
 

 

Välkommen in - till Fyrisgården 
 
Vi kallar Fyrisgården för en mötesplats för alla. Vi vill nämligen att människor i olika åldrar och med 
olika bakgrunder ska kunna mötas och lära av varandra.  
 
Fyrisgården ordnar fritidsaktiviteter för människor i alla åldrar. Det finns många olika aktiviteter och 
grupper som du kan vara med i. Berätta för oss om du har egna förslag på aktiviteter. Kanske kan vi 
starta en ny grupp för ditt intresse.  
 

Vad kan du göra på Fyrisgården? 
Vi har ett stort hus med både stora och små rum. Här är några av våra rum: 

• vävstuga 
• snickarverkstad 
• syrum 
• ateljé för skapande 
• flera kök med möjlighet att laga mat och baka 
• stor sal som passar för dans och teater 
• café att umgås och prata i 
• musikrum med instrument och inspelningsutrustning. 

 
På Fyrisgården finns grupper för bland annat: 

• handarbete 
• slöjd för barn och unga 
• teater 
• legobygge 
• dans för människor med funktionsnedsättning 

 
Vill du göra något annat? Prata med oss på Fyrisgården. Kanske kan vi starta en ny grupp för ditt 
intresse. 
 
På Fyrisgården har vi också många olika aktiviteter för människor med funktionsnedsättningar. Vi 
tycker att det är viktigt att alla får vara med och att människor med funktionsnedsättningar och 
människor utan funktionsnedsättningar också får mötas och lära känna varandra.  
 



Hur fungerar Fyrisgården? 
Fyrisgården är en förening. Det betyder att det är medlemmarna själva som demokratiskt bestämmer 
vad Fyrisgården ska göra. Varje år väljer medlemmarna en styrelse som håller i planeringen och 
ekonomin under åren. Det praktiska arbetet sköts av en verksamhetschef och ungefär tio anställda. Att 
bli medlem kostar bara 100 kronor per år för en person, eller 150 kronor för en hel familj.  
 

Var ligger Fyrisgården? 
Fyrisgården ligger på Svartbäcksgatan 58 vid Fyrisån nära Uppsala centrum. Det är lätt att ta sig hit till 
fots, på cykel, i buss eller i bil.  
 

Så här når du oss 
Har du några frågor? Ring till oss på telefon 018-23 87 44 eller skicka e-post till exp@fyrisgarden.se. 
 

Välkommen! 
 
Fyrisgården 
Svartbäcksgatan 58 
753 33 Uppsala 
Tel. 018-23 87 44 
E-post exp@fyrisgarden.se 
Webbadress: www.fyrisgarden.se 
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