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Ordförande har ordet!
Harald Strand

Lokalföreningar behövs!

Foto: Linnea Bengtsson

En aktiv och bra FUB lokalförening är ofta nyckeln
till goda levnadsvillkor för personer med LSSinsatser!
I en stor vetenskaplig studie 2010 konstaterades
att stödet till funktionshindrade i kommunerna
varierar stort. Något som även Socialstyrelsen i sina
uppföljningar av LSS upptäckt. Vissa kommuner gav
mer än tio gånger så mycket i handikappstöd som
andra! Forskningsprojektet konstaterade att det inte
berodde på kommunens ekonomi. Det som istället
gjorde den stora skillnaden var om det fanns eldsjälar och ambitioner hos politiker, tjänstemän och/
eller hos handikapporganisationerna.
Vi som representerar intresseorganisationerna har
en viktig roll i den kommunala politiken och behövs
lokalt för våra medlemmar! Idag fattas de flesta viktiga beslut som berör den enskilde på lokal nivå.
Intresseorganisationerna har genom LSS möjlighet
att vara med att påverka de beslut som direkt berör
våra medlemmars liv. Men för att få delta i den lagstadgade samverkan som LSS anger i paragraf 15:7,
måste de (minst 1) som samverkar bo i kommunen.
Lokalföreningen är den viktigaste delen av FUB!
Det är på lokal nivå livet för våra funktionshindrade
bestäms, då kommunerna har huvudansvaret för LSS
och därmed till att våra medlemmar skall få goda
levnadsvillkor. Det är således avgörande att intresseorganisationerna är med lokalt och sprider kunskap om funktionshindrades villkor och samtidigt är
med och påverkar hur lagstiftningen tillämpas i kommunen.
Att vi intresseorganisationer behövs och är aktiva
är nödvändigare än tidigare, då de goda lagar vi
har inte följs enligt intentionerna av kommunerna,
försäkringskassan eller av förvaltningsdomstolarna.
”Ensam är inte stark” utan vi behöver vara många för

att återta LSS enligt ursprungliga intentioner; goda
levnadsvillkor och ett liv som alla andras!
Detta är därför ett upprop till alla medlemmar i de
kommuner som inte har lokalförening ännu att bilda
en snarast! Och till alla medlemmar i kommuner där
det finns lokalföreningar att engagera er!
För er som tycker att ”ni inte har tid” kan jag säga
att ni istället sparar er värdefulla tid då ni utnyttjar
gemensam kompetens. Och erfarenhet säger att ni
liksom alla medlemmar dessutom får ett bättre resultat i ert arbete mot ett bättre liv för den individ
ni är eller företräder. En givande social gemenskap
är en bonus.
Det är väldigt tydligt att en aktiv lokalförening gör
stor skillnad för våra medlemmar!
En styrelse behöver inte vara omfattande. En styrelse
i en lokalförening kan ha minimum 3 medlemmar
varav 1 ordförande och en kassör. Det bör finnas
en revisor (lekmanna). Ni behöver en valberedning eller så gör ni valen på ett årsmöte. Det viktiga
är dock inte styrelsearbetet utan samverkan med
kommunen.
Här i tidningen kan ni läsa om ett bra exempel
från Södra Roslagen, där en förening genom smart
arbete och sammansättning kan hantera samverkan
i 5 kommuner. Ett bra exempel på när en kommun är
för liten (få FUB medlemmar) för att bilda en egen
lokalförening.
Hör av er till oss på Länsförbundet snarast. Så vi kan
ordna ett första möte och prata mer om hur en
uppstart kan gå till. Ring 08-546 404 56 eller maila
till lena.hakansson.fub@telia.com

/Harald

Med alla
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Skansenda

Mona jonglerar!

Det var allsång på skansen!

FUB håller ställningarna

Bengt var på plats.

Man kunde åka tåg

Fasanen

sinnen!
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agen 2015

Mycket folk

På promenad

Vart ska vi gå?

FUB-huvuddon

Det finns alltid något gott att införskaffa
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LSS i Almedalen
Autism & Aspergerförbundet hade tillsammans
med Riksförbundet FUB ett seminarium om LSS i
Almedalen. Nedan följer ett referat från seminariet av Autism & Aspergerförbundets ombudsman
Agneta Söder.

det stora problemet. Bland annat lyfte Thomas Jansson att de prejudicerande domarna måste bort, och
att det skapar problem med olika regler för privata
och kommunala aktörer. Han undrade också varför
diskussionen om kostnaderna för LSS får så stort
utrymme.
– LSS generar också arbetstillfällen, den ger intäkter.
80.000 personer arbetar som personliga assistenter.
I förhållande till vad är en insats dyr? Skulle det bli
billigare med institutioner?

Leva Som Svensson eller Leva Som
Snopen?

Eva Nordin-Olson å sin sida vill se ett förtydligande i
lagen då det finns tendenser till bland annat smyginstitutionalisering. Men det hon särskilt lyfte är behovet av ett kompetenslyft för dem som arbetar
inom LSS-verksamheter men även hos handläggare
är kunskapen för låg och fick medhåll från övriga i
panelen. Maria Fälth tog upp svårigheten att rekrytera rätt personer och tyckte att det vore en god idé
att försöka påverka socionomutbildningarna. Guy
Lööv passade först och ville inte lova någon kompetenssatsning men sa ändå att han skulle ta med sig
detta till Åsa Regnér.

Ett Almedalsseminarium om LSS arrangerat av
Autism- och Aspergerförbund och FUB

– Det finns goda skäl för ett kompetenslyft och det
behöver inte heller bli så kostsamt.

Moderator: Elisabeth Sandlund
I panelen: Guy Lööv, politiskt sakkunnig hos Åsa Regnér. Karin Thomasson, fjärde vice ordförande SKL.
Maria Fälth, kommunalpolitiker i Upplands Väsby för
KD. Eva Nordin-Olson, fd ordförande i Autism- och
Aspergerförbundet. Thomas Jansson, ordförande
FUB.

Autism- och Aspergerförbundet har tidigare i år tillsammans med FUB skrivit till Åsa Regnér om krav på
just ett LSS-lyft. (Det är inte första gången vi skriver.)
Vi fick då till svar att man inte hade några sådana
planer. Vi får hoppas att Guy Lööv tog intryck av
panelens rörande enighet om att det finns ett stort
behov av en kompetenssatsning.

Eva Nordin Olsson inledde årets LSS-seminarium
med en kort historisk bakgrund. Därefter tog Elisabeth Sandlund vid och påminde oss om vad LSS syftar till: rätten till full delaktighet i samhället, att kunna leva ett liv som andra och att ha ett gott liv. Så ser
det inte ut idag. Idag står vi inför ett demokratiskt
problem då lagen blivit kraftlös och urvattnad, fortsatte hon.

SKL:s representant Karin Thomasson var lösningsfokuserad och menade att samordning och samverkan är en viktig framgångsfaktor. Hon redogjorde
för sitt utvecklingsarbete där man vill skapa dialog
mellan olika aktörer på kommunal nivå och betonade vikten av brukarmedverkan och att lyfta fram
de goda exemplen som ändå finns. Även Maria Fälth
menade att många gör ett bra arbete redan nu. Särskilt en del små kommuner med små resurser vilka
faktiskt imponerar men ser också ur sitt perspektiv

Panelen

Panelen var överens om att tillämpningen av LSS är
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att samverkan med anhöriga och brukarorganisationer behöver förbättras.
Alla var förstås nyfikna på att höra mer om den kommande utredningen om LSS som ju Åsa Regnér tidigare berättat att man har för avsikt att genomföra.
Guy Lööv sa att utredningen ska komma igång under
2016 och vara klar innan mandatperioden är över.
Partipolitisk konsensus finns ju, men att det är viktigt
att hitta hållbara lösningar för framtiden. I direktiven
kan vi förvänta oss att frågan om att lagen behöver
reformeras kommer med. Behovet av en ny boendeinsats har ju flera aktörer konstaterat. Personkretsen kan också komma att ses över. Han betonade att

de som har allra störst behov ska tillförsäkras stöd.
Föräldraansvaret kan bli en annan beståndsdel i direktivet:
– Barn har behov av sina föräldrar men barn har
också ett behov att vara fria från sin föräldrar. Vi ser
att kvinnorna bär det största ansvaret, det bör finnas
en jämställdhetsaspekt med i direktivet, ansåg Guy
Lööv.
Agneta Söder
Ombudsman
Autism- och Aspergerförbundet

Kommentar av
Det är positivt att LSS diskuteras i Almedalen och
det är intressant att få ta del av diskussionen från
seminariet.
Förhoppningsvis blir det skarpa direktiv om faktiska
förbättringar av LSS. Det vore på tiden. Förslaget att
införa en ny boendeinsats i LSS kom redan i LSSkommitténs betänkande från år 2008. Då kallade
man insatsen personlig service med boendestöd. I
våras skrev Socialstyrelsen i sin rapport Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS att man
bör utreda möjligheten att införa ett boendestöd
enligt LSS. De menade att ett första steg i en sådan
utredning skulle kunna vara att använda stimulansmedel för att ge kommunerna möjlighet att
utveckla verksamheter med boendestöd riktade till
personer inom personkretsen enligt LSS i olika delar
av landet. Socialstyrelsen menade att ett sådant
boendestöd skulle kunna vara lämpligt för personer
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller
med lindrig utvecklingsstörning. Möjligtvis skulle
ett sådant stöd också minska den brist på bostäder
med särskild service som idag råder i ett flertal
kommuner i länet.

En annan viktig fråga är den ekonomiska situationen. Här finns det en hel del förbättringar att
införa. Det behövs en höjning i taket för bostadstillägget, som inte täcker många av hyrorna i Stockholm särskilda boenden. Dessutom betalar personer med sjuk – eller aktivitetsersättning högst skatt,
ungefär 700 kronor mer i månaden än löntagare
och ålderspensionärer (se även intervjun med FUB
Södra Roslagen som tar upp denna fråga).
Den ekonomiska situationen skulle kunna ändras
under mandatperioden utan någon större utredning. Utan det som behövs är snarare vilja och
prioriteringar från regeringen att åtgärda en orimlig
situation.

Det är dock viktigt att en utredning av LSS inte blir
en stoppkloss. I och med att ingenting har hänt
sedan översynen av LSS gjordes 2008 så finns det
skäl att vara skeptisk mot fler utredningar av lagstiftningen.
Almedalen i Visby
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Melodifestivalen 5 år
Jag sitter med Yvonne Boberg i kvällssolen och
intervjuar henne om de fantastiska åren, då allt
startade.

Det är ju hon, som blev startperson till det nu stora
och etablerade melodifestival-arrangemanget för
funktionshindrade, som nu sprids till många kommuner i Stockholms län och också i hela landet. Vem
kom på idén att göra ett ”funkismello”? Vad har varit roligast? Några bakslag? Jag har spaltat upp lite
frågor, innan vi träffas i mitten av augusti. Vi kommer raskt igång och jag får höra en sprudlande glad
berättelse om framväxt och förhoppningsvis också
om utveckling av detta koncept.

fick tillgång till Kongresshallen med 430 sittplatser.
Det kändes viktigt att många kompisar och anhöriga
till de tävlande kunde få heja fram sina favoriter.
Tanken var att satsa stort från början. Man skulle ha
professionella musiker, sminkning och scenkläder.
Kapellmästare Per-Ove ”Knappen ” Stålknapp var
med redan första året.
Yvonne kände ibland att ”oj, detta blev stort och omfattande”. Skulle det komma någon publik? Jodå, det
blev full salong!! Då tänkte Yvonne att ” Det här finns
ett stort behov av!”
Projektgruppen pratade om känslor hos deltagarna,
som ej vann. Hur skulle de reagera? Man var noga
med att ett enda bidrag skulle vinna, och alla andra
skulle komma på andra plats. Det förhållningssättet
har mottagits väl av de tävlande. Alla finalister har
fått känna att de vuxit med uppgiften, och att det varit fantastiskt att ha fått vara med i Melodifestivalen.
Man har gratulerat vinnaren och varandra och tyckt
att man själv gjort ett bra jobb på scenen.
År 2012 kom tävlande från 10 kommuner varav
Stockholms stad fick sända 2 deltagare och övriga

Det var så här:

Det hela startade med en ny organisation ”Väsby
Välfärd” i Upplands Väsby kommun år 2010. Då skulle
verksamhet för skola, kultur och social verksamhet/
fritid sammanföras på ett utförarkontor. Det nya
ordet var ”samverkan”. Vid något möte sa Yvonne
Boberg, som då var chef, att man kunde starta ett
samarbete med Musikskolan och kanske göra en
melodifestival.
En kreativ projektgrupp bildades, och man fick också
gott stöd från Väsby kommun. Det var 5 kommuner
i starten Upplands Väsby, Sigtuna, Sollentuna, Täby
och Vallentuna. Alla kommunerna ville hjälpa till.
De fem kommunerna fick sända två deltagare var
till den allra första finalen år 2011, som från början
skulle hållas i Kulturhuset i Väsby. Snabbt kom man
på att där bara fanns plats för 200 personer. Yvonne
hade kontakt med vd:n på Scandic Infra City. Man

en.
Det behövdes en ännu större lokal. Det blev Mässhallarna vid Scandic hotell i Infra City. Nu började man
arbeta mer i workshops med artisterna, som fick
träffa ”Knappen” innan repetitionerna startade. Här
är det viktigt, att orkestern anpassar sig till varje artists röstomfång. Vartefter att åren har gått, så har
också önskemålen från artisterna höjts för, hur de
vill göra sitt framträdande.
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År 2013 börjar projektet utvidgas utanför Stockholms län. Degerfors sände ett ”bidrag” som vunnit i
en deltävling där flera kommuner runt Degerfors tävlat. Yvonne samt projektledare Mikael Valier medverkade på Kommunala Kvalitetsmässan i Göteborg
och berättade om arbetet med Väsby Melodifestival.
År 2013 fick man också höra, att musikfestival anordnats för utvecklingsstörda i andra länder. Först
ut var Portugal, som startade redan 2005. På Irland
skulle en europeisk musikfestival arrangeras samma
år. Sagt och gjort Yvonne, Mikael samt övriga, som
deltar i att arrangera melodifestivalen, åkte dit för
att knyta kontakter. Då vann Belgien ,men belgarna
kände inte att de kunde hålla i ett stort europeiskt
musikarrangemang. Kan någon annan ordna? Jovisst.
Det blev Sverige, som skulle stå som värd för Europas musikfestival 2014. Sverige fick då bidra med 2
deltagare. Det blev vinnarna år 2013 och 2014 alltså
Martin Nilsson och Felicia Kamsvåg.

dagliga verksamheter, skolor och boenden inför deltävlingarna. Det ger fin stimulans till många fler personer. Vi som lokalföreningar, får hålla ögonen på
detta projekt och se till att just ”vår” kommun blir en
grundmedlem. Avtalet sluts på 1 eller 3 år. Att satsa
på ett 3-årsavtal för sponsring av Funkismello borde
vara långsiktigt bra för alla inblandade.
Det nätverk, som deltagande kommuner har skapat,
kan i framtiden också användas för andra aktiviteter
t.ex. sport. Det kan bli Sverigeövergripande och skapa bryggor mellan politiker i olika kommuner.
Till sist frågar jag, om Melodifestivalen har haft några
bakslag eller givit besvikelser?
Inte alls. Vi har hela tiden vuxit i och med projektet.
Dock var det svårt första och andra året att få ut information om Väsby Musikfestival till berörda parter
i kommunerna.

Så 2014 väntade nya utmaningar. Förutom den svenska musikfestivalen i februari, så arrangerar Yvonne
och övriga i projektet också den Europeiska musikfestivalen, som hölls i Konserthuset i Stockholm i
maj.

Tillbakablick och funderingar
inför framtiden:

Dessa festivaler har varit nätverksskapande. Flera
politiker och tjänstemän från deltagande kommuner
har närvarat. Väsbys ordförande i socialnämnden,
Maria Fält, har verkligen brunnit för detta projekt
enligt Yvonne. Väsby kommun har givit stort ekonomiskt bidrag alla år och varit huvudsponsor av festivalen. Inför år 2016 står man inför tuffa ekonomiska
krav. En ny förening har bildats, Funkisglädje. Där
får kommunerna bidra ekonomiskt och vara grundmedlemmar. Det går inte med denna utveckling av
projektet att kalla det för ”en kommuns kommunala
angelägenhet”. Så nu har det skett ett namnbyte från
Väsby Melodifestival till Funkismello. I detta projekt
borde alla kunna vara vinnare.
Alla deltagande kommuner kommer att betala
50 000 kr vardera. Det kan tyckas dyrt att sända en
enda delegat till tävlingen. Vad man bör ha i minnet är all aktivitet ,som skapas i respektive kommun i

Det stora övergripande minnet är glädjen! Artisternas, musikernas och publikens. Tänk alla möten med
artisterna och att se deras utveckling och stolthet.
Det ger en riktig energikick, säger en glad Yvonne
och vinkar adjö. Hon har skapat något riktigt stort
utifrån den framkastade idén om en musikfestival i
Väsby.
Gå gärna in på www.funkisnytta.nu Se och känn
också stämningen i YouTube-inslaget från Halmstads
kommunfullmäktige, då årets vinnare från Halmstad
sjunger sitt bidrag efter vinsten och alla applåderar.
En kommunal höjdare!
Nästa final i Funkismello hålls på Cirkus på Djurgården
i slutet av april 2016. Håll utkik i Länet Runt nästa år.
Text: Ulrika Lindgren, FUB Sollentuna-Väsby.
Foto: Tobias Fischer
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Om året efter en mellovinst

Förra året vann Felicia Kamsvåg funkismellon. Här
berättar hon om det år som gått sedan segern.
Det har varit ett roligt år efter att jag vann melodifestivalen först i Sollentuna och sen i Upplands Väsby.
Jag har fått uppträda ganska mycket.
Jag fick träffa så många människor och flera som jag
kände igen från TV.

Felicia Kamsvåg

Vinsten i Väsby var att få gå och se finalen av den
stora melodifestivalen på Friends Arena och det var
ju en otrolig upplevelse. Även att få läsa om sig själv
i flera tidningar med bild och allt gjorde att Felicia
kände sig som en riktig artist.

Att få uppträda i konserthuset och få gå in i artistingången kändes häftigt, tyckte Felicia det bara
pirrade i hela kroppen. Tyvärr vann jag inte när alla
från Europa var med men det var jättekul ändå.
Efter att jag vann i Upplands Väsby och sen sjöng i
konserthuset, har jag fått uppträda jätte mycket och
det är bland det bästa jag vet.
Jag fick sjunga ”vinnarlåten” i skolan där de firade
mig och det stod på informations TV-skärmarna över
hela skolan att jag hade vunnit. Många av kompisarna och lärarna kom fram och grattade mig.
Och det var inte bara på min skola jag fick uppträda
utan även på min kompis Julias skola ”Kung Saga” när
de hade festival.

Foto: Tobias Fischer

En häftig grej var när jag fick skriva autografer. Jag
visste inte vad det var riktigt innan.

Sen fick jag sjunga för kommunfullmäktige i Sollentuna, högst upp i det höga huset.

Vi som föräldrar kan bara säga att det varit FANTASTISKT! Det känns otroligt att det finns ett sådant engagemang och intresse för våra ungdomar med en
funktionsnedsättning som inte alltid har det så lätt i
samhället i stort. Det har varit så kul att Felicia fått
sådan positiv uppmärksamhet.

Där tyckte de att jag sjöng så bra så de bad mig
uppträda på Malmvägensdag, jag gillar att sjunga
ballader men också rock.

Vi är också mycket imponerade över det professionella arrangemanget i Sollentuna med orkester och
kör från kulturskolan och det stora engagemanget.
Sen när det gick av stapeln i Upplands Väsby kunde
man bara häpna över de fantastiska förberedelserna, publiciteten , genomförandet och alla proffsiga
musiker.
Mycket är Mikael Valiers och Yvonne Brobergs
förtjänst att det får sådan respons och sådan bra
publicitet.
Felicia tyckte det var stort att få träffa kändisar så
som bl a Fredrik Berling och Tommy Fagerstedt.

På nationaldagen som i Sollentuna firas i
Edsbergsparken fick jag sjunga flera låtar förutom
vinnarlåten, det var häftigt för det var många tusen
som tittade på mig.
Jag fick inte vara med och tävla förra året men jag
fick i alla fall sjunga på Cirkus, där finalen gick, bara
för att jag vunnit året innan. Som öppningslåt sjöng
jag min vinnarlåt ”Älska mig”. Tänk att det är samma
scen där jag sett Helene Sjöholm och Peter Jöback.
Jag går ju och sjunger på Kulturskolans resurscenter
som ligger nära Globen och min sånglärare Peggy
frågade mig om jag ville uppträda och inviga de nya
lokalerna, och det ville jag.
I somras uppträdde jag på Strömpaterren under
kulturveckan. Jag fick åka direkt från ridlägret till
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stan för att sjunga. Det var lite svårt att sjunga starkt
och högt när det inte fanns en mikrofon. Men alla
tyckte jag var duktig ändå.
Min musikfröken på Kulturskolan som jag har nu
heter Cecilia och hon och jag ska nog göra en konsert
senare i höst, med mikrofon och riktig scen.
Jag tyckte det var så kul att sjunga på funkismellon
att jag tänker försöka vara med i år igen. Jag vet att
det är svårt att vinna en gång till men vill ändå vara
med bara för att det är så kul att sjunga och lite pirrigt att tävla.
Nu har jag fyllt 20 år och har tagit studenten från
Häggviksgymnasiet och ska börja på Kulturverkstan i
Helenelund. Det ska bli roligt att träffa nya kompisar
och jag känner redan flera för jag har praktiserat där.
Jag älskar verkligen musik , att spela piano, lyssna på
låtar och att sjunga men jag gillar också att rida på
min häst Hudde och att vara med kompisar och mest
med Julia. Vi tränar racerunning, rider lektion, går på
disco och hittar på mycket roligt ihop.

Felicia har nyligen tagit studenten
Text: Anette Kamsvåg
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Intervju med FUB Södra Roslagen om samverkan
Länet Runt har ställt några frågor till Sören Wiklund
som är styrelseledamot i lokalföreningen Södra Roslagen om deras arbete på den kommunala nivån.
FUB Södra Roslagen har, framförallt i Täby kommun,
nått framgångar i arbetet med att förbättra levnadsvillkoren för personer med utvecklingsstörning.
Bland annat genom ett fritidsprojekt och ett kommunalt bostadstillägg. Det pågår också ett arbete för
att sprida dessa framgångar till lokalföreningens övriga kommuner: Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och
Österåker. Det börjar också hända saker. Österåker
har infört ett kommunalt bostadstillägg (som de kallar KBT) och den frågan har också börjat diskuteras i
Vallentuna. I Vaxholm har föreningen varit delaktig i
upphandling av ny leverantör för boende och daglig
verksamhet.

Vilka är de mest positiva förändringarna som skett de senaste åren?
Införande av ett kommunalt bostadstillägg (KBH) för
LSS-boenden från 2012 med 90% av den del av hyran som överstiger Försäkringskassans angivna genomsnittliga bostadskostnad för året. Vi är dock inte
nöjda med reglerna för KBH, där just användande av
Försäkringskassans genomsnittliga bostadskostnad
(som för 2015 är 5975 kr/mån) urholkar hela tanken
med KBH och vi kämpar för att KBH ska utgå för den
hyra som överstiger hyrestaket i det statliga bostadstillägget (f n 5000 kr/mån).

En skriftlig överenskommelse med Social omsorg och
Socialnämnden från 2012 om formerna för samverkan mellan FUB och kommunen och som bland annat innebär regelbundna möten med LSS-ledningen
(4 ggr/år), med politikerna i Socialnämnden (1-2 ggr/
år) och med ledningen för kommunens egenregi
inom LSS (2 ggr/år) samt hur FUB ska få tillgång till
handlingar och ges möjlighet att lämna yttrande inför beslut. Våra möten sker alltid i en konstruktiv
och positiv anda som vi upplever uppskattas av både
kommunens representanter och av oss själva.
Skapande av förbättrade förutsättningar för en aktiv
fritid för vuxna med utvecklingsstörning genom ett
2-årigt fritidsprojekt som resulterade i Träffpunkten
i Täby som nu blivit permanent och har öppet varje
måndagskväll 18-21 med olika aktiviteter som pyssel, sång och musik, grillning, tacokväll med mera.
En större förståelse hos både politiker och tjänstemän för det snabba behovet av grupp- och servicebostäder även om den tröga processen gör att vi
ännu inte fått fram några nya boenden. Inom ett
par år kommer dock minst tre gruppboenden och
förhoppningsvis några serviceboenden att färdigställas.

Har ni tips på hur man kan få till en
positiv samverkan med kommunen
samt påverka politiken i en riktning
som är positiv för våra medlemmar?
För att få till stånd en positiv samverkan krävs en aktiv
grupp FUB-medlemmar i kommunen som är beredda
att lägga den tid som behövs för att förbereda och
delta i de möten man vill åstadkomma. Det är en stor
fördel om ungefär samma personer deltar på möten
så att både vi och kommunens företrädare successivt lär känna varandra.

En bättre ekonomi är viktigt

Prioritera vilka frågor ni vill driva 3-5 stycken och förbered ett bra underlag som förklarar problematiken
och som gärna ger konkreta förslag på hur problemen kan lösas (tänk på att de flesta politiker är ganska okunniga om våra medlemmars situation).
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i egen lägenhet med t ex boendestöd eller personlig
assistans och de som bor utanför Täby kommun men
där Täby kommun köper platsen.
Höj den så kallade habiliteringsersättningen till minst
13 kr/tim (jfr ersättningen för de som sitter i våra
fängelser).
2. Att ge vuxna personer med utvecklingsstörning
tillgång till nödvändiga kultur- och fritidsaktiviteter.
Träffpunkten har ordnat tacokvällar
Begär möte med den politiska ledningen med hänvisning till en eller ett par av era prioriterade frågor och
hänvisa om det behövs till kommunens skyldighet
enligt LSS att samverka med intresseorganisationer.
Använd mötet till att framföra frågorna och föra en
konstruktiv dialog för att lära känna politikerna och
låta dem lära känna er i gruppen. Undvik “gnäll” och
ta inte upp era personliga problem, men använd gärna egna konkreta erfarenheter för att beskriva det
generella problemet.
Följ sedan upp med möten med tjänstemannaledningen och begär att få en skriftlig överenskommelse
om samverkan enligt mallar från Riks- och Läns-FUB.
Glöm inte att en överenskommelse om samverkan
även ställer krav på ett stort engagemang från FUB
för att bli konstruktivt och utvecklande.

Vilka kommunala frågor står på er
agenda framöver?
1. Att ge personer med utvecklingsstörning en rimlig personlig ekonomi
Vi vill se en omedelbar justering av reglerna för KBH
så att KBH gäller från den takhyra som tillämpas i
Försäkringskassans bostadstillägg (f n 5000 kr/mån)
och utan övre tak för KBH då Täby kommun rimligen borde kunna påverka hyrorna i LSS-bostäder så
att de enligt kommunens bedömning inte är oskäligt
höga.
Vi vill se en justering av reglerna för KBH så att KBH
blir tillgängligt för alla som omfattas av LSS och där
Täby kommun har LSS-ansvaret, dvs även de som bor

Utveckla arbetet med Träffpunkten och inkludera
fler personer i det fritidsstöd som egenregin anordnar (exempelvis hemmaboende och personer i eget
boende med assistans).
Ha tillräckliga personalresurser i alla boenden för att
kunna genomföra önskade aktiviteter i vardagen,
både individuella och gemensamma.
Ledsagarservice även för aktiviteter och resor som
den enskilde själv eller genom god man beställer och
betalar.
Att ledsagarservice kan ges i form av kommunal
personal eller genom bidrag för ledsagare beroende
på den enskildes behov och aktivitetens eller resans
karaktär.
Tillräckliga personalresurser eller beviljande av ledsagare för att kunna genomföra årliga semesteraktiviteter.
Att kommunen tar fram en fritids- och
semesterkatalog.
3. Att omedelbart och på allvar se till att skapa
erforderliga bostäder
Tidig planering som utgår från antalet berörda individer i aktuell ålder (alltså inte i första hand efter
antalet som vid en viss tidpunkt har ansökt om boende).
Kommunen har enligt LSS ett uppsökande och planerande ansvar och bör med sin kännedom om målgruppen och med gardering för överklaganden och
andra tänkbara förseningar kunna erbjuda ett bra
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Fortsättning på intervju
boende senast när man fyller 25 år om man inte själv
väljer att avstå.

min för våra medlemmar med utvecklingsstörning i
framförallt storstadsregionerna omedelbart måste
högprioriteras inom FUB-organisationen.

Planeringen bör ske med stor hänsyn till de individuella behoven genom bland annat bra gruppsammansättningar, tillgång till bra kommunikationer och med
marknära boende i största möjliga utsträckning och
speciellt för gruppbostäder.

Ta omedelbart bort taket för det statliga bostadstillägget och även den “förmögenhetsbeskattning”
som är inbyggd i systemet.

Egenregi bör prioriteras för drift av kommunens egna
boenden och driftentreprenader bör helt undvikas.

Ta bort den diskriminerande beskattningen av personer med sjuk- eller aktivitetsersättning och som
omfattas av LSS så att de betalar samma skatt som
förvärvsarbetande eller möjligen ålderspensionärer

Vilken eller vilka nationella frågor
ser ni som viktiga inom den närmsta
tiden?

Inför laglig skyldighet för kommunerna att betala
habiliteringsersättning vid daglig verksamhet som
minst lika hög som2015?
för fångarna inom kriminalHUR STÅR DET TILL MEDärDELAKTIGHETEN
Vi anser att de uppenbart orättvisa och diskrim- vården.
inerande frågor
som berör
den personliga
ekonoHabiliterin
gspsykologernas
yrkesförening,
POMS, inbjuder t ill en temakväll om
delakt ighet för unga vuxna med funktionsnedsättning . Under kvällen medverkar
inbjudna föreläsare , föret rädare för intresseorganisationer och olika
yrkesgrupper. Det blir tillfälle till debatt och diskussion för alla.

Inbjudan

Mår ten Söder, professor emeritus i sociologi vid Uppsala universitet, beskriver
hur attit yder till funkt ion snedsättningar och personer med
funktionsnedsättningar förändrat s över tid. Bengt Westerberg , före detta
socialminister och stat sråd, ger sitt perspekt iv på LSS och lagens tillämpning idag.
Föret rädare för olika intresseorganisationer öppnar sedan diskussionen som
kommer att kret sa kring frågor som : Vad kan göras för att öka möjligheterna för
delakt ighet för personer med funk tionsnedsättningar? Finns det särskilda
livsområden där delaktighet sinskränkn ingar är vanligare? Vad hindrar delakt ighet ?
Vad möjliggör delakt ighet? Därefter bjuds alla åhörare att göra sina röst er hörda.
HUR STÅR DET TILL MED DELAKTIGHETEN 2015?
Arbete
Utbildning
Fritid
Habiliterin gspsykologernas yrkesförening, POMS, inbjuder t ill en temakväll om
delakt ighet för unga vuxna med funktionsnedsättning . Under kvällen medverkar
inbjudna föreläsare , föret rädare för intresseorganisationer och olika
yrkesgrupper. Det blir tillfälle till debatt och diskussion för alla.

DÅ

NU

?

Mår ten Söder, professor emeritus i sociologi vid Uppsala universitet, beskriver
hur attit yder till funkt ion snedsättningar och personer med
funktionsnedsättningar förändrat s över tid. Bengt Westerberg , före detta
socialminister och stat sråd, ger sitt perspekt iv på LSS och lagens tillämpning idag.
Föret rädare för olika intresseorganisationer öppnar sedan diskussionen som
kommer Relationer
att kret sa kring frågor som : Vad kan göras för att öka möjligheterna
för
Boende
delakt ighet för personer med
funk
tionsnedsättningar?
Finns
det
särskilda
Religion
Politik
livsområden där delaktighet sinskränkn ingar är vanligare? Vad hindrar delakt ighet ?
Vad möjliggör delakt ighet? Därefter bjuds alla åhörare att göra sina röst er hörda.
Plats: Erst a konferens, Norrbysalen, Erstagat an 1K, St ockholm
Tid:
torsdag 15 oktober 2015 kl. 18:30 -21:00
Arbete
Anmäl gärna
om du vill delta i temakvällen på poms@poms.nuFritid
senast torsdag 8
Utbildning
oktober. Om du har frågor om arrangemanget går det bra att skicka dem till
samm a adress.
Väl mött,
POMS styrelse

DÅ

NU

?
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Runt Länet
Järfälla-Upplands-Bro
Sommarstängningen av Stället avslutades som
vanligt med en Raggarrunda. I år blev den lite annorlunda. Trots regnväder var uppslutningen större
än något tidigare år och i år kombinerades cruising
med tipsrunda. Sedan var vi inbjudna till raggarnas
lokal i Kolboda där det bjöds på tävlingar, korv och
bröd och guldmedaljer delades ut. Vi riktar ett stort
tack till Jakobsbergs bilsportförening som ordnat
allt så fint. Bilsportföreningen har på sin hemsida
rapporterat från evenemanget.
Anders åker med ordförande i
Jakobsbergs bilsportförening, Dompan.

Eija gör tummen upp för bästa bilen!

Många fina bilar att välja

Klara åker i en riktig raritet
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Runt Länet
Järfälla-Upplands-Bro
Som vi rapporterade före sommaren så jobbade vi
för att kommunen skulle ta över ansvaret för
Stället och kan nu meddela att Stället finns kvar och
öppnade igen den 6 september.

Här ser vi framför oss många intressanta projekt.
Före semestern fick vi information från kommunen
om hur man planerar för ett övertagande av hälsooch sjukvården för funktionshindrade från landstinget. Vid mötet var mycket fortfarande oklart men
man hade tillsatt chef för den avdelning man avsåg
att bygga upp.
Höstens program på Stället kommer att läggas ut på
vår hemsida och Facebookgrupp så fort det är klart.
Att Häggarna kommer att spela den 20 september
är redan klart.

Sigtuna
Kommunen har nu anställt en verksamhetsansvarig
för Stället. Vi är glada över det stöd vi fått både från
Järfällabor som kontaktat politiker i kommunen,
lokaltidningen som uppmärksammat oss och framför allt från våra medlemmar. Jenny Rosendal blir
nu verksamhetsansvarig och tar över ansvaret för
inköp, planering och bemanning av Stället. Hon är
fritidspedagog med vidareutbildning inom specialpedagogik. Vi hoppas nu att vi ska få den struktur
på verksamheten som krävs och att det blir ett bra
överlämnade av hela verksamheten till kommunen
vid årsskiftet.
Kommunen har också avsatt pengar i budget
2016/2017 för att anställa en person som samordnar/utvecklar fritidsverksamheten för funktionshindrade.
Vi ser också positivt på att lokaltidningen
uppmärksammat oss vid ett flertal tillfällen. Både
när det gäller Ställets framtid men även artiklar som
rör Raggarrundan och enskilda medlemmar.
Biblioteket i Järfälla har kontaktat oss för att få
idéer och kontaktpersoner på gruppbostäderna. De
har öppnat en ny lättläst-avdelning på biblioteket
och vill genom oss nå ut med information.

Disco
Våra populära söndagsdiscon fortsätter under
hösten 2015. Liksom tidigare blir det musik av discjockey. Några gånger blir det karaoke.
Vi är kvar på samma adress, Arlanda gymnasiet,
Kunskapens hus, i matsalen på Vikingavägen 2 i
Märsta.
30 augusti, 20 september, 25 oktober, 29 november
mellan kl 13.00-15.30
Arrangörer är FUB Sigtuna och
ABF Norra Stor-Stockholm
För info ring Ruth Myrin på telefon 070 763 41 07.
Plats: Kunskapens hus (Arlanda gymnasium) i matsalen. Vikingavägen 2 , Märsta.
Pris: 70 Kronor för FUB-medlem, ledsagare 30 kronor och icke FUB-medlem 100 kronor.
Sigtuna FUB samverkansgrupp har inplanerat två
st samverkansmöte för hösten med kommunens
representanter. Vi kämpar för närvarande bl.a. med
att få bort avgiften för turbundna resor till och från
daglig verksamhet för våra medlemmar. En avgift
som kommunen började ta ut i början på 2015.
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Runt Länet
Botkyrka-Salem

Sollentuna-Väsby

Lidadagen 2015
Botkyrka Dagliga Verksamheters sedvanliga Lidadagen var den 3 juni. FUB Botkyrka Salem deltog med
en Naturstig och korvgrillning.
Uppskattade aktiviteter i perfekt väder.

Lördag
1 september
2012
Dans på arena
satelliten
Klockan
18.30av–tidningen.
21.30
Datum: se baksidan

Dans för unga/vuxna med funktionsnedsättning

Plats: Busstorget, Sollentuna station.

Entré:
till
Entré:75:–
80 kronor, ledsagaren30
s kronor.
a
För ledsagare 25:–
D

er
v
o
izC

D
Musikcafé på Eldkvarn

(fika & bulle ingår)

Innebandyn är 17.30 -19.00, tisdagar
Björkhagaskolan. Vi spelar i Björkhagaskolans gymnastiksal A mellan klockan 17.30 - 19.00. Vi spelar
sedan varje tisdag med start den 18 augusti.
Taxi adress: Björkhagaskolan, Högbrinksvägen 4,
Tumba. Du behöver gymnastikskor, en vattenflaska
och en innebandyklubba. Vill du byta till gymnastikkläder tar du med dig det och en handduk,
om du ska duscha efteråt.
Inga kostnader och ingen anmälan du kommer bara
till samlingen kl. 17.15 Välkomna
Kontakt: Sven Eriksson, 0705-306886
Klippan ordnar Klubbmöte
Varje onsdag med start 19 augusti
är det klubbmöte.
Vi börjar klockan 18.00 och håller på
till klockan 20.30. Alla är välkomna dit.
Det kostar inget och du behöver inte anmäla dig.
Plats: ABFs lokaler, Hallundavägen 26 i Norsborg.

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.

Vårt populära Musikcafé är öppet varje onsdag hela
hösten, förutom när det är skollov.
Tid: 18:30-20:30
(Information
08-579 228 60, 579 228 65)
Plats:
Restarang Eldkvarn, Häggviksgymnasium,
VÄLKOMNA!
Häggviksvägen 4, Sollentuna.
Höstens danser: 29/9, 27/10 och 1/12.

Huddinge

Vi hade höstupptakt på Sundby Gård den 22
augusti med många medlemmar. Vi grillade och
fikade medan solen värmde oss.
Nu startar danserna i ABF-huset i Huddinge, datum
finns på tidningens baksida.
Entré: 100 kr för medlemmar, övriga 120 kr, ledsagare gratis.
På Demokratidagen den 6 oktober ska vi ha Workshop. Gode män, anhöriga, tjänstemän, utförare,
och beställare får möjlighet att ställa frågor till
inbjudna politiker från olika nämnder.
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Runt Länet
Södertälje
Disco på Allaktivitetshuset
Barrtorpsvägen 1 A, ingång ovanplan.
Entré: 75 kronor, ledsagare gratis.
Datum för danser och discon finns på tidningens
baksida.

Dans på Trombon
Campusgatan 26
Klockan: 19:00-22:00
Entré: 120 kronor, ledsagare gratis.

Södra-Roslagen
Kommungrupperna:
Täbygruppen fortsätter sina aktiviteter för att
påverka kommunen till nytta för våra medlemmar
med bl a:
- Möte med kommunstyrelsens ordförande
Leif Gripestam
- Möten med socialnämndens politiska ledning
1-2 ggr/år
- Möten med LSS-ledningen 4 ggr/år
Har du någon viktig fråga som du vill att vi ska ta
upp med våra kommuner?
Kontakta:
Täby:
Sören Wiklund, 0708-76 86 00,
wiklund.soren@gmail.com

FINALFEST OCH AVSLUTNING
PÅ HÖSTENS TALANGJAKT
–
UNDERHÅLLNING FÖR OCH MED PUBLIKEN
–
FINALFEST OCH
AVSLUTNING
DANS
FÖR ALLA

PÅ HÖSTENS TALANGJAKT
30 OKTOBER
–KL. 19.00–22.00 • ENTRÉ: 100 KR
PLATS: TROMBON, SÖDERTÄLJE STADSHUS
NDERHÅLLNING FÖR OCH MED PUBLIKEN
–
DANS FÖR ALLA
ARRANGÖR: SÖDERTÄLJE KOMMUN I SAMARBETE MED

FUB Södertälje/Nykvarn

30 OKTOBER KL. 19.00–22.00 • ENTRÉ: 100 KR
PLATS: TROMBON, SÖDERTÄLJE STADSHUS

Vallentuna: Irene Öhgren,
ui.ohgren@gmail.com
Vaxholm: Tina Bendelin,
bendelinarrangemang@hotmail.com
Österåker: Jörgen Johansson,
jorgen.johansson@nui.se
Danderyd: Lisa West Åkerblom,
lisa.west.akerblom@gmail.com
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Runt Länet
Södra-Roslagen
Administratör:

Ordning, reda och engagemang 20-25 timmar i månaden?
FUB Södra Roslagen söker dig som på deltid kan arbeta med
vår administration och information. Du har god ordning och reda, kunskaper inom området och
gärna föreningsvana.
Arbetet består av att:
 Delta i styrelsemöten och föra protokoll, 6-7 ggr/år
 Uppdatera vår WEB
 sammanställa och administrera distribution av medlemsinformationen 4-6 ggr/år via post
och mail
 Underhålla medlemsregister
 Eventuellt också hantera föreningens ekonomi

Kontakta gärna vår sekreterare, Claes Oldin 070-266 2753 eller Arne Hedman 070-618 0027
för mer information.
Ansökan skickas som mail till claes.oldin@telia.com.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med
Träffpunkten
Täbyleva
- en ett
mötesplats
för vuxna
funktionsnedsättning
utvecklingsstörning
ska kunna
gott liv. FUB
i Södramed
Roslagen
har cirka 450 medlemmar i
Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker och Vaxholm.
Öppet måndagar 18.00-21.00
PROGRAM HÖSTEN 2015
DATUM
http://www.fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen
AKTIVITETER
N musik

vuxna
med funktionsnedsättning
17-aug Träffpunkten Täby - en mötesplats
MUSIKför
MED
KRISTER
bok

24-aug
LÖRDAG
29-aug

grill

Öppet måndagar 18.00-21.00
GRILLKVÄLL/ BIBLIOTEK

utflykt

PROGRAM HÖSTEN 2015

Vandring i Vallentuna. Se separat inbjudan
N musik

DATUM
31-aug

AKTIVITETER
MUSIK
MED KALLE
bok

07-sep
17-aug

BIBLIOTEK/SKAPANDE
MUSIK MED KRISTER

X
bok

14-sep
24-aug

MUSIK MEDBIBLIOTEK
KRISTER
GRILLKVÄLL/

LÖRDAG
21-sep
29-aug

KAREOKE MED MAJJA
Vandring i Vallentuna. Se separat inbjudan

N musik

N musik
grill

mikrofon
utflykt

X
N musik

28-sep
31-aug

forts nästa sida
05-okt
07-sep

TACOKVÄLL
MUSIK MED KALLE

Kostnad:80 kr
bok

BIBLIOTEK/SKAPANDE
BIBLIOTEK/SKAPANDE

X
N
N musik
musik
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17-aug
14-sep

MUSIK MED
MED KRISTER
KRISTER
MUSIK

24-aug
21-sep

KAREOKE MED MAJJA
GRILLKVÄLL/ BIBLIOTEK

bok

X

utflykt

Runt Länet

LÖRDAG
29-aug
28-sep

Vandring i Vallentuna.
TACOKVÄLLSe separat inbjudan Kostnad:80 kr

31-aug
05-okt
Södra-Roslagen

21-sep
26-okt
DATUM
28-sep
02-nov

N musik

MUSIK MED KALLE
BIBLIOTEK/SKAPANDE

X
bok

BIBLIOTEK/SKAPANDE
vuxna
med funktionsnedsättning
07-sep
12-okt Träffpunkten Täby - en mötesplats
MUSIKför
MED
KRISTER
14-sep
19-okt

grill
mikrofon

N musik

X
N musik

Öppet måndagar 18.00-21.00
MUSIK
MED KRISTER
SKAPANDE

X

mikrofon
N musik

KAREOKE
MED MAJJA
PROGRAM
HÖSTEN
2015

X

MUSIK MED KALLE

AKTIVITETER
TACOKVÄLL
BIBLIOTEK/SKAPANDE/DRAMA

Kostnad:80 kr

X
N musik
N musik

05-okt
17-aug
09-nov

BIBLIOTEK/SKAPANDE
MUSIK MED KRISTER

12-okt
24-aug
16-nov

MUSIK
MEDBIBLIOTEK
KRISTER
GRILLKVÄLL/
DRAMA/SKAPANDE

LÖRDAG
19-okt
29-aug
23-nov

X
bok
bok

X

utflykt

SKAPANDE
Vandring
i Vallentuna.
Se MED
separat
inbjudan Kostnad:50 kr
PANNKAKSKVÄLL
BINGO
bok

26-okt
31-aug
30-nov

N musik
grill

X
musik
NNmusik

MUSIK MED KALLE
BIBLIOTEK/SKAPANDE

X
N musik

bok

02-nov
07-sep
07-dec

BIBLIOTEK/SKAPANDE
BIBLIOTEK/SKAPANDE/DRAMA
MUSIK MED KRISTER

X
musik
NNmusik

DISCO
MUSIK MED KRISTER
JULSKINKSMACKA
Kostnad: 20 kr
X
Träffpunkten Täby Linbastuvägen 1, KAREOKE
Täby (Fritidsgården
Oasens lokal)Har du frågor?
MED MAJJA
16-nov
DRAMA/SKAPANDE
X
Britt Ljunghe Fritidskonsulent
08-55 55 97 73
21-sep
09-nov
14-sep
14-dec

28-sep
Norrtälje
23-nov

Hej alla 30-nov
medlemmar!
05-okt

bok

PANNKAKSKVÄLL
TACOKVÄLL MED BINGO

mikrofon

Kostnad:50 kr
Kostnad:80
bok

BIBLIOTEK/SKAPANDE

X

N musik
N musik

I juni hade vi en lyckad och trevlig dag tillsammans
07-dec
MUSIK MED KRISTER
12-okt
på Färsna
gård i Norrtälje
Det var nästa 100 personer som kom och firade att DISCO
14-dec
Kostnad: 20 kr
FUB Norrtälje
19-oktsom funnits i 50 år. JULSKINKSMACKA
SKAPANDE

Träffpunkten Täby Linbastuvägen 1, Täby (Fritidsgården Oasens lokal)Har du frågor?

26-okt
02-nov

X
N musik

Britt Ljunghe Fritidskonsulent
08-55 55 97 73
MUSIK MED KALLE

BIBLIOTEK/SKAPANDE/DRAMA

X
N musik

09-nov

MUSIK MED KRISTER
bok

16-nov
23-nov

DRAMA/SKAPANDE
PANNKAKSKVÄLL MED BINGO

X
Kostnad:50 kr
bok

30-nov

BIBLIOTEK/SKAPANDE

X
N musik
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Runt Länet
Norrtälje

Stockholm
Pappakväll
Den 19 november anordnar vi tillsammans med
RBU en Pappakväll.
Öppet hus inför val av skola 2016
Den 10 november är det dags för vårt årliga Öppet
Hus för alla som ska välja eller byta skola under
2016. Passa på att träffa skolor och ställ frågor till
Utbildningsförvaltningen, Habilitering & Hälsa och
FUB Stockholm på plats.
VIP-dag för medlemmar på Mega Mind
I mitten av oktober anordnas en VIP-kväll på Tekniska Muséets nya science center som heter Mega
Mind.
Missa inte Arvingarna 9 oktober hela höstens dans program finns
på www.fubstockholm.se

Över 4000 personer på FUB´s medlemsdag på
Skansen den 26/8
Det blev en häftig inramning på årets Skansen-dag
för FUB-medlemmar som FUB Stockholm anordnar
tillsammans med Skansen, Studieförbundet Vuxenskolan och MTM – myndigheten för tillgängliga medier. Förutom det fina vädret spred årets band, Ayla
Kabaca & Krumelurorkestern, solskensleenden över
alla besökare. Sammanlagt kom över 4000 besökare
som sjöng allsång, dansade och tog del av massor
av aktiviteter under dagen. Se sida 8-9 i tidningen!

Jubileumsfest 14 november
Vi kommer att fortsätta med fest på Culinar, Nordrona lördagen 14 november med start kl 13. Mer
information kommer i medlemsbrev, men klart är
att det blir mingel, mat, musik och dans
– så skriv in dagen i din almenacka redan nu!
Vid frågor eller anmälan kontakta
Britt-Inger Halvorsen 070 – 35 66 44 8
Vi ses hälsar alla i styrelsen

Krister Ekberg, ordförande
Stockholms Klippan och
Lennart Bäck, ordförande
Läns-Klippan

Iren Åhlund, ordförande
FUB Stockholm och
Stefan Fagerström,
kanslichef FUB Stockholm
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Runt Länet
Stockholm
Frukostseminarier om arbetsmarknaden på
biograf Victoria
Vad händer efter särgymnasiet? Finns det en
arbetsmarknad för personer med intellektuell
funktionsnedsättning? Hur ser den i så fall ut? Vad
innebär daglig verksamhet? Vilket stöd finns för att
få arbete inom näringslivet? Finns det företag som
ser möjligheterna? Dessa frågor och några fler ska
vi försöka reda ut under ett antal frukostseminarier
under hösten:
“Det här är mitt jobb”, fredag 9/10 kl 7.45-8.45. Vi
bjuder på frukost från 7.30. Medverkande:
Mosaikteatern (daglig verksamhet) och
Misa Kompetens.
Att anställa personer med funktionsnedsättning,
fredag 23/10 kl 7.45-8.45. Vi bjuder på frukost från
7.30. Medverkande: Ragnsells och Samhall.
Företagare, våga! – om nya möjligheter, fredag
13/11 kl 7.45-8.45. Vi bjuder på frukost från 7.30.
Medverkande: FUB-projektet ”Störd och stolt”.
Julfest på Fryshuset 11 december
FUB Stockholm avslutar sedvanligt dansåret på
Fryshuset med en julfest 11 december.
Till denna julfest gäller endast förköpsbiljetter!
Biljett kostar 250 kr per person. Samma pris för
medföljande ledsagare, personal, anhörig.
I priset ingår jultallrik, dans till liveorkester samt en
julklapp.
Biljetter säljs på plats under FUB-danserna på
Fryshuset från och med dansen den 23 oktober till
och med dansen den 4 december.
För mer information, kontakta vårt kansli.

Fritidsaktiviteter i FUB Stockholm

På vår hemsida, www.fubstockholm.se, finns mer
information om alla kommande evenemang!
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Lokalföreningarna i länet

Läns-Klippan

BOTKYRKA-SALEM
Ordförande: Ylva Berglund,
Telefon: 070-722 21 14,
e-post: mai.eriksson@iogt.se
		
HUDDINGE
Ordförande: Christina Jansén
Telefon: 073-586 55 74,
e-post: thorvaldsdotter@hotmail.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: lillemor.json@telia.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 2015
För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.
Oktober
Orkester		Plats			Arrangör
2		
Rytterströms		
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
9		Häggarna		ABF-huset		Huddinge
9		Arvingarna		Fryshuset		Stockholm
9		
Disco			
Allaktivitetshuset
Södertälje-Nykvarn
10		
Dj Amigos		
Arena Satelliten		
Sollentuna kommun
16		Music Men		Trombon		Södertälje-Nykvarn
17		
Disco			
Fryshuset		
Stockholm
23		
Holens			
Fryshuset		
Stockholm
25		
Disco			
Arlanda gymnasium
Sigtuna, ABF
November
Orkester		Plats			Arrangör
1		
Cassius Clay		
ABF-huset		
Huddinge
6		
Excess			
Fryshuset		
Stockholm
6		
Disco			
Allaktivitetshuset
Södertälje-Nykvarn
13		
Disco			
Fryshuset		
Stockholm
13		
Reminders		
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
14		Spelbound		Arena Satelliten		Sollentuna kommun
20		Framed			Fryshuset		Stockholm
27		
Take Five		
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
29		Disco			Arlanda gymnasium
Sigtuna, ABF

December
Orkester		Plats			Arrangör
4		
Björn & Linda		
ABF-huset		
Huddinge
4		Per-Håkans		Fryshuset		Stockholm
11		
Julfest (endast förköp) Fryshuset		
Stockholm
11		Tuneups		Trombon		Södertälje-Nykvarn
12		Häggarna		Arena Satelliten		Sollentuna kommun

