
”Vi gör det möjligt för unga att förändra världen” 
 

Allt fler gängmedlemar med tungt kriminellt förflutet söker hjälp hos Fryshuset och de som 

vänder sig till dem blir allt yngre efter att ha avancerat allt snabbare i gänghierkin. Fryshuset 

består av ett 50-tal verksamheter som omfattar allt från nöjesverksamhet till sociala projekt 

och utbildningar.  

 

I år hade fryshuset 10 personer de arbetade med på heltid. Förra året var det bara en person.  

- Vi tror att den senaste tidens skjutningar har lett till fler avhopp. Man är rädd för sitt eget liv, 

men också för att behöva ta någon annans, säger Camilla Salazar Atias, som är Fryshusets 

gängexpert och Krimonolog. 

 

Att arbeta med en person på ett heltidsuppdrag innebär att personen har tillgång till stöd dygnet runt 

i 12-18 månader. Personer som behöver den typ av hjälp är ofta tungt belastade vilket gör deras 

avhopp mer komplicerade. 

 

Fryshuset har idag även ett 20-tal personer som inte sitter på heltidshjälp men också ett 40-tal på 

anstalt eller häkte. 

- Tyvärr kan vi inte ta emot alla som behöver hjälp. Vi har ett jättehögt tryck, större än 

någonsin, säger Camilla till SvD under en intervju som hölls i April i år.  

 

Fryshuset består av ett 50-tal verksamheter inom områdena ungdomskultur, föredöme, framtidstro, 

skolor och arbete & entreprenörskap och vänder sig till unga som lever i utanförskap. 

De finns i dag med verksamheter i Stockholm, Skärholmen, Husby, Göteborg, Malmö, Kalmar och 

Danmark och organisationen representeras över hela Sverige via ”Fryshusandan”, deras riksnätverk 

av ungdomsorganisationer. 

 

Verksamheten startades i Stockholm 1984 i ett stort men slitet fryslager i Norra Hammarbyhamnen i 

Stockholm. Lokalen började man bygga om till idrottshall och öppnades senare som en nybyggd 

baskethall och med 50 replokaler. I början av 2000-talet började expensionen till Göteborg och 

Malmö. 2012 startades deras nationella nätverk ”Fryshusandan” som är en inspirations och 

kunskapturné där viktiga ungdomsfrågor lyfts och där det skapades dialog mellan unga och vuxna. I 

dag har nätverket fler än 200 medlemsorganisationer.  

 



Fryshuset grundades av Anders Carlberg som sägs ha varit en gränslös eldsjäl. Hans tro på 

människor och deras förmåga att utvecklas, och mest av allt hans tro på dem ingen annan trodde på. 

Vid hans bortgång hade fryshuset vuxit till en mångfacitterad nationell rörelse för unga människors 

utveckling. 

 

Tollare Folkhögskola i Boo, Stockholm, bedriver ett sammarbete med Fryshuset där kurser årligen 

hålls på skolområdet och det bedrivs ett utbyte med skolans socialpedagogiska utbildning med 

praktik och studiebesök. 

 

 


