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Fryshuset i Göteborg håller öppet hela
sommaren
Nu startar Fryshuset i Göteborg trygga och kreativa mötesplatser för unga,
som håller öppet hela sommaren. Projektet, som har gjorts möjligt genom
bidrag från flera aktörer, innebär att dörrarna står öppna på Fryshuset i
Kviberg för alla unga varje onsdag och torsdag under hela sommaren.

Under våren sökte Fryshuset i Göteborg extra medel hos ett flertal
bidragsgivare, med målet att skapa ett alternativt vardagsrum med möjlighet
för unga att bara vara, att få något att äta, att upptäcka nya vänner och
intressen samt att kunna fördjupa sig i sina passionerade intressen.

– Vi såg ett behov av att erbjuda en trygg och kreativ plats att vara på för
unga i Göteborg. Det känns jättebra att kunna hålla öppet för våra unga hela
sommaren. Vi är verkligen jätteglada för denna möjlighet, säger Ulrica Wallin,
Fryshuschef och Verksamhetschef Ungdomskultur i Göteborg.
Projektet har gjorts möjligt tack vare stöd ifrån Radiohjälpen,
Folkhälsomyndigheten och Göteborgs Stad. Aktiviteterna kommer att
arrangeras i och kring Fryshusets lokaler på Kviberg i Gamlestaden, och
innebär att dörrarna står öppna för alla unga varje onsdag och torsdag under
hela sommaren. Exempel på aktiviteter som arrangeras är streetbasket, dans,
konst, spontanfotboll och utflykter, men även foto, film och musikproduktion
i studio.
Alla aktiviteter genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och restriktioner. För att säkerställa att antalet deltagare
inte överskrider vad som är tillåtet, behöver ungdomarna föranmäla sig via
Instagram på @fryshusetvast.
Projektet genomförs även på Fryshuset i Husby i Stockholm och i Malmö.
Inom projektet planeras även digitala aktiviteter för unga i hela landet med
bland annat inspirationsföreläsningar, stödsamtal och studie- och
yrkesvägledning.
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Om Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt
oberoende. Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om
i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i
ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att
samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det
bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt
och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina
passioner förändra världen!
www.fryshuset.se
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