
 
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. 

 
Är du intresserad av att vara 
med i cafégrupp, ungdomsråd 

eller partypatrullen? Du 
kanske vill arrangera en 

turnering, clubkväll eller på  
annat sätt göra Santana 

roligare? 
 

Här finns också blanketter till 
penningpungen och 

pengaakuten där du kan 
ansöka om bidrag till din idé! 

 
Kom in och prata med oss! 

Öppettider: 
 

Fredag: 18-22 
 

Under lov kan öppettiderna  
variera. Röda dagar stängt. 

 
 
 
 
 

Kontakt: 
Föreståndare 

Anna Larsen Sörlin 
0248-702 28 

anna.larsen@rattvik.se 
 
 
 
 
 

Santana 
Ishallen, Furudal 

0258-103 25 
www.rattvik.se 

 

Adda Santana på: 

Santana 
Furudals Fritidsgård 



Santana 
 

Vår verksamhet riktar sig till 
ungdomar från årskurs 7-25 
år. Santana drivs av Rättviks 

Kommuns ungdoms- och 
fritidsenhet under perioden jan

-maj och sept-dec.  
 

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. 

 
Möjligheterna är oändliga! 

 
Vi har även ett musikrum med 

både el–, akustiska gitarrer 
och trummor. Prova på att 

spela själv eller kanske ihop 
med andra? 

 
I vår härliga Spegelsal kan du 

ordna turneringar, spela 
pingis, träna, dansa och 
arrangera clubkvällar.                                                                            

 
 

 
 

Har du något du brinner för 
eller vill du vara med och 
påverka för att skapa en 

bättre kommun? 
 

Kontakta ungdomsstrateg 
Stina Evbjer  
0248-702 88  

Ovanför trappan hamnar du mitt 
i hjärtat av vår verksamhet: 

Café Santana.  
 

Hit kommer man om man vill 
umgås, spela brädspel eller bara 
hänga. Vi säljer kaffe, mackor, 

bakverk, läsk och godis. 
 

Vi har ett kök där man kan baka 
eller laga mat, ett tv-rum där du 
kan se på TV, film eller spela tv-

spel. I rummet intill kan du 
utmana din kompis i biljard.  
 
 
 


