Foto: Paul Botvid

2021-05-21 13:35 CEST

Skate Nation startar i Göteborg
Skate Nation är ett initiativ som startade våren 2016 i Stockholm för att
välkomna och integrera nyanlända i det svenska samhället med hjälp av
skateboard. När Skate Nation nu startar i Göteborg så är det ett samarbete
mellan Skate Nation, Fryshuset i Göteborg och Göteborgs skateboardförening
(GSF).
– Det är väldigt roligt att vi nu startar skateverksamhet i Göteborg. Att det
sker i samarbete med både Skate Nation och Göteborgs skateboardförening
känns helt rätt, eftersom vi tror på att växa genom samarbeten. Dessutom
ligger ju Bunkerbergets skatepark bara en hållplats bort ifrån våra lokaler i
Kviberg, säger Etmoiner Gutierrez, utbildare och coach, Fryshuset Göteborg.

Nyckeln till Skate Nations framgång är att flera av de som själva varit
deltagare nu jobbar som coacher i verksamheten. Att de nu jobbar aktivt för
att välkomna och hjälpa nya nyanlända in i det svenska samhället.
– Vi har sett att skateboard verkligen fungerar som ett verktyg för att hjälpa
nyanlända in i samhället. De lär sig språket snabbare, samtidigt som de får
nya vänner och känner att de har en trygg plats att vända sig till, säger Lisa
Tolf, projektkoordinator på Skate Nation.
Sedan starten 2016 har Skate Nation träffat över 1200 barn och unga. I
Stockholm träffas deltagarna en gång i veckan i Stockholm Skatepark
Fryshuset och det anordnas även dagläger på alla skollov.
– Vi är säkra på att vi kommer kunna nå samma framgångar i Göteborg som
vi har gjort i Stockholm. Vi har bra samarbetspartners och vi vet att
efterfrågan finns, avslutar Lisa Tolf.
För mer information kontakta:
Lisa Tolf, projektkoordinator på Skate Nation, lisa.tolf@fryshuset.se

Om Skate Nation
Skate Nation grundades våren 2016 av Viktor Telegin och drivs idag av
Fryshuset i samarbete med Chpo Brand. Projektets syfte är att välkomna och
integrera nyanlända med hjälp av skateboard. https://skatenation.se/

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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