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Invigning av Danderyds nya kultur- och aktivitetshus 
 
Varmt välkommen till en storslagen, färgsprakande och oförglömlig invigning av Danderyds 

nya kultur- och aktivitetshus, onsdagen den 15 september från klockan 15. 

Det blir en eftermiddag och kväll med mat, DJ, scenframträdanden, aktiviteter, talare, livepodd, 

mjukglass och mingel. Kom och träffa oss representanter från Ungt fokus och få en första 

rundvisning i de nya lokalerna. Vi släpper in max 50 personer i taget och håller stora delar av 

festligheterna utomhus. Vad kommer platsen att heta avslöjas först vid invigningen. 

Alltid med kommunens unga i fokus 

Danderyds kommuns fritidsgård Fribergagården har funnits med länge, men nu tar verksamheten ett 

stort kliv in i framtiden och förvandlas till Danderyds nya kultur- och aktivitetshus. Bakom 

förvandlingen står Ungt fokus och kommunens unga som tillsammans arbetat fram en helt ny 

verksamhet som är flexibel, efterfrågebaserad och alltid med ungdomarnas önskemål, behov och 

bästa i fokus.  

Här kommer det att finnas vuxna som alltid har tid för de unga och hit kommer kommunens unga 

kunna gå för att upptäcka, prova och utveckla aktiviteter som de själva tycker låter spännande.  

Här kan allt hända! 

På det nya kultur- och aktivitetshuset kommer det att vara möjligt att skapa, uttrycka sig och 

förmedla det man känner. Och här kommer det att hända saker!  

Det är hit man går för att sitta ner och plugga, träna i gymmet, repa med sitt band, spela in sin 

musik, åka skateboard, spela basket eller medverka i en podd, till exempel. Aktiviteter för den som 

drömmer om att bli konditor, bagare eller kock kommer också att finnas. Och för den som har en 

dragning till företagsekonomi! Eller, vad det nu kan vara som ungdomarna är nyfikna på.  

Vi är lyhörda för trender och de ungas intressen och utbudet kommer hela tiden att stämmas av och 

planeras tillsammans med dem.  

Vår vision: Det är hit Danderyds unga väljer att komma – alltid.  

Välkommen du också! Vi ses den 15 september kl 15-21 på Mörbyhöjden 24 i Danderyd.  

Vänliga hälsningar,  

Jonas Jonsson Martin Taranger Håkan Arfwedson Robert Nibelius (M) 
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Mer information om verksamheten: Danderyd.se/ungtfokus 


