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Lediga volontäruppdrag - Tillsammans gör vi skillnad 
 
Vi har alltid behov av volontärer både till olika enstaka uppdrag och på regelbunden basis. 
Titta igenom listan och hitta en roll som kan passa dig. Anmäl dig gör du på (länk till 
formulär) 
 
 
Språkstöd 
Hjälp och stöttning i att lära sig svenska språket som frivillig på något av våra schemalagda 
språkcaféer eller som individuell läxhjälp till barn, ungdom eller vuxen. Språkcaféer finns på 
- Prata Svenska, Kemistvägen 30 (Täby kommuns flyktingboende), måndag 1830 – 2000 
- Språkcafé, biblioteket Mörby Centrum, tisdagar 1700 – 1800 
 
Cykelfiket 
Vårt Cykelfik på Dalstigen 1 i Danderyd – nära Mörby centrum – behöver förstärkning av dig 
som kan hantera en skiftnyckel, gillar att träffa nya människor och är tillgänglig vissa helger. 
Cykelfiket är stängt för besökare under vinterhalvåret men under årets ljusa månader är det 
full fart. 
 
Mötesplatsen Danderyd 
Mötesplatsen Danderyd drivs av Danderyds kommun och har öppet varje torsdag 1700 – 
1900. Alla nyanlända och redan etablerade kommuninnevånare är välkomna att ta en fika, 
prata svenska och umgås. Här behövs frivilliga regelbunden basis men du kan också ett 
friare schema och anmäla dig från gång till annan.  
 
Aktiviteter Kemistvägen 30 
Kemistvägen 30 är Täby kommuns flyktingboende och här driver vi tillsammans med Röda 
Korset en rad aktiviteter. Fokus ligger på språkstöd och olika sociala aktiviteter på eller 
utanför boendet. Utanför boendet jobbar vi med att slussa in nyanlända i de öppna aktiviteter 
som erbjuds av andra organisationer i kommunen (idrott, kultur och övrigt nätverkande).  
Som frivillig på Kemistvägen kan du antingen välja att ta ansvar för en aktivitet och driva 
den, delta som frivillig i en aktivitet eller bli aktivitetsguide och hjälpa till att slussa ut 
nyanlända i redan etablerade aktiviteter.  
 
Gemensamt för att bli frivillig hos oss är att du delar våra värderingar och vår drivkraft att 
göra skillnad. Läs mer om våra värderingar på (länk till Uppförandekoden) 
 
 
Vi ser fram emot att göra skillnad tillsammans! 


