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Fyrisgården är Uppsalas hemgård och en av Sveriges tio hemgårdar. Här jobbar vi dagligen för att
skapa möten mellan människor och erbjuda en utvecklande fritid oavsett funktionsförmåga, ursprung,
intresse eller ålder. Innovation och nytänkande är våra viktigaste verktyg för att uppnå detta, och med
avstamp i hemgårdsrörelsens historia tar vi gärna de första trevande stegen in i något nytt. Sedan 1941
har Fyrisgården funnits på olika platser runt om i Uppsala och är nu belägen intill Fyrisån i
Svartbäcken. Med tolv anställda och sju personer inom daglig verksamhet skapar vi tillsammans med
våra medlemmar den helhet som är Fyrisgården.
Vad gör vi?
Varje vecka erbjuder Fyrisgården fritidsaktiviteter för såväl ung som äldre. Vårt Camp Fyrisgården
erbjuder varje fritids- och kulturaktiviteter varje vardag och riktar sig till personer med
funktionsnedsättning. Hit kommer besökare varje dag för att träffa kompisar och hitta på något roligt
efter skolan eller jobbet.
Idrott, kultur och fritidsaktiviteter är något vi brinner för på Fyrisgården och därför erbjuder vi varje
termin flertalet kurser i form av studiecirklar inom bland annat teater, dans, skapande och idrott för att
alla ska ha en möjlighet att utöva och utveckla sina intressen.
Fyrisgården vill vara en mötesplats för alla, därför anordnar vi utöver våra aktiviteter och kurser flera
årligt återkommande evenemang som vår Broloppis, lunchföreläsningar, ett sommarläger för personer
med funktionsnedsättning, Skördefest i vår stadsodling och vår årliga Julbasar. Men vi begränsar oss
inte till att endast erbjuda egna aktiviteter och evenemang utan vi erbjuder även Uppsalas invånare att
använda Fyrisgården för att utveckla sina egna mötesplatser. Intressegrupper samlas varje vecka i vårt
hus, medlemmar får hyra våra lokaler till ett förmånligt pris och Sverigefinnarnas språk- och
kulturförening Rusukki hyr varje vecka lokaler av Fyrisgården.
Medlemmar
Antalet medlemskap år 2019 var 453 (296 enskilda medlemmar och 157 familjemedlemskap, som
omfattar minst två personer). Totalt innebär detta omkring 767 medlemmar år 2019
(familjemedlemskap har då räknats som tre personer). Fyrisgårdens medlemskap har därmed mer än
fördubblats sedan 2014 då antalet medlemskap låg på 200 (varav 43 familjemedlemskap) och ökat
sedan föregående år då antalet medlemmar var 670.
3

Fyrisgårdens mål vilar på en gemensam värdegrund om allas lika rättigheter och lika värde,
jämställdhet mellan kvinnor och män och solidaritet med svaga och utsatta. Verksamheten bedrivs
med demokratiska arbetsformer som ger inflytande och engagemang.

•
•
•
•
•
•
•
•

arbeta för gemenskap mellan människor av olika åldrar och med olika social, etnisk och
kulturell bakgrund och ideologisk inriktning
vara en mötesplats för individer och grupper
uppmuntra, stödja och fördjupa individuell utveckling
särskilt uppmärksamma barns och ungdomars behov av social, idrottslig och kulturell
utveckling
särskilt stödja eftersatta gruppers möjligheter att förverkliga sina livsmöjligheter
stimulera människor till aktivt engagemang och medverkan i verksamheter som ligger i linje
med föreningens syfte
stimulera människor till samhällsdebatt och därigenom verka för demokrati och ökat
samhällsansvar
arbeta för fred och internationellt samarbete

2019 var ett år som präglades av utvecklingsarbete på Fyrisgården. Det föregående året såg flera nya
verksamheter starta och under 2019 fortsatte arbetet med kvalitetssäkring av verksamheterna. Vår
Kreativa verkstad kom att bli en höjdpunkt som samlade människor med olika bakgrund och ålder, likt
våra andra verksamheter. Fyrisgårdens idrottsverksamhet fortsatte med sina framgångar under 2019 i
form av Upplandstrilogin som lockade allt fler lag för varje etapp. Vår idrottsklubb, Fyrisgården IK,
fick också en uppgradering i form av nya träningsoveraller och väskor som snabbt kom att bli
uppskattade bland såväl spelare som ledare i klubben. En satsning på verksamheter som riktar sig till
äldre samt en utökning av åldersgrupper inom vår idrott var också ett av målen för året. Detta infriades
när Fyrisgården IK började arrangera Seniordans på tisdagar.
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Under året färdigställdes också det arbete som pågått sedan 2017 med det Idéburna Offentliga
Partnerskapet mellan Fyrisgården och Uppsala kommun. Partnerskapet berör Fyrisgårdens öppna
verksamhet, Dialogforum, lägerverksamheten och samordning av nätverket Fritid för alla. För
Fyrisgården innebär partnerskapet ett fördjupat och mer långsiktigt samarbete med Uppsala kommun
där vi tillsammans arbetar för att erbjuda den bästa möjliga verksamheten till invånarna i kommunen.
Utvecklingen av nätverket Fritid för alla fortskred också under året med en omvandling av dess
hemsida samt ett utvecklingsarbete av organisationens struktur. Den omtyckta aktivitetskatalogen togs
fram på nytt och allt fler föreningar och organisationer anmälde sig som medlemmar till nätverket.
Nätverkets prova på-dag såg också en ökning av såväl besökare som utställare när Fritid för alla-dagen
intog Fyrishov.
Fyrisgårdens kursutbud expanderade under året när vi arrangerade en Makerkids-kurs samt ett
Makerkids-sommarläger. Dessa kurser var en fortsättning på den teknikfokuserade
skapandeverksamhet som växte fram under 2018 och intresset var markant då såväl kursen som
sommarlägret fylldes med deltagare på nolltid.
Delaktighet är förmodligen det viktigaste och mest inarbetade ledordet i Fyrisgårdens verksamhet, och
det märktes under 2019. Inom Camp Fyrisgården, vårt ungdomsfritids, vår idrottsklubb och inom
Dialogforum finns nu särskilda grupper som består av deltagare till respektive verksamhet. Inom dessa
grupper diskuteras verksamhet och behov. Vad som är bra eller mindre bra, vilka önskemål och
synpunkter som finns och hur vi kan tillgodose de behov som existerar. Dialogforums arbetsgrupp,
bestående av ungdomar som deltar i träffarna, stod för en väsentlig del av planerandet inför varje
tillfälle och bestämde bland annat vad som skulle diskuteras på träffarna.
Sist men inte minst växte sig Fyrisgårdens familj ännu större under 2019. Vi ökade från 670
medlemmar till hela 767, vilket vi är enormt glada och tacksamma för.

Ordförande
Agneta Hedlund Bykvist 2018-2020
Ledamöter
Falastin Hayat Alharbiti 2018-2020, Melanie Hadjikhani 2018-2020, Lars Strandell 2018-2020, Ulf
Lundström 2019-2021, Bodil Långberg 2019-2021, Seynab Haji 2019-2021.
Ersättare
Owe Andersson 2018-2020, Birgitta Terent 2019-2021.
Förtroendevald revisor 1 år
Irène Karlsson, Annika Windahl Pontén.
Förtroendevald revisor, ersättare 1 år
Thorsten Bergqvist, Britt Lindborg.
Auktoriserad revisor 1 år
PwC
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Valberedning 1 år
Ulrika Öster, Jonas Ruud, Christina Sandberg

Styrelsen har under 2019 sammanträtt 9 gånger: 25 januari (Kombinerat konferens för styrelsen), 4
mars, 1 april, 13 maj, 13 september (Kombinerat konferens för styrelsen), 15 oktober, 2 december.
Ordinarie årsmöte 2019 hölls den 10 april.

Anställda under 2019 (endast tillsvidareanställda)
Ulrica Backlund, verksamhetschef
Fredrik Göransson
Yvonne Hägg
Emma Larsson
Thomas Robertsson
Sigmund Runebjörk
Petter Heinemann
Henrik Nyström
Kajsa Sjölén
Jeanette Zeijlon
Mathias Grähs (fr.o.m. mars)
Förutom tillsvidareanställda har vikarier, visstidsanställda och timanställda kursledare arbetat i
verksamheten.

Varje månad sammanträder Fyrisgårdens personal i en arbetsplatsträff där arbetsmiljöfrågor och
planering samt struktur av verksamheten diskuteras. Under 2019 har arbetsplatsträffar skett månadsvis
med uppehåll under sommaren och på lov.
Utöver detta har personal träffats på mindre arbetsgruppsmöten veckovis. Inom dessa möten ligger
fokus på det dagliga arbetet inom verksamheten.
Under 2019 utvecklades mötesstrukturen på Fyrisgården. Arbetsgrupper optimerades och alla möten
började protokollföras och sammanställas för att säkerställa en kontinuitet i arbetet.

Fyrisgårdens verksamhet har, ända sedan hemgårdens tillkomst, vilat på frivilligt arbete av
volontärer. Under 2019 har ett utökat fokus lagts på volontärer och volontärskapets struktur.
Volontärskapet på Fyrisgården fortsatte under 2019 att existera inom flertalet olika verksamheter som
vår Broloppis, våra Kulturluncher och Afternoon tea samt vid aktiviteter i vår stadsodling. Våra
volontärer hjälper Fyrisgården med matlagning, underhållning, servering och genomförande av
evenemang. En mall för volontäruppdrag togs under året fram för att förtydliga volontärers roll på
Fyrisgården, ett verktyg som blir viktigt för såväl personal som volontären själv.
Under året fortsatte även volontärverksamheten inom vårt integrationsprojekt Välkommen in med
språkträning och stöd vid aktiviteter. Deltagare i integrationsprojektet bistod också som volontärer vid
flertalet evenemang, vilket uppskattades stort.
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Fyrisgårdens Julbasar och vävstuga vilar också på volontärers insatser. Intressegrupper som
Torsdagstrevligt och Basargruppen bidrar här med såväl planering som genomförande, och en stor
mängd handarbete som säljs till förmån för Fyrisgården på vår julbasar.
Slutligen ska också nämnas Märta Lindholm, som gör en fortsatt ovärderlig insats genom att baka
fikabröd till samtliga Fyrisgårdens arrangemang och möten.

Under 2019 har Fyrisgårdens personal deltagit i följande utbildningar och konferenser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26/1 Kommunikativt och kognitivt stöd för personer med funktionsnedsättning
21/3 & 4/4 Odlingskurs
18/3 Hemgårdsträff Birkagården
28/3 Upphandling för föreningsliv
15/5 Grundkurs i socialdokumentation
20/5 TRIS - Gömd och glömd
10/6 Språkvårdare grundkurs
21/8 Mekanik och el-kurs
3/6 Glädje och utmaningar
22/8 Ledarskapsföreläsning
19/9 Introduktion till livsmedelshygien och matsäkerhet. Anticimex
22/10 Elitism och engagemang - Kunskapskonferens om det civila samhället. MUCF
25/10 Konferens om funktionshinderpolitiken och dess genomförande i Uppsala län
5/11 Visma Fakturering – webbseminarium

Fyrisgårdens studiecirklar har fortsatt med fulla grupper under 2019. Utvecklingar har skett inom såväl
dansverksamheten som skapandeverksamheten där nya ledare har tillkommit, struktur har förändrats
och innehållet har förnyats. Kursutbudet utökades också
Deltagare i Fyrisgårdens studiecirklar (antalet är ett medelvärde över terminerna):
•
•
•
•
•
•

Trägnagarna – 16 deltagare
Showdans – 19 deltagare
Drama för unga – 9 deltagare
Legogrupperna – 18 deltagare
Makerkids – 9 deltagare
Makerkids-sommarläger – 14 deltagare
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Trägnagarna
Trägnagarna är vår äldsta verksamhet och har funnits på Fyrisgården ända sedan 1941. Här får barn
och unga skapa i många olika material och tekniker.
Trägnagarna har under 2019 fortsatt utveckla varje individs uppfinningsförmåga genom att arbeta med
nya tekniker och material. Under vårterminen utökades trägnagarna temporärt med en till grupp under
ledning av Linda Long Lidman, silversmed och konstnär. Trägnagarna har fortsatt kö till de två
permanenta grupperna.
Under året har också två kurser genomförts med ett fokus på teknik och uppfinning, en fortsatt
satsning på 2018 års koncept:
Makerkids
Under 2019 har Fyrisgården anordnat en Makerkids-kurs för barn i samarbete med Uppsala
Makerspace. Kursen var på fyra söndagar och hölls växelvis i Fyrisgårdens verkstad och i Uppsala
Makerspace lokaler på Bergsbrunnagatan. Deltagarna på kursen fick testa allt från att baka med el,
jobba med mekanik, trycka tröjor och använda en laserskärare.
Makerkids-sommarläger
Lägret hade temat ”pröva dina uppfinnarvingar”. På lägret gjordes stora mekaniska vingar, samt skakrobotar och katapulter.
Makerkids-sommar var ett kostnadsfritt sommarläger där barn från olika bakgrunder blandades och
byggde mekanismer de aldrig byggt förut. Vårt sommarläger rekryterade även barn och unga från vårt
kontaktnät inom vårt integrationsprojekt Välkommen in för att nå ut till barn med utländsk bakgrund.
Gruppen hade också deltagare med funktionsnedsättning vilket ledde till att kursen hade en härlig
blandning av olika bakgrunder och förutsättningar.

I Fyrisgårdens teatergrupp – Drama för unga – har deltagare under året fått prova på olika sätt att
uttrycka sig genom dramaövningar. I slutet av terminerna planeras och genomförs pjäser som
deltagarna är med och tar fram under året. Ledare för teatern var Sofia Östblom.
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Fyrisgårdens showdans har under 2019 fortsatt vara en populär och uppskattad del av vår
kursverksamhet. Under vår och höst fylldes våra två grupper – Shake it & Freestyle – med dansglädje
och utveckling. Showdansen har bland annat uppträtt på Fyrisgårdens olika arrangemang men också
haft egna dansuppvisningar.
Tillsammans med Fyrisgårdens danspedagog Emelie Englund utvecklas våra deltagare inom dansens
många moment men de hittar också en sociala gemenskap som är viktig. Alla dansgrupper på
Fyrisgården dansar nu på samma dag vilket har lett till en utökad social gemenskap mellan alla våra
dansgrupper som nu möts i korridorerna inför, under och mellan alla Fyrisgårdens danspass.

Fyrisgårdens legogrupper har fortsatt vara en populär och uppskattad kurs. Legogrupperna består av
två grupper och har varit fortsatt fylld med deltagare under 2019. Grupperna har haft en fortsatt
blandning av deltagare sett till såväl ålder som funktionförmåga. Kursen har letts av legoexperterna
från Swebrick – Daniel Eggens och Olov Wingård.
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Fyrisgårdens öppna verksamhet vid Camp Fyrisgården vänder sig i första hand till unga med
funktionsnedsättning. År 2019 har varit händelserikt med många nya aktiviteter startade utifrån
ungdomarnas önskemål.
Camp Fyrisgården har öppet alla vardagseftermiddagar med kvällsöppet tre dagar i veckan. Under
höstterminen har vi öppnat upp verksamheten en lördag i månaden på dagtid i samband med
Fyrisgårdens Disco. Verksamheten kräver ingen anmälan och är kostnadsfritt. En viktig
framgångsfaktor i Fyrisgårdens verksamhet är att den skapas utifrån ett behov och därefter drivs
utifrån deltagarnas egen kraft och önskemål.
Den öppna verksamheten har utvecklats tillsammans med grupper från Fyrisgårdens ungdomsfritids,
detta efter önskemål från besökare till Camp Fyrisgården. Denna gemensamma utveckling har
möjliggjort att deltagare får möjlighet att träffa fler personer i sin egen ålder med liknande intressen
och därmed få möjligheten till en mer social samvaro. Flera av deltagarna i den öppna verksamheten
har under året agerat ledare för olika aktiviteter inom Camp Fyrisgården, detta för att fortsätta
utvecklingen av individen och öka intresset bland deltagarna.
Fyrisgården har under året arbetat målinriktat med rekrytering av nya ungdomar till Camp
Fyrisgården. Vi har fördjupat samverkan med Tunabergsskolan där vi har möte med lärarna
månadsvis. Tunabergsskolan och Fyrisskolan har även bjudits in till studiebesök på Fyrisgården för att
tillsammans med klasskompisar och personal ta del av Fyrisgårdens utbud och bekanta sig med
verksamheterna. Vi har även fått besök av två nya skolor under årets gång i form av elever från Kajan
och Jällaskolan, detta har gett snabba resultat då flera elever började delta i olika delar av vår
verksamhet.
Vi har också använt oss utav ungdomar som är på Fyrisgården dagligen till att vara värdar för de nya
besökarna. På så sätt blir verksamheten presenterad samtidigt som besökaren får en trygg relation till
en annan ungdom inom verksamheten.
Under 2019 har Camp Fyrisgården också fokuserat på att öka tryggheten hos föräldrarna till deltagarna
i verksamheten. Genom att få in föräldrarna i våra aktiviteter där de på olika sätt har engagerat sig i sitt
barns fritid på Fyrisgården har personal lyckats bygga upp en god relation där en tydlig
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kommunikation kan ske. En kommunikation som ger föräldrarna mer kunskap kring både vad deras
barn gör på Fyrisgården men också hur denne har utvecklats.
Vi har under 2019 fortsatt satsat mycket på att lyfta fram ungdomarnas egna idéer och kompetenser.
Ungdomarna har fortsatt att leda Zumba-pass där de ibland väljer att ta hjälp av en skärm där de kan
följa en dansvideo. Men vissa ledare väljer att helt enkelt leda utan några stöd- eller hjälpmedel vilket
visar en märkbar utveckling. Vi har även ungdomar som har tagit steget till att bli ledare i en yogagrupp där de sköter alla förberedelser samt själva passet, ett pass som har blivit populärt bland
deltagare.
Fyrisgårdens kör som vi anordnar tillsammans med Svenska kyrkan har fortsatt sitt arbete under årets
gång. En gång varannan vecka träffas gruppen och övar på olika låtar i en social samt trevlig miljö.
Detta ledde till en av årets höjdpunkter för Fyrisgården, nämligen vårt luciatåg som besökte IHUS. En
fantastisk prestation av samtliga deltagare där många i publiken lämnades berörda. Detta var en
upplevelse där våra ungdomar växte som individer och som de kunde känna sig stolta över.
Under 2019 har vi fortsatt kunna erbjuda en stor mängd rörelse och fysiska aktiviteter på Camp
Fyrisgården. Dessa innefattar men är inte begränsade till:
• Måndag: Innebandyträning på Fyrishov samt ”Just dance” på storbild på Fyrisgården
• Tisdag: Dansdag på Fyrisgården med fyra olika dansgrupper
• Onsdag: Fotbollsträning på Footyard samt ett yogapass som leds av deltagare på Camp Fyrisgården
• Torsdag: Zumba som leds av deltagare på Camp Fyrisgården
• Fredagar: Innebandyträning för barn upp till 13 år på Fyrishov samt temaaktivitet på fredagar –
exempelvis hela havet stormar, dansstopp eller andra aktiverande lekar
Camp Fantasia
Fyrisgårdens programkvällar, Camp Fantasia på tisdagar, var under 2019 fortsatt mycket populära.
Fyrisgårdens programkväll fortsätter att växa sett till antalet besökare samt att sker en föryngring av
besökarna. Programmet planeras inför varje termin utav besökarna där personalen varje kväll tar emot
önskemål och synpunkter. En idékväll hålls varje termin för att kunna anpassa och utveckla
programmet så bra som möjligt för alla besökare. Det är ordinarie personal samt besökare som hjälper
till att arbeta, det kan vara arbetsuppgifter som att jobba i kiosken, hålla i kvällens aktivitet eller ta
närvaro på de besökare som kommer.
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Efter Fyrisgården IKs grundande år 2018 har klubben fortsatt att utveckla sin verksamhet. Inom våra
träningar har spelare tagit steget till att få ta ledaransvar där de har uppdraget att leda övningar i vår
innebandy- samt fotbollsverksamhet. Dessa spelare med ledaransvar jobbar väldigt nära våra ordinarie
tränare där de kan få stöd och råd kring hur de ska agera i övningarna.
I vår innebandygrupp för barn mellan 7-13 år har spelare från vår ungdomsgrupp agerat ledare. Detta
har inneburit en utveckling för såväl spelare i barngruppen och som för alla ledare.
För att kunna ge alla spelare chansen att utvecklas och utmanas i sin takt har ledarna satt ut
individuella mål för varje spelare - mål som ska vara rimliga att nå så att varje spelare ska känna att de
kan lyckas och därigenom växa som spelare. Detta har också gett oss en utveckling i själva lagspelet
då alla spelare får mer självförtroende och därmed mer trygghet.
Fotbollsverksamheten utvecklades när Fyrisgården IK inledde ett samarbete med Dalkurd FF. Tack
vare detta samarbete har vi nu träningar som hålls i en ny hall med konstgräs i Boländerna där vi tränar
tillsammans med spelare och ledare från Dalkurd FF.
Fyrisgården IK deltog under året i School Day – en prova på-dag för Uppsalas särskolor – och ställde
under dagen upp med dans och innebandy. Under året fortsatte vi också anordna innebandyturneringen
Upplandstrilogin tillsammans med Storvreta IBK och Upplands Innebandyförbund. Sammanlagt
anordnades fyra etapper av Upplandstrilogin under året. Varje etapp lockade flertalet lag från bland
annat Bålsta, Enköping, Tierp och Roslagen.
Under året låg ett fokus på att utveckla verksamheter som riktar sig till äldre samt erbjuda idrott för
fler åldersgrupper. Under höstterminen infriades detta när Fyrisgården IK började anordna Seniordans
på tisdagar. Seniordansen riktar sig till äldre och kombinerar dans och rörelse för att främja fysisk
hälsa. Upplägget på danspassen utgår från deltagarnas önskemål med fokus på att alla ska kunna röra
sig kravlöst till musiken.
Under 2019 erbjöd Fyrisgården Idrottsklubb följande aktiviteter:
Innebandy på måndagar och fredagar, med över 40 spelare. Fotboll på onsdagar, med över 20
spelare. Dans & Zumba på tisdagar, torsdagar och fredagar, med över 40 deltagare. Seniordans på
tisdagar med med 6-10 deltagare per tillfälle.
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After Work är en av Fyrisgårdens senaste satsningar inom den öppna verksamheten. Satsningen riktar
sig främst till personer som arbetar inom daglig verksamhet och ämnar vara en mötesplats efter jobbet.
After Work har genomförts månadsvis under hösten och lockar ca 30 deltagare till varje tillfälle. Det
riktas fortfarande i första hand till personer som arbetar inom daglig verksamhet, men alla är
välkomna. Besökarna får under After Work tillfälle att umgås i Fyrisgårdens café över snacks och
drinkar som komponerats av Fyrisgårdens dagliga verksamhet. I samband med vår After Work har ett
initiativ från besökarna kring att hålla ett danspass kommit, ett pass som leds av våra besökare själva
och detta har varit väldigt uppskattat. Besöksantalet har ökat och besökare har också valt att ta med
föräldrar eller ledsagare för att ha en trevlig mötesplats att träffas på.

Sedan många år har Fyrisgården jobbat med Dialogforum och har på olika sätt strävat efter att göra
personer med funktionsnedsättning hörda. Genom åren har det skett många bra saker och flera viktiga
åsikter har sett dagens ljus. Under 2019 har vi lyckats få med oss lärare och elever från fyra olika
skolor: Jällaskolan, Fyrisskolan, Eriksbergsskolan och Tunabergsskolan. För både Jälla- samt
Erikssbergsskolan var det första gången de deltog i Dialogforum.
Under året bestämde sig arbetsgruppen för Dialogforum att ta ett nytt omtag kring upplägget. Dels
ville arbetsgruppen förenkla förmedlingen av problem samt svårigheter till beslutstagare och fortsätta
jobba på att fördjupa delaktigheten hos ungdomarna ytterligare.
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Våren 2019 låg mycket fokus på att jobba upp samarbeten med de olika särskolorna i Uppsala. Att
lägga en grund som vi sedermera skulle kunna fortsätta utveckla Dialogforum från. Detta arbete blev
väldigt lyckat då det var första gången som Jällaskolans elever deltog i Dialogforum och detta ledde
till rekordmånga deltagare. Fyrisgården anordnade två Dialogforum med fokus på att lyfta olika
områden där eleverna stöter på utmaningar. Detta för att informera politiker och tjänstepersoner kring
dessa utmaningar.
Under höstens gång anordnade Fyrisgården ytterligare två Dialogforum, ett i september och ett i
november. Nytt för denna termin var att vi tillsammans med Tunabergsskolan och Fyrisskolan skapade
en arbetsgrupp som bestod av elever från dessa två skolor. En arbetsgrupp som tillsammans med lärare
och assistenter från skolan samt personal från Fyrisgården skulle bearbeta frågeställning och komma
med egna förslag kring hur upplägget under Dialogforum skulle gå till. Eleverna i arbetsgruppen fick
också ett ansvar att agera värdar under passen där de hälsade alla välkomna, presenterade dagens ämne
och vad arbetsgruppen hade gjort för arbete. Sedan agerade de samtalsledare tillsammans med den
personal som också är med i arbetsgruppen.
Under det första forumet i september presenterades det nya upplägget för skolorna och beslutstagare.
Dialogforum kom nu att arbetas med på ett nytt sätt och därför blev fokuset på att elever skulle lyfta
olika områden där de kände att det fanns problem och utmaningar. Efter denna första träff satte sig
arbetsgruppen ner och diskuterade alla de olika områden som hade diskuterats. Utifrån detta möte så
valdes även temat för Dialogforumet som skulle hållas i november, temat för det passet blev
”Otrygghet”. Många elever hade utryckt att de känner otrygghet i taxibilar, på stan, i bussar och på
skola. Arbetsgruppen bestämde att de skulle bli en workshop med lösningsfokus på den information
som hade kommit fram under september. En workshop där elever tillsammans med politiker och
tjänstepersoner skulle finna lösningar till dessa problem.
Utifrån temat ”otrygghet” valde vi även att bjuda in polisens presstalesman för Region Mitt, Lisa
Sannervik. Detta gjordes för att hon skulle kunna berätta om hur polisen jobbar med otrygghet i
samhället. Detta blev väldigt uppskattat och många elever hade frågor och funderingar till Lisa.

”Det öppna rummet - samtal för alla” är ett koncept som Fyrisgården utvecklade tillsammans med
Fredens Hus under 2018. Detta år fortsatte arbetet under temat vänskap och kärlek där vi har jobbat
med attityder, normer, arbetssätt tillsammans med ungdomar med funktionsnedsättning. Detta gör att
vi ökar kvalitén i verksamheten genom att stimulera informellt lärande samt personlig och social
utveckling för såväl personal som deltagare. Under våren 2019 hade vi fortsatta gruppsamtal med våra
ungdomar där de fick möjlighet att fortsätta uttrycka sina tankar. Eftersom dessa samtal blev väldigt
efterfrågade av våra ungdomar söktes under året finansiering för en fortsatt utveckling av konceptet.

Vävstugan har funnits i Fyrisgårdens regi sedan 1973 och vänder sig till alla vävintresserade. Här kan
intresserade väva mattor, plädar, gardiner, handdukar och löpare.
Vävstugan har likt tidigare år varit öppen och fylld med liv tack vare frivilliga krafter. Under året
anordnades också en workshop i vävning där intresserade fick möjligheten att lära sig mer om olika
vävtekniker, i detta fall hur man väver vadmal och filtade tyger. Workshopen hölls av vår
textilpedagog Christina Sandberg.
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Kreativ verkstad är Fyrisgårdens nya mötesplats som tillkom under 2018 – här kombinerar vi
kreativitet, skaparglädje och goda möten över ett gemensamt intresse.
Utöver fika och umgänge erbjuds besökarna möjligheten att ta del av material, verktyg och kunskap
för att förverkliga alla sina textildrömmar – helt utan kostnad för våra medlemmar. Under året
utvecklades Kreativ verkstad när vi gjorde om ett av rummen på Fyrisgården till en syateljé som nu är
fylld med material, verktyg och symaskiner till vår textilverksamhet. Tack vare vår samarbetspartner
IHUS fick vi även tillgång till stora mängder material till vår verkstad. Till varje tillfälle kom runt 20
deltagare med en stor blandning sett till såväl kön som ålder.
Under året grundades också Fixa med flera, en reparationsverkstad med fokus på återbruk. Denna
verkstad erbjöd kostnadsfria reparationer och var ett medlemsinitiativ som bedrevs med stöd från
Fyrisgården. Fixa med fleras verksamhet övergick i slutet av året till Fyrisgårdens regi och
inkorporerades in i Kreativ verkstad.
Kreativ verkstad arrangeras cirka 4 gånger per termin.

I intressegrupperna samlas människor kring ett gemensamt intresse på Fyrisgården. Flera av
intressegrupperna deltar också i Fyrisgårdens övriga verksamhet som volontärer. Sammanlagt samlar
vi över 150 deltagare i våra intressegrupper som ses allt från varje till var och varannan vecka på
Fyrisgården.
Basargruppen startade redan 1977, med syftet att hjälpa till att dra in pengar till verksamheten.
Gruppen samlas varje måndagseftermiddag för att handarbeta. Alstren säljs sedan, huvudsakligen vid
den årliga julbasaren.
Torsdagstrevlig är en intressegrupp som hjälper till med att anordna och planera Afternoon tea och
Kulturluncher. De ställer också ofta upp på Fyrisgårdens många evenemang som volontärer.
Ekebygruppen är en grupp konstnärer som sedan 2016 träffas på Fyrisgården under
måndagseftermiddagarna. Gruppen har också donerat tavlor till Fyrisgårdens insamling till förmån för
Musikhjälpen.
Branicula, Bisvärmen, Uppsala spelmanslag, Freespel, Bridgegruppen, Stickgruppen,
Bokcirkeln och Örontröst är också intressegrupper som träffas varje månad på Fyrisgården.
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Fyrisgårdens discon riktar sig i första hand till unga med funktionsnedsättning. Under 2019
arrangerades sammanlagt elva discon, ett i månaden under vår- och höstterminen.
Fyrisgårdens discon fyller en viktig social funktion för många av våra besökare. Det råder annars en
skriande brist på mötesplatser där unga med funktionsnedsättningar under trygga former kan träffas på
kvällstid, dansa, flörta och kanske träffa en partner.
Fyrisgårdens disco har under året bytt rum i huset, samt öppnat upp övervåningen efter besökarnas
önskemål att få kunna sjunga karaoke under kvällens gång. I slutet av höstterminen öppnade vi upp för
ett disco som riktade sig till den yngre målgruppen vilket gav goda resultat.

Summer Camp 2019 genomfördes i samverkan med Uppsala kommun och Åhlensstiftelsen vilket
ledde till att vi kunde göra hela sommarlägret kostnadsfritt för våra deltagare. Ett 60-tal barn och unga
med funktionsnedsättning deltog i det tre dagar långa sommarlägret fyllt med idrott, musik,
fotografiverksamhet, slöjd och dans. Förutom det välgörande i att röra sig och att ägna sig åt kultur var
strävan för årets Summer Camp också att försöka locka deltagarna att pröva på något nytt, som dans
eller konst för den innebandyintresserade och vice versa. Antalet anmälningar till Summer Camp har
vuxit för varje år och likt föregående år fylldes platserna till lägret på rekordtid, vilket visar på ett
fortsatt stort behov för sommarlovsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning.
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Projektet Fyrisgårdslandet anlades under våren och sommaren 2017 och övergick under 2018 till att
bli en av Fyrisgårdens mest uppskattade och välanvända mötesplatser. Fyrisgårdslandet är en
stadsodling som tillfällen för odling och gemenskap - en naturlig mötesplats för alla helt enkelt.
Fyrisgårdslandets tredje odlingssäsong gick som vanligt i tillsammansodlandets tecken.
Totalt skedde fyra tillfällen för gemensam odling: förkultiveringsdagen, omplanteringsdagen,
utplanteringsdagen och skördefesten. Under dessa dagar odlade vi med förskolebarn, äldre från
äldreboenden, intresserade besökare samt deltagare i vårt integrationsprojekt Välkommen in. Vid
dessa odlingstillfällen byggde vi nya pallkragar, växtstöd och drivbänkar tillsammans.
Fyrisgårdens dagliga verksamhet var fortsatt involverad i stadsodlingens underhåll och skötsel vilket
uppskattades av arbetstagarna. Även boende i närheten blev involverade i bevattning och underhåll av
odlingen vilket stärkte vår lokala närvaro.
Fyrisgårdslandet utvecklades under 2019 när hela personalen gick en tvådagarskurs i odling. Under
kursen planerade vi vad vi skulle så i pallkragarna och testade olika sorters blommor och grönsaker.
Vi odlade 30 olika sorters grödor. Vi har undersökt och utvärderat varför vi odlar och vad vi vill få ut
av verksamheten.

Afternoon tea och Kulturluncherna arrangeras med hjälp av volontärinsatser från intressegruppen
Torsdagstrevligt. Under 2019 anordnades fyra kulturluncher med olika föreläsare och aktiviteter till
varje tillfälle. Afternoon tea anordnas fyra fredagar per termin och lockar såväl ung som äldre till
Fyrisgården för en trevlig början på helgen.

Fyrisgårdens Broloppis blev likt föregående år en riktig folkfest i Svartbäcken. Till 2019 års broloppis
anmälde sig över 45 medlemmar för att ställa upp bord till försäljning vid loppisen, och under dagen
erbjöds underhållning, aktiviteter och matglädje när volontärer från integrationsprojektet Välkommen
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in erbjöd rykande färsk mat till försäljning. Broloppisen lockade under dagen hundratals besökare och
engagerade såväl volontärer som intressegrupper att vara med under dagen.

Den årliga julbasaren gick enligt tradition av stapeln till första advent där Basargruppen lade fram sitt
hantverk och allt de sytt, stickat, virkat och vävt till försäljning. Fyrisgården bjöd traditionsenligt
besökarna på julstämning med glögg, kaffe och hembakt fikabröd.

Under 2019 har Fyrisgården med hjälp av bidrag från Uppsala Kommuns Föreningsstöd fortsatt driva
projektet Alla får slöjda/dansa/idrotta. Det är tre olika introduktionsgrupper för barn mellan 8 och 18
år i slöjd, dans och innebandy. Vi har under året haft 30 barn och unga som deltar med entusiasm och
glädje.
”jag kan inte med ord beskriva vad
det betydde för mig och oss som
föräldrar att det fungerade att lämna
…(barnets namn) förra veckan.
Oavsett hur det går framöver, så var
det helt fantastiskt. Tack”
Ur sms från en mamma till ett barn i
projektet.

Vårt mål att skapa långsiktiga, riktade satsningar för barn med funktionsnedsättning som vill ägna sig
åt kulturutövande och sport har uppnåtts under årets gång. Alla får slöjda/dansa/idrotta övergick
nämligen till en verksamhet på Fyrisgården.
Efter 2018 års ökning av antalet deltagare i de olika grupperna har verksamheterna under 2019 visat på
fortsatt kvalitét då alla grupper är fortsatt fulla med kö till såväl Alla får dansa som Alla får idrotta.
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Interaktionen inom grupperna har också den ökat under året då våra dansgrupper nu samlas och dansar
på en och samma dag vilket har lett till naturliga möten mellan deltagarna i våra dansgrupper. Inom
vår idrottsverksamhet har deltagare i våra innebandyträningar för unga och unga vuxna deltagit som
ledare i Alla får idrotta.

Välkommen in är Fyrisgårdens integrationsprojekt och har existerat i olika former sedan 2017. Under
2019 fortsatte Välkommen in som ett engagerande projekt för personal och de volontärer som var
med. På onsdagsförmiddagar fortsatte deltagare i projektet att träffas över gemensamma intressen som
matlagning, odlingsprojekt, samtal och musik. Mellan aktiviteterna hölls lektioner i svenska som drevs
av en volontär. I vår stadsodling snickrade deltagarna pallkragar och tillverkade fiberduksväxthus i
och flera kvinnor i projektet intog vår verkstad och snickrade blombord och bänkar. Deltagare från
Välkommen in var med på flera odlingstillfällen i Fyrisgårdslandet och slöjdade med förskolebarn, de
var också med på Broloppisen och sålde mat och de var med på Skördefesten i Fyrisgårdslandet som
volontärer. Som avslutning snickrade deltagarna en bänk som kommer att pryda stadsodlingen
framöver.
Projektet löpte från vårterminen fram till oktober då vår samarbetspartner Medborgarskolan inte längre
fick medel för att bedriva sin verksamhet som projektet till stor del vilade på. Efter många samtal och
möten beslutades att avsluta projektets verksamhet riktat till dagsverksamhet med Välkommen incaféet. Istället inleddes ett samarbete med TRIS (Tjejers rätt i samhället) och vår kvällsverksamhet
med tjejer fortlöpte under höstterminen med målsättning att utöka verksamheten under nästkommande
år.

Fyrisgården bedriver fritids och daglig verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, på uppdrag av Uppsala kommun.

21 ungdomar mellan 13 och 21 år med olika former av funktionsnedsättning var under 2019
inskrivna på Fyrisgårdens fritids.
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Under 2019 utökades samarbetet mellan fritids och Camp Fyrisgården för att leda till positiva
synergieffekter mellan verksamheterna. Detta har bland annat lett till att ungdomarna på fritids lär
känna nya besökare med förhoppningen att detta genererar nya kompisrelationer.
Målet för verksamheten är vidare att skapa en trygg, rolig och utvecklande miljö. Detta har uppnåtts
tack vare professionella medarbetare som mött ungdomarna på ett positivt och engagerande sätt samt
erbjudit ett brett utbud av aktiviteter, ofta i samarbete med Camp Fyrisgården.
Fritids har under året erbjudit en rad olika aktiviteter för ungdomarna att välja mellan. Däribland
musik, idrott och skapande. Aktiviteterna har varje dag presenterats på en aktivitetstavla, där var och
en utifrån sitt eget intresse sedan har fått välja aktiviteter.
Liksom tidigare år har såväl idrott som kultur varit uppskattade aktiviteter. Fritidsungdomarna har
kunnat delta i fotboll och innebandy som tillhandahållits via Fyrisgården Idrottsklubb, vilket har gett
ungdomarna ytterligare möjligheter att skapa nya kompisrelationer. Flera av ungdomarna på fritids har
under året kommit att själva leda aktiviteter.
Förutom de aktiviteter som genomförs varje dag på Fyrisgården har fritids under året arrangerat
flertalet utflykter, studiebesök och lovaktiviteter.
Hos ungdomarna som är inskrivna på Fyrisgårdens fritids finns ett stort musikintresse. Därför bildades
ett band under 2018 tillsammans med deltagare i Camp Fyrisgården som fortsatt även detta år. Bandet
har under året utvecklats och fått tillskott av fler bandmedlemmar som tolkat låtar i flera olika genrer
och medlemmarna i bandet har blivit bekanta med flera olika instrument som de lärt sig bemästra
under året.
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2019 blev ett år där Fyrisgårdens dagliga verksamhet gick igenom en positiv utvecklingsfas i och med
en nyanställning av arbetsledare till den dagliga verksamheten. Ett nytt arbetssätt implementerades och
nya arbetsuppgifter utforskades för att finna det som lämpade varje arbetstagare bäst. Likt övriga
verksamheter utvecklades mötesstrukturen för daglig verksamhet där varje möte nu protokollförs av
arbetstagarna själva vilket har lett till ett fördjupat engagemang hos arbetstagarna.
Individuell coaching har varit en fortsatt viktig del av det arbete som sker mellan personalgruppen och
arbetstagarna. Detta innebar att varje arbetsledare fick en fördjupad kontakt med varje arbetstagare för
att ge dem fler möjligheter att påverka sitt arbetsklimat och skapa mer delaktighet samt bättre
förutsättningar för arbetstagaren. I den individuella coachningen ingick även att jobba närmare de
personer som finns i varje arbetstagares närhet.
Under året fördjupades också arbetet mellan arbetstagare och personal som annars inte är verksamma
inom daglig verksamhet. Arbetstagare har bland annat varit med och planerat och praktiskt arbetet
med kommunikationsinsatser och rekrytering till aktiviteter.

Fritid för alla är ett nätverk som består av representanter från olika föreningar och organisationer som
verkar för en aktiv fritid – oavsett funktionshinder.
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Under 2019 var Fritid för alla en av de verksamheter som såg störst förändring och utveckling. Året
började med ett omfattande arbete kring den digitala närvaron för nätverket. En ny hemsida
utvecklades och lanserades under året och en ny kommunikationsplan för nätverket togs fram. Arbetet
med den aktivitetskatalog som tidigare existerat inom nätverket tog form under året och färdigställdes
under hösten.
Fritid för alla-dagen, nätverkets prova på-dag som samlar föreningar och organisationer med
verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, såg en ökning av såväl deltagare
som besökare. Hela 45 föreningar och organisationer deltog under dagen och visade upp bredden av
aktiviteter som finns i Uppland och över 650 personer besökte dagen.
Fritid för alla var också med och arrangerade School day för Uppsalas särskolor på IFU Arena. School
Day är en prova-på dag för barn och unga med funktionsnedsättning där man får pröva på flera olika
sorters idrotter.
Arbetsgruppen inom Fritid för alla har fortsatt starkt med ett stort intresse för nätverket från
deltagande föreningar och organisationer. Gruppen träffas ungefär en gång i månaden för praktisk
planering och genomförande av Fritid för allas arbete.
I och med det partnerskap som Fyrisgården och Uppsala kommun tagit fram tillsammans också
omfattar Fritid för alla skedde flera möten där organisationens struktur och organisering sågs över. En
ny styrgrupp etablerades med representanter från kommun, landsting och berörda organisationer på en
övergripande nivå.

Under 2019 skedde en stor del av Fyrisgårdens verksamhet tack vare en bred samverkan och
samarbete med andra föreningar och organisationer.
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Fyrisgården samarbetade under 2019 med följande aktörer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amo Obaida projektet - UTK
Fredens Hus
Fritid Uppsala
FUB - Ge makten vidare
Fyrisfjädern
Fyrishov
Förskolor i närområdet
Habiliteringen för barn och vuxna, Region Uppsala
Hemslöjdskonsulenterna
IHUS
Korttidsboenden/boenden privata respektive kommunala
Kultur i vården, Uppsala kommun
Kulturutveckling Dans
Maker Space
Medborgarskolan
Mercodia
Nyby Vision
Närdaghemmet Svartbäcken
Närliggande äldreboenden
Parasport Sverige
Parasport Uppland
RF-SISU Uppland
Seniorboenden i Svartbäcksområdet
Storvreta IBK
Studiefrämjandet
Särskolor i kommunen
Sveriges hemgårdar
Swebrick
Tillsammans – Almtuna
Träffpunkter
TRIS
UHI
Upplandsstiftelsen
Upplands innebandyförbund
Upplands fotbollsförbund

Flertalet studiebesök skedde också från såväl offentliga som privata aktörer för att informera om
Fyrisgården och undersöka möjligheten för samarbete. Under året skedde följande studiebesök till
Fyrisgården:
•
•
•
•
•

21/1 Rotary
21/2 Kommunalråd och partisekreterare (Miljöpartiet)
28/2 Representanter (Kulturförvaltningen)
8/3 Omsorgsnämnden (Socialdemokraterna)
10/5 Rotary Aros
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•
•
•

26/11 Kommunalråd och partisekreterare (Mittstyret)
22/8 Timmermansgården
21/11 Vuxendövas förening

Arbetet med det nyskapade nätverket för hemgårdar i Sverige fortsatte också under 2019. En
hemgårdsträff skedde på Birkagården i Stockholm där hemgårdens roll i samhället diskuterades och
banden mellan gårdarna stärktes.

Det externa kommunikationsarbetet under 2019 kom främst att handla om en kvalitetssäkring. Under
föregående år skedde stora förändringar med nya digitala plattformar, riktlinjer och grafiska profiler.
Detta år har dessa nya implementeringar blivit testade och utvärderade för att kunna optimeras.
Den interna kommunikationen har stärkts med en omstrukturering av mötesgrupper och protokoll.
Alla arbetsgruppsmöten protokollförs nu och nya arbetssätt har implementerats för att säkerställa att
information inte försvinner eller blir bortglömd i informella kanaler.
Under året såg Fyrisgården en stadig ökning av antalet följare i sociala medier, prenumeranter på
nyhetsbrevet och besökare till digitala plattformar.

Fyrisgårdens verksamhet har under 2019 finansierats genom kommunala bidrag,
deltagaravgifter, bidrag från stiftelser och samarbetspartners. Resultaträkningen omslöt 6 646
tkr.
Det kommunala bidraget till fritids- och kulturverksamhet uppgick under 2019 till 1 294 tkr.
Uppdragsverksamheten omslöt 3 970 tkr. Projektstöd gällande Alla får 100 tkr,
Fritid för alla-dagen 30 tkr, sommarlovsaktiviteter 60 tkr och lönebidrag 378 tkr.
Intäkterna från medlemsavgifter 57 tkr och gruppverksamheterna uppgick till 167 tkr. Övriga intäkter
var 265 tkr.
Från Prins Gustafs stiftelse erhölls Fyrisgården 125 tkr i bidrag till barn- och ungdomsverksamheten
och från Kronprinsessan Margaretas Minnesfond kom 100 tkr.
Utöver detta lämnade IHUS, Fruntimmersföreningen, Åhlensstiftelsen och Nordea bidrag till olika
verksamheter. En särskild årsredovisning finns upprättad under översyn av auktoriserade revisorer från
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Styrelsen vill nu tacka alla som på något sätt varit delaktiga i verksamhetens utformning för deras
insatser. Styrelsen ber att särskilt få tacka Uppsala kommun med kulturnämnden, omsorgsnämnden,
idrotts- och fritidsnämnden, Studiefrämjandet, Medborgarskolan samt IHUS och Åhlensstiftelsen.
Vi vill rikta ett särskilt varmt tack till Prins Gustafs stiftelse för dess årliga stöd till verksamheten samt
till Kronprinsessan Margaretas Minnesfond och till Fruntimmersföreningen.
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Slutligen vill vi tacka våra förtroendevalda, anställda, volontärer och övriga för ett gott arbete.

Uppsala i mars 2019
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