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Vad vill du göra när du är ledig? 

Vad är du intresserad av?  

Vill du träffa kompisar? 

Har du idéer du vill förverkliga?  

Har du en funktionsvariation som gör att du behöver stöd och anpassningar 

för att kunna delta i olika fritidsaktiviteter?  

I detta infoblad kan du läsa om anpassade fritidsverksamheter i Sundbyberg. 

Information finns också på Sundbybergs stads hemsida:

www.sundbyberg.se/funk

Om du vill veta mer om anpassade fritidsaktiviteter kan du även kontakta      

Martin Petéus

fritidsamordnare för unga med funktionsvariationer 

martin.peteus@sundbyberg.se

08 -706 80 76

Du kan också söka efter anpassade fritidsaktiviteter 

i hela Stockholms län på Fritidsnätet: 

www.fritidsnatet.se 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://fritidsnatet.se/
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Solna stad har två verksamheter för unga med funktionsvariationer:

Onsdagsklubben på onsdagar klockan 18.30–20.30 

för dig som är 10–15 år. 

Plats: Skytteholmssparken, Nybodagatan 9

Torsdagsklubben på torsdagar klockan 18.30–21.00

för dig som är 15 år eller äldre.     

Plats: Skytteholmssparken, Nybodagatan 9

Mer info om Onsdags- och Torsdagsklubben finns på Solna stads hemsida 

(klicka på Skytteholmsparken).

Du kan också följa Onsdags- och Torsdagsklubben på instagram: 

@skytteholmsparken

https://www.solna.se/uppleva--gora/for-barn-och-unga/motesplatser-for-unga
https://www.instagram.com/skytteholmsparken/?hl=sv


SEKTORN FÖR KULTUR OCH FRITID

Onsdagsfunk på Hundra74an 
Varje onsdag klockan 15.00 –19.00 
på fritidsgården Hundra74an i Rissne Centrum.

Läs mer på sidan 5  
och sidorna 11–12

Fredagsfunk på Aggregat  
20 januari, 3 februari, 17 februari, 17 mars, 31 mars,
28 april, 12 maj, 26 maj
klockan 14.00 –19.00

Läs mer på sidan 6 
och sidorna 13–14

Textil och design, bild och form, 
dans, cirkus, teater och musik 
Kulturskolan Sundbyberg 

 Läs mer på sidan 6

Biblioteket 
Läsning och aktiviteter för alla barn på biblioteken i
Signalfabriken och Hallonbergens centrum.

 Läs mer på sidan 7

Fotboll med SIK Parasport
För info om tid och plats kontakta Ylva Wastesson 
kansliet@sik.org     
070 -528 11 80

 Läs mer på sidan 8

Innebandy med SIK Parasport
För info om tid och plats kontakta Ylva Wastesson 
kansliet@sik.org     
070 -528 11 80

  Läs mer på sidan 8

Parkour med Street Mentality             
För mer info kontakta Jesper Eriksson 
jesper@streetmentality.se  
www.streetmentality.se

 Läs mer på sidan 8

Innehåll och översikt   

Anpassade kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter i Sundbyberg  
våren 2023
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Läs mer i detta infoblad eller på www.sundbyberg.se/funk



Fritidsgårdar
Sundbybergs har två fritidsgårdar                              
för alla mellan 12 och 19 år:                                  
Fritiden i Hallonbergens centrum och
Aktivitetshuset Hundra74an i Rissne centrum.

På fritidsgårdarna kan du se på film, spela spel, dansa, 
få hjälp med läxor och mycket annat.
Det finns musikstudios, ateljé och idrottshall.

Du kan delta i olika aktiviteter, träffa kompisar och umgås. 
Du väljer själv vad du vill göra. 

Vi arbetar för att unga ska vara med och påverka. 
Kom gärna med förslag och idéer på saker du vill göra. 
Fritidsledarna är till för att stötta dig.

Vi vill att fritidsgården ska vara en trygg plats 
där du som är ung kan utveckla dina intressen. 

Mer information om fritidsgårdarna och öppettider finns på: 
www.sundbyberg.se/ungfritid

Följ fritidsgårdarna på Instagram om du vill veta öppettider, 
se vad som händer i verksamheterna 
och ta del av digitala aktiviteter: 
www.instagram.com/fritidsundbyberg/

Onsdagsfunk på Hundra74an

På onsdagar klockan 15.00 –19.00

har Hundra74an öppet för dig som har en funktionsvariation 

och behöver mer stöd i en mindre grupp. 

Då är det tre fritidsledare som arbetar 
och vi kan ta emot tolv besökare. 

Om du har frågor eller det är första gången du besöker oss: 
kontakta fritidsamordnaren Martin Petéus (se sidan 6). 

Berätta vad du är intresserad av och vilket stöd du behöver 

så att vi kan förbereda och ta emot dig på bästa sätt.
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https://www.instagram.com/fritidsundbyberg/
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Skapande, teater, dans och musik 
Kulturskolan i Kulturcentrum, Hallonbergens centrum 

och i Aktivitetshuset i Milot, Ursvik

Aggregat 
Aggregat är en plats för alla som är mellan 15 och 25 år. 
Här kan du måla, jobba med lera, sy, trycka textiltryck, dansa, göra 
musik, och mycket annat.  

Aggregat har öppet måndag till torsdag klockan 15.00 –21.00.  
Mer information finns på:                                               
www.sundbyberg.se/aggregat

Fredagsfunk på Aggregat 
Är du mellan 13 och 25 år och har en funktionsvariation 
som gör att du behöver extra stöd i en mindre grupp? 
Då är du välkommen till Fredagsfunk på Aggregat. 

Datum varannan fredag våren 2023: 20 januari, 3 februari,  
17 februari, 17 mars, 31 mars, 28 april, 12 maj, 26 maj.

Du kan boka en av dessa tider:
pass 1:  klockan 14.00 –15.40
pass 2:  klockan 15.50  –17.20
pass 3:  klockan 17.30 –19.00
Vi kan ta emot max 5 besökare per pass. 

Om du vill veta mer, besöka Aggregat 
eller anmäla dig till Fredagsfunk 
kontakta Oona Linke
oona.linke@sundbyberg.se
070 - 087 50 98

Kulturskolans kurser: textil och design, bild och form, 
dans, cirkus, teater och musik 
Gillar du att sy, måla eller skulptera, dans och rörelse?
Drömmer du om att spela teater eller vill du prova cirkus? 
Vill du sjunga eller spela ett instrument? 

Kontakta oss på Kulturskolan och berätta
vad du är intresserad av och vilket stöd du behöver:

Anna Harder, Kulturskolechef
anna.harder@sundbyberg.se   08 -706 83 51

https://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/kulturskolan/aggregat
https://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/kulturcentrum.html
https://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/aktivitetshuset-milot.html
https://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/kulturskolan.html
https://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/fritid-for-barn-och-unga/kulturskolan/aggregat.html


Bibliotek
Kom när du vill till våra bibliotek                              
i Signalfabriken och Hallonbergens centrum! 

För barn och unga med funktionsvariation  
finns en Äppelhylla med  
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Vi som arbetar på biblioteken hjälper gärna till 
och visar Äppelhyllan.
Vi kan berätta om olika böcker och ge lästips. 

Mer och aktuell info om Biblioteket finns på: 
www.bibliotek.sundbyberg.se   

För öppettider, se: 
www.bibliotek.sundbyberg.se/öppettider

Signalfabriken
Esplanaden 10
Telefon: 08 -706 84 80
e-post: bibliotek@sundbyberg.se

Hallonbergens bibliotek  
Hallonbergen centrum, plan 1
Telefon: 08 -706 84 70
e-post: hallonbergens.bibliotek@sundbyberg.se

• lättlästa böcker
• böcker med tecken (TAKK)
• taktila bilderböcker (böcker att känna på)
• böcker för vuxna om funktionsnedsättningar.

https://bibliotek.sundbyberg.se/
https://bibliotek.sundbyberg.se/%C3%B6ppettider
mailto:hallonbergens.bibliotek@sundbyberg.se
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Föreningar i Sundbyberg 
I Sundbyberg finns många föreningar  

som erbjuder fritids- och idrottsaktiviteter. 

Sundbybergs IK Parasport 

Sundbybergs IK Parasport har fotboll och innebandy 
för personer med funktionsnedsättning.  

Idag har vi spelare i åldrarna 6 till 45 år i olika lag.     
Alla spelar efter sina förutsättningar och i sin egen takt. 
Det viktiga är att ha kul och göra saker med kompisar. 

Vill du veta mer, börja spela eller komma och prova på 
hör av dig till SIK:s kansli:
Ylva Wastesson
kansliet@sik.org     
070 -528 11 80
https://sundbybergsik.myclub.se/parasport

Parkour med Street Mentality 
Parkour handlar om att ta sig från ett ställe till ett annat 
på ett så snabbt eller coolt sätt som möjligt. 

Alla får ha sin egen stil på hur man rör sig. 
Därför passar parkour även dig som är nybörjare. 

Du lär dig ta dig över hinder, springa upp för väggar, 
svinga i räcken och göra volter, 
om du känner dig modig. 

Det är flera barn och ungdomar med NPF 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) 
som tränar parkour i våra grupper.

Vill du veta mer, besöka oss eller prova på, maila 
Jesper Eriksson  
jesper@streetmentality.se  
www.streetmentality.se

https://sundbybergsik.myclub.se/parasport


Fler föreningar
Har du ett särskilt intresse eller vill du prova något nytt?
För hjälp att hitta en förening
kontakta fritidsamordnare Martin Petéus
martin.peteus@sundbyberg.se
08 -706 80 76

Fritidsnätet

På Fritidsnätet kan du söka anpassade fritidsaktiviteter 
i hela Storstockholm:
www.fritidsnatet.se

Starta en egen förening!
Om du inte hittar någon förening som passar dig och dina intressen 
kan du få hjälp att starta en egen.

Fritidsförbundet för unga med funktionsvariationer 

ger stöd till unga som vill starta en förening.  

Läs mer på deras hemsida:

www.fritidsforbundet.se 

Du kan också få hjälp av fritidsamordnaren Martin Petéus.

Sidan 9 av 15

https://fritidsnatet.se/
https://fritidsforbundet.se/


Hitta till oss 

Kulturskolan och Aggregat 

Kulturcentrum 

Hallonbergens centrum 

Hallonbergsplan 5, plan 1 

Fritidsgården Hundra74an 

Rissne Torg 1-3, våning 3

Fritidsgården Fritiden 

Hallonbergens centrum 

Hallonbergsplan 5 -7, plan 1    

ingång Lötsjövägen 1 B

www.sundbyberg.se  

Kulturskolan Sundbyberg på facebook      

Kulturskolan Sundbyberg på instagram

aggregatnu 

fredagsfunkaggregat 

fritidsundbyberg

https://www.facebook.com/search/top?q=Kulturskolan%20sundbyberg
www.sundbyberg.se/funk
https://www.instagram.com/aggregatnu/?hl=sv
https://www.instagram.com/fredagsfunkaggregat/
https://www.instagram.com/fritidsundbyberg/
https://www.instagram.com/kulturskolan_sundbyberg/?hl=sv




Oss träffar du på Fredagsfunk!

Rahwa

Följ Fredagsfunk på instagram: 
fredagsfunkaggregat

FREDAGAR

Oona 

Fredagsfunk på Aggregat 
Fredagsfunk är för dig mellan 13 och 25 år  
som har en funktionsvariation
och behöver extra stöd i en mindre grupp. 
Här kan du skapa i olika material. 
Vi provar något nytt varje gång. 
Till exempel keramik, måleri och att tova ull.  

Aggregat ligger inne i Kulturcentrum 
på plan 1 i Hallonbergens centrum. 
Adressen är Hallonbergsplan 5 i Sundbyberg. 

Datum varannan fredag våren 2023:  
20 januari, 3 februari, 17 februari, 17 mars, 31 mars, 
28 april, 12 maj, 26 maj

Du behöver boka tid. 

Du kan boka en av dessa tider:
pass 1:  klockan 14.00 -15.40
pass 2:  klockan 15.50 -17.20
pass 3:  klockan 17.30 -19.00

Vi kan ta emot max 5 besökare per pass.  

Fredagsfunk är gratis.

Har du frågor eller vill du boka tid? 
Ring Oona Linke på telefon 070-087 50 98 eller 
maila till oona.linke@sundbyberg.se 

https://www.instagram.com/fredagsfunkaggregat/




Onsdagsfunk på Hundra74an 
Är du mellan 12 och 19 år,
har en funktionsvariation 
och behöver extra stöd i en mindre grupp?            
Då är du välkommen till fritidsgården Hundra74an 
varje onsdag klockan 15.00 –19.00          

Du bestämmer själv hur länge du vill stanna. 

På Hundra74an  kan du träffa kompisar, spela spel, 
pyssla i ateljén, skapa musik i vår studio, 
dansa och mycket mer.

Ibland gör vi utflykter.
Vi kan spela fotboll och innebandy tillsammans 
i Rissne sporthall eller besöka Aktivitetshuset i Milot. 

Du bestämmer själv vad du vill göra. 

Vi bjuder på mellanmål.

Hundra74an finns på våning 3 
i det runda huset i Rissne centrum. 
Adressen är Rissne torg 1-3.
Hiss finns. 

Följ oss på instagram: fritidsundbyberg

Fuaad Rosy Mario 

Om du vill vara med eller har frågor, 

kontakta fritidsamordnaren Martin Petéus   
martin.peteus@sundbyberg.se   08 -706 80 76

ONSDAGAR 

Vi ses på Hundra74an!

Mira 

https://www.instagram.com/fritidsundbyberg/


UNGDOMSMOTTAGNINGEN

Sundbybergs ungdomsmottagning
Ungdomsmottagningen finns på Ekensbergsvägen 134, plan 11.

Till oss är du som är 12 till 22 år välkommen. 
Alla besök på ungdomsmottagningen är gratis. 
Alla som arbetar här har tystnadsplikt. 
Det betyder att vi inte får berätta för någon 
att du varit här eller vad du pratat med oss om.

Du behöver boka tid.
Om du vill boka en tid, ring 08 -123 407 55 eller kom förbi oss. 
Du kan också boka tid på www.1177. se
Där söker du efter Sundbybergs ungdomsmottagning.
Välj kontakta mig om du vill ställa frågor till oss.

Till ungdomsmottagningen kommer ungdomar
som vill prata med någon vuxen.

Det kan vara frågor om mens, utlösning, sex, graviditet, 
könssjukdomar och preventivmedel. 
Här kan man få kondomer gratis.

Här kan du prata om hur du har det hemma och
hur du har det med kompisar eller en partner. 

Om du känner dig ledsen eller orolig, har det jobbigt i livet, 
funderar över dig själv och vem du är,
kan vi hjälpa dig att sortera bland tankar och känslor. 
Vi kan ge tips och råd om hur du kan få en bättre tillvaro.

Välkommen!

Det finns också en ungdomsmottagning på nätet: www.yuomo.se

https://www.1177.se/Stockholm/hitta-vard/kontaktkort/Sundbybergs-ungdomsmottagning/
https://www.1177.se/Stockholm/hitta-vard/kontaktkort/Sundbybergs-ungdomsmottagning/
https://www.1177.se/Stockholm/hitta-vard/kontaktkort/Sundbybergs-ungdomsmottagning/
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