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Projekt och fritid driver all ung verksamhet inom Ung Kraft samt de samhällsnyttiga projekt vi 
genomför.  

Musikhuset Slakthuset är föreningens huvudkvarter med inspelningsstudio, 20 replokaler, 
danssal, konsertsal, klassrum och samlingsytor.  

Vi bedriver en bred verksamhet inom fritid och kultur och föreningen har under året mött 20 000 
personer i verksamheten, på vårt Slakthus men ofta ute i samhället. 
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Egna verksamheter 
     

Grottans digitala studio  
Öppen varje onsdag eftermiddag med utbildad 

personal, övrig tid kan intresserade unga kvittera ut 
en egen nyckel och använda den på sina bokade 
tider. Filmredigering, enklare inspelningar, 

musikproduktion och plats för samtal och möten. 

SnackTeam 
  Digitalt berättande och provsmaka godis samtidigt 

som deltagarna får lära sig om moral och etik på 
nätet, ett mål är även att stärka deltagarnas 
förmåga att arbeta i grupp. SnackTeam kördes 

vid 4 tillfällen under 2019 med 4 träffar per tillfälle 
för totalt 30 deltagare 

 

GoodGame  
I projektet GoodGame så är målet att skapa en 

fördomsfri arena för minoritetsgrupper inom e-
sporten, där kommer vi att stärka individer och 

kombinera utbildning med nöje. Startades hösten  
2019 och har tre deltagare. 

 

 
SlaughterSisters Rollerskate  

Mer än 100 rullare varje vecka, 98% tjejer. 
Sommarläger, rullskridskodiscon och Vinnare av 

ATG drömfond 2019.  

 

Musikhuset & replokaler 
Totalt har 25 band repat i våra replokaler under 

2019. Nära 10 000 studietimmar musik har 
skapats och samarbetet med NBV blomstrar som 

aldrig förr. 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UNG KRAFT 2019 
i siffror

Under året har föreningen 
UNG KRAFT mött 20 000 
personer i vår verksamhet 

 
120 medlemmar i 

föreningen 

24 band har repat på 
Slakthuset 

98% av rullskridskoåkarna 
i SlaughterSisters är tjejer 

Vi har kört slut på 5 
kaffebryggare
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TjejTank 
Gruppverksamhet för unga tjejer/ icke binära personer som under våren träffades 
varannan vecka i ett samarbete med Småfolket/ Teater Sörmland för samtal och 

övningar med fokus på den kvinnliga rösträttsprocessen. Under hösten träffas 
gruppen en gång i månaden för att testa på nya aktiviteter och äta pizza. 13 deltagare. 

 

 
Kaffesällskapet för feministisk häxkunskap  

Ett hemligt sällskap som är helt öppet för alla. Har under hösten 2019 haft fyra 
träffar kring elden, delat med sig av visdom och tränat på besvärjelser/ spådom. Ett 

20-tal deltagare i nätverket. 

 

Swengelska caféet  
Ett café som höll öppet en kväll i veckan under 12 onsdagar under våren. Gratis 

hemlagad soppa, karaoke och quizkvällar med syftet att underlätta för nyinflyttade 
att hitta nya kontaktytor. 

 

 
Studio Omsorg  
Vår tekniker höll under våren i en uppskattad verksamhet för deltagare från 

omsorgen. 

  

 
Danskurser 

NBV, Move och Nyköpings danscenter har under året bedrivit danskurser i våra 
lokaler under året. 

 

Instrumentkurser 
Under vårterminen har ett antal olika instrumentkurser erbjudits, främst under 
ledning av Jonas Sundström. Totalt 9 elever. 
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Event 
 

De e tillbaka  
Ett fantastiskt samarbets-event mellan Ung Kraft, Gamla Residenset och Teater 

Sörmlands Småfolket. Under halloween väcktes alla andar till liv och allmänheten 
kunde gå en mycket stämningsfull skattjakt kring Nyköpings hus. 100 besökare. 

Konsert  
Stina Velocette och Melby stod på Slakthusets scen inför en liten men taggad publik.  

En samverkan mellan Ung Kraft och Kontaktnätet. 

Nattkyrka  
Årets Nattkyrkor i Nicolaikyrkan skedde i april och oktober, lika populärt som 

tidigare med närmare 150 personer på plats per tillfälle. 

 

MeetUp  
SlaughterSisters rollerskates öppna rullskridsco-discon lockar många rullade. Under 

våren hölls 2 MeetUps och under hösten 3 st, samtliga med ett hundratal deltagare per 
tillfälle. MeetUpsen utvecklas med besök av rullande enhörning samt vår egen inhouse 

DJ; DJ Unicorn. 

Scandinavian Streetmusic festival  
Ung Kraft deltog i planeringen kring årets upplaga och arbetade på plats med 

genomförandet. 
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Verksamhet med projektfinansiering 
 

TjejTank Sportlov och Goes to Kilsbergen 
På sportlovet höll TjejTank ett tre dagar långt dagkollo med många olika aktiviteter.  
Under sommaren åkte vi till Kilsbergen utanför Örebro med tonårstjejer och deras 
mammor för att bo i vindskydd, lära oss ätliga växter och bada i sjö. 

 

SnackTeam sommar 
SnackTeam dagkollo arrangerades under några dagar i juni samt i augusti. Ett digitalt 
berättande för unga där inspelning, ljudteknik, klippning och redigeringskunskaper 
finslipades och blev till egna youtubeklipp där deltagarna provsmakade godis från hela   
världen. 

 

Badbuss  
Vi anställde 7 unga som under fyra veckor arbetade som aktivitetsguider på en 
kostnadsfri badbuss som kördes till Stendörrens naturreservat en dag/ vecka samt till 
Strandstuvikens badplats 2 dagar per vecka. Aktivitetsguiderna hade med sig 
badleksaker, strandhäng och tipspromenad för att skapa möten och sysselsättning på       
platserna. 

Hamnhäng  
Varje Onsdagskväll under en sommarmånad arrangerade våra unga sommarjobbande 
aktivitetetsguider en mötesplats vid basketplanen i hamnen. Prova på rullskridskor, 
streetbasket, volleyboll och andra aktiviteter erbjöds. 

Rullskridskoläger 
SlaughterSisters Rollerskate höll ett tre dagar långt dagkollo med massor med rull, 
pyssel, storasysterskap och kakor. 23 deltagare. 

Station 19 
En mobil fritidsgård där personal, pedagogik och inredning packades upp och ner på 
sex olika platser kring Nyköping och på landsbygden. Ett par hundra ungdomar 
besökte Station 2019 där all marknadsföring gick enbart via vårt unga Snapchat-team 
och där vi erbjöd en mötesplats utan tvspel, dataspel, biljardbord eller pingis.  
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Styrelsens ord 
“Behövs Ung Kraft i Nyköping idag?” var frågan vi ställde oss i början av förra året, när den då 
nykomponerade styrelsen samlades för första gången.  
Frågan var ärlig och kändes nödvändig. Föreningen drevs på ren vilja, då vi hade fått besked om 
att Slakthuset kommer byggas om och delvis rivas, och vi var mitt uppe i en oerhört tuff 
ekonomisk situation efter rekonstruktionen av föreningen och kraftigt minskade föreningsbidrag. 
Vi har lagt ner mycket tid på att rannsaka oss och göra efterforskningar för att så småningom 
enhälligt komma fram till att “JA - Ung Kraft behövs!” 

I samband med att vi kom fram till den slutsatsen fick vi besked om att vi kan vara kvar i 
Slakthuset fram till 1/1 2024, vilket gör att vi i har lite tid på oss att se oss om efter en ny 
mötesplats, ett nytt “Slakthus”. Vi är dock redan nu trångbodda då vi flyttat tillbaka delar av 
fritidsverksamheten till huset. 

Ung Krafts verksamhet är föränderlig. Under de senaste åren har vissa tidigare verksamheter 
avvecklats, medan andra har utvecklats. T ex har vi skapat en “idrottssektion”, där rullskridsko-
verksamheten gjort succé särskilt bland unga tjejer, en målgrupp som vi värnar extra för.  
Vi ser dem som en stor del av vår framtid och behöver prioriteras.  

Tyvärr ryms inte de nya verksamheterna i våra befintliga lokaler och så kan vi inte ha det. I 
samband med vår rannsakan har vi tydligt konstaterat att Ung Kraft genom åren haft som mest 
kraft när vi hållit ihop våra verksamheter under samma tak. Därför ser vi sökandet efter ett nytt 
hus som en huvuduppgift framöver. 

Styrelsen vill tacka för ett fantastiskt år och ser fram emot att tillsammans med alla medlemmar, 
deltagare, Nyköpings kommun och övriga samarbetspartners fira Ung Krafts 25-årsjubileum 
under 2020. 

Malin Nordkvist  
Ordförande  
Föreningen Ung Kraft  
2019
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