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Efterlängtad vintersol på Fyrisgården.

D
et här är min sista krönika i tidningen Mötesplatsen. 
Som vanligt skrivs den inte på plats på Fyrisgården, 
utan denna gång på Café Kardemumma vid 
Stadsbiblioteket. För att vara en person som 

ständigt intygar hur roligt det är att jobba på Fyrisgården är 
jag tydligen ovanligt pigg på att bege mig därifrån… 

Förklaringen är nog mest att jag har så väldigt svårt 
att koncentrera mig på skrivande med alla engagerande 
människor omkring mig där på Fyrisgården. Det är helt 
enkelt för roligt för att vara förenligt med skrivande. I alla 
fall för mig. 

Nu står jag hur som helst inför ett mer definitivt uppbrott. 
Från och med den första mars är jag inte längre informatör 
på Fyrisgården. Ett kapitel i min bok tar slut. I Fyrisgårdens 
historiebok är det nog mer en liten mening som avslutas, 
huset och föreningen är så mycket större än de enskilda 
människorna som under en period verkar där. 

Jag går vidare. En viktig anledning är just att jag tycker 
så mycket om att skriva. Jag kan fuska inom både det ena 
och det andra, och för all del ha ganska roligt med det också, 
men det är ord som är min profession och min yrkesmässiga 
passion. Så nu satsar jag på min frilansverksamhet som 
journalist och skribent. 

Jag lämnar informationsarbetet och kommunikationen 
i trygga händer hos Henrik, som är både välutbildad och 
kunnig inom området (mycket mer än jag, om jag ska vara 
ärlig). 

Själva Fyrisgården lämnar jag dock inte. Jag är fortfarande 
medlem. Och som jag så ofta tjatat om: det är medlemmarna 
som är Fyrisgården.

Vi ses!
Ulrika Öster

ATT GÅ VIDARE HAR SIN TID
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SPORTLOVSCAMP
med Fyrisgården

Under sportlovsveckan har det varit full fart på 
Fyrisgårdens sportlovscamp. Under två heldagar bjöds 
det bland annat på innebandy, fotboll, hinderbana 
och gladiatorkamp i Fyrisskolans gymnastiksal. När 
campen väl var över sent på onsdagseftermiddagen 
var det minst sagt glada miner på de ganska trötta 
men nöjda deltagarna. Till sommaren anordnar vi 
också ett Summer Camp med innebandy och olika 
fritids- och kulturaktiviteter. Håll ögonen öppna på 
vår hemsida efter datum!
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NOTISER

FÖRSTA STEGET TAGET MOT 
RF-MEDLEMSKAP
Den 15 februari sa Fyrisgårdens extra  
årsmöte enhälligt ja till den stadgeändring 
som ska göra det möjligt för 
Fyrisgården att ansöka om medlemskap 
i Riksidrottsförbundet. Eftersom 
stadgeändringar kräver två årsmötesbeslut 
måste ansökan dock vänta till efter det 
ordinarie årsmötet den 12 april. 

Läs mer om stadgeändringen i Mötesplatsen 
nr 4/2017.

ULRIKA SLUTAR
Ulrika Öster, informatör på Fyrisgården 
sedan drygt tre år, lämnade sin anställning 
den sista februari. Ny kommunikatör är 
Henrik Nyström, som presenterar sig på sidan 
13. Ulrika ska framöver satsa på sin egen 
frilansverksamhet som journalist. 

CAFÉ BLIR FYRISGÅRDENS NYA 
MÖTESPLATS
Den 14 mars startar Välkommen in-caféet 
på Fyrisgården. Caféet har vuxit fram ur 
integrationsprojektet Välkommen in, men 
är öppet för alla som vill ta en fika, prata en 
stund och kanske testa lite slöjd eller någon 
annan aktivitet. 

Välkommen in-caféet håller öppet onsdagar 
kl 10.00-12.00. 

Mötesplatsen frågar ut Antonio Basala från Fredens hus. Han ska 
vara med och ordna en första killmiddag för Fyrisgårdens manliga 
personal, som så småningom ska utmynna i fler middagar för 
Fyrisgårdens manliga besökare och medlemmar. 

Vad är en killmiddag?
− Initiativet killmiddag startades av jämlikhetsstiftelsen 
Make Equal sommaren 2016. Ambitionen med killmiddag 
är att ge killar och män chansen att börja med sig själva i 
kampen för ett jämställt och jämlikt samhälle. Killmiddag är 
ett sätt för män att i en trygg miljö prata om hur det är att vara 
kille/man utifrån olika teman. 

Varför behöver killar träffas och prata?
− Vi vet att det är kvinnor och icke-män som drivit kampen 
för ett jämställt och jämlikt samhälle. Vi, män, behöver 
ta vårt ansvar. Killmiddag är ett sätt att börja med sig själv 
som man för att bidra till den kampen. Vi, män, tränas ofta 
in i destruktiva maskulinitetsnormer som gör att vi ofta 
använder våld och inte respekterar gränser. Vi tränas in i att 
inte prata om sårbarhet, psykisk ohälsa och söka hjälp. Vi är 
överrepresenterade i statistik när det kommer till våldsbrott 
och sexualbrott. Vi behöver bryta mönstren, och samtalet är 
första steget mot förändring. 

Vad ska ni prata om vid den första killmiddagen?
− Det är inte helt bestämt inför middagen för personalen som 
identifierar sig som män, men vi kommer troligtvis börja prata 
om temat vänskap och därefter temat kärlek. Förhoppningen 
är att denna träff skall leda till flera.  

Hallå där
Antonio Basala

KALASLÖRDAGv. 11, 15, 19
 
Nu öppnar vi dörrarna för unga i åldrarna 12-21 på lördagar i samband med Fyrisgårdens disco! Från kl. 13.00 kommer det bjudas på härligt lördagshäng med lek och aktiviteter. Sedan avslutas kvällen med Fyrisgårdens Disco. Håll utkik på vår hemsida och Facebook för mer information!
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F
yrisgården är en fantastisk plats, det vet alla ni 
som tillbringar er fritid där. Människor med olika 
erfarenheter och förmågor möts och är lika viktiga, 
precis som man önskar att det skulle vara överallt i 

vårt samhälle. Men riktigt så ser det inte ut, än. 
Tack vare min lillebror Magnus har jag fått chansen 

att möta många människor med funktionsvariationer 
och särskilda behov. För mig har det varit en fantastisk 
möjlighet, att lära känna människor som lever sina liv utifrån 
förutsättningar som skiljer sig från många andras. 

Med ett syskon med funktionsvariationer upptäcker 
man snabbt saker om livet som andra barn inte gör förrän 
långt senare, om alls. Under studieåren jobbade jag på en 
gruppbostad med äldre damer och lärde känna Evy. Jag 
brukar tänka på henne som min extramormor. Hon lärde 
mig mycket om livet. Inte genom ord, för hon kunde inte 
säga många, men det behövdes inte, hon förmedlade sina 
livserfarenheter och upplevelser ändå. 

Erfarenheterna från livet som syster till Magnus och från 
åren på Evys gruppbostad har jag med mig varje dag i mitt 
jobb som politiker. Det ger mig ett perspektiv som jag önskar 
att alla politiker kunde få ha och, inbillar jag mig, rätt god 
kunskap om hur det är att leva med eller nära någon med 

funktionsvariationer. 
I Uppsala finns mycket att göra för att förbättra 

livsvillkoren för den med en funktionsvariation. Ibland 
hör jag ”politikerna förstår inte vad som behövs” eller 
”politikerna vet ingenting om verkligheten”. Och så kan det 
vara. För politiker är inga supermänniskor. De är alldeles 
vanliga, men med en önskan om att utifrån sitt partis synsätt 
förbättra samhället. 

Vi behöver helt enkelt mötas mer. Politiker och invånare. 
För utan möten ingen förståelse, utan förståelse ingen 
förändring. Den som har kunskap om behov och önskemål 
måste få en chans att möta den som har makt att förändra 
och bestämma. Och det räcker inte med en gång. Samtalet 
måste ständigt pågå och det måste vara enkelt att få tag på 
politikerna och berätta om sin verklighet.  Ung eller gammal, 
frisk eller sjuk, på egna ben eller i rullstol – din åsikt är 
värdefull. 

Min ambition som politiker är inte att bestämma åt någon 
annan. Det jag vill är att ge alla Uppsalabor förutsättningar 
att styra över sitt liv, att utifrån egna idéer och beslut få leva 
sitt liv fullt ut precis som man själv vill. 

HELENA HEDMAN SKOGLUND

ATT 
MÖTAS 

BETYDER 
ALLT!

KRÖNIKA

Helena Hedman Skoglund, politisk sekreterare och ersättare i 
Utbildningsnämnden, Uppsala kommun, för Liberalerna
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15 000 till Musikhjälpen
Fyrisgårdens Musikhjälpen-kampanj engagerade 
många, och gav ett rejält bidrag till insamlingen. 
Totalt samlade fyrisgårdarna ihop över 15 000 
kronor.

T
emat för årets Musikhjälpen, Barn är inte till salu, 
engagerade helt tydligt många på Fyrisgården. 
Under en vecka i december uppmärksammades 
insamlingen på olika sätt. Bland annat stod 

personal från Fyrisgårdens och Fyrisgårdens dagliga 
verksamhet utanför huset och bjöd frusna förbipasserande 
på glögg och berättade om insamlingen. 

Många fyrisgårdare hade skänkt böcker och prylar till en 
liten loppis, och konstnärerna i Ekebygruppen bidrog med 
tre härliga konstverk. Tavlorna auktionerades sedan ut på 
Tradera, med mycket goda resultat. 

Den största enskilda summan i insamlingen kom från 
auktionen på en unik textiltavla, som ungdomar på Campen 
och fritids, personal och föräldrar broderat. Efter en hård 
budstrid på Tradera gick tavlan till slut för 3 050 kronor. 

Insamlingsveckan avslutades med en lyckad galakväll. 
Kvällen inleddes med en vänskaplig fotbollsmatch och 
dansuppvisning på Fyrishov, för att sedan fortsätta med 
pizza, dans och musik på Fyrisgården. 

Totalt samlade Fyrisgården in drygt 15 000 kronor till 
Musikhjälpen.

Tack!
Stort tack till alla som bidrog med gåvor till 
Fyrisgårdens kampanj för Musikhjälpen. 

Leta igenom förrådet och plocka fram loppisbordet! Lördag 
den 19 maj kl 11-15 är det dags för Fyrisgårdens årliga 
Broloppis. 

Som medlem i Fyrisgården får du utan kostnad ha ett 
bord på loppisen. Precis som förra året planerar vi för en 
kombinerad broloppis och öppet hus, så det kommer att 
hända massor i och omkring huset.

PLANERA IN BROLOPPIS!

Gröna laget samlar sig inför andra halvlek
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Lån kan ge språkträning

B
akom projektet ligger tf. bibliotekschef Mohammad 
Mekrami. Han berättade vid februari månads 
kulturlunch på Fyrisgården om projektet, som ska 
ge människor med utländsk härkomst möjlighet att 

tala svenska.
Idén är egentligen enkel. Personer som är beredda att lånas 

ut för ett möte över en kopp kaffe anmäler sig på bibliotekets 
webbplats. De hamnar då i en pärm på biblioteket, med yrke 
och intressen. 

De som vill låna anmäler sig sedan på biblioteket och 
får då bläddra i pärmen över potentiella ”lån” och välja 

en. Stadsbiblioteket förmedlar därefter kontakt, så att lån 
och låntagare kan träffas. De som lånas ut lovar att träffa 
låntagaren en gång, därefter bestämmer de båda själva om de 
vill fortsätta att ses.

Låna en Uppsalabo har väckt stort intresse. Sedan starten 
har ungefär 600 personer lånats ut, och Mohammed Mekrami 
berättade att det idag finns fler låntagare än Uppsalabor att 
låna ut. 

Vid föreläsningen deltog förutom kulturlunchgäster 
också en grupp kvinnor från Medborgarskolan, på väg att 
etablera sig i Sverige, som har börjat träffas på Fyrisgården. 

Kan man låna en Uppsalabo? Ja, på Uppsala stadsbibliotek kan alla 
som vill träna på att tala svenska låna en valfri Uppsalabo.

Gröna laget samlar sig inför andra halvlek
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 PROFILEN

SÅNGEN FÖRDE BRITT   
     TILL FYRISGÅRDEN

För drygt 30 år sedan förde körsången Britt Lindborg till Fyrisgården. Hon blev 
kvar. Förutom sången i kören Örontröst syns hon numera också i gruppen 
Torsdagstrevligt och som volontär i en rad sammanhang.

BRITT LINDBORG ÄR INFÖDD UPPSALABO, 
uppvuxen i Luthagen och Salabacke. Som många andra 
i 40-talistgenerationen började hon sitt yrkesliv direkt 
efter realexamen. 16 år gammal blev Britt springflicka på 
Hästens skofabrik, alldeles intill Fyrisgårdens nuvarande 
hus. Hon hann sedan med att utbilda sig till sekreterare vid 
Barlockinstitutet i Stockholm, och pröva en rad olika kontors- 
och sekreterarjobb. 

− Pappa sa att jag var en hoppjerka. Och han hade väl rätt. 
När jag hade lärt mig något sökte jag mig vidare, säger Britt, 
som aldrig gillat att ha långtråkigt. 

Men hoppjerkandet hade en ände. 1980 sökte Britt jobb 
på Udac, universiteten i Uppsalas gemensamma datacentral. 
Hon fick jobbet och där blev hon kvar till pensioneringen 
2010. På Udac fick Britt utvecklas.

− Det var ett roligt jobb, där jag fick vara med i 
datoriseringen, berättar Britt.

Arbetet var visserligen också stressigt och jobbigt många 
gånger, men det positiva övervägde. Britt fick bland annat 
vara med om att ta fram det datoriserade personalsystem 
som idag används i hela statsförvaltningen. 

Under åren på Udac hann Britt också få en dotter, Åsa, 
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”
som hon sedan uppfostrade ensam. 

− Det var tidvis tufft, men vi hade ett bra förhållande Åsa 
och jag. Det var inga direkta uppror vad jag minns. Det svåra 
var väl att ordna barnvakt, eftersom jobbet på Udac innebar 
en del övertid och kvällsjobb när jag avancerade, säger Britt. 

Precis som resten av familjen Lindborg, utom Britts 
pappa, har Britt alltid gillat att sjunga. 1982 drog Britt 
med sig sin syster Gun på en sångkurs i Rättvik. Systrarna 
fortsatte sedan att sjunga visor inom ABF. När kursledaren 
Britta Röjås slutade ville Britt verkligen inte ge upp sången. 
Istället tog hon initiativ till att fortsätta sjunga utan ledare. 
Gruppen kom snart att få namnet Örontröst. 

Örontröst sjöng först i kvarterslokalen i Eriksberg, där 
Britt bodde. När hon sedan flyttade till Svartbäcksgatan 50 
tog kören plats i kvarterslokalen där. Men under den kalla 
vintern 1986-87 var lokalen iskall. Britt började titta mot 
Fyrisgården som låg strax intill och undra vad det var för 
ett ställe. 

− Jag gick in och träffade Ulla som då var föreståndare. 
När jag berättade om oss var det självklart att vi skulle få 
vara i Fyrisgårdens lokaler, berättar Britt, som genast fick 
nyckel till huset. 

− Det kändes väldigt förtroendefullt, konstaterar Britt. 

FORTFARANDE DRYGT 30 ÅR SENARE träffas Örontröst 
varje vecka på Fyrisgården. Några i kören har försvunnit och 
några kommit till, men kärnan i gruppen är densamma som 
vid starten. Sedan början av 2000−talet har Örontröst också 
uppträtt i en rad olika sammanhang på Fyrisgården, bland 
annat flera kulturluncher och Fyrisgårdsfestivalen. 

− Vi är så glada över att på det viset betala tillbaka lite till 
Fyrisgården, säger Britt. 

Det var inte utan att Britt kände sig en smula orolig 
när Fyrisgården flyttade från Svartbäcksgatan 54 till de 

nuvarande lokalerna år 2009. Kunde det verkligen bli lika 
bra? Men när hon kom in och hittade en egen hylla för 
Örontröst släppte oron. 

− Det värmde att vi var så självklara i huset, säger Britt. 

EFTER PENSIONERINGEN ÅR 2010 blev Britt en än mer 
flitig gäst på Fyrisgården. Hon lärde sig att spela bridge, och 
kom på det viset i kontakt med gruppen Torsdagstrevligt. 
Genom gruppen har hon sedan arbetat volontärt vid bland 
annat kulturluncher, afternoon tea och broloppisar. 

− Det bästa med Fyrisgården är den speciella andan. Det 
är ett så spännande hus. En del tror att jag menar själva huset 
när jag säger det, men det är innehållet som verkligen är 
speciellt, förklarar Britt. 

Här har hon fått möta andra människor än hon gjort 
tidigare i sitt liv. Men Britt har också själv bidragit till att 
nya människor hittat till Fyrisgården. Britt sjunger nämligen 
även i Medborgarskolans kör Bisvärmen. Genom den kom 
hon i kontakt med en grupp invandrarkvinnor som samlades 
på Medborgarskolan, och tanken på ett musikaliskt utbyte 
föddes. 

UTBYTET ÄGDE RUM VID DEN LUNCH på Fyrisgården 
i slutet av hösten 2017 som vi berättade om i förra numret av 
Mötesplatsen. Kvinnogruppen har sedan kommit med i det 
pågående projektet Välkommen in. 

Precis som så mycket annat i livet kom samarbetet mellan 
Fyrisgården och Medborgarskolan till genom en slump. 
Och Britt återkommer flera gånger till detta med slumpens 
inverkan, och hur den kan leda till något gott.

− Jag tycker att livet har varit fullt av slumper, om man 
nu kan säga så, sammanfattar Britt, som verkar vara ganska 
nöjd med vart slumpen fört henne. 

ULRIKA ÖSTER

Det bästa med Fyrisgården är den speciella andan. Det 
är ett så spännande hus. En del tror att jag menar själva 

huset när jag säger det, men det är innehållet som 
verkligen är speciellt.
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Medlemmarna i Fyrisgården kallas till ordinarie årsmöte 
onsdagen den 12 april kl 18.00 2018 i Samlingssalen på 
Fyrisgården. Fyrisgården bjuder på dryck med tilltugg från 
kl. 17.30, mötet startar kl. 18.00. Vänligen anmäl deltagande 
senast fredag den 6 april till exp@fyrisgarden.se eller tel. 018-
23 87 44.

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

Valberedningen tar emot nomineringar till styrelsen. 
I år ska ordförande, tre ledamöter och en ersättare väljas. 
Lista på nuvarande styrelsesammansättning finns på http://
fyrisgarden.se/om-fyrisgarden. Alla väljs på två år. Dessutom 
ska två revisorer och två ersättare, samt en ny valberedning 

väljas. För förslag och nomineringar når du valberedningen 
på telefon nedan.

Sammankallande i valberedningen är Kicki Sandberg, 
e-post: kickiliina@hotmail.com.

För rösträtt vid årsmötet krävs att 2018 års medlemsavgift 
är betald. Medlemsavgiften är oförändrad 100 kr/individ eller 
150 kr/familj och betalas in på bg 5261-5226 före årsmötet. 
Glöm inte att uppge namn och personnummer. Om ni betalar 
ett familjemedlemskap önskar vi namn och födelseår på de 
som ingår. Registrera gärna person- och adressuppgifterna 
via formuläret på webbsidan. Familjemedlemskap har som 
vanligt en (1) röst på årsmötet.

Varmt välkomna önskar Styrelsen!

KALLELSE TILL FYRISGÅRDENS ÅRSMÖTE 2018

DIALOGFORUM

JOBBRESORNA VIKTIGA FÖR 
ATT VARDAGEN SKA FUNGERA
Möjligheten att resa med taxi eller med kommunens bilar till och från arbetet är för många 
helt avgörande för att kunna använda sin rättighet till daglig verksamhet. Men frågetecknen 
och synpunkterna om resorna är många och diskuteras ofta vid Dialogforum. Mötesplatsen 
reder ut vad som gäller.

V
id årsskiftet genomfördes 
en förändring för alla dem 
som reser till och från jobbet 
i daglig verksamhet inom 

Uppsala kommun.  Det krävs numera 
ett färdtjänsttillstånd för att få åka taxi 
eller med kommunens bilar till jobbet 
i daglig verksamhet. Anledningen 
är att det är mer juridiskt lämpligt 
att använda färdtjänstlagen för att 
bevilja resor än socialtjänstlagen som 
omsorgsförvaltningen har använt 
tidigare. Förutom kravet på ett 
färdtjänsttillstånd är det just nu inga 
förändringar för resenärerna på gång.  

För de flesta som reser till och från 

jobbet har skillnaden mellan färdtjänst 
och de samordnade resorna fram och 
tillbaka till daglig verksamhet varit 
svåra att hålla reda på. Ofta är det ju 
samma bil och samma chaufför som 
dyker upp på båda ställena.  

Resorna till daglig verksamhet är 
ett område som gång på gång dyker 
upp vid Fyrisgårdens dialogforum. 
Många har synpunkter på hur resorna 
fungerar, och inte minst på att man 
inte kan boka sin resa till arbetet för 
en bestämd tid. Istället har resenärerna 
ett antal tidsintervall att välja mellan. 
Varje tidsperiod är 30 - 45 minuter 
långa. 

Systemet med tidsintervall istället 
för fasta tider kan emellanåt innebära 
att resenärer kommer för sent till 
arbetet, eller tvingas gå tidigare för att 
åka hem. 

Monica Petersson, uppdragstrateg 
vid systemledaravdelningen, Uppsala 
kommun, förklarar att resorna till 
daglig verksamhet är samordnade 
resor där i princip samma personer 
åker tillsammans varje dag.  
Resorna är ett gemensamt ansvar 
mellan omsorgsförvaltningen och 
trafikcentralen. Trafikcentralen sköter 
kontakten med de taxibolag som kör 
resenärerna och omsorgsförvaltningen 
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har kontakten med dem som kör 
kommunens bilar.  

Monica Peterson förklarar att 
när resenären har valt ett intervall 
ska chauffören meddela vilken tid 
personen kommer att hämtas så ingen 
ska behöva vänta i 45 minuter på en 
bil. Däremot finns det tyvärr inget 
intervall så att det är möjligt att komma 
till jobbet vid halv nio på morgonen. 
Det beror på att nästan samtliga bilar 
kör skolskjuts fram till dess eftersom 
särskolan börjar halv nio. De flesta 
företag som kör skolskjuts kör också 
till daglig verksamhet. 

Enligt Monica Petersson är resorna 
till daglig verksamhet särskild 
kollektivtrafik – de ska alltså jämföras 
med att ta bussen till jobbet − och 

dessutom är de avgiftsfria.  Varje vardag 
körs omkring 90 bilturer med omkring 
350 resenärer till och från daglig 
verksamhet. Upp till sju personer 
kan åka i samma bil. Systemet med 
intervaller gör det lättare att planera 
ihop resorna 

Precis som med övrig färdtjänst 
understryker Monica Petersson att 
det finns möjlighet att åka ensam, och 
att åka på bestämda tider. Det krävs 
då att resenären kan styrka behovet 
av ensamåkning eller fast tid med ett 
medicinskt utlåtande. 

Förseningar i jobbresorna är en 
annan fråga som brukar komma upp 
vid Dialogforum. Att förseningar 
inträffar ibland är naturligtvis 
ofrånkomligt.  Trafikcentralen följer 

upp de förseningar som inträffar. Om 
turen inte är bra planerad görs den 
om, och om företaget inte har någon 
godtagbar förklaring till de upprepade 
förseningarna kan de få betala vite, 
alltså en straffavgift. 

Det har hänt att resenärer vittnar 
om att deras chaufförer passar på att 
uträtta ärenden eller åka och handla 
hamburgare under resan till eller från 
daglig verksamhet.

− Jag har hört att det har inträffat 
vid några enstaka tillfällen säger 
Monica Petersson.  

− Det är självklart inte tillåtet, 
fortsätter hon, och uppmanar 
alla att kontakta Marcus Lööv, 
transportsamordnare på Uppsala 
kommun, om det skulle hända.

Resor till daglig verksamhet – så funkar det
Alla som är beviljade resor till och från daglig verksamhet måste först ansöka om färdtjänst. Sista dag att ansöka för att 
tillståndet ska gälla från 1 april är den 14 mars.  Alla har fått brev hem eller till sin gode man om hur de ska göra. 

Du får åka två gånger varje vardag, till jobbet och hem igen. Om du ibland bor på korttidsboende går det lika bra att åka dit. 

Det kostar ingenting att resa med taxi eller kommunens bilar till och från jobbet på daglig verksamhet.

Om du vill boka resor till och från jobbet eller ändra dina tider ska du kontakta Marcus Lööv, marcus.loov@uppsala.se, telefon 
018-727 85 91. Ring eller skriv minst två veckor i förväg.

Om du blir sjuk eller behöver ändra dina tider snabbt ska du kontakta Trafikcentralen, telefon 018-727 30 30. 

Resorna till daglig verksamhet ska jämföras med kollektivtrafik, enligt Monica Petersson.
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U
tbudet var stort när nätverket Fritid för alla bjöd 
in till en prova på-dag den 20 januari. Bland 
utställarna fanns såväl en mängd idrottsföreningar 
som Bibliotek Uppsala, Svenska kyrkan och 

Uppsala modelljärnvägsförening. 
Fyrisgårdens bord hörde till de mest välbesökta i 

Fyrishovs två stora multihallar. Besökarna kunde här prova 
på slöjd, bygga lego, spela in musik och dansa. Dessutom 
fanns information om Fyrisgården och möjlighet att anmäla 
sig till olika aktiviteter.

Fyrisgården höll också i dagens åsiktsbord, där besökarna 
kunde formulera frågor till de politiker och tjänstemän som 
höll till mitt i hallen. 

Fritid för alla-dagen arrangerades av nätverket Fritid för 
alla, som arbetar för att alla ska ha möjlighet till meningsfulla 
fritidsaktiviteter. Fyrisgården administrerar nätverket på 
uppdrag av Uppsala kommun och Uppsalas föreningar. 

Omkring 40 utställare, föreningar och organisationer, passade på att visa upp sig 
vid årets Fritid för alla-dag. Fyrisgården var på plats förstås, och lockade med en 
mängd aktiviteter och färgglada ballonger. 

Fritid för alla-dagen en succé
Täljhästen lockade många att prova på slöjd vid Fyrisgårdens bord.

På politikertorget kunde besökarna ställa frågor till och diskutera med 
makthavare inom Uppsala kommun. Mike Eriksson (C) t.h. 
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Hej Fyrisgården! 

Nu fortsätter vi utvecklingsarbetet
2017 var ett spännande år med flera nya projekt och försök med nya verksamheter. Nu jobbar vi vidare 
i samma riktning för att fånga upp de behov och önskemål som finns bland medlemmar och i samhället. 
Det skriver Fyrisgårdens styrelse.

Förra året präglades av en febril verksamhet på Fyrisgården. 
Det blev nya möbler och ny stil på hela nedervåningen, men 
framför allt kom en rad nya människor hit till vårt stora hus. 
Många dagar sjöd hela huset av liv och rörelse på ett sätt som 
varit mycket roligt att se. 

Flera projekt, som odlingsprojektet Fyrisgårdslandet, Alla 
får och Välkommen in, har bidragit med nya människor och 
ny energi till huset. När de nya besökarna också kunnat möta 
och samspela med människor i våra befintliga grupper, runt 
odlingslådorna eller i musikrummen, då uppstår ljuv musik. 

Trots att ekonomin till en början såg besvärlig ut, främst 
på grund av sänkta ersättningar för vår fritidsverksamhet, 
kunde Fyrisgården under året jobba vidare och till och med 
höja kvalitén på verksamheten. Det är verkligen ett gott betyg 
på både ledarskap och medarbetare. Bra jobbat allihopa! 

Nu är vi i början av ett nytt år, och energin på Fyrisgården 
verkar inte ha avtagit. Tvärt om ser vi en massa spännande 
projekt framför oss. Det fortsatta utvecklingen av inte- 
grationsarbetet, satsningen på idrottsverksamheten med 
medlemskap i Riksidrottsförbundet som en viktig del, och 
diskussionerna kring nya samarbetsformer med Uppsala 
kommun är redan i full gång, och kommer att fortsätta. 

Fyrisgården spelar en viktig roll i Uppsala och för många 
av våra besökare. Låt oss se till att det fortsätter att vara så. Vi 
i styrelsen ser fram emot att fortsätta utveckla och anpassa 
både former och innehåll på verksamheten. Målet är att 
Fyrisgården alltid ska vara i framkant och snabbt svara mot 
de behov vi ser omkring oss.

 
FYRISGÅRDENS STYRELSE.

A
lla goda ting i livet börjar på bokstaven K. Kaffe, 
katter, kent (bandet, inte alla personer som heter 
Kent), kärlek och kommunikation. Och dessa 
fem uppräknade ting är nog också det som 

beskriver mig, Henrik, bäst. Det sistnämnda tinget är också 
anledningen till varför jag i detta nu sitter i Fyrisgårdens 
lokaler och skriver min allra första text till Mötesplatsen. Jag 
är nämligen Fyrisgårdens nya kommunikatör – hej! 

Det var med ett rejält glädjerus som jag i januari tackade ja 
till att komma och jobba som kommunikatör på Fyrisgården. 
Med en lång hängivenhet till föreningslivet under min 
studietid på Uppsala Universitet föreföll Fyrisgården som ett 
givet steg för mig i livet, och efter mina tre första veckor på 
jobbet kan jag inte var mer nöjd. Att ett enda hus kan få plats 
med så mycket härliga människor, unika upplevelser och 
lärorika möten trodde jag inte var möjligt. Men Fyrisgården 
gör det möjligt, och det är något jag vill att så många som 
möjligt också ska bli varse om. 

Nu ser jag ju dock ett fel i första stycket. Jag har helt missat 
att alla goda ting i livet börjar på både K och på F. Kaffe, 
katter, kent, kärlek, Fyrisgården.

Namn: Henrik Nyström

Hemort: Hudiksvall, 
Hälsingland

Gör: Ansvarar 
för Fyrisgårdens 
kommunikation och 
kaffekonsumtion 

Intressen: Badminton, 
innebandy, gitarr och allt som har med 
träning att göra

Utbildning: Kandidatexamen i medie- 
och kommunikationsvetenskap från 
Uppsala Universitet

Oanade talanger: gröna fingrar som kan 
väcka de flesta växter till liv 

OM HENRIK



NOTISER

14

Tabla är ett slagverk med rötterna i Indien. Tablaisten spelar 
på två trummor, och använder olika delar av sina händer på 
olika delar av trummorna för att skapa en rad olika klanger. 

Vid kulturlunchen demonstrerade Suranjana Ghosh, som 
är professionell tablaist, hur hon kan få trummorna att ”tala” 
och uttrycka en rad olika saker. Men den största delen av tiden 
spelade hon tillsammans med den väletablerade musikern 
Coste Apetrea, på gitarr och bouzouki. Mycket av musiken 
var improvisationer, med utgångspunkt i grundläggande 
melodier, som ibland var indiska och ibland hade klang av 
svensk folkmusik. 

VÄRLDSARTIST BJÖD PÅ 

VÄRLDSMUSIK
Besökarna vid december månads kulturlunch fick 
uppleva musik av en av världens få professionella 
kvinnliga tablaspelare, Suranjana Ghosh. 
Tillsammans med musikern Coste Apetrea bjöd 
hon på en musikalisk resa med nedslag i såväl 
Indien som i svensk folkmusik.

Fyrisgårdens slöjdcafé i februari karaktäriserades av 
en härlig blandning av slöjdentusiaster som turades 
om att sy hjärtan inför alla hjärtans dag. Under 
kvällen gästades slöjdarna av Uppsala spelmanslag. 
Det gavs också tid för fika och lite biljard.

SLÖJDCAFÉ BJÖD PÅ HÄRLIG STÄMNING

Fyrisgårdens traditionsenliga julbasar hölls under 
2017 den 2 december. Basargruppen dukade upp 
mängder av alster i Samlingssalen, och i Caféet 
bjöds det på saffransbröd och Märtas kakor. Basaren 
inbringade detta år omkring 14 000 kronor till 
Fyrisgårdens verksamhet. 

JULBASAR LOCKADE MÅNGA

Något är i görningen på Fyrisgården. Det skisseras och planeras  
för fullt. Något stort är på väg. Men vad kan det vara? Vad är 
det egentligen som döljer sig bakom frågetecknet? Kanske får 
vi veta det i nästa nummer av Mötesplatsen.



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) eller med Swish: 123 
156 57 20. Glöm inte att skriva namn på inbetalningen!

Du får …

…  tillgång till kurser, intressegrupper och aktiviteter på 
gården.

…  medlemstidningen Mötesplatsen fyra gånger  
om året.

… hyra lokal till förmånligt pris.

… 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
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Välkommen in-café
Onsdagar med start onsdag den 14 mars, kl 
10.00-12.00

Kom till Fyrisgården, ta en fika, prata 
med andra och prova på någon av alla 
Fyrisgårdens aktiviteter. Välkommen in-
caféet riktar sig till alla som vill komma 
hemifrån, träffas och prata en stund. 

Disco
Lördag den 17 mars kl 17.00-21.00

Dansa loss på Fyrisgårdens disco! 
Fyrisgårdens discon vänder sig till personer 
över 13 år med funktionsnedsättning. På 
discot finns dj, lotteri och kiosk.

Vävworkshop
Lördag den 7 april 2018, kl 10.00-13.00.

Tema: Färgeffekt i tuskaftsvävar. Två 
färger i garnet, två skaft, två trampor… 
Sim salabim! Mönstret växer fram som i ett 
trolleri! Vi arbetar praktiskt så du förstår hur 
du kan planera och göra egna vävar med 
färgeffekter.

Da Vinci-verkstad
15/22/29 april kl 13.00-15.00 

Skulle du vilja uppfinna saker precis som 
Leonardo da Vinci? Nyfiken på hur saker 
och ting fungerar? Vi erbjuder tre tillfällen 
för barn 8-10 år att komma till Fyrisgården 
och prova på verkstad med da Vinci-tema! 
Anmälan sker via vår hemsida.



KALENDARIUM
Onsdag den 14 mars kl 10.00-12.00 
Välkommen in-café

Onsdag den 14 mars kl 12:00-13.30
Kulturlunch

Lördag den 17 mars kl 13:00-21.00 
Kalaslördag / Disco Fyrisgården

Torsdag den 5 april kl 18.30-20.30
Slöjdcafé

Lördag den 7 april kl 10.00-13.00
Vävworkshop

Torsdag den 12 april kl 18.00-19.30
Årsmöte

Fredag den 13 april kl 15.00-16.30
Afternoon tea

Lördag den 14 april kl 13.00-21.00
Kalaslördag / Disco Fyrisgården

Söndagar, 15/22/29 april från kl 13.00-15.00 
Da Vinci-verkstad

Måndag den 16 april kl 14.30-17.00
Dialogforum

Onsdag den 25 april 12.00-13.30
Kulturlunch

Lördag den 12 maj kl 13.00-21.00
Kalaslördag / Disco Fyrisgården

Lördag den 19 maj kl 11.00-15.00
Broloppis med öppet hus

MARS - MAJ 2018

POSTTIDNING B

SVARTBÄCKSGATAN 58

753 33 UPPSALA

WWW.FYRISGARDEN.SE

 Barn  Unga  Vuxna  
 Personer med funktionsnedsättningar

MÅNDAGAR
13.00–15.30 Basargruppen 

15.30–16.30 Innebandycamp 

16.30-17.30 Alla får slöjda  

17.15–18.15 Dramagrupp för unga 

     
TISDAGAR
16.00-17.00 Alla får dansa

17.00-18.30 Trägnagarna   

ONSDAGAR
15.30-16.30 Fotbollscamp

17.00–18.30 Legogruppen 

TORSDAGAR
10.00–12.00 Torsdagstrevligt

15.00–16.30 Trägnagarna 

FREDAGAR
16.00-17.00 Alla får idrotta

16.00–17.00 Showdans Shake it

17.00–18.00 Showdans Freestyle

SÖNDAGAR
16.00–17.30 Legogrupp 

CAMP FYRISGÅRDEN  
Måndag-fredag fr. 14.30 
Öppettider på www.fyrisgarden.se

VARJE VECKA

Med reservation för ändringar. 
Se www.fyrisgarden.se för aktuell information. 


