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DEN 9 MARS
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LINDHOLMEN, GÖTEBORG

Så mycket
bättre...

KEKS.SE

...när vi är tillsammmans! Häng med på tre fullspäckade
dagar med seminarier, studiebesök och föreläsningar.
Känn pulsen! Möt nya och gamla kollegor från hela
Sverige plus våra europeiska partners. Fika, mingla,
festa och få nya inspirerande idéer och kunskaper. Vi
gjorde mycket bra under pandemin - nu tar vi det med oss
till nästa nivå!

KEKS KONFERENS 2022
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Fest

Program 
Fredag 13 majTorsdag 12 majOnsdag 11 maj

Vi vill såklart även få
tid att umgås, därför
har vi lagt in långa
pauser för fika och
lunch, dessutom ingår
festen i priset. 

KEKS

Kostnad
Deltagaravgift: 1800 kronor/deltagare
I priset ingår samtliga seminariepass, studiebesök,
fest, fika och torsdagens lunch. 

Tillval
Hotell
Du har möjlighet att boka hotell i din anmälan. Hotellet ligger i
nära anslutning till konferensen och inkluderar frukostbuffé, wi-fi,
fri tillgång till gym och fritt inträde till spapooler, bastu samt
badtunna på takterrassen. Det går bussar från Centralstationen
till hotellet.

Enkelrum:    1 300 kronor/natt
Dubbelrum: 1 600 kronor/natt
Det finns ett begränsat antal rum, först till kvar gäller. 

Extra måltider
Onsdag lunch:       150 kronor         kl 11.30-13.00
Torsdag middag:  400 kronor.        kl 18.00-20.00
Fredag lunch:        150 kronor.        kl 12.00-13.15

Samtliga priser är exklusive moms

Anmälan
Anmäl dig via denna länk:
sv.surveymonkey.com/r/KEKS2022SV 

Sista anmälningsdagen är 9 mars. Anmälan är
bindande. Vi har begränsat antal platser, först till
kvarn gäller. 

Du hittar alltid aktuell information på keks.se. 

Om du har frågor angående din bokning, kontakta
oss på info@keks.se. 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet

KEKS konferens 2022 äger rum på Lindholmen Konferens Center som ligger intill
Göta älv på Hisingen. Du kan ta dig direkt dit med buss från Göteborgs
Centralstation på cirka 15 minuter. Vi har satsat på att få till ett brett
utbud med både seminarier och studiebesök, vi bjuder även in er alla till fest
den 11 maj. Hoppas att ni alla kan komma. 

Onsdag kväll tar vi en kort promenad till
Kooperativet Lindholmen. Här bjuds vi på god mat
från olika food trucks, ett underhållande quiz och
mingel med de andra deltagarna. Låt oss
tillsammans skapa en fest utöver det vanliga! Ni är
alla inbjudna.

https://sv.surveymonkey.com/r/KEKS2022SV
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Bianca Kronlöf är skådespelare och komiker och debuterade
med boken ”Brev till mannen” 2021. Boken är en inbjudan till
samtal och hon kommer att prata med oss om frågor kring
känslor, våld och maskulinitet. Hur begränsas vi av rådande
normer? Varför anmäler inte män när de själva utsätts för
våld? Varför är det så tyst om våldet när så många blivit
utsatta? Både män och kvinnor. Välkommen att ta del av
Biancas tankar kring dessa viktiga frågor. 

Invigning

Brev till mannen

 11 maj 13.30-15.00 

Våra konferencierer Tony Weseth och Stella Eriksson från Arena Satelliten ser till att alla känner
sig välkomna och hjälper oss att lära känna varandra. 

Välkomna

Thomas Andersson, Chair of the Current Affairs Committee, Council of Europe Congress of
Local and Regional Authorities, talar om vikten av delaktighet och inkludering och av en
kunskapsbaserad verksamhet samt vilken roll kommunerna bör ha i detta. 

Kommunernas roll i ungdomsarbetet?

Jenny Haglund, Generalsekreterare på KEKS, öppnar konferensen och bjuder oss på både
tillbakablickar på den tid som varit och sina tankar om framtiden. 

Inledning

Sophia Eriksson Waterschoot, Director Youth, Education and Erasmus+, European Commission
talar direkt från Brussel om värdet av ett främjande ungdomsarbete och varför 2022 är
European Year of Youth.

European Year of Youth
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In English

Tips! Denna sidan kan vara till hjälp när du fyller
i din anmälan och väljer dina seminarium. 



PASS
1A

ONSDAG
15.30-
16.45 

PASS
1B

ONSDAG
15.30-
16.45 

11-13 MAJ 2022

KEKS KONFERENS

Att skapa trygghet i praktiken
Moa Andersson & Vivianné Tuominen, Borås stad

Delta på Tjörn jobbar integrerat med kulturskolan i samma hus. På ungdomens hus i Skara,
Stureplan, erbjuds öppen ungdomsverksamhet, kurser i teknik och digital produktion,
kulturskola samt stöd för unga inom kommunalt aktivitetsansvar i ett och samma hus.

Hur har man lyckats få till detta? Vilka utmaningar har man mött och vad har varit
framgångsfaktorerna? Välkommen till detta seminarium där representanter för Tjörn och
Skara presenterar sin verksamhet och delar med sig av erfarenheter kring att skapa,
upprätthålla och utveckla samverkan med andra aktörer.

Delta, Tjörns kommun & Stureplan, Skara kommun

Alla dessa årshjul, uppföljningar, mål och resultat. Hur knyter vi en röd tråd mellan alla
delarna? Hur flyttar handlingsplanen från pärmen till agendan? Hur blir vi "pepp på det
tråkiga" och vad händer då? I detta seminarium ser vi på systematiskt utvecklingsarbete
med perspektiv från ungdomsarbetaren, verksamhetsutvecklaren och chefen, och i
förlängningen politikern och besökaren.

Halmstads kommun har länge drivit ett systematiskt utvecklingsarbete inom öppen
ungdomsverksamhet och delar här med sig av sina bästa metoder och processer. 

Vad är dynamiken i statistiken?
Chef, verksamhetsutvecklare & ungdomsarbetare,
Halmstad kommun

Tillsammans för fler möjligheter för unga

Verksamheterna i Borås har som uppdrag att skapa trygga och jämställda mötesplatser. För
att lyckas med detta har man utvecklat metoden Aktivitetsramen som fokuserar på hur
aktiviteter genomförs. Denna används för alla planerade aktiviteter, oavsett om de är
planerade av unga eller personal. I detta seminarium får vi höra om Aktivitetsramens 6
punkter, hur denna metod kopplas till Borås våldspreventiva arbete samt hur den sätter fokus
på verksamhetens syfte.

PASS
1C

ONSDAG
15.30-
16.45 
&
2D

TORSDAG
09.00-
10.15 

Seminarium 
1A-1C+2D



Stärk unga hbtqi-personers mötesplatser 
Seminarium 

Allt fler kommuner använder ’Chartern’ (Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen
fritids- och ungdomsverksamhet) som utgångspunkt när de ska utveckla verksamheten. Det
kan handla om allt från att diskutera värderingar och förhållningssätt i personalgruppen till
att tydliggöra verksamhetens uppdrag för politiken och olika samverkanspartners. I det här
seminariet får vi höra hur man i Umeå arbetat med att implementera Chartern på alla nivåer i
organisationen. Jenny Haglund inleder med en kort presentation av Chartern och dess
betydelse för den öppna ungdomsverksamheten.

PASS
1D

ONSDAG
15.30-
16.45 

PASS
2A

TORSDAG
09.00-
10.15 
&
4B

TORSDAG
13.30-
14.45 

Erfarenhetsutbyten goes live
KEKS nätverket

Unga HBTQI-personer är en grupp som möter olika hinder under sin fritid. MUCF:s statistik
visar till exempel att var fjärde ung HBTQI-person har avstått från att delta i fritidsaktiviteter
av rädsla för att bli dåligt bemött.

Under det här seminariet får du höra om MUCF:s nya samverkansmodell och hur denna kan
användas för att stärka arbetet med mötesplatser för unga HBTQI-personer. Dessutom
kommer du få inspirerande och verksamhetsnära exempel från House of colors, Göteborg
stad och RFSL ungdom. De berättar om hur de använt Samverkansmodellen i sitt arbete
med att stärka verksamheten och hur det bidragit till att öka unga HBTQI-personers
demokratiska deltagande och inflytande.

MUCF, RFSL och House of colors - Göteborgs stad

Chartern i praktiken
Åsa Säfsten Boman, avdelningschef Umeå kommun
Jenny Haglund, generalsekreterare KEKS

Vad har vi lärt oss och utvecklat under pandemin och vilka aktiviteter tar vi med oss in i framtiden?
Allt fler pratar om områdesarbete, men hur gör andra egentligen och hur ser vi till att ha kvar ungdomar och
deras delaktighet i fokus?
Hur når vi ut till de vi inte når idag och som inte tror att de passar in eller skulle trivas hos oss? Hur skapar
vi en inkluderande information och vilka kanaler ska vi använda?

Under pandemin har KEKS haft ett antal uppskattade digitala erfarenhetsutbyten. Nu har du
chansen att träffa engagerade kollegor live, prata om det du gått ’hemma’ och funderat på,
bjuda på dina erfarenheter och kanske snappa upp nya tankar och idéer. Samtalet är utformat
som en open space där du kan välja den frågeställning du är mest intresserad av. När du
känner dig nöjd är det bara att gå vidare till nästa bord. Frågeställningar: 

PASS
2B

TORSDAG
09.00-
10.15 
&
5A

TORSDAG
15.15-
16.30 

1D,2A-2B,4B,5A
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Nå unga genom filmskapande 
Seminarium 

Ett stort antal ungdomar upplever våld i partnerrelationer, vilket har stor inverkan på deras
hälsa och utveckling. Okunskap leder dock till att våldet inte alltid upptäcks eller att det inte
uppfattas som skadligt. Svartsjuka är inte romantiskt är en årlig nationell kampanj som
uppmärksammar våld i ungas relationer. Under det här seminariet berättar Lina om våld i
ungas relationer och hur du som arbetar med unga kan förebygga, upptäcka och förhindra
det. Du får också ta del av stödmaterial och diskutera vad ni kan göra i er verksamhet. 

11-13 MAJ 2022
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Daniel har arbetat som projektledare och producent inom kultur- och konstfältet de senaste
10 åren. Han har sin bakgrund inom socialt arbete och har bland annat stått bakom Staden är
Din som vann Angereds kulturpris 2017 samt utvecklat verksamheten Urban Konst, som är
idag en del av Göteborgs Konsthall. 
 

I det här seminariet berättar han om ungas strategier för att benämna världen på egna
premisser samt deras sätt att skapa motbilder till de etablerade medierna och dess relation
till organisering i miljonprogramsområden.

PASS
2C

TORSDAG
09.00-
10.15 

PASS
3A

TORSDAG
10.45-
12.00 

Kultur och ungas motbilder
Daniel Terres, sakkunnig i offentlig konst och kultur

Under detta seminarium får du höra om ett projekt där man arbetar med film som metod för
att nå unga och bidra till att öka deras kunskap om filmskapande. I projektet utbildas
fritidsledare i filmskapande och får grundläggande filmpedagogiska verktyg. Här får vi höra
om bakgrunden, hur projektet fungerar idag och vilka visioner man har för framtiden.

Maja Kekonius, filmpedagog, Kultur i Väst

Under detta seminarium berättar Saman om Förenade Förorters arbete med att stimulera och
stötta ungdomar i orten att organisera sig. Du får höra om centrala förhållningssätt och
metoder i arbetet och hur de gått från ett gräsrotsinitiativ till att bli ett nationellt
ungdomsförbund med 13 medlemsföreningar och drygt 1500 medlemmar mellan 15 och 25 år.

Förenade Förorter & ungas organisering
Saman Sokhanran, verksamhetschef Förenade förorter

PASS
3B

TORSDAG
 10.45-
12.00
&
4D

TORSDAG
13.30-
14.45 

2C,3A-3C,4D,5C

Svartsjuka är inte romantiskt
Lina Dimming, utvecklare Länsstyrelsen Västra Götaland PASS

3C
TORSDAG
 10.45-
12.00

&
5C

TORSDAG
15.15-
16.30 



Utbilda unga ledare!
Seminarium 
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Välkommen till ett seminarium om ungdomsinflytande och fruktbara möten mellan unga och
uniformsbärande vuxna. Syftet med MBU är att ungdomar ska få lära känna människan
bakom uniformen OCH att de som bär uniform ska få lära känna ungdomen under kepsen.
Idén föddes ur samtal mellan ungdomar och fritidsledare från Östra Göteborg efter de
händelser med stenkastning, bilbränder och våld mot uniformsbärare som drabbade flera
stadsdelar under hösten 2009. Idag finns MBU i cirka 20 städer i Sverige.

PASS
3D

TORSDAG
10.45-
12.00 

PASS
4A

TORSDAG
13.30-
14.45 

Internationellt arbete i praktiken
Personal & volontärer, Kooperativet Fjället

I denna workshop presenteras den utbildning för unga ledare som tagits fram på Tjörn. Syftet
är att utveckla ungas självkännedom, kunskap om gruppdynamik och deras ledaregenskaper.
Detta för att de sedan ska ges möjlighet att växa med de utmaningar som kommer av att leda
andra unga. Målet med denna workshop är att deltagarna ska kunna planera och genomföra
ledarutbildningar i sin egen verksamhet.

Andreas Björk, ungdomskonsulent Tjörns kommun

Under detta seminarium diskuteras varför vi behöver arbeta med våldsprevention och varför
det är viktigt att det görs på ett systematiskt sätt. Organisationen MÄN har tagit fram ett
metodmaterial riktad till öppen ungdomsverksamhet och delar med sig av kunskap och
metoder i arbetet med att skapa trygga mötesplatser. Lund och Borås berättar sedan om sina
erfarenheter av att implementera trygghetsskapande metoder. Vad har fungerat bra och vad
har de behövt göra annorlunda för att skapa trygga mötesplatser? Seminariet avslutas med ett
samtal kring hur vi på bästa sätt skapar en fritid fri från våld.

En verksamhet fri från våld
Organisationen MÄN, Lunds kommun & Borås stad

På kooperativet Fjället har man jobbat i 15 år med att ta emot och skicka europeiska
volontärer och att åka på ungdomsutbyten inom Erasmus+. Att ha volontärer som jobbar på
fritidsgården har blivit en naturlig del av verksamheten och många besökare är aktiva i att
söka ungdomsutbyten. Här får ni träffa personal, nuvarande Fjället-volontärer och unga vuxna
som varit på volontärtjänst och höra hur de berättar om verksamheten och sina äventyr.

PASS
4C

TORSDAG
13.30-
14.45 

 

3D,4A,4C,5B

Människan bakom uniformen, MBU
Janina Sabra, processledare, Göteborg Stad Nordost PASS

5B
TORSDAG
15.15-
16.30 

 



Alla är välkomna – känn dig väntad!
Seminarium 
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Ta del av en föreläsning om mänskliga rättigheter, demokratins grundläggande värden och de
dilemman som kan uppstå. Vad är det offentligas ansvar, vad är makt och varför pratar vi om
människans rätt till delaktighet och självbestämmande?
 

Välkommen till en inspirerande föreläsning med Seroj, utvecklingsledare i mänskliga
rättigheter på Intraservice, Göteborgs Stad. Han har tidigare arbetat som chef, kurator, lärare
och projektledare.

PASS
5D

TORSDAG
15.15-
16.30 

PASS
6A

FREDAG
09.00-
10.15 

En tårta av demokrati
Pia Fjällmo, demokratisamordanare, Sundsvalls kommun

Under denna interaktiva föreläsning lyfts frågor kring bemötande och vad det innebär att
känna sig välkommen och väntad. Hur formar vi vår verksamhet så att personer med olika
funktionsuppsättningar hittar till oss och känner sig hemma? Vi utforskar vad principen om
universell utformning innebär, och hur denna är en bra grund att utgå från när vi skapar en
inkluderande verksamhet för personer med och utan funktionsvariation.
  

Språng är kulturorganisationen där personer med och utan funktionsvariation möts i sitt
gemensamma intresse för scenkonst och som arbetar med att göra scenkonsten tillgänglig
utifrån principen om universell utformning. I detta seminarium möter du både scenkonstnärer
och ledare från Språng.

Personal och utövare, Kulturorganisationen Språng 

Att arbeta i dempatibranschen 
Seroj Ghazarian, utvecklingsledare Göteborgs Stad

Metoder för ungas inflytande… med barnrättsglasögonen på
Inflytande för unga som kopplas till den lokala demokratin och politiken
Fallgropar man kan hoppa över… men lära sig av
Framgångsfaktorer…. än så länge

Under denna interaktiva föreläsning får du ta del av Sundsvalls Demokratisamordnares
erfarenheter och tankar kring barn och ungas rättigheter samt hur vi kan se på och arbeta
med ungdomsdemokrati. Du får bland annat höra om: 

PASS
6B

FREDAG
 09.00-
10.15

5D,6A-6B
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Vilka krav kan man ställa på en kommunal policy för öppen ungdomsverksamhet? Europa-
rådets kongress för lokala och regionala myndigheter antog 2021 en rapport med titeln Youth
Work – the role of local and regional authorities. I denna beskrivs vad en kunskapsbaserad
policy bör innehålla och hur kommuner bör arbeta med styrning och uppföljning. Hör Jonas,
som skrev förarbetena, berätta om rapporten och var med och diskutera vad den innebär för
din kommun.
 

Seminariet riktar sig främst till dig som är politiker eller arbetar direkt mot politiken, men
även andra är välkomna i mån av plats.

Policy för politiker
Jonas Agdur, senior advisor KEKS PASS

6D
FREDAG
 09.00-
10.15

6C,6D

Det intersektionella perspektivet 
Seminarium 
Mångkulturellt centrum & KEKS HBTQI-nätverk
Vad betyder egentligen ordet intersektionalitet? På vilka sätt kan verksamheten förbättras
genom att vi tänker intersektionellt? Med utgångspunkt i forskning och samhällsanalys
presenterar Yafet Lemessa från Mångkulturellt centrum det intersektionella perspektivet och
förklarar det såväl utifrån begreppets ursprung som genom olika samtida exempel.
Deltagarna får sedan möjlighet att reflektera över sin verksamhet utifrån en intersektionellt
perspektiv. Genom förståelse för hur olika diskrimineringsstrukturer samverkar kan vi
förändra mönster och skapa en mer jämlik och trygg mötesplats.

Mångkulturellt centrum är en kommunal stiftelse som verkar för ett samhälle där mångfalden
reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska
kulturarvet.
HBTQI-nätverket är ett temanätverk inom KEKS där vi samverkar kring hbtqi+ frågor och
normer. 

PASS
6C

FREDAG
09.00-
10.15 

 



1E-1F,2E
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Seminars in English 

We welcome our international guests to KEKS
conference 2022! You can choose among the
following English speaking seminars.
These seminars are of course also open to
Swedish participants.

PASS
1E

ONSDAG
15.30-
16.45 

PASS
1F

ONSDAG
15.30-
16.45 

 

Youth work in Slovenia
Nežka Vodeb och Dora Klar, Zavod Bob 

The first European Youth Work Convention was held in Gent, Belgium, in 2010, and the focus
was diversity. Today we have a European Charter on Local Youth Work and major policy
documents from the Council of Europe and the EU! So, where are we today? How did we get
here? And, how do we take the next step? In this seminar, Jonas Agdur will take you on a
policy journey from 2010 and, with your help, into the future. 

Jonas Agdur, senior advisor KEKS

How is youth work organised in Finland? What kinds of support structures are there and how
do they educate youth workers? How do they work with young people’s influence and
participation? In this seminar Mikko will give a background to Finnish youth work and talk
about the situation for youth work in Helsinki, its strength, weaknesses and visions for the
future.

Youth work in Finland
Mikko Vatka, head of the youth work department of Helsinki

A European policy journey

The NGO Zavod Bob from Ljubljana runs two youth centers focused on non-formal learning and
cultural activities. In this seminar the youth workers Nežka and Dora will tell about how youth
work is organised and financed in Slovenia and how Zavod Bob thinks about and designs its
various activities. The participants will then be invited to discuss differences and similarities
between youth work in Slovenia and their country? What can we learn from each other?

PASS
2E

TORSDAG
 09.00-
10.15
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Seminars in English 

What is quality in Street work? And, how can we do follow up and show its outcomes? IQSW
is a two year Erasmus+ project where street workers from Portugal, Czechia, Slovenia and
Sweden try to find answers to these questions and to create a system for documentation and
follow up of street work. In this seminar the participants of the project will tell about how far
they have come after the first year and invite you to give feedback and discuss how they
should proceed. 

Netz is an umbrella organisation for Open Youth Work in South Tyrol, Italy, and consists of
more than 50 youth centres spread throughout the region. In this seminar, Marina and Verena
will give an insight into what Open Youth Work means in South Tyrol, how it has grown and
what principles it acts on. They will also talk about what goals it pursues, how the practice is
designed and how it ensures and further develops its quality. 
Welcome to this seminar were we together explore, reflect, question, and learn from each
other.

3E-3F,4E

PASS
3E

TORSDAG
10.45-
12.00 

Street workers from Slovenia, Portugal, Czechia and
Sweden

Inspiring Quality Street Work, IQSW

PASS
3F

TORSDAG
10.45-
12.00 

Youth Work in South Tyrol
Marina Peter & Verema Demetz, Netz

Democracy reloaded
Laszlo Földi, Democracy reloaded
Democracy reloaded is a partnership between 20 European national agencies for Erasmus+,
with the aim of strengthening young people’s participation in decision making processes at
local level. In this work shop we will get a presentation of the toolkit that has been developed,
how it can be used for individual or common learning and for strengthening young people’s
participation in decision making. The participants will also get the chance to try out some
methods and get information on upcoming events and educational activities.

PASS
4E

TORSDAG
 13.30-
14.45

https://www.netz.bz.it/
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What should youth work do? 
The main objective of the seminar is to elaborate the role, tasks and responsibility of youth
work in the increasingly digitalized world of young people. To understand where we are, it is
useful to look at the short history of digitalization: has digitalization been a runaway to a
better future? During the past 10 years digitalization has certainly enriched the life of young
people but it also has been linked to decrease of democracy, shrinking of the civic space,
violation of human rights and a growing number of negative effects on the lives of young
people. A roadmap for youth work within this contradictory world of technological change will
be presented and discussed.  

5E,6E

PASS
5E

TORSDAG
 15.15-
16.30

How is youth work organised and financed in Ireland?  In this seminar Celine and Mark will let
us know about the conditions for youth work in Ireland; what does their practice look like,
what do they see as quality, what are their challenges and priorities for the future? The
participants will then be invited to discuss differences and similarities between youth work in
Ireland and their country. What can we learn from each other?

Celine Martin, head of operations &  Mark Harding, area manager
City of Dublin Youth Service Board

Youth work in Ireland

A critical reflection on digitalization 
Lasse Siurala, Adjunct Professor Aalto University, Advisor to
the InterCity Youth Board on digital youth work and former
Director of the Youth Department of the City of Helsinki

PASS
6E

FREDAG
 09.00-
10.15
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PASS
2G

TORSDAG
 09.00-
12.00

Det som gör Ungdomens hus speciellt är att vi medvetet valt att fokusera på ungdomar med
problematisk skolfrånvaro och arbetar med deras sociala färdigheter. E-sport och Gaming
är verktyg som utgör kärnan i vår verksamhet. En framgångsfaktor har varit att inkludera
ungdomarna i planering av innehåll och inköp samt att vara aktuella i den teknologin som
erbjuds. Vi kommer även beskriva vår HBTQI-verksamhet och hur vi med trygghet som
ledord knyter samman våra riktade verksamheter och vår öppna verksamhet. Deltagarna får
även en genomgång av lokalen, samarbetspartners, syfte med möblering och vilka verktyg
vi väljer för att nå våra ungdomar.

På Verket unga utgår man från ett deltagarproducerat arbetssätt. Deltagarnas intressen,
nyfikenhet, behov och idéer styr verksamheten och de unga får möjlighet att äga processen
från ax till limpa. Samtidigt får de även möjlighet och stöttning i att utveckla sina idéer, få
inspiration och utveckla sociala möten och nya gemenskaper. På Verket finns det även
verksamhet som riktar sig till seniorer. 

På detta studiebesök får du höra personalen berätta om Verkets arbetsmetoder samt en
rundtur i de vackra lokalerna som ligger ett stenkast från Ullevi. 

Göteborgs stad Centrum

Ungdomens hus Partille
Partille kommun PASS

2H
TORSDAG
 09.00-
12.00

Verket
Studiebesök 

Samling 
Resa dit
Studiebesök
Resa tillbaka 

09.00
09.15
09.45
11.30

Studiebesök förmiddag
Vi reser gemensamt med
kollektivtrafiken. 

2G,2H

Tiderna är ungefärliga. Se
anslag för korrekta tider.  
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PASS
4G

TORSDAG
 13.30-
16.30

Unga Påverkar arbetar med demokrati- och inflytandefrågor för unga i Angered.
Verksamheten syftar till att sänka tröskeln för unga att engagera sig och att öka deras
möjligheter att påverka i frågor som berör dem. Vi arbetar även för att öka kunskapen om
ungas rätt till delaktighet och inflytande och vill visa på vilka vägar det finns för unga att
påverka i sin vardag och i samhället. Våra olika forum för inflytande är Angereds
Ungdomsråd, Unga Stadsutvecklare, Camp Demokrati, Ambassadörer för ungt inflytande och
ambassadörsverksamheten inom Människan Bakom Uniformen.
 

KulturATOM är ett levande kulturhus och en mötesplats för kreatörer mellan 16-20 år i
Angered centrum. KulturATOM är en plats där unga kan förverkliga sina idéer och drömmar.
På KulturATOM finns mediarum, dansstudios, musikstudio, DJ-rum, replokaler, projektkontor
och arrangemangslokal.

Göteborgs stad Nordost

Mellangården är en mötesplats i centrala Tynnered med den primära målgrupp 10-12 år.
Mellangården är även navet för Skola som arena – ett områdesarbete med Fritids öppna
verksamheten som nav och i tätt samarbete med skola och civilsamhällets aktörer. Skola
som arena verkar för att skapa trygga mötesplatser där barn och vuxna tillsammans med
aktörer från offentlig, näringsliv och idéburen sektor, stärker varje barns rätt till goda
uppväxtvillkor.

2x Sydvästra Göteborg
Göteborgs stad Sydväst PASS

4H
TORSDAG
 13.30-
16.30

2x Angered 
Studiebesök

Samling 
Resa dit
Studiebesök
Resa tillbaka 

13.30
13.45
14.15
16.00

Studiebesök eftermiddag
Vi reser gemensamt med
kollektivtrafiken. 

Bergkristallparken är en generationsöverskridande mötesplats i Tynnered som
främjar trivsel och trygghet genom positiva fritidsaktiviteter för alla åldrar.
Parken är en oas och viktig plats i området där många människor träffas.
Verksamheten bedrivs av Fritid Sydväst tillsammans med Äldreomsorgen – i
god samverkan med boende, föreningar, organisationer och skolor i
närområdet. Parkens stora ytor främjar fysisk rörelse och hälsa genom olika
typer av aktivitetsytor. Idag finns bl.a. en bouleplan, en konstgräsplan för
spontanidrott, en mindre basketplan, utomhusgym samt en betongpark för
skateboard, sparkcykel, BMX och Inlines.

4G,4H

Tiderna är ungefärliga. Se
anslag för korrekta tider.  
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Välkomna!
KEKS.SE


