στέγη. Πάντα
πρόκειται να μιλάμε ο ένας στον άλλο: μεταξύ των γενεών,
μεταξύ των πολιτισμών. Ο κοινός στόχος είναι: να ζήσουν μαζί,
ζουν μαζί, να αισθάνονται άνετα με το άλλο στη βόρεια πόλη.
Το Roll House
Στην πόλη του Βορρά πολλά παιδιά και νέοι άνθρωποι είναι
στο σπίτι. Στο πατινάζ και κλαμπ για τη νεολαία τροχαίο
σπίτι, μπορείτε να βρείτε μεγάλη τρόπους για να περνούν τον
ελεύθερο χρόνο τους. Όχι μόνο σπορ και όταν πρόκειται για

Στην βόρεια της πόλης, πολλά έχουν συμβεί

Η γραφική περιοχή με μέλλον

Εδώ είναι καλό να ζούμε

Η βόρεια πόλη του Solingen είναι ένα πολύχρωμο γειτονιές: Εδώ
περίπου 4.500 άνθρωποι ζουν διαφορετικά υπόβαθρα - Μόνο 74
εθνικότητες εκπροσωπούνται! Αυτή η ποικιλομορφία είναι μια
μεγάλη πρόκληση, αλλά πάνω απ ‚όλα προσφέρει απίστευτες
ευκαιρίες.
Αναζήτηση για την επαφή με τους γείτονές σας, σε γενεών
σπίτι ή σε μια από τις καφετέριες στη γειτονιά ή το περίπτερο
Τροχόσπιτο στο ανοιχτήρι toucan διαδρομή. Καθίστε άνετα σε
ένα παγκάκι στην παιδική χαρά ή να ανταποκριθεί σε αθλητικές
δραστηριότητες. Και μπορείτε να πείτε το γείτονά σας και τους
γείτονές σας από το πρώην σπίτι του. Έτσι, μπορείτε πιθανώς
να μάθετε περισσότερα σε ένα απόγευμα από ποτέ σε διακοπές.
Πηγαίνετε στο άλλο, να γνωρίσουν και να κατανοήσουν. Τις
αξίες της ζωής, που ζουν τέταρτα ανάπτυξη μέσω της ενεργού
ανθρώπους!
Πολύχρωμα είναι επίσης η εμφάνιση της βόρειας πόλης:
Υπάρχουν παλιά σπίτια, χαρακτηριστικό πολλών οικογενειών
κατοικίες, επιχειρήσεις και καταστήματα, απασχολημένος
κεντρικούς δρόμους και ήσυχες γειτονιές, γεμάτη ζωή πόλη
και χώρους πρασίνου που καλούν χαλάρωση, διασκέδαση και
παιχνίδια.

Στην βόρεια της πόλης, είναι μια καλή ζωή. Η άμεση περιοχή
και σε κοντινή απόσταση με τα πόδια θα βρείτε (σχεδόν) όλα
όσα χρειάζεστε για μια ζωή: το φούρναρη και τον κουρέα γύρω
από τη γωνία, καταστήματα για τις καθημερινές ανάγκες, τις
παιδικές χαρές και τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, τα σχολεία,
την κεντρική χώρους όπως το σπίτι multi-γενιά, μια όμορφη
περιφερειακό δικαστήριο (πλατεία Mercimek), Πολιτισμού στο
θέατρο και αίθουσα συναυλιών, μια αστική γραφείο, η δημόσια
βιβλιοθήκη και κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων σε άμεση
γειτνίαση και πολλά άλλα.

Κοινωνική Πόλη βόρεια πόλη
Στην βόρεια πόλη έχει γίνει πολύ τα τελευταία χρόνια. Βοηθάει
χρηματοδότηση από το Land Nordrhein-Westfalen, με τίτλο
„Κοινωνική City North City“, με μπορούν να πραγματοποιηθούν
οι πολλές κοινωνικές και διαρθρωτικές βελτιώσεις.
Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι
χρησιμοποιούν για τη βόρεια πόλη και το σχήμα αυτό είναι.
Η μία, επειδή ζουν στην περιοχή και αυτό είναι να τους το
θέμα της καρδιάς. Το άλλο, επειδή έχουν δουλειά σε αυτό το

Η γειτονιά έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια: Με το
Δημαρχείο και την πλατεία του Δημαρχείου, έχει λάβει ένα
mid-μερικά χρόνια πριν, που έλειπε καιρό. Και σε πολλές
περιπτώσεις θα μπορούσαμε να δούμε τώρα: Ας γιορτάσουμε
καλά. Η North City Festival, για παράδειγμα, έχει μακρά
παράδοση: αυτή Σχεδιασμένο από ενώσεις, ιδρύματα,
σχολεία, παιδικούς σταθμούς και πολλά άλλα αφοσιωμένους
ανθρώπους από τη γειτονιά.
Το Επαρχιακό Γραφείο
Στο δρόμο Kuller, το 2008, το Επαρχιακό Γραφείο έχει
συσταθεί. Είναι πλέον σημαντικό σημείο επαφής για τους
πολίτες. Εδώ είναι επίσης ο διαχειριστής γειτονιά για να
βρει το πρόσωπο επαφής και συνήγορος στο χώρο. Είναι
στην ευχάριστη θέση να λάβουν τις ιδέες και τις προτάσεις
για αλλαγές στη γειτονιά, εάν βοηθά να επιδιωχθεί, για
παράδειγμα, αίθουσες για συνεδριάσεις ή με τη μεσολάβηση
επαφές με ομάδες που συνεδριάζουν στην περιοχή.
Η γενεών / Das Mehrgenerationenhaus
Ένα σημαντικό σημείο συνάντησης για το τρίμηνο είναι η
γενεών σπίτι. Εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες και
ηλικιωμένους, ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τα παιδιά και
τους νέους, μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού,
διεθνής συνάντηση της ομάδας - η ποικιλία των προσφορών

πατινάζ: Δεδομένου ότι η επέκταση το 2012 είναι δίπλα σε
ένα καφέ της νεολαίας και lounge και αίθουσες σεμιναρίων,
κουζίνα, όπου μαθήματα μαγειρικής πραγματοποιούνται
τακτικά, και ένα γραφείο για διαβουλεύσεις.
Η SOKA (Solinger πολυκατάστημα)
Καλή Χρησιμοποιείται σε προσιτή τιμή προσφέρει SOKA:
έπιπλα, ρούχα, παιχνίδια και πολλά άλλα - σχεδόν σαν
καινούργιο. Μια αλλαγή Προσαρμογή είναι στο χώρο του
ξενοδοχείου, υπάρχει ένας χώρος παιχνιδιού και αποδυτήρια
και καφέ έχει από καιρό ένα δημοφιλές σημείο συνάντησης.

Πεζοδρόμιο και διάβαση πεζών
χωρίς φραγμούς (Ευρύτερη υπερβαίνει τα
150 cm, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια)

περιορισμένη πρόσβαση
(Πλάτος 120 έως 150 εκατοστά /
μη επίπεδη και αντιολισθητική επιφάνεια)

δεν είναι πλήρως προσβάσιμα
(Ταχύτερη από 120 εκατοστά /
μη επίπεδη και αντιολισθητική επιφάνεια)

Άτομα με ειδικές ανάγκες στάθμευσης
(αυτοκίνητα)
(Με τον αριθμό των θέσεων)
2 Πλάτος τουλάχιστον 350 cm και
500 εκατοστά
2 Πλάτος μεταξύ των 230 εκατοστών και 350
εκατοστά
2

Πλάτος στενότερο από 230 εκατοστά

δεν υπάρχει πεζοδρόμιo
σήραγγα
Κλίση 6-10% /
ισχυρή αυτο-drive
Κλίση μεταξύ 10 και 20%
ή περιστασιακή απότομες κλίσεις /
των ισχυρών βοηθητικών
ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι απαραίτητο
σκάλες
Drängelgitter προσβάσιμο
Δεν Drängelgitter αναπηρική καρέκλα
κατάλληλος
Δεν Drängelgitter προσβάσιμο
Συστολή μεταξύ 90 εκατοστών και 150 cm *
Συστολή στενότερο από 90 cm *

Η πρόσβαση και η είσοδος

(Μόνο σε δημόσια κτίρια, νεκροταφεία)
μεγαλύτερο από 150 εκατοστά
στενότερο των 150 cm
στενότερο από 90 cm

περισσότερες εγκαταστάσεις
Ανελκυστήρας
WC

Προγραμματισμένες φανάρια πεζών / πεζών
φανάρια πεζών (Με ηχητικό σήμα, πλάκα δόνηση και
την κατεύθυνση του βέλους)

Νησί νησί προγραμματισμένη κυκλοφορία / κίνηση
(Εκπροσώπηση όταν δεν υπάρχει φως υπάρχει μόνο)

Η μετάβαση χωρίς φραγμούς / με φώτα

1
2
3
4
5
6
7

Οδοντιατρική / Ορθοδοντική
Γενικής Ιατρικής
Αυτιά, τη μύτη και το λαιμό
Γυναικολογία
Παθολογία
Ορθοπεδική
Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής

μη επαγγελματίες του ιατρικού τομέα
της υγείας
2 =Λογοθεραπείας
1
2
3
4
5

Φυσιοθεραπεία
Λογοθεραπείας
Εργοθεραπεία
Naturopaths
Κέντρο Θεραπείας

φαρμακείο

κάθισμα
Οριοθέτηση της βόρειας πόλης

Υγεία /
Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις
Η προσβασιμότητα των πρακτικών είναι μόνο να
στην είσοδο του οδικού χώρου
φαίνεται.
Χωρίς φραγμούς πόρτα

(Curb μείωση <3 cm)

(Πόρτα ευρύτερο από 150 cm)

Μετάβαση περιορισμένη πρόσβαση /
με τα φανάρια (πτώση συγκράτηση> 3 cm)

(Πλάτος πόρτας μεταξύ 90 εκατοστών και 150 cm)

Όλες οι άλλες μεταβάσεις δεν είναι προσβάσιμα από
αναπηρικά αμαξίδια.

2 = Γενικής Ιατρικής

Ramp

* Ήταν αντιπροσώπευαν μόνο το στενότερο συστολή,
στην τοποθεσία, μπορεί να είναι περισσότερο
Οδική διάβαση στην περιοχή κυκλοφορίας

Οι γιατροί

προτιμαμε
πρόσβαση …

Eπεξηγήσεις

Του κατωφλιού περιορισμένης εμβέλειας

Η πόρτα δεν χωρίς φραγμούς

(Πόρτα στενότερο από 90 cm ή στάδια)
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Βρείτε τον καλύτερο τρόπο

Σπίτι στη βόρεια πόλη

πόλη του Βορρά. Ο στόχος εδώ είναι να αναγνωρίσει με την

πολλές ευκαιρίες για να συναντηθούν και να μιλήσουν με τον

Επίσης, σε αυτή την πλευρά της κάρτας είναι να δούμε την
πρώτη ματιά, όπως συμβαίνει και με τους τρόπους:
Είναι προσβάσιμη; Είναι ανηφόρα ή κατηφόρα; Πρέπει να
υπολογίζεται με σκαλοπάτια, σκάλες ή στενό; Είναι ίσως ακόμη
καλύτερα, μια διαφορετική σύνδεση για να διαλέξετε;
Αυτes είναι σημαντικές πληροφορίες για τους ανθρώπους που
πρέπει να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά, επειδή υπάρχουν
εμπόδια για να ξεπεράσtoun: οι άνθρωποι πιέζoun ένα
καρότσι, κάθεται σε μια αναπηρική καρέκλα, που δεν είναι τόσο
καλά με τα πόδια ή, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να δούμε
τόσο καλa .

Συμβίωση

Στην πολύχρωμη και ποικιλόμορφη πόλη του Βορρά, υπάρχουν
άλλον. Για παράδειγμα, τις καθημερινές αγορές, σε SOKA
cafe, στο σπίτι πολλαπλών γενεών, σε τροχαίο το σπίτι, αλλά
και στην ύπαιθρο.
Για παράδειγμα, στην όμορφη πλατεία Mercimek μπροστά από
το σπίτι πολλών γενεών, για τις παιδικές χαρές στο Haumannstraße, Cäcilienstraße και Burgstraße. Είχαν μετατραπεί ώστε
να παρέχει στους απογόνους ενδιαφέρον και για τους γονείς
και τους παππούδες καθίσματα. Αρκετά επανασχεδιασμένο
ήταν ο χώρος πρασίνου στην Vorspel. Τώρα υπάρχουν καλέσει
μεγάλη λιβάδια για να παίξει και πικνίκ, συμπεριλαμβανομένου
ενός σούπερ διαφάνεια σε μια πλαγιά.
Και η παιδική χαρά στο πρώην
σταθμός του Βορρά

Η κάρτα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει να κινήσει καλά

προσφέρει κάτι για κάθε γενιά. Εκτός από τα παιχνίδια

μέσα στο τρίμηνο, για να φθάσει και να χρησιμοποιήσετε

για τα παιδιά υπάρχει μια τεχνητή πίσσα και μια στεφάνη

όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται εδώ. Αλλά είναι κάτι

καλαθοσφαίρισης για τη νεολαία και μια σειρά από όργανα

περισσότερο από την υπέρβαση των αρχιτεκτονικών εμποδίων:
Kανείς δεν θα πρέπει να αποκλειστεί.

Korkenziehertrasse

Ο δεδηλωμένος στόχος είναι: «Ζώντας μαζί». Θέλουμε να

Kinderspielplatz

κάνουμε την πόλη μας, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι na έχουν
Ballspiele

ίσα δικαιώματα να ζουν και να συμμετέχουν εδώ - δεν έχει

Seniorentreffpunkt
Fitnesspunkte

σημασία αν είναι άνδρες ή γυναίκες, νέοι ή ηλικιωμένοι, τι
γλώσσα μιλάνε, τι εκπαίδευση, τι δουλειά ή ποια θρησκεία
έχετε, αν εμποδίζει ή όχι. Επειδή: Κάθε άνθρωπος είναι ο
ehe

τρόπος που είναι. Και αυτό είναι καλό.

ma

«Ζώντας μαζί» σημαίνει ότι πλησιάζετε ο ένας τον άλλο, με το
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άλλο να μιλάμε, να γνωρίσουν καλύτερα. Και αυτό σημαίνει,
επίσης, ότι θα μοιραστούν, βλέποντας ο ένας τον άλλον και να
υποστηριχθεί ο ένας τον άλλον. Έτσι, πολλά εμπόδια είναι ίσο

γυμναστικής για ενήλικες και ηλικιωμένους. Συνάντηση τόπο

πολύ πιο εύκολο να ξεπεραστούν με ένα χέρι που βοηθά.

και περίπτερο είναι το „τουκάν“. Εδώ μπορείτε να δανειστείτε

Είναι σημαντικό να σπάσει τους φραγμούς, ιδίως στα κεφάλια

παιχνίδια.

. Μια καλή γειτονιά είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος - και αυτό

Πληροφορίες: Karen Odenius,

είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι μπορείτε να

Τηλέφωνο: 0212 2313440

αισθάνeste άνετα και στο σπίτι.

Διευθύνσεις και σημεία επαφής / εσωτερικό:
Mehrgenerationenhaus
Διεύθυνση: Mercimek-Platz 1, 42651 Solingen
Τηλέφωνο: 0212 202763 ή 0212 287225
Επικοινωνία Konstantin Ελευθεριάδης
Διαχείριση Γειτονίας στο Επαρχιακό Γραφείο
Διεύθυνση: Kullerstraße 4-6, 42651 Solingen
Τηλέφωνο: 0212 231344 - 0
Επικοινωνία: διαχειριστής γειτονιά Annika Bellmann
E-mail: a.bellmann @ awo-aqua.de
Ιστοσελίδα: www.nordstadt.solingen.de
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή 9.00 π.μ.-16.00 ώρα
Roll Haus
Διεύθυνση: Konrad Adenauer-Str 8 -10, 42651 Solingen
Τηλέφωνο: 0212 2216149
Επικοινωνία: Tanja box
E-mail: info@rollhaus.de
Ιστοσελίδα: www.rollhaus.de
Solinger πολυκατάστημα - SOKA - 2ο χέριou
Διεύθυνση: Schlagbaumer Straße 12, 42653 Solingen
Τηλέφωνο: 0212 319408
Ιδιοκτήτης: Gabe gGmbH, Ober der Mühle 30, 42699 Solingen
E-mail: info@gabe-ggmbh.de
Ιστοσελίδα: www. gabe-ggmbh.de
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή, 30,09 - 18,00 ώρα
Σάββατο 09,30 - 16,00 ώρα
Θέατρο και Μέγαρο Μουσικής - ταμείο του θεάτρου
Διεύθυνση: Konrad Adenauer-Straße-71, 42651 Solingen
Τηλέφωνο: 0212 204820
Επαφές: Marion Kretzschmar, Marijana Spelter
E-mail: theaterkasse@solingen.de
Ιστοσελίδα: www.theater-solingen.de
Ώρες λειτουργίας (κατά τη διάρκεια των διακοπών μπορεί να
μειωθεί):
Δευτέρα - Παρασκευή, 09.30 - 12.30 ώρα
Δευτέρα και Πέμπτη 15,30 με 18,30 ώρα
και 1 ώρα πριν την έναρξη του γεγονότος

Διοίκηση / Δημαρχείο Solingen
Διεύθυνση: Rathausplatz 1, 42651 Solingen
Τηλέφωνο: 0212 290 - 0
E-mail: post@solingen.de
Ιστοσελίδα: www.solingen.de
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή 8,00 – 13,00 ora
επιπλέον Πέμπτη 14,00 με 18,00 ora
Ακριβώς δίπλα:
Bergische Volkshochschule Solingen
Διεύθυνση: Mummstraße 10, 42651 Solingen
Τηλέφωνο: 0202 563 - 2607
E-mail: info@bergische-vhs.de
Ιστοσελίδα: www.bergische-vhs.de
Κοινοτικό Γραφείο Galleries Clemens
Διεύθυνση: Mummstraße 10, 42651 Solingen
Τηλέφωνο: 0212 290 - 0
E-mail: buergerbuero@solingen.de
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή 8,00 - 18,00 ora
Σάββατο 9,00 - 12,00 ora
KundenCenter Stadtwerke Solingen – εκμετάλλευση
Διεύθυνση: Kölner Straße 131, 42651 Solingen
Τηλέφωνο: 0212 295 - 2222
E-mail: info@sobus.net
Ιστοσελίδα: www.sobus.net
Stadtbibliothek Solingen (με internet cafe)
Διεύθυνση: Mummstraße 10, 42651 Solingen
Τηλέφωνο: 0212 290 - 3210
E-mail: stadtbibliothek@solingen.de
Ιστοσελίδα: www.stadtbibliothek.solingen.de
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα κλειστά
Τρίτη - Παρασκευή 10.00 - 20.00 ora
Σάββατο 10,00 - 16,00 ora
Ερωτήσεις και προτάσεις
Ιδέες και οι προτάσεις σας είναι ευχαρίστως δεκτes
Heike Auer, Demografiekoordination, Τηλέφωνο: 0212
290 - 4277
Andrea Noe-Kückelhaus, Behindertenkoordination,
Τηλέφωνο: 0212 290 -5281 E-Mail: gemeinsam@solingen.de

