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Vi
ade på
medverk
festivalen
ungdoms
thlm med
We Are S
ecyklar
våra kaff

En tur runt området

Nybakta kakor till besökarna

Kaffecyklar
Arbetspraktik mitt i stan
Vår medverkan på We Are
Sthlm i år var succé!
Från kaffecyklarna sålde
våra ungdomar kaffe,
dryck och egenbakade
kakor.
God stämning och mycket
folk! Kultur- och
ungdomsfestivalen slog
i år publikrekord med över
1 miljon besökare.

Tjejgrupp startar upp

Farsta tennisklubb

Med våra
kontaktpersoner
Anna, Amaria och Jai

Uppskattat extraknäck

Efter en period av
planering ser vi verkligen
fram emot att få höra vad
våra ungdomar tycker om
gruppen.
Hör av dig till oss om du vill
veta mer om tjejgruppen
för och med våra placerade
ungdomar.

Hösten är här
Skräcktema
19 okt - 5 nov
Gröna Lund
Nu när terminen är i full fart vill
vi ha något att se fram emot när
det blir kallare.
Därför tipsar vi om att
Gröna Lund har förlängt sitt
Halloweenfirande!

info@egnaben.se

Cyklarna levereras till parken

Tre av våra kids jobbar nu
extra på tennisklubben i
Farsta.
Vi önskar dem lycka till
och hoppas att detta blir
ett återkommande inslag
för våra ungdomar.

farstatennis.net

Här hittar du både
barnvänliga aktiviteter
och skräckupplevelser för
ungdomar och vuxna.
Passa på att åka dit
på höstlovet
- Om vädret är fint är
dessutom 30 stycken
åkattraktioner öppna!
gronalund.se
Nya attraktionen Ghost Ship

egnaben.se

0707 46 49 65
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Ungdomsråd
Var med och påverka!
Nu har vi startat ett
ungdomsråd på Egna
Ben. Dina synpunkter är
viktiga för oss!
Syftet med
ungdomsrådet är att
göra våra ungdomars
röster hörda i ett forum
av ungdomar och med
ungdomar.
Anmäl dig till
ungdomsrådet så kan du
vara med och påverka
din vardag.

Ungdomsutbildning
Information för dig som bor i träningslägenhet

Intresserad, eller vill du
veta mer?

På våra ungdomsutbildningar får du som bor i
träningslägenhet på Egna Ben chansen att träffa
andra ungdomar och lära dig mer om samhället.

Skriv ett mejl till:
info@egnaben.se

På utbilningen har vi olika teman som är viktiga att känna till.
Här pratar vi om hälsa, träning, kost, ekonomi, hur du söker
jobb och skriver CV och mycket annat.
Ungdomsutbildningarna äger rum varannan onsdag
under hela hösten.
Nästa utbildningstillfälle är 3 oktober.

Kontaktpersoner,
se hit!

Kom och häng med oss!

Handledningen startar
Nu har vi kommit igång
med höstterminens
handledning för våra
kontaktpersoner.
Nästa tillfälle för
handledning:
Måndagen den
29 oktober
Välkommen!

info@egnaben.se

egnaben.se

0707 46 49 65

