Öppettider:
Vi som jobbar här finns här
för att ta vara på idéer &
visioner, fungera som
bollplank och så långt som
det är möjligt hjälpa till att
förverkliga projekt och
drömmar.

Måndag 18-21
Onsdag: 18-21
Fredag: 19-23
Under lov kan öppettiderna
variera. Röda dagar stängt.

Är du intresserad av att vara
med i cafégruppen,
ungdomsrådet eller
partypatrullen? Du kanske vill
arrangera en turnering, club
kväll eller på
annat sätt göra Wasaborg
roligare?
Här finns också blanketter till
penningpungen och
pengaakuten där du kan
ansöka om bidrag till din idé!
Kom in och prata med oss!

Kontakt:
Föreståndare
Anna Larsen Sörlin
0248-702 28
anna.larsen@rattvik.se
Ungdomens hus Wasaborg
Knihsgatan 13B, Rättvik
0248-79 83 18
www.rattvik.se

Adda Wasaborg på:

Ungdomens Hus

I huset finns även Rättviks
ungdomsråd. Rådet består av
ungdomar som vill påverka i
samhället för att skapa ett
bättre Rättvik.

Ungdomens Hus Wasaborg
Vår verksamhet riktar sig till
ungdomar från ÅK 7-20 år.
Wasaborg drivs av Rättviks
Kommuns ungdoms- och
fritidsenhet under perioden
september-maj.
Viss aktivitet även under
sommarmånaderna.
Vi fritidsledare som jobbar här
är närvarande vuxna som låter
alla känna sig sedda och
hörda, vi ser individens behov,
bygger relationer, sätter
gränser och är goda förebilder
i en drogfri verksamhet.
Vi arbetar kreativt för att
stärka ungdomars självkänsla
och ge dem verktyg för livet.
Tillsammans skapar vi
aktiviteter som ger möjlighet
till nya upplevelser och
erfarenheter.

I källarplanet finns hjärtat i vår
verksamhet, café Wasaborg.
Hit kommer man om man vill
umgås, spela biljard, fotbollsspel,
brädspel eller bara hänga.
Vi säljer mackor, bakverk, läsk
och godis.
Kaffe & te, det bjuder vi på!
Vi har även ett tv-rum med
bioduk, ett skapande rum med
alla pysselmöjligheter, ett kök
där du kan baka eller laga mat
samt tv-spelsrum med både
XBOX, Wii & PS3.
Längst upp i huset finns en miniskateramp och en stor sal med
spegelvägg där du kan göra allt
från att åka skateboard, spela
innebandy, pingis till att dansa
eller arrangera club.
Möjligheterna är oändliga!

Vill du veta mer? Vill du vara
med i ungdomsrådet?
Kontakta vår ungdomsstrateg:
Stina Evbjer
0248-702 88
stina.evbjer@rattvik.se
I husets källare finns replokaler
samt en inspelningsstudio, både
för band och för DJ:s.
Verksamheten där bedrivs av
Bilda.
Vill du veta mer eller boka tid i
replokalen?
kontakta rockkonsulent:
Larsan Wilkenson
070-239 88 68
Läs mer på www.bildamusik.nu

