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NU är dET LiV oCH rÖrELSE

E
gentligen skulle jag naturligtvis ha skrivit den här 
krönikan i mitt arbetsrum på Fyrisgården. Jag har 
försökt några gånger. Men skrivron vill liksom inte 
komma. Så här sitter jag vid köksbordet hemma istäl-

let och knattrar på datorn. 
Som idag på förmiddagen. När jag slog mig ner vid datorn 

kunde jag inte sluta lyssna på vad som hände i snickarverks-
ta’n, tvärs över korridoren. Det sågades. Det trummades. Och 
fnissades. Ljuden visade sig komma från tre glada fritids- 
killar i full färd med att bygga och måla. Min koncentration 
minskade ungefär lika mycket som humöret steg. 

Häromdagen gjorde jag också ett försök. Men det var så 
svårt att inte fastna i den ivriga sången från musikrummet i 
andra änden av korridoren. Det var högstadieelever från Tuna- 
bergsskolan på studiebesök som sjöng.

Det är helt enkelt ett liv och en rörelse utan dess like på 
Fyrisgården just nu. Massor av människor i huset, nya akti-
viteter, projekt som drar igång och nya som planeras. Här i 
tidningen har det lämnat tydliga spår i kalendariet på sista 
sidan. Det gick inte att få plats med alla aktiviteter i en spalt! 
Det har aldrig hänt förut.

Liv och rörelse är kanske inte det bästa när man ska skriva 
krönikor. Samtidigt är det just så en levande mötesplats ska 
vara. Full av olika slags aktiviteter och olika slags människor 
som möts, utvecklas och lär av varandra. 

Och krönikor kan man ju faktiskt skriva hemma. 
ULriKa ÖSTEr

iNForMaTÖr PÅ FyriSgÅrdEM rEdaKTÖr FÖr MÖTESPLaTSEN

Trägnagarna har skapat härliga fantasidjur. Här är ett av dem.

mailto:ulrika.oster@fyrisgarden.se
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NyhETER

Medlemmarna i Fyrisgården kallas 
till ordinarie årsmöte onsdagen den 
6 april kl 18.30 2017 i Samlingssalen 
på Fyrisgården. Fyrisgården bjuder på 
dryck med tilltugg från kl. 18.00, mö-
tet startar kl. 18.30. 

Ärenden enligt stadga. Motioner 
ska vara lämnade eller sända till 
Fyrisgården senast 14 dagar före års-
mötet. Årsmöteshandlingar kommer 
att läggas ut på Fyrisgårdens webb-
plats. De kan också beställas från 
Fyrisgården.

Valberedningen tar emot nomi-
neringar till styrelsen. I år ska tre le-
damöter och en ersättare väljas. Lista 
på nuvarande styrelsesammansätt-
ning finns på www.fyrisgarden.se/
om-fyrisgarden. Alla väljs på två år. 
Dessutom ska två revisorer och två er-
sättare, samt en ny valberedning, väl-
jas. För förslag och nomineringar når 
du valberedningen på telefon nedan.

Sammankallande i valberedningen 
är Erika Erkstam, tel. 070-718 65 97.

För rösträtt vid årsmötet krävs 

att 2017 års medlemsavgift är betald. 
Medlemsavgiften är oförändrad 100 
kr/individ eller 150 kr/familj och be-
talas in på bg 5261-5226 före årsmötet. 
Glöm inte att uppge namn och per-
sonnummer. Om ni betalar ett famil-
jemedlemskap önskar vi namn och 
födelseår på de som ingår. Registrera 
gärna person- och adressuppgif-
terna via formuläret på webbsidan. 
Familjemedlemskap har som vanligt 
en (1) röst på årsmötet.

Varmt välkomna önskar styrelsen!

dagS FÖr ÅrSMÖTE 2017

Årets första slöjdcafé den 9 februari fick 
omkring 20 deltagare, i olika åldrar. 
Några hade med sig egna stickningar 
eller broderier, men många valde att 
pröva den uppgift som textilläraren 
Kicki Sandberg förberett, ett ”Alla hjär-
tans broderi”. 

Förkunskaperna i broderi varierade, 
men hjärtebroderiet kunde göras en-
kelt eller avancerat, beroende på skick-
lighet och egna önskemål. Dessutom 
fanns både Kicki och broderivana del-
tagare som kunde hjälpa den som fick 

problem. 
Ansvarig för slöjdcaféet är Kicki 

Sandberg, till vardags lärare på Fornby 
folkhögskola i Borlänge. Kicki är ny 
kursledare på Fyrisgården, och vi kom-
mer att presentera henne närmare i ett 
senare nummer av Mötesplatsen. 

Nästa slöjdcafé har temat Brodera 
tillsammans och hålls den 2 mars. Den 
20 april blir det sedan Stickcafé. 

Läs mer och anmäl dig på Fyris- 
gårdens webbplats, www.fyrisgarden.se/
slöjdcafe

Slöjdcafé lockade många 
En slöjduppgift, kaffe med 
dopp och trevliga människor 
i Fyrisgårdens café. där har 
ni ingredienserna i vårens 
nya satsning Slöjdcafé, som 
lockade många besökare.

Kicki Sandberg förklarar dagens uppgift för deltagarna. 
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NoTiSER

Vad händer nu, ska allt gammalt slängas ut 
och nytt komma in?
– Nej, så är det förstås inte. Vi ska istäl-
let fortsätta att bygga på Fyrisgårdens 
utmärkta grund, att vara en varm mö-
tesplats för alla. Vi vill också att fler 
Uppsalabor ska upptäcka oss. Men för 
att göra det måste vi utgå från de behov 
som finns i samhället omkring oss. Vi 
får inte fastna i det gamla, utan måste 
hela tiden vara beredda att ompröva 
och testa nytt.

Så vad är det nya som ska hända?
– Under året kommer att se över for-
merna för våra öppna verksamheter, 
som studiecirklar och intressegrupper. 
Vilka aktiviteter vill människor ägna sig 
åt, vilka tider passar, ska det vara många 
tillfällen eller bara några få av varje ak-
tivitet? Allt detta är frågor som vi kom-
mer att stöta och blöta. Redan nu har vi 
flera nya spännande aktiviteter på gång.

Berätta om dem!
– Det handlar mycket om aktiviteter 
som låter människor samlas runt ett 
gemensamt intresse, över sådana grän-
ser som ålder, kulturell bakgrund eller 
funktionsförmåga. Ett exempel är vårt 
odlingsprojekt Fyrisgårdslandet, där 
barn, vuxna och gamla tillsammans 
ska odla upp vår gård. Ett annat roligt 
och lyckat exempel är vårt nya slöjd- 
café, där alla som vill får komma och 
fika och slöjda tillsammans. Det blir 
också ett vävcafé i april där man kan 
fika och prata vävning med likasinnade. 

Hur kan man locka nya människor till 
Fyrisgården? 
– Vi måste visa vad vi är och vad vi står 
för. Det ska vi göra på olika plan –ge-
nom marknadsföring i digitala medier 
och nätverkande, men också genom att 
rent fysiskt möta och tala med männ-
iskorna. Vi har redan testat att stå ut-
anför huset och bjuda förbipasserande 
på glögg (vid Lucia) och geléhjärtan (på 
Alla hjärtans dag). Det var jätteroligt 
att se hur glada människor blir av så-
dana enkla möten, och många gånger 
ledde de också fram till att vi fick berät-
ta mer om Fyrisgården. Vi samarbetar 
också allt mer med skolorna i Uppsala 
för att nå unga med funktionsnedsätt-
ningar, och många skolklasser har re-
dan varit här på studiebesök. 

Sedan är det förstås att alla, såväl 
medlemmar som medarbetare, är am-
bassadörer för Fyrisgården och verkli-
gen lever upp till ledorden om Det goda 
mötet.

Mycket fokus på formerna för våra aktiviteter 
och på marknadsföring alltså. är det något 
mer som ska prioriteras under året?
– Ja, i verksamhetsplanen lyfter vi ock-
så fram vikten av hög kvalitet i allt vi 
gör. Vi har redan kommit en bit när det 
gäller kvalitets- och ledningssystem, 
nu arbetar vi vidare med att sätta upp 
mätbara mål för verksamheterna och 
att utvärdera hur väl vi lever upp till 
dem. Att göra besökarna mer delakti-
ga i verksamheten är ett annat viktigt 
område.

Hallå där  
Ulrica Backlund
Ulrica är ny verksamhetschef på 
Fyrisgården sedan årsskiftet. Mötesplatsen 
har frågat henne om hennes planer för 
året.

LiV oCH LUST i FoKUS 
FÖr NySKriVEN PJäS
Personalchefen Gunhild vaknar 
upp på en begravningsbyrå, som 
drivs av en daglig verksamhet. 
Gunhild är död, men en dödsängel 
ger henne rätt att stanna på jor-
den för att ta reda på vad kärlek 
och lust är. 

Det är upptakten för pjäsen 
Sagan om Liv och Lust, som spelas 
i Uppsala och runt om på flera 
platser i landet under våren och 
försommaren. 

Sagan om Liv och Lust är den 
andra föreställningen som sätts 
upp inom projektet Rätten att 
leva mitt liv. Föreställningen har 
premiär på Gottsunda Dans och 
Teater den 31 mars.

Läs mer och boka biljetter på 
www.rätten.se

UT-MaNiNgEN ForTSäTTEr
I förra numret av Mötesplatsen 
kunde ni läsa om projektet 
UT-maningen, där Fyrisgårdens 
Dagliga verksamhet ska ta sig ut i 
naturen. UT-maningen fortsätter 
med, just det, nya utmaningar. En 
solig februaridag var det Tunåsen 
och vattenbassängerna där som 
fick besök.

Noël Pöyhönen på hal is. 
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N
är jag valde att engagera mig i politik kändes det 
jättekul! Jag var 18 år och hade fått chansen att träf-
fa olika partiledare i ett projekt som min skola var 
med i. När jag pratade med alla politikerna slogs jag 

av hur enkelt det var att faktiskt kunna vara med och påverka 
hur vi alla ska ha det tillsammans. 

Mitt mål har alltid varit att alla människor ska ha makten 
över sina liv. Att man ska kunna leva det liv man vill, inte 
något som andra bestämmer åt en. 

DET FInnS MånGa oLIka oRäTTvISoR som gör att 
människor idag har olika mycket makt över sina liv. Att inte 
kunna språket, ha för lite pengar eller att ha en funktions-
nedsättning är exempel på sådant som påverkar. Det är där-
för som den egna makten – egenmakten – för personer med 
funktionsnedsättning är det område som jag lägger ner mest 
tid och kraft på som politiker. 

Vi politiker bestämmer inte över allt. Till exempel styrs 
biståndsinsatser av lagar som politiker och kommunens 
handläggare måste följa. Det är viktigt att vi gör det, för då 
får alla personer samma chans till en rättvis bedömning. Om 
det inte var så skulle risken finnas att den person som skriker 
högst eller ringer till olika politiker får mer generösa insatser 
än en annan person med samma behov. 

SaMTIDIGT TyckER jaG aTT vI I UPPSaLa har lyssnat för 
lite på vad personer med funktionsnedsättning tycker om 
själva biståndshandläggningen. Därför arbetar jag och fler 
politiker just nu tillsammans med funktionshindersrörel-

sens föreningar med nya riktlinjer till biståndshandläggarna. 
Vårt mål är att biståndshandläggningen ska vara rättvis och 
rättssäker. Och att alla ska få de insatser som de har rätt till. 

ÖkaT InFLyTanDE äR ockSå vIkTIGT för att vi ska kunna 
ha bra kvalitet i våra verksamheter. Oftast vet brukaren själv 
vad som inte funkar, och då måste vi politiker få veta det så 
att vi kan fatta rätt beslut. Därför har vi startat ett LSS-råd. I 
LSS-rådet träffar brukare och anhöriga politiker och chefer 
för att prata om aktuella frågor. Om du har synpunkter eller 
förslag på förbättringar vid någon LSS-verksamhet kan du 
skicka din fråga eller förslag till LSS-rådet. Det finns också 
brukarråd i boenden där de boende tillsammans bestämmer 
hur de vill ha det. Om man vill ha hjälp att göra sin röst hörd 
kan man även vända sig till vägledarna som jobbar med del-
aktighetsmodellen. Vägledarna finns för att hjälpa till så att 
alla har möjlighet att berätta vad de tycker och hur de vill ha 
det. 

I år ska vi också anställa en särskild brukarombudsman i 
Uppsala kommun. Självklart ska funktionshindersrörelsens 
föreningar vara med i arbetet med detta. Jag ser framemot ett 
år med mer inflytande och egenmakt för alla!

EVa CHriSTiErNiN, ordFÖraNdE (S) oMSorgSNäMNdEN 

KRÖNiKA

AllA SKA hA MAKTEN ÖvER SiNA liv

Eva Christiernin är socialdemokratisk ledamot av Uppsalas 
kommunfullmäktige, och ordförande i omsorgsnämnen. Hon  
sitter också i LSS-rådet.

”Mitt mål har alltid varit att alla 
människor ska ha makten över 
sina liv. Att man ska kunna leva 
det liv man vill, inte något som 
andra bestämmer åt en.” 
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Under hela hösten har ungdomarna på 
Fyrisgårdens öppna verksamhet Camp 
Fyrisgården laddat och repeterat för 
showen. Den 15 december fick de äntli-
gen ställa sig på scenen på Grand för att 
sjunga och spela. Musiken hade varje 
artist valt själv, och programmet blev 
en blandning av hårdrock, ballader och 
pop. 

Totalt samlade de showande ungdo-

marna in ungefär 2000 kronor, pengar 
som gick vidare till Musikhjälpens in-
samling på temat ”Barn i krig har rätt 
att gå i skola”. 

Vintershowen genomfördes i sam-
arbete med aktivitetshuset Grand. Du 
kan se delar av showen på Fyrisgårdens 
Youtubekanal. Gå in på www.youtube.
se och skriv in Fyrisgården i sökfönst-
ret för att hitta den. 

CAMp FyRiSgåRDEN ShowADE på gRAND
det rockade ordentligt när 
ungdomarna från Camp 
Fyrisgården intog scenen 
på grand för 2016 års 
vintershow. Pengarna som 
spelades in gick till barn i 
krig och deras skolgång. 

Heavy metal är grejen för rikard Tegman, Tom Forsström, Johan Ekstav och Joakim Hellgren som Kizz.

Emma Larsson och anna Hedlund pratar igenom annas uppträdandeJakob Niska charmade alla med gitarren. 

http://www.youtube.se
http://www.youtube.se
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Fyrisgårdslandet ska 
locka odlare i alla åldrar

Allt fler människor längtar efter att själva odla och skörda sin mat. Stadsodling är 
ett sätt att göra verklighet av drömmen. Nu startar Fyrisgårdens stadsodlingsprojekt 
Fyrisgårdslandet, där alla som vill får vara med och skapa en grön oas runt gården

FaKTa FyriSgÅrdSLaNdET

Projektet vänder sig till alla intresserade, men främst till dem som bor i närområdet. Under 
projektets gång arrangeras en rad gemensamma arbetsdagar, där en trädgårdsmästare 
medverkar. Fyrisgårdslandet drivs med stöd från Uppsala kommun.

Läs mer om Fyrisgårdslandet på Fyrisgårdens webbplats www.fyrisgarden.se/fyrisgardslandet

Läs mer om stadsodling i Uppsala kommuns skrift inspirationsguide för dig som vill odla i 
Uppsala. Guiden finns som pdf-fil på Uppsala kommuns webbplats. 

ovan: odling runt Fyrisgårdens hus är inget 
nytt. 1954 såg det ut så här när man vårplöjde 
potatislandet vid dåvarande Uppsala ålder-
doms- och sjukhem. 
Platsen är precis utanför friskavdelningen mot 
Svartbäcksgatan, där det senare byggdes pen-
sionärsbostäder, numera vanliga lägenheter. 

Kajsa Sjölén, projektledare för Fyrisgårdslandet. 

T.v.: Stadsodling i Fredhäll, Stockholm.
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F
yrisgårdslandet är ett stadsod-
lingsprojekt som pågår våren- 
hösten 2017.

Stadsodling, att odla på tom-
ma ytor, men också på tak och väggar, 
i städerna, har blivit allt mer populärt. 
Uppsala kommun hör, tillsammans 
med Göteborg och Malmö, till de kom-
muner som har kommit längts i att ska-
pa odlingsytor i staden. 

Projektledaren Kajsa Sjölén tycker 
att det är en utmärkt idé att odla upp 
gräsmattorna runt Fyrisgården. 

– Att odla i staden får oss att börja 
se staden som det gemensamma var-
dagsrum som det faktiskt är. Att börja 
använda det rummet mer praktiskt och 

att göra vår värld lite bättre, säger hon. 
Kajsa räknar upp en rad fördelar 

med stadsodling: att människor de-
mokratiskt kan vara med och utforma 
sin miljö, minskad klimatpåverkan 
när man odlar maten nära och en 
ökad medvetenhet om varifrån maten 
kommer.

– Det är folkbildning, miljöarbete 
och friskvård. Dessutom blir det vack-
ert och man blir glad, summerar Kajsa. 

Just de miljömässiga värdena fram-
hävs också mycket i argumenten för 
stadsodling. Men även möjligheten 
till social gemenskap, något som Kajsa 
hoppas att även Fyrisgårdslandet ska 
bidra med. 
vill du vara med? kontakta kajsa 
Sjölén kajsa.sjolen@fyrisgarden.se.

mailto:kajsa.sjolen@fyrisgarden.se
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pRoFilEN

Ewa Johansson är uppvuxen i byn Sangis, mellan Kalix och 
Haparanda. Det norrbottniska ursprunget hörs fortfarande 
när hon talar. Och trots att hon flyttade till Stockholm redan 
i 20-årsåldern återkommer Ewa gång på gång till hur upp-
växten, långt från storstaden, har präglat henne. 

– Mina rötter har genomsyrat mitt liv. Jag står stadigt och 
är jordnära och flyger inte iväg. Och så är jag engagerad för 

de viktiga frågorna, människor och framför allt de mest ut-
satta människorna, säger hon. 

Ewa är utbildad inom marknadsföring, och har prövat 
flera olika uppgifter inom detta fält. Sedan tre år tillbaka ar-
betar hon som insamlingsansvarig på Uppsala stadsmission. 
Det har, berättar hon, blivit allt viktigare för henne att följa 
sitt hjärta och göra det som känns viktigt och rätt. 

Ewa följer sitt hjärta
En jordnära norrbottning som vill förändra världen och göra skillnad för 
människor. Så beskriver sig Ewa Johansson, styrelseledamot i Fyrisgården 
och insamlingsansvarig på Uppsala stadsmission. Ewa är övertygad om 
att Fyrisgården kan göra mycket mer för människorna i Uppsala. 
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– Det låter kanske pretentiöst att säga 
det, men jag vill vara med och förändra 
världen, Uppsala, närsamhället, så att alla 
ska kunna leva ett så gott liv som det bara 
går, sammanfattar hon. 

Behovet av att göra något meningsfullt 
har tidigare fått Ewa Johansson att hoppa av arbeten ganska 
snabbt när det inte har känts rätt. Hon berättar att hon en 
gång sade upp sig efter bara en månad, trots att arbetet på 
konsultbyrån i Stockholm gick bra. 

– Det var helt enkelt inte min grej. Jag tog en helgs be-
tänketid, och det blev tydligt att det inte lockar mig att bara 
arbeta för att maximera företagets vinst. Jag måste känna att 
hjärtat pumpar för det jag gör, förklarar Ewa. 

SoM InSaMLInGSanSvaRIG på Stadsmissionen möter Ewa 
människor som lever i yttersta utsatthet, utan hem och utan 
socialt skyddsnät. Kontrasterna kan bli stora, när hon sedan 
sätter sig ner med företagsrepresentanter och diskuterar hur 
de kan stötta Stadsmissionen. Just kontrasterna hör dock till 
det som Ewa uppskattar med arbetet. 

Blir hon inte frustrerad och arg för att saker inte föränd-
ras snabbare?

Visst är det så ibland, medger Ewa, som erkänner att hon 
också kan vara en ganska otålig person.

– Men med åren har jag insett att det tar tid. Då gäller 
det att vara som en norrbottnisk fjällbjörk som inte ger sig 
utan envetet jobbar mot målet, säger hon, och påpekar att 
hon också får se mycket positivt.

Den största ljuspunkten, menar Ewa, är allt engagemang 
från Uppsalabor och företagare hon möter. Många vill verk-
ligen hjälpa till att minska utsattheten. Ewas erfarenhet är att 
allt fler vill ta ett ansvar för sin stad och människorna där. 
Och här drar Ewa paralleller till Fyrisgården

– Jag tror att även Fyrisgården har en möjlighet här som 
vi inte riktigt tar tillvara idag. Det tycker jag blir spännande 
att vara med och utveckla, säger hon.

Det måste, menar Ewa, gå att hitta sätt att få in fler med-
lemmar och att nå människor som kan ha glädje av gårdens 
verksamheter.

– Jag tror generellt att det finns många personer som vill 
gå in och stötta bra verksamhet. Så innan jag blir överbevi-
sad om motsatsen tror jag att det går att öka engagemanget, 
utmanar Ewa. 

SoM Så MånGa anDRa koM Ewa först i kontakt med 
Fyrisgården som Trägnagarförälder. Hon minns ännu käns-
lan när hon steg in i huset.

– Fyrisgården är en oas. Det var min första känsla när 
jag kom dit med barnen. Wow, vilket ställe! En hemtrevlig 
verksamhet i centrala Uppsala, säger Ewa. 

Det hann bli både Trägnagare och teater för hennes båda 
barn. I flera år bodde Ewa Johansson också granne med går-
den på Svartbäcksgatan. Hon och familjen besökte också fle-
ra  julbasarer och broloppisar. Vid det förra årsmötet valdes 
hon så in i Fyrisgårdens styrelse. 

Efter ett knappt år i styrelsen är Ewa är full av idéer och 
uppslag för gården. Hantverk, musik och kultur skulle kun-
na öppna dörrar och visa fler människor vägen in i det svens-
ka samhället, menar hon. 

– Jag tänker på alla nyanlända invandrare och flykting-
ar. De behöver verkligen mötesplatser, där de kan komma in 
och integreras i alla de fina verksamheter som finns. Tänk 
alla barn som skulle kunna komma och snickra och lära sig 
hantera verktyg. Att verkligen utnyttja lokalerna, och få in 
människor i den här hemtrevliga miljön som vi har. Det är 
en möjlighet att visa Sverige, säger Ewa. 

Läget, närheten till ån och Fyrishov, den grönskande går-
den och alla som passerar huset varje dag – allt detta är till-
gångar som kan utnyttjas ännu bättre, anser Ewa. Hon pekar 
också på de ökande klyftorna i samhället, där allt fler pensio-
närer och barnfamiljer inte har råd att bekosta kafébesök och 
aktiviteter. Här finns det mycket att göra för en förening med 
uppgiften att främja möten mellan människor. 

– De historiska vingslagen känns, att detta var inget som 
kom igår. Det känns oerhört angeläget att det får finnas kvar. 
Idag är det oftast ”quick fix” som gäller, allt ska gå så snabbt. 
Men det här är något annat. Ett mysigt offentligt vardagsrum 
där alla får plats och kan hitta något, fastslår Ewa. 

UNDER hELA SAMTALET sprutar Ewa ur sig idéer och upp-
slag till utveckling av Fyrisgården. Hon har tänkt en hel del. 
Det märks också tydligt att Ewa brinner för sitt arbete på 
Stadsmissionen. Samtidigt är hon ensamstående mamma till 
två tonåringar, bara det nog för att många ska få slut på or-
ken. Varifrån kommer Ewas kraft?

– Det kan man undra! Nä, jag är väl sån. Mitt norrbott-
niska ursprung och min tro i botten ger mig en trygghet. Jag 
känner att jag står på en stabil grund. Det finns inget som 
ruckar mig. Då är det lätt att följa sitt hjärtas röst. 

TExT oCH FoTo: ULriKa ÖSTEr

”Idag är det oftast ”quick fix” som  
gäller, allt ska gå så snabbt. Men  

det här är något annat. Ett mysigt  
offentligt vardagsrum där alla får  

plats och kan hitta något.”
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– FåR vI bjUDa På LITE vaRM GLÖGG?
Så lät det vid Fyrisåns strand under luciamorgonen 

när Fyrisgårdens medarbetare spred lite värme och sam-
tidigt informerade om Fyrisgårdens verksamhet. Många 
på hundpromenad eller på väg till jobbet stannade till 
och pratade en stund. 

På alla hjärtans dag, den 14 februari, bjöds det 
istället geléhjärtan. och inför fettisdagen bakas det just 
nu minisemlor som ska pigga upp trötta pendlare och 
hundflanörer. 

HaLLEN Har FÅTT EN aNSiKTSLyFTNiNg
Fyrisgårdens entré fick i januari ett lite nytt utseende. 
Skohyllorna har bytts ut mot nya hyllor med bänkar 
överst, den svarta anslagstavlan har klätts om och fyllts 
med affischer, och ett elektroniskt kalendarium visar 
veckans händelser. 

Det finns också informationsmaterial om förening-
en och våra aktiviteter lättillgängligt i hallen. Tanken 
är förstås att alla ska känna sig varmt välkomna, men 
också att nyfikna som tittar in snabbt ska kunna få en 
bild av vad som händer i huset. 

LEgoByggarE ViSadE UPP Sig
kön ringlade tidvis över hela vaksala torg, när fören-
ingen Swebrick bjöd in till legoutställning på Uppsala 
konsert och kongress under helgen den 18-19 februari. 
och i ett hörn av den överfulla utställningssalen syntes 
Fyrisgårdens färger och deltagare från Fyrisgårdens 
legogrupp, med häftiga verk som de skapat. 

ansvarig för Swebricks utställning var Daniel Eggens, 
som också är ledare för Fyrisgårdens legogrupp. Han 
gav de unga legobyggarna chansen att vara med och 
möta Sveriges legoelit. av intresset för utställningen 
att döma borde Fyrisgårdens legogrupp få in många 
anmälningar till nästa termin. 

På tidningens förstasidan kan du se vad Fyrisgårdens 
legogrupp visade upp på utställningen. 

FyRiSgåRDEN 
SpRED väRME



på gåNg

Det här är 
FyrisgårDen
Fyrisgården är en ideell förening som erbjuder 
meningsfull fritid för alla människor, oavsett ålder och 
funktionsförmåga.

Vi tror att goda möten och stimulerande fritid berikar 
människor. På Fyrisgården ses var och en som en 
resurs med något att ge andra. Här kan man träffas 
över en fika eller genom en aktivitet. Vi har kurser, 
studiecirklar och evenemang. Vi har flera uppdrag från 
Uppsala kommun att utföra lagstadgad verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning.

Kom meD!
Genom att bli medlem i den ideella föreningen 
Fyrisgården stödjer du vår verksamhet och får tillgång 
till allt vi har att erbjuda. Alla är välkomna!

Medlemskapet kostar 100 kronor/kalenderår för en 
person, och 150 kronor/kalenderår för en familj. 

Enklast blir du medlem genom att gå in på  
www.fyrisgarden.se/bli-medlem/ och fylla i formuläret. 
Betala sedan medlemsavgiften på bankgiro 5261-5226 
(betalningsmottagare Fyrisgården). Glöm inte att 
skriva namn på inbetalningen!

Du får …

…  tillgång till kurser, intressegrupper och aktiviteter 
på gården.

…  medlemstidningen mötesplatsen fyra gånger  
om året.

… hyra våra fina lokaler.

… rabatterade priser i vävstugan.

… lägre inträde på evenemang.

…  olycksfallsförsäkring när du vistas på Fyrisgården 
eller deltar i våra aktiviteter.

mötesplatsen För alla

SVArtBäckSGAtAn 58

018-23 87 44

ExP@FyriSGArdEn.SE 

www.FyriSGArdEn.SE

11

FÖRKulTivERiNgSDAg
Torsdag den 6 april kl 13.00-17.00.
Förkultiveringsdag i Fyrisgårdslandet. Vi planterar 
fröer i mängd och delar ut till dem som vill att driva 
upp fram till utplanteringsdagen.

slöJdcafé
Torsdag den 20 april kl 18.30-20.30
Stickcafé på Fyrisgården. Kom till Fyrisgårdens 
slöjdcafé, en mötesplats för alla. Färdiga slöjdkit 
finns att köpa, men vill du ta med ett eget hand-
arbete går det lika bra. En stickning, en virkning, 
ett broderi… Fika till självkostnadspris (gratis för 
medlemmar).

BRoloppiS/FESTivAl
Lördag den 20 maj kl 11-15
Välkommen till loppis på Fyrisgården! Som med-
lem i Fyrisgården får du utan kostnad ha ett bord 
på loppisen. I år planerar vi för en kombinerad bro- 
loppis och Fyrisgårdsfestival, så det kommer att 
hända massor i och omkring huset. 



onsdag den10 maj 17.30-19.00
Dialogforum

Lördag-söndag 13 och 14 maj 11.00-15.00
Skaparhelg Fyrisgårdslandet

Lördag den 20 maj 11.00-15.00
broloppis och festival

kaLEnDaRIUM
onsdag den 1 mars 12.00-13.30
kulturlunch    

Torsdag den 2 mars 18.30-20.30
Slöjdcafé

Torsdag den 2 mars 14.30 eller 19.00
Informationsmöte Fyrisgårdslandet

Lördag den 11 mars 17.00-21.00
Disco

Fredag den 17 mars 15.00-16.30
afternoon tea

onsdag den 5 april 12.00-13.30
kulturlunch

Torsdag den 6 april 13.00-17.00
Förkultiveringsdag

Torsdagen den 6 april 18.30
årsmöte

Lördag den 8 april 10.00-13.00
vävcafé

Lördag den 8 april 17.00-21.00
Disco

Torsdag den 20 april 18.30-20.30
Slöjdcafé

Fredag den 21 april 15.00-16.30
afternoon tea

Torsdag den 27 april 13.00-17.00
anläggningsdag

onsdag den 3 maj 12.00-13.30
kulturlunch

Lördag den 6 maj 17.00-21.00
Disco

mars - maJ 2017

posttiDning b

SVArtBäckSGAtAn 58

753 33 UPPSAlA

www.FyriSGArdEn.SE

MånDaGaR
13.00–15.30 Basargruppen

15.30–16.30 innebandycamp 

16.30–17.30 Teaterlek (start v. 10)

18.00–19.30 Teater för alla åldrar 
 (start v. 10)

     
TISDAGAR
15.00–16.30 Trägnagarna

17.00–18.30 Trägnagarna    

18.00–20.45 Camp Fantasia  

onSDaGaR
15.30–16.30 Fotbollscamp 

16.00–17.30 Legogruppen  

ToRSDaGaR
10.00–12.00 Torsdagstrevligt 

16.00–17.30 Trägnagarna  

FREDaGaR
16.00–17.00 innebandykul

16.00–17.00 Showdans Shake it 

18.00–19.00 Showdans Freestyle

VarJE VEcKa

kalendarium forts.
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