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Ordförande har ordet!
Nytt År nya löften?

Harald Strand
Foto: Linnea Bengtsson

Nu har vi firat långhelg – några mer än andra på
Stockholms Statshus! Jag hoppas att det var lika roligt som de ser ut på alla bilder.
Har ni kanske också gett er själva nya nyårslöften?
Har ni även följt upp era löften från förra årsskiftet?
Jag lovade att trots viss besvikelse om det dåliga
genomslaget för funktionshinderfrågor i förra valet,
att fortsätta att driva intressepolitik för vår grupp!
Det blev ett 20-tal inlägg på vår blogg och 15 på min
blogg på DagensOmsorg/HejaOlika. Det blev också
ett antal debattartiklar på Intra och Föräldrakraft/
HejaOlika. Men mest nöjd är jag med artikelserien
LSS-skolan på DagensOmsorg/HejaOlika. Den har
uppmärksammats även utanför vårt län. Jag fick göra
mitt första framträdande som lärare i ”LSS-skolan i
praktiken”, inbjuden av Gävleborgs Länsförening i
höstas och är inbokad av HSO Östergötland i vår för
en liknande aktivitet. Fler ser att det är viktigt för oss

å!
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att kunna LSS då de myndigheter som är satta att ansvara har dålig kunskap.
Men i år blev det inga nya löften! Hur var det för er?
Jag ser med viss oro inför ännu en LSS-utredning.
Om detta handlade mitt första inlägg på min blogg
på HejaOlika, som ni även kan läsa här i tidningen!
För även om det inte finns något nytt nyårslöfte, så
vet ni ”att Harald aldrig ger upp” utan kämpar vidare.
Vi ses på barrikaderna 2016!

/Harald
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Kvällens värdpar; Anna Hildingsson, vice ordförande i
Riks-Klippan och
Anders Wieslander, Medis 5

Störd och stolt

“ICA-Jerry” - Mats Melin
med Zlatans diplom

Dansbandet Drifters underhöll ända till midnatt

FUB Södertälje-Nykvarn var på plats, foto: Åsa Landin

Efterrätten på väg nedför trappan
Madeline Stuart i vimlet i Blå Hallen
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ch stolt galan!

Galaprinsessan Madeline Stuart
Folkkära artisten Lotta Engberg

tt

Krister och Anna Ekberg, foto:
Annika Nyström Karlsson

Krister Ekberg, Victoria Valverde och
Madeline Stuart. Foto: Krister Ekberg
Linda Hammar

Foto: Ola Elmqvist, om inget annat anges
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Tack för den här tiden!
Vid årsskiftet lämnar jag min tjänst som ombudsman på FUB och går vidare till nya utmaningar i arbetslivet. Det är roligt att min efterträdare redan är
på plats, Elisabeth Langran, som jag också arbetat
med under en period på Riksförbundet FUB.
Under min tid på FUB har jag arbetat med att hjälpa
medlemmar med olika typer av ärenden samt driva
intressepolitiska frågor. Jag har gjort ett antal undersökningar och rapporter genom åren. De rapporter
som vi på Länsförbundet tagit fram och som jag
bedömer fått störst betydelse är de om tillämpningen av LSS i kommunerna och förvaltningsrätterna. I
dessa har vi visat på det ojämlika förhållandet mellan
den enskilde och kommunen i dessa rättsprocesser.
Rapporterna blev uppmärksammade och ledde till
en medvetenhet om situationen för våra medlemmar.

Att ha varit med och startat webbsidan FUBbloggen som sedan blev ReclaimLSS känns väldigt roligt.
Denna webbsida finns fortsatt kvar. ReclaimLSS har
växt till en välbesökt och viktig webbsida i arbetet
med att återupprätta intentionerna med LSS som
lagstiftning.
Det har varit väldigt roligt att lära känna er i FUB och
det viktiga arbete som ni gör!
Hälsningar
Emanuel

Ny ombudsman
Den första december började jag arbeta som ombudsman på kansliet. Jag kommer närmast från
Riksförbundets kansli där jag har arbetat under tre
år som förbundsjurist.

röster hörda. Personer med utvecklingsstörning
ligger mig mycket varmt om hjärtat. Jag har växt
upp med en äldre syster som har en måttlig utvecklingsstörning, så engagemanget är jag nog född
med.

Under min tid där har jag bl.a. skrivit rapporten “Fångad i fattigdom?”
tillsammans med Harald Strand
m.fl. , skrivit debattartiklar och varit med och författat de förslag till
ändringar i LSS som lämnades in till
Åsa Regnér i våras. Under “Aktuellt”
på www.fubstockholmslan.se kan
du läsa och ladda ned LSS-förslagen
i dess helhet. På s. 9 i tidningen kan
du läsa lite om förslagen.
Jag har ett förflutet inom Försäkringskassan och har
även vikarierat på Autism- och Aspergerförbundet
under en period som förbundsjurist.
För mig är det en förmån att få vara med och påverka livsvillkoren för de som inte själva kan göra sina

Som ombudsman i FUB i Stockholms län
hoppas jag kunna göra skillnad.
Det är också roligt att komma närmare
er medlemmar. Framöver hoppas jag få
träffa många av er!
Till sist! Var med och påverka så att ni
får ett rejält “LSS-lyft” i era kommuner.
Läs mer om detta på s. 9.

Hälsningar
Elisabeth
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Tidningarna Föräldrakraft och Dagens Omsorg har slagit ihop sina webbplatser. De har
nyheter om ett samhälle för alla.
På webplatsen finns det många intressanta artiklar.

Harald Strand som är ordförande i Länsförbundet har också en blogg som han skriver på där.
Ni hittar den på www.hejaolika.se

Reclaim LSS
Inlägg från reclaimLSS.org
Begränsande åtgärder i LSS-boenden
Av Emanuel Mörk
I Norrtälje tidning kan man läsa en notis om hur
IVO kritiserat ett LSS-boende för att man begränsat
tillträdet till gemensamhetsutrymmen från klockan
22:00. Detta emot de boendes vilja. Utifrån en undersökning som Läns-Klippan i Stockholms län gjort
vet vi att begränsningar av tillgången till gemensamhetsutrymmen har förekommit tidigare. Märkligare
är dock att det i notisen går att läsa att de boende
inte fick ta emot besök på vardagar.
Vad gäller begränsningen av gemensamhetsutrymmet är det problematiskt, inte minst eftersom många kommuner tar ut hyra för dessa utrymmen. Sedan
en dom år 2005 är detta lagligt att göra trots att det i
propositionen står att man inte får ta ut hyra för dessa
utrymmen. Däremot är det olagligt att ta ut hyra för
personalutrymmen. När gemensamhetsutrymmena
begränsas är dock frågan om det inte är personalutrymme? Det är i varje fall ett personalkontrollerat
utrymme. De kostnader som uppstår blir dessutom
väldigt höga, då få ska dela på kostnaden för detta
utrymme. Det är därför inte görbart att jämföra med
hyreshus generellt. Det rimliga vore därför att avskaffa hyra för gemensamhetsutrymmen och se ytorna som i propositionen, som en del av det kostnadsfria stödet. Man ska också se det hela mot bakgrund
av den svåra ekonomiska situationen för många personer i LSS-bostäder, där man är beroende av stöd
från anhöriga eller försörjningsstöd.

Att de boende inte får ta emot besök på vardagar
är troligtvis betydligt ovanligare än begränsningar
av gemensamhetsutrymmet. Det ju givetvis inte tillåtet att begränsa individers frihet på detta sätt. Det
är bra att IVO är på om detta. Det visar dock på hur
intentionen med lagstiftningen, att leva som andra,
ibland försvinner helt ur tillämpningen. Det visar
också på behovet att få en ordentlig översikt av
kvaliteten i LSS-boenden. Något som den kommande
LSS-utredning bör se som en prioriterad uppgift. Och
det måste återigen ske en översyn av den ekonomiska situationen för personer med bostad enligt LSS.

Det här var Emanuels sista inlägg i ReclaimLSS
som ombudsman på FUB, men han kommer även
fortsättningsvis att komma med inlägg i aktuella
frågor.
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Reclaim LSS
Kontinuitet är en av de viktiga grundläggande principerna i LSS!
Av Harald Strand
Begreppet kontinuitet innebär att den enskilde
ska kunna känna trygghet i att stödet varar så länge behovet finns, vilket bidrar till att göra tillvaron
mer överblickbar för den enskilde. I en snävare bemärkelse handlar det om att stödet inte skall
upphöra eller förändras om inte den enskilde själv
deltagit i ett sådant beslut. I ett längre perspektiv
handlar det om att våga planera för en framtid och
kunna lita på att samhället tar ett långsiktigt ansvar
för att förverkliga funktionshinderpolitiska mål.
Utan kontinuitet försvinner tryggheten för individen och med den möjligheten att känna att hen
har de goda levnadsvillkor som lagen utlovar.
Vi ser att just denna grundbult i LSS misshandlas av
alla de myndigheter som är satta att försvara lagen!
Försäkringskassan gör ständiga omprövningar av assistans och numera gör handläggare hos kommuner
detsamma av övriga LSS-insatser. Detta trots att individernas behov objektivt sett oftast inte har förändrats. OK, men om behoven kvarstår så får jag väl
oförändrat stöd efter lite onödig byråkrati? Nej, den
tryggheten finns inte, då riktlinjer kan ha ändrats
eller så har den nye utredaren bara en annan syn på
behov.
Något av det mest upprörande under 2015, som
även HejaOlika skrivit om, var nog ändå
Anders tvångsflytt efter 18 år från en väl fungerande
verksamhet på Sanna Gård ”hem” till en nytt osäkert
boende och daglig verksamhet i sin ”hemkommun”
Kumla. Varför? För att kommunen tycker det, för att
det är billigare.
Anders har förlorat i två instanser i Förvaltningsrätten(!) och väntar just nu på beslut från HFD. För Förvaltningsrättens trovärdighet hoppas jag på ett positivt beslut! Tyvärr är dock Anders bara en i raden av
redan genomförda tvångsflyttningar.

Med tanke på alla felaktigheter i uttolkningen av
LSS borde vi i funktionshinderorganisationerna vara
glada för att nuvarande ansvarig minister Åsa
Regnér vill utreda hur lagen fungerar. Men tyvärr
känner vi, som ni läst om här på HejaOlika, mest oro
för att utredningen liksom sina föregångare leder till
ytterligare försämringar.
Med LSS har vi en bra lag sedan 1994. Jag har redogjort för den i LSS-skolan här på HejaOlika och medvetet tagit med mycket text från LSS-propositionen
för att visa att den är mycket tydlig om du läser med
rätt glasögon! Intentionerna med lagen är väl beskrivna, de som påstår annat har fel. Sedan handlar den
om specifika individer och deras unika behov, något
som myndigheter och domstolar verkar ha problem
med. Ingen individ är den andra lik, inte heller i LSSgruppen! LSS är därför individualistisk lag.
Problemet är inte otydlighet utan hur myndigheter
idag (miss)tolkar lagen. Det beror på att attityderna
till LSS personkrets har förändrats på 20 år. Från att
se LSS som en nödvändig reform för att även svårt
funktionshindrade ska ha ett liv som alla andra – till
att se LSS som något som är för dyrt!
För att återskapa attityderna från 1990 behövs mer
än en ny statlig utredning!

Harald Strand
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Av Elisabeth Langran

Riksförbundet FUB:s LSS-förslag

I våras lämnade Riksförbundet FUB in förslag till socialdepartmentet på de ändringar som förbundet
bedömer behöver genomföras för att LSS ska stärkas
som rättighetslag.

Här är några axplock från förslagen:

§

Den enskildes önskemål om utformning ska
respekteras.

Riksförbundet FUB bedömer att det krävs olika åtgärder för att stärka LSS. Dels krävs det nödvändiga
lagändringar i LSS, dels krävs det att Socialstyrelsen
får ett tydligt uppdrag att utfärda föreskrifter och
riktlinjer om LSS. Även förslag på hur man kan stärka
den enskildes ekonomi ingick i skrivelsen.

§

Beslut enligt LSS ska gälla utan tidsbegränsning
om det inte finns särskilda skäl mot det.

§

Inga merkostnader för gemensamhetsutrymmen och ledsagare.

§

Utred möjligheten att anpassa hyrorna
i LSS-bostäder utifrån principen om
merkostnader.

Harald Strand samt Sören Wiklund och Claes Oldin;
de båda senare från FUB Södra Roslagen, var med
i den grupp som tog fram de ekonomiska förslagen
under hösten 2014. Harald Strand och Kajsa Råhlander, även hon från FUB Södra Roslagen, var med i
utformandet av de övriga LSS-förslagen.
Avsikten med att lämna in dem tidigt i våras var att
försöka påverka direktivet till den nya LSS-utredningen och samtidigt trycka på för att FUB denna gång
garanteras en plats i utredningskommittén.
Riksförbundet FUB:s förslag går att läsa i sin helhet
på www.fubstockholmslan.se under “Aktuellt”.

§

Höj det statliga bostadstillägget och
ändra förmögenhetsberäkningen.

§

Bevilja kontaktperson för dem som
bor i gruppbostäder om det inte finns
särskilda skäl mot det.

Pengar till ett “LSS-lyft” i år!
FUB har under flera år arbetat för att få till stånd ett kompetenslyft för baspersonal inom LSS-verksamheter.
Socialstyrelsen har påvisat att de kunskaper som myndigheten rekommenderar saknas bland LSS-personal
som arbetar direkt med målgruppen.

Tryck på för ett “LSS-lyft” i era kommuner
och stadsdelar nu!
Under 2016 har regeringen nu avsatt 190 miljoner
kronor som ska användas till just kompetenshöjning för baspersonal inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet.
Senast 15 mars kan varje kommun rekvirera medel hos Socialstyrelsen. Pengarna får användas under 2016.
Lokalföreningarna och Klippan-sektionerna kan ha en viktig roll som påtryckare i kommunerna, eftersom det
är kommunerna som avgör hur pengarna ska fördelas mellan äldreomsorgen och funktionshinderområdet.
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Av Elisabeth Langran

Enkätundersökning om hyror

Under hösten genomförde vi en enkätundersökning
rörande hyrorna för de som bor i LSS-bostäder. Att
hyrorna är höga på sina håll såg vi, men det som
också visade sig i svaren var följande:

“Inbakad” i hyran

Vi ser i svaren att hyran för de gemensamma
utrymmena “bakas in” i den totala hyreskostnaden. Det innebär att det inte är möjligt att se hur
mycket man betalar för dessa utrymmen. Rimligen
bör man veta hur mycket man
betalar och för vad man betalar. Det blir ännu märkligare när
man tar i beaktade att de boende inte alltid har fri tillgång till
dessa utrymmen. Inspektionen
för Vård och Omsorg (IVO) konstaterade i sin rapport “Kan jag
leva som andra?” från 2015 att
begräsningsåtgärder förekommer i LSS-bostäder, trots att det
inte finns lagstöd för detta i vare sig
i LSS eller någon annan lagstiftning.

Besittningsrätten

Vi ser även i svaren att besittningsrätten har avtalats bort för en hyresgäst i en gruppbostad. Detta är
oroande eftersom besittningsrätten innebär att en
hyresgäst har rätt att få sitt hyreskontrakt förlängt
även om hyresvärden säger upp det. Hyresgästen
har rätt att få sin sak prövad i Hyresnämnden och
har även rätt att få bo kvar till dess att saken är avgjord där.
För att ett avstående från besittningsskyddet ska
vara giltigt måste det godkännas av HN.1 Om en
överenskommelse har gjorts utan att det finns ett
godkännande av nämnden är överenskommelsen
ogiltig. En eventuell uppsägning där hyresvärden
åberopar överenskommelsen blir därför även den
ogiltig.

1

Hyreslagen 12 kap. 45 a §

Skyddet för den enskilde är alltså starkt i Hyreslagen. I LSS är det dessutom så att behovet av kontinuitet för dem som tillhör personkretsen betonas
alldeles särskilt; se 7 § LSS. På så vis borde den enskildes intresse av bostaden bedömas väga ännu
tyngre än för andra hyresgäster.
Efter samal med Hyresnämnden i Stockholm fick jag
veta att Hyresnämnden fick in många ansökningar
om avstående av besittningsskyddet när LSS var ny
som lag. Då gjorde Hyresnämnden en tolkning som fortfarande
är rådande; nämligen att
gruppbostäder enligt LSS är
permanentbostäder och ansökningar om att avstå från besittningsskyddet avslås. HN befarar däremot att det finns ett
mörkertal; d v s avtal som aldrig
kommer inför HN:s prövning. Det
är därför viktigt att vara medveten om att sådana avtal inte är giltiga och saknar
rättslig verkan vid en eventuell uppsägning med överenskommelsen som grund.
Har din anhörig/huvudman eller du själv ett hyreskontrakt där besittningsrätten har avtalats bort?
Jag vill gärna veta hur pass utbredda dessa överenskommelser är i Stockholms län, så du får gärna höra
av dig på mail eller telefon.
•

•

Hyresnämnden i Stockholm
godkänner inte överenskommelser om avstående
från besittningsskyddet i
grupppbostäder enligt LSS.
En uppsägning som grundas
på en överenskommelse
om avstående från besittningsskydd är ogiltig.
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Runt Länet
Huddinge
Dagliga verksamheter i Huddinge
Det finns tre större kommunala dagliga verksamheter och flera mindre enheter i Huddinge och det
är över 200 personer som går på kommunens
dagliga verksamheter. Det är olika inriktningar både
på de större och mindre enheterna.
På en enhet finns det aktiviteter som olika sinnesupplevelser, olika aktiviteter med rörelseträning,
rullstolsdans, rytmik med mycket kroppskännedom,
musik och dataträning. På en annan enhet finns
också rörelseaktiviteter som dans, motorisk träning och promenader. Där kan man också arbeta med
köksuppgifter, vissa serviceuppgifter, återvinning,
upplevelser i naturen, naturrutan och odling i kolonilott. Med det finns också uppgifter som demontering, arbete vid datorer och musik, som kan betyda
att du både sjunger och spelar något instrument. På
den tredje enheten kan man välja mellan att jobba
i olika grupper, olika teman. Bl.a. kan man jobba i
köket, jobba med att packa olika saker t.ex. skruvar
eller tejprullar osv. Man kan också jobba med strimmel eller i någon temagrupp. Många grupper går
på promenad varje dag. Friskvård är viktigt. I kommunen finns också några mindre enheter som har
olika inriktning. En enhet vänder sig till personer
med förvärvad hjärnskada.
En annan enhet vänder sig till dig som inte orkar
arbeta en hel dag. Då får man gå förmiddag eller eftermiddag och aktiviteterna liknar de som finns på
de andra enheterna.
Det finns också enheter som vänder sig till dig som
behöver mer stöd i vardagen, tillgång till en ”egen”
personal. Även på de enheterna finns liknande aktiviteter som på de andra dagliga verksamheterna.
Det finns flera grupper för de som kan arbeta mer
självständigt, så kallade servicegrupper, med olika
inriktningar. Man kan arbeta t.ex. i café, i restaurang,
med demontering av olika elartiklar, i stall, i second-

handaffär, i en grupp som utför olika uppdrag som
omflyttning och sophantering, i en grupp som utför
trädgårdsarbete osv.

Intervju med fyra deltagare
Stina

Vad gör du när du kommer till jobbet?
Innan jag åker till jobbet äter jag frukost. När jag
kommer till jobbet fikar jag. Sen arbetar jag med att
måla och rita. Jag ska ha vernissage; en utställning
senare. Jag äter lunch på jobbet varje dag i veckan.
Efter lunchen brukar jag måla igen.
Vad är roligast på jobbet?
Jag tycker jättemycket om att måla och rita. Jag blir
inspirerad av saker jag
ser i tidningar och andra saker runt omkring
mig. Sen sätter jag igång
och ritar och målar på
mitt sätt. Ibland pratar
personalen och jag om
vad jag målar. Jag berättar vad jag tänker. Just
nu trivs jag jättebra på Stina, foto: A-C Norling
jobbet.
Hur kommer du till ditt jobb?
Jag åker med en Samtransbuss.

Camilla

Vad gör du på ditt jobb?
Camilla har svårt att uttrycka sig i tal, så det är mamma som tolkar; jag fikar, det är roligt. Jag arbetar
varje dag i veckan. En av mina uppgifter är att torka
bord och att duka på och av vid lunchen. Jag tycker
om att strimla papper och så går jag på promenad
varje dag, ca en timme. Det är lite jobbigt nu när det
är halt ute, då måste jag ha broddar på mina skor. En
dag i veckan åker vi buss till ett kontor där jag hjälper
till att ta hand om papper och kartong, som jag lämnar på återvinningen.
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Runt Länet
Huddinge
Vad är roligast på jobbet?
Att fika och busa med
personalen.

Camilla, foto: personal

Trivs du på jobbet?
Jag tycker om att jobba
och längtar till jobbet när
jag är ledig. Jag tycker
om min personal. Jag har
oftast en egen personal
med mig. Vi har roligt tillsammans.

Hur kommer du till jobbet?
Jag åker taxi till och från jobbet och det är roligt

Louise

Vad tycker du är roligast på jobbet?
Vet inte, efter en stunds funderande så säger Louise,
allt är roligt.
Vad gör du på dagarna?
Jag har olika schema varje dag. Det är musik, rörelse,
läsning, data, tidningsgrupp och tjejgrupp. Jag vill
inte alltid vara med på allt. Då brukar jag sitta och
lyssna på vad de gör och
så busar jag med alla.
Det är viktigt att mitt
schema stämmer. Jag
tycker inte om när det
blir ändringar; t.ex. när
någon personal är sjuk
eller är på möte. Jag går
till jobbet varje dag, det
ligger så nära där jag bor.
Det är alltid en personal som följer med till Louise, foto: A-C Norling
jobbet. Jag är på jobbet
varje dag i veckan mellan kl. 9.00–15.30. Jag äter lunch varje dag. Vi lagar
inte mat själva, den kommer från en skola. Jag tycker
om maten. På eftermiddagen så fikar vi. Jag brukar

inte äta så mycket på eftermiddagen. Jag är mätt
efter lunchen. Jag tycker mest om Gunilla på jobbet.
Egentligen tycker jag om alla, men några favoriter
har jag. Björn, som min kontakansvariga heter, är
bra. Han ändrar mitt schema om det är något som
jag tröttnat på och vill göra något annat.

Sari

Vad gör du på jobbet?
Jag arbetar i ett kök på en daglig verksamhet. Jag arbetar
varje dag mellan 9.00-14.30.
Mina arbetsuppgifter är olika
varje vecka, en vecka är jag
med och lagar maten. Nästa
vecka diskar jag och veckan
därpå gör jag sallad. Fjärde
veckan är jag ”allt i allo”, det
Sari, foto: Norling
betyder att jag sköter tvättstugan, slänger sopor och dukar
kaffevagnen. Vi turas om att göra allt detta, mina arbetskamrater och jag. Vi är 6 st som arbetar i köket
och 2 st personal. Personalen bestämmer matsedeln, men både vi i köket och de andra på dagliga
verksamheten får komma med önskemål. Vi gör
vegetarisk mat en gång i veckan. När jag kommer
till jobbet byter jag om till kökskläder, ”arbetsuniformen”. Man får inte ha privata kläder när man arbetar i kök. Varje morgon har vi morgonmöte med
lite planering av dagen.
Trivs du med ditt arbete?
Jag trivs jättebra på det här stället och med mina arbetsuppgifter. Jag har bra kontakt med all personal
på DV, ”de ser mig” och ”alla tackar för maten”. Det
gjorde de inte på ”vårt gamla ställe” (där vi lagade
mat tidigare). Personalen är bra, vi skojar och
skrattar tillsammans. Ibland dansar vi. Jag åker SLbuss till jobbet, det fungerar bra.

Dans

Danserna i ABF-huset, se tidningens baksida.
Entré: 100 kr för medlemmar, övriga 120 kr, ledsagare gratis.
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Runt Länet
Södra-Roslagen
Träffpunkten i Täby
Träffpunkten finns på Linbastuvägen 1 i Täby och är
en mötesplats för vuxna med utvecklingsstörning
som erbjuder en trygg social samvaro och fritidsaktiviteter. Träffpunkten drivs av Täby kommun och
är öppen nästan varje måndag mellan kl. 18-21 och
under våren är det bland annat musik av olika slag,
karaoke, film, fototävling,
skapande, tacokväll och
grillkväll. Hela Träffpunktens vårprogram hittar du
på taby.se/traffpunkten

Verksamhetsinriktning 2016
•

Verka för rimlig personlig ekonomi genom att
arbeta för att ett hyrestak motsvarande taket
för Försäkringskassans bostadstillägg införs
eller att ett kommunalt bostadstillägg (KBH)
införs med minst 90% av hyran från taket för
Försäkringskassans bostadstillägg.

•

Verka för att kommunerna genomför en utbyggnad av bra bostäder så att vuxna med utvecklingsstörning så snart behov föreligger ges
ett bra boende med bra gruppsammansättning
utifrån de individuella behoven.

•

Verka för att personer med utvecklingsstörning
ges möjlighet till goda levnadsvillkor i en daglig
verksamhet av god kvalitet och med tillgång till
önskade kultur- och fritidsaktiviteter (inkl. semesterresor) utifrån de individuella behoven.

•

Arbeta för att även motverka kommunernas
urholkning av andra LSS-insatser som kontaktperson, ledsagarservice och korttidsvistelse.

•

Fortsätta arbetet med Klippangruppen Kamratföreningen med syfte att få fler deltagare och
ett närmare samarbete mellan Kamratföreningen och styrelsen för att förbättra deras delaktighet i föreningen och samhället.

•

Verka för att FUB på riksplanet tydligare inriktar
verksamheten på ett systematiskt påverkansarbete för att genom bl.a. förtydligad lagstiftning
(“reclaim”) LSS samt för att förbättra de ekonomiska villkoren för personer med utvecklingsstörning och att resultatet av detta arbete
tydligt redovisas inom organisationen.

Hemsidan FUB i Södra Roslagen
All information om FUB i Södra Roslagen hittar du
på vår hemsida fub.se/roslagen. I vår kalender finns
alla Träffpunktens och föreningens aktiviteter. På
hemsidan hittar du också bland annat våra medlemsinformationer, vår styrelse
samt verksamhetsberättelser
och årsmötesprotokoll.

Södertälje-Nykvarn
Dans på Trombon

Plats: Campusgatan 26
Klockan: 19:00-22:00
Entré: 120 kronor, ledsagare gratis
Datum se tidningens baksida

Disco på Allhuset

Plats: Barrtorpsvägen 1 A, ingång ovanplan
Entré: 75 kronor, ledsagare gratis
Datum se tidningens baksida
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Runt Länet
Södertälje-Nykvarn
Välkommen till en härlig vinterdag!
Prova på ringette, längdskidor (för barn), snöskor och
få tips och råd för långfärdsskrid¬skor. Måla i snö, gå
en tipspromenad, se scouternas vinterläger eller lyssna till S:t Mina Scoutkår. Här finns både skidspår
på sjön, skridskobana och servering/ korvgrillning.
Det finns också sittande skridskoåkning för personer
med funktionsnedsättning. Prova på längdskidor (för
barn), snöskor. Visning av spårmaskin.

Stjärnfesten
Den 30 oktober ägde Stjärnfesten rum på Trombon
i Södertälje. Efter uttagningar i samband med onsdagscaféet på Allhuset blev fem finalister framröstade till att delta på Stjärnfesten. Det blev Cecilia
Ekwall som tog hem segern. Det var många som var
på plats under kvällens Stjärnfest.

V
t
N
d
F

Cecilia Ekwall

Sofia Yanes-Sierra

TID: 21 februari kl. 11.00–15.00.
PROGRAM:
• Kl. 12.00: Mullelopp på skidor
• Kl. 13.00: Lilla Vikingarännet på skridskor – hjälm
obligatoriskt.
• Kl. 14.00: Brandförsvaret – livräddning i vak och
barnen får bekanta sig med brandbilarna (under
förutsättning att ingen utryckning sker vid denna tidpunkt)

Karin Elchammas

Anders Hansson

PLATS: Tveta friluftsgård.
BUSS: 784 från Södertälje Centrum 11.10. Åter från
Tveta 12.56 eller 14.41.
FRÅGOR? sodertalje@friluftsframjandet.se
Arrangörer: Brandförsvaret, Friluftsfrämjandet,
FUB Södertälje/Nykvarn, Järna SK, Länstidningen,
Mariekäll Scoutkår, S:t Mina Scoutkår, SNO, Södertälje kommun
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Ronny och Micki
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Runt Länet
Sollentuna Väsby
Julgransplundring
Söndagen den 10 januari ägde Fub SollentunaVäsbys och Fub Sigtunas gemensamma julgransplundring rum. Julgransplundringen blev en succé,
ca 140 glada medlemmar deltog.
Vi dansade runt granen, fikade och köpte lotter. Dansen leddes av Sigtunas folkdansgille.
Naturligtvis kom Tomtefar och Tomtemor och
delade ut
frukt-/godispåsar till allas glädje.
Frukten skänktes av ICA Maxi i Sollentuna.

Lördag 1 september 2012

Klockan
18.30 –Satelliten
21.30
Dans
på Arena

Datum: se baksidan av tidningen
l
Entré: 75:–
s til
Plats:FörBusstorget,
ledsagare 25:–Sollentuna
Dan station
ver
o
(fika & bulle ingår)
C
z
Entré: 80 kronor, ledsagare
Di 30 kronor
Dans för unga/vuxna med funktionsnedsättning

Beställ Färdtjänst (taxi) till:
Arena SATELLITEN som ligger på
Allfarvägen 4 vid busstorget Sollentuna station.
Lätt att ta tåget till Sollentuna station,
uppgång mot busstorget.

Musikcafé på Eldkvarn

Vårt populära Muikcafé är öppet varje onsdag hela
VÄLKOMNA!
våren, förutom när det är skollov.
danser: 29/9, 27/10 och 1/12.
Tid: Höstens
18:30-20:30
Plats: Restaurang Eldvarn, Häggviks gymnasium,
Häggviksvägen 4, Sollentuna.
(Information 08-579 228 60, 579 228 65)

Sigtuna
Julgransplundring
Dans kring granen

Vi har tillsammans med Sollentuna och UpplandsVäsby firat vår traditionella Julgransplundring. Du
kan se bilder här intill.

Disco

Plats: Kunskapens hus, Arlanda gymnasium,
Vikingavägen 2, Märsta.
Pris: 70 kronor för medlemmar, 30 kronor för ledsagare.
Icke medlemmar 100 kronor. Datum se baksidan.

Sigtuna folkdansgille
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Runt Länet
Stockholm
VIP-kväll på Mega Mind

Den 30 januari var det VIP-kväll på Tekniska muséets utställning Mega Mind för medlemmar i FUB
Stockholm och RBU Stockholms län. Totalt kom över
160 personer som lekte och njöt av utställningen
i lugn och ro.
Mackor, dryck,
frukt mm ingick
och alla FUB:are
fick också en
liten goodie bag.
Ett stort tack till
Tekniska muséet
som gjorde kvällen möjlig!

Så här stiliga var våra kära taxivärdar
Lennart Beck och Janne Höijer, kända
från FUB-dansen, när de var på FUB´s
stora gala i Stadshuset i december.

Danserna i Fryshuset
Nytt för i år är att det nu finns möjlighet att
köpa biljetter i förväg till FUB-danser och
discon på Fryshuset. Förköpsbiljetter säljs i
häften om 11 biljetter och kostar 1 000 kr.
Biljetterna, som är giltiga under hela 2016,
köps antingen direkt på Fryshuset i samband med danserna eller beställs via FUB
Stockholms kansli.

Möten

Våra frukostseminarier om arbetsmarknaden, som arrangeras tillsammans
med SV och Svenska Downföreningen,
fortsätter på biograf Victoria under våren
med start fredag 19 februari. Kommande
datum under våren är 18 mars, 15 april och
13 maj. Programmet finns på vår hemsida!

Vi bjuder på frukost på våra
frukostseminarier!

Ö
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Runt Länet
Stockholm
Fritidsaktiviteter våren 2016

Här nedan finns vårt utbud av fritidsaktiviteter. Välkommen att prova på utan kostnad!

Övriga aktiviteter
I övrigt planerar vi för ett möte om boende i april. Förmodligen anordnar vi även ett dansbandsläger för
vuxna i juli och en båtkryssning i september för medlemmar. Mer information kommer med med-lemsbrevet till alla medlemmar i Stockholm vecka 8 (22-26 februari). Gå gärna in på vår hemsida för aktuell information. Där kan du även anmäla om du vill ha medlemsbrevet via mail.
FUB Stockholm
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm
Tel: 08-600 16 74
info@fubstockholm.se
www.fubstockholm.se
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Runt Länet
Järfälla - Upplands-Bro

Här kommer bilder från FUB Norrtäljes 50-årsfest:

Stället blir kvar!
Det är nu klart att Järfälla kommun under ledning av
Jenny Rosendahl tar över driften av Stället.
Planerade aktiviteter publiceras löpande på Facebook. Gå med i Facebook-gruppen Stället i Jakobsberg så kan du se vad som händer på Stället.
Vi hoppas att Jenny förutom arbetet på Stället kommer att få en doktorandanställning i kommunen.
Hennes forskningsområde blir något inom funktionshinder/särskilda behov och fritidsverksamhet.
Mycket intressant för oss i FUB.
I styrelsen kommer vi nu att få mer tid att ägna oss åt
intressepolitiska frågor men vi kommer naturligtvis
att följa utvecklingen på Stället.

Jubileumsmiddag

Dans till coverbandet AJJS från Åkersberga
Foto: Britt-Inger Halvorsen

Kommande aktiviteter

16 april är vi bjudna till Gräddö missionshus kl 13 –
15. I Färsan har vi grillfest i slutet av maj. Sommarresan går till Eskilstuna djurpark, i samarbete med
Cattis. Ring till oss i styrelsen om ni har frågor eller
önskar hjälp
Vi ses! / Styrelsen
Eija är så glad över att
Stället blir kvar

Norrtälje
Hej alla medlemmar!

Vilket härligt år det var 2015! Tack till alla som kom
och gjorde festen så rolig och minnesrik.

Studieförbundet Vuxenskolan i
Norrtälje ordnar kurser efter önskemål.
Det räcker med tre deltagare
och ledare så kan det bli en kurs.
Vad sägs om dans, sång, måla eller tjej-,
kill-snack?
Information och anmälan till kurser:
Inga-lill Nilsson Vuxenskolan 070 – 020 2120
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Lokalföreningarna i länet

Läns-Klippan

BOTKYRKA-SALEM
Ordförande: Ylva Berglund,
Telefon: 070-722 21 14,
e-post: ylvaberglund@bredband.net
		
HUDDINGE
Ordförande: Christina Jansén
Telefon: 073-586 55 74,
e-post: huddingefub@gmail.com		
		
JÄRFÄLLA-UPPLANDS-BRO
Ordförande: Anna-Karin Törnberg,
Telefon: 08-58 35 00 06,
e-post: anna.karin.tornberg@glocalnet.net

ORDFÖRANDE
Lennart Bäck,
Järfälla-Upplands-Bro
lennart_beck@hotmail.com

LIDINGÖ
Ordförande: Claes Lindahl
Telefon: 070-597 89 44

Stefan Westerdahl,
Botkyrka-Salem

LEDAMÖTER
Christina Jansén
Huddinge
08-740 24 07
thorvaldsdotter@hotmail.com

ERSÄTTARE
Elham Aghababa
Södra Roslagen

Margareta Magnusson
Sollentuna-Väsby-Sigtuna
08-754 28 16

NACKA-VÄRMDÖ
Ordförande: Lillemor Johansson,
Telefon: 08-715 79 89,
e-post: lilljoh55@gmail.com
NORRTÄLJE
Ordförande: Britt-Inger Halvorsen,
Telefon: 070-356 64 48,
e-post: h.brittinger@gmail.com
SIGTUNA
Ordförande: Jan Olson,
Telefon: 073-983 52 85
e-post: jangolson.1@gmail.com
SOLLENTUNA-VÄSBY
Ordförande: Ulrika Lindgren,
Telefon: 08-754 20 65
e-post: ulrikalindgren@yahoo.com
Postansvarig: Margareta Magnusson
Telefon: 08-754 28 16

e-post: margareta-magnusson@tele2.se
STOCKHOLM
Ordförande: Iren Åhlund
Telefon: 073-159 37 49
e-post: iren.ahlund@gmail.com
Kansli: Telefon: 08-600 16 74,
e-post: kansli@fubstockholm.se
SÖDERTÄLJE-NYKVARN
Ordförande: Christina Corbell
Telefon: 076-337 30 11,
e-post: familjen.corbell@gmail.com
Kansli: Telefon: 08-550 352 69,
e-post: fub.sodertalje.nykvarn@outlook.com
SÖDRA ROSLAGEN
Ordförande: Gunnar Råhlander,
Telefon: 08-756 22 19,
e-post: gunnar.rahlander@telia.com

LEDAMÖTER
Catharina Källström,
Nacka-Värmdö
Jens Persson,
Huddinge
Lena Virgin
Södra Roslagen

Krister Ekberg
Stockholm
Yngve Nilsson,
Sollentuna-Väsby

Länsförbund

ORDFÖRANDE
Harald Strand
Botkyrka-Salem
070-984 84 85
harald.strand@telia.com
VICE ORDFÖRANDE
Catharina Björkander
Huddinge
076-038 64 73
bjorkander@gmail.com

margareta-magnusson@tele2.se

Bo Nilsson
Lidingö
070-473 57 61
bo.nilsson@comhem.se
Iren Åhlund
Stockholm
073-159 37 49
iren.ahlund@gmail.com
ERSÄTTARE:
Lennart Bäck,
Järfälla-Upplands-Bro
070-98 478 56
lennart_beck@hotmail.com
Christina Corbell
Södertälje
076-337 30 11
familjen.corbell@gmail.com

Posttidning B

Danser i Länet 2016
För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.
Mars 		Orkester		Plats			Arrangör
4		
Edwings		
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
11		
Häggarna		
ABF-huset		
Huddinge
11		
Jenny Sahléns		
Fryshuset		
Stockholm
11		
Disco			
Allaktivitetshuset
Södertälje-Nykvarn
18		
Disco			
Fryshuset		
Stockholm
18		
Take Five		
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
19		
Spellbound		
Arena Satelliten		
Sollentuna-Väsby
20		
Disco			
Arlanda Gymnasium
Sigtuna, ABF
April
1		
8		
15		
15		
22		
22		
23		
23		
29		
29		

Barbados		
Musik Men		
Effekt			
Disco			
Disco			
Reminders		
Disco			
Trubbelbandet		
M Ahlgrens		
Disco			

Fryshuset		
Trombon		
Fryshuset		
ABF-huset		
Fryshuset		
Trombon		
Arlanda Gymnasium
Arena Satelliten		
Fryshuset		
Allaktivitetshuset

Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Stockholm
Huddinge
Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Sigtuna, ABF
Sollentuna-Väsby
Stockholm
Södertälje-Nykvarn

Maj		
13		
13 		
20		
20 		
21		
27		
27		
29		

Arvingarna		
Tuneups		
Disco			
Cassius Clay		
Häggarna		
Larz Kristerz		
Disco			
Disco			

Fryshuset		
Trombon		
Fryshuset		
ABF-huset		
Arena Satelliten		
Fryshuset 		
Allaktivitetshuset
Arlanda Gymnasium

Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Stockholm
Huddinge
Sollentuna-Väsby
Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Sigtuna, ABF

Juni		
10		

Framed			

Fryshuset		

Stockholm

