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Ordförande har ordet!

Ordförande har ordet!

Harald Strand
Foto: Linnea Bengtsson

Men vi har också några kommuner som passat på 
att tredubbla sitt bidrag. Det är Danderyd, Ekerö 
och Nacka. Grattis ni arbetstagare på Daglig verk-
samhet i dessa kommuner. Men jag har fortfarande 
en oro att fler kommuner av olika skäl kommer att 
lämna tillbaka mer pengar.  

Men det innebär att man då konfiskerar de pengar 
deras fattiga arbetstagare har rätt till! Vi får åter-
komma med rosor och kaktusar.

Jag har hört många dåliga ursäkter från de som inte 
ville ha pengarna, som att ”vi hinner inte med att 
räkna om timpenningen” och ”det minskar bara 
personernas bostadstillägg” och ” de har redan en 
tillräckligt hög timersättning” samt ”nästa år får vi 
själva stå för den högre hab-ersättningen”. Inget av 
detta är rätt! Pengarna kan fördelas i klumpsummor 
bara det går till de som har Daglig verksamhet. Man 
kan kalla det extra hab-ersättning. Det påverkar 
inte alls bostadstillägget då det är skattefritt, vilket 
ansvariga tjänstemännen borde veta.

Jag har hört goda exempel bland kommunerna som 
höjt dagersättningen och med öppna ögon tagit ris-
ken att de får betala allt själva från 2019! Motivet 
från dessa är att ”det är små pengar i en kommuns 
budget”. Tyvärr har jag ingen lista där jag kan ge 
dessa kommuner deras rättmätiga rosor! Jag hop-
pas dock att ni lokalföreningar kan göra det!

Passa nu på och njut av en underbar sensommar!

    /Harald 

Bevaka din kommuns hantering av den 
extra habersättningen

Hab-ersättning är formellt ingen lön. Lönen är an-
tingen aktivitetsersättning eller sjukersättning. Men 
som ni vet har dessa inte följt den vanliga löneinfla-
tionen som finns på den öppna arbetsmarknaden.

Hab-ersättningen är ett stimulansbidrag för att så 
många som möjligt ska delta på Daglig Verksamhet.
Med den dåliga ekonomi som LSS-gruppen har är vår 
inställning att hab-ersättningen minst måste täcka de 
extra utgifter arbetstagarna har för lunch och resor.
Regeringen beslutade i sin budget om ett extra sti-
mulansbidrag för Daglig verksamhet på 350 miljoner. 
Alla våra 290 kommuner fick ansöka hos Socialsty-
relsen före 1 juni för att kunna ta del av sina extra 
pengar. 

Socialstyrelsen hade fördelat de 350 miljonerna 
som regeringen avsatt till kommunerna efter anta-
let arbetstagare på Daglig verksamhet. 30 procent 
av kommunerna har avstått att söka! 10 procent av 
kommunerna har ännu märkligare avstått att ta dela 
av merparten av sina tilldelade pengar? Det var möj-
ligt att vid ansökan kryssa för att kommunen ville få 
del av eventuella pengar som blev kvar när alla kom-
muner fått vad de sökt. Bara 55 kommuner utnyttja-
de denna möjlighet. De har därför fått rejält mycket 
mer att fördela till sina arbetstagare på Daglig verk-
samhet, 3 gånger ursprunglig tilldelning! 

När det gäller vårt län så har följande kommuner av-
stått att söka; Haninge, Huddinge, Nynäshamn och 
Vallentuna. Följande kommuner har sökt betydligt 
mindre pengar än de var tilldelade; Salem, Sollentu-
na, Solna, Sundbyberg och Upplands Väsby.
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Reportage: 

Inre Ringen och mänskliga rättigheter

En grupp från Inre Ringen i Stockholm och Stock-
holms län arbetade med mänskliga rättigheter i en 
studiecirkel.
Vi gick igenom de olika reglerna och jämförde med
hur det är i Sverige.
Vi avslutade cirkeln med ett besök hos 
Stockholms funktionshinderombudsman Pia 
Ehnhage i Stadshuset.

Pia arbetar på Kansliet för mänskliga rättigheter.
Hon berättade om det nya tillgänglighetsprogram-
met som Stockholms stad bestämt om.

Sedan ställde vi våra frågor.

Anställa personer med funktionshinder
- Tänker ni på att anställa personer med funktions-
hinder?
- Ja, svarar Pia, vi jobbar med det, men vi kan bli 
bättre.

Information är för svår
- Det finns mycket information som är svårt att för-
stå på tåg och bussar. De säger till exempel Hissen 
är destinerad till, Ta en annan resväg, Prioriterad 
sittplats.
- Vi har särskilt tänkt på det när vi arbetade fram 
vårt program, svarar Pia.
Alla har rätt att få information på det sätt som de 
behöver.

Gå ut och ta ett glas vin
- Många vill bara gå ut och fika eller ta ett glas vin 
men allt måste vara så planerat på en gruppbostad. 
Alla måste göra samma sak. Det är som att alltid 
behöva gå utmed sina grannar.
- Jag håller med, säger Pia. Det borde vara lättare 
att få hjälp med att göra något när man känner för 
det.

Barnsligt på daglig verksamhet
- På min dagliga verksamhet sjunger de barnvisor 
och gör pärlplattor. Det är larvigt.
- De jobbar lite gammaldags på dagliga verksamhe-
ter, säger Pia. De borde bli mer moderna.

Yrkesutbildningar på särskolan
- Det borde finnas fler yrkesutbildningar på särsko-
lan, till exempel att jobba med barn, gamla eller i 
butik.
- Det är en bra idé, tycker Pia. Det ska jag föra 
vidare.

För lite personal på helgerna
- På vardagarna är det fyra personal i min grupp- 
bostad, men på helgerna när alla är hemma är det 
bara två.
Jag kan inte få hjälp med att gå och simma då.
- Ja det är ju på helgerna det behövs personal, säger 
Pia. Ni måste jobba för det och påverka.

Robot
- Tycker du att det skulle vara bra med en robot
som hjälper folk att duscha?
- Jag har tänkt på det, säger Pia och jag tror att
många skulle tycka det var bra. 

Vi får inte dricka vin till maten
- I min gruppbostad får vi inte dricka vin när vi äter 
tillsammans fast vi tar med oss det själva.
Vi får ingen förklaring varför.
- Konstigt, säger Pia. Några sådana regler finns inte.

Kitte Arvidsson
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Reflektera mera – stärk LSS!
om , gruppbostad, Inflytande, LSS, medbestämman-
de  

De senaste veckorna har jag flera gånger blivit på-
mind om hur viktigt det är att värna demokratiska 
principer. Principer som yttrandefrihet och rösträtt. 
Jag har också förstått hur den som har makt lätt kan 
tappa sitt fokus på sitt uppdrag och istället ägnar 
tid och energi till att skydda sin maktposition. Det 
uppstår en stor klyfta mellan ”vi” och ”de”. 

Den som yttrar en åsikt som inte delas av dem med 
makt uppfattas som ”besvärlig” och snabbt uppstår 
en tystnadens kultur. Det är när rösterna tystnar 
som det är fara på färde. Det är mycket värre om det 
är tyst än när diskussionerna går på högvarv. Det är 
ett friskhetstecken. 

I ett land behövs en ledning som är lyhörd för folkets 
vilja och införstådd med medborgarnas livssituation 
för att de beslut som fattas ska bli bra för folket. På 
samma sätt behövs det i en gruppbostad, enligt LSS, 
närvarande och kompetenta föreståndare för att 
kvaliteten ska kunna vara hög. Men det räcker inte. 
Det behövs även tid för föreståndarna att omsätta 
lagstiftningen i praktiken; d v s tid för reflektion. Jag 
tänker mig att det följaktligen är helt naturligt att 
även de som arbetar i en gruppbostad behöver tid 
för reflektion. 

Om man ska våga reflektera och yttra sig får det inte 
råda en tystnadskultur, förutom att det dessutom 
måste finnas tid. Om man riskerar att uppfattas som 
besvärlig så tystnar man så sakteliga oftast att säga 
sin mening och diskussionerna dör ut. 

Om det finns tid för personalen att reflektera hur 
man kan omsätta LSS i praktiken ökar möjligheten 
för de som bor i gruppbostaden att själva yttra sig; 
få medbestämmande och inflytande. Dessa två 
LSS-principer är faktiskt demokratiska till sin natur. 
LSS ska vara möjliggörande för bl.a. dessa båda 
principer. Det är egentligen helt genialt! Men ibland 
kan det vara svårt att omsätta abstrakta begrepp i 
praktiken. 

Hur kan jag ta reda på vad den här personen vill? 
Hur tänker jag att jag skulle vilja bli bemött? 
Vad kan det vara som just den här personen tycker 
om? 
Vad är viktigt för honom eller henne? 

Reflektion är vad det hela handlar om. I synnerhet 
självreflektion tror jag. Inte självkritik. Jag tror ingen 
blir bättre av att slå ned på sig själv. Däremot tror jag 
att man kan bli bättre på att tillgodose andras behov 
om man har både medkänsla (att kunna sätta sig in i 
hur det känns för någon annan) och självmedkänsla 
(att tillåta sig tycka synd om sig själv). Det kan kännas 
jobbigt att inte veta, att ha fel eller behöva ändra sig. 
Men det är ok. 

För att våga reflektera måste man känna sig trygg 
och en annan viktig ingrediens tror jag är ödmjukhet. 
Det är en utdöende egenskap idag. Då kommer man 
inte ”von oben”. Man har inte alla svar, men man är 
genuint angelägen om att ta reda på vad andra vill 
även om det innebär att ”vi” måste ändra på oss. Inte 
på ”dem”. 

Jag gissar att klyftan mellan ”vi” och ”dem” automa-
tiskt blir mindre när de som har makt vågar reflekte-
ra och lyssna in. Kvar blir bara ett ”vi”. 
Detta vore sannerligen att upprätta LSS och låta in-
tentionerna få liv!  

Av Elisabeth Langran
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Valcafé
Botkyrka-Salem har haft ett Valcafé med cirka
150 deltagare inför valet. Vi har också varit med på 
Hågelbydagen som ordnades av Daglig  verksamhet.

Två danser har vi haft i Hågelbyparken under somma-
ren. Som vanligt har vi också haft vår Sommarklubb 
vid Möllebadet.

Nu till hösten så har vi:
Innerbandy på tisdagar klockan 18.30-19.00 
i Björkhaga skola i Tumba.
Klubb +30 på onsdagar klockan 18.00-20.00 
hos ABF, Hallundavägen 26 i Norsborg.

Nacka-Värmdö
 Parken Zoo i Eskilstuna
Lördagen den 8 september gjorde FUB Nacka-
Värmdö en medlemsresa med buss till Parken Zoo i 
Eskilstuna. 

Nya lokaler

Vi har inte tillgång till Handikappforum i Nacka läng-
re. Vi har precis fått nya lokaler på Paviljong-
vägen i Nacka, men tyvärr är dessa lokaler inte så 
bra tillgänglighetsanpassade för våra medlemmar 
med rullstol, så vi kommer inte kunna ha medlems-
träffar på samma sätt som tidigare i dessa lokaler, 
utan vi måste växla mellan hyrda lokaler under 
hösten. Pga av detta har vi inte hunnit boka in några 
fasta aktiviteter. 

Vi kommer att skicka ut medlemsbrev till våra med-
lemmar när aktiviteter blir bokade. Naturligtvis kom-
mer vi ha en höstfest och vårt årliga julbord.  

Runt Länet
Skansendagen - med alla sinnen !

För 17:e året i rad arrangerades Stockholms och 
hela Sveriges största enskilda FUB-event den 29 
augusti då det var medlemsdag på Skansen.
Alla FUB-medlemmar, skolor oc h dagliga verksam-
heter har fri entré denna dag och som vanligt var 
det en festlig inramning med bland annat allsång, 
dans, Friskis & Svettis och många andra aktiviteter.

I år var även Valmyndigheten på plats och den som 
ville kunde prova på hur det går till att rösta.

FUB Stockholm, Studieförbundet Vuxenskolan, 
Autism & Asperger föreningen, Myndigheten för 
tillgängliga medier och Skansen arrangerade dagen.

Ett stort tack till Skansen som med sina resurser 
starkt bidrog till denna minnesvärda dag för alla 
besökare.

    Allsång och dans med Ayla Kabaca & husbandet.

  Friskis och Svettis                    Invånare på Skansen

Botkyrka-Salem

Runt LänetSkansendagen

Amerikansk
miniatyrhäst.
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Runt Länet
Huddinge
Vad händer i Huddinge hösten 2018!
Inför valet i september har vi i samarbete med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan en politikerutfrågning 
för våra medlemmar. Vuxenskolan har haft en kurs 
”Mitt val” som är skapad tillsammans med FUB 
Riks. I samband med utfrågningen får också politi-
kerna en snabbkurs i lättläst, det har ni säker läst 
om i Unik och på Facebook. Vi hoppas att många 
kommer och ställer frågor till våra kommunpoli-
tiker. Bra att även vi i styrelsen kan träffa de som 
bestämmer i kommunen. 

Vi kämpar fortfarande att få komma ut till alla 
boende i kommunen för att träffa personal och 
enhetschefer.  Det är personalen som träffar våra 
medlemmar och det är de som ska följa med till 
olika aktiviteter. Även om det är den enskilde med-
lemmen som bestämmer så vet vi ju att det inte 
är så alltid. När vi har våra träffar, antingen danser 
eller höststart, då vi grillar korv och umgås, passar 
vi alltid på att prata med alla om utbud, kurser mm.

Det kommer att bli en spännande höst då vi får 
reda på vilka partier som kommer att styra/be-
stämma i Huddinge i 4 år.

Höstens danser är som vanligt på ABF-huset i Hud-
dinge. Hoppas att många är dans och musiksugna. 
Glöm inte att ta med er medlemskortet, och gärna 
jämna pengar. 

Den 12 oktober är det ”Timemachine” med Jan 
Höyland som spelar. PREMIÄR hos oss i Huddinge.
Datum för danserna hittar du på tidningens baksi-
da.

Om du är nyfiken på vad vi gör i Huddinge! Gå in 
på vår hemsida. Du hittar den om du först går in 
på FUB Riksförbundet, klickar vidare till FUB Hud-
dinge.

Den 2 september 2018 var det dags för Äventyrs-
dagen igen i Södertälje.  Dagen arrangeras av Sö-
dertälje kommun och lokala föreningar i Södertälje.
FUB Södertälje-Nykvarn var som vanligt med och 
hjälpte till. Dagen arrangeras för personer med 
funktionsnedsättning och deras familjer men alla är 
naturligtvis välkomna. 

I Eklundsnäs vackra miljö kunde man prova på båg-
skytte, paddla kajak, fiske, innebandy, friskis och 
svettis, ansiktsmålning, träffa hästar, hoppborg, 
brandförsvaret var där med en brandbil, musik-
underhållning, clowner m.m. Man kunde springa 
Äventyrsloppet som var uppdelat i två lopp, ett som 
var 1,5 km och ett som var 800 m. Efter loppet var 
det prisutdelning och alla fick medalj. En fantastisk 
dag med soligt och varmt väder som gjorde att alla 
var glada och nöjda med dagen.

Södertälje-Nykvarn
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Runt Länet

Sigtuna
Den 31 maj mötte två representanter från vår styrel-
se de politiska representanterna i Sigtuna kommuns 
Äldre och Omsorgsnämd. Vi informerade nämnden 
om vad vi inte var nöjda med när det gäller kommu-
nens LSS-insatser för våra medlemmar. 
Vi talade också om det som vi tycker fungerar bra i 
kommunen. Vi fick även tillfälle att tala om rappor-
ten ”Fångad i fattigdom” och de tuffa villkor som 
många av våra medlemmar har. Även LSS-utjäm-
ningskostnader kunde vi diskutera. Det visade sig att 
nämnden hade förvånadsvärt lite kunskap om detta. 
De lovade att sätta sig in i frågan då kommunen be-
talar ut stora summor till LSS-utjämningskostnader.

Två samverkansmöten har hållits under våren och 
ytterligare två är planerade för hösten.

Friluftsdag
Den 9 juni ordnade  vi en friluftsdag på Natur-
skolans område på Näsudden i Sigtuna. Det blev 
en lyckad dag även om grillförbud gällde på grund 
av torkan. Maten bestod istället av stora baguetter 
med olika innehåll somt valfri dryck. Fint väder och 
många aktiviteter att testa på bland annat kubb, pil-
båge, olika bollspel, såpbubblor men även att göra 
halsband som i forntiden bland annat med brända 
lerpälor. Det blev en lyckad dag och alla våra besö-
kare var nöjda med dagen.

Disco datum se tidningens baksida

Plats:    Arlanda gymnasiet, Kunskapens
     hus, i matsalen på Vikingavägen 2 i     
     Märsta
Klockan: 13.00-15.00
Entré:      70 kr för medlemmar, ledsagare 
                 30 kr och icke-medlemmar 100 kr.

För mer information ring Ruth Myrin på 
telefon 070-763 41 07.

Sollentuna-Väsby
Bussresa till Furuvik 20 maj
Hela vår buss var full (38 personer), när vi en solig 
söndag styrde mot Furuvik.
Parken öppnade just denna helg. Sån tur att vi ej 
tänkte åka veckan innan! 
Vi gick runt i smågrupper och tittade på alla djur 
från tamarin till Linderö-svin.
Några tog kill-i-magen- turer på Tivolit.  Alla njöt  
av lunch i solen eller fika med härlig glass.
VI måste ta en större buss nästa gång. Alla intres-
serade kom tyvärr ej med.

Politikerutfrågning i Sollentuna kommun-
hus den 28 augusti:
Precis som vid förra valet 2014 inbjöds samtliga 
politiska partier i Sollentuna kommunfullmäktige 
till en frågestund med våra medlemmar.
Fem partier var representerade av totalt nio. Vi 
sände ut öppna frågor till politikerna i förväg. Mo-
derator var Marie Cronström.  Först ut var: Vilka 
är de 3 viktigaste frågorna för Dig och Ditt parti, 
när det gäller vår grupp?  Nästa fråga gällde:  Om 
vi träffas om 4 år igen och frågar, vad Ni åstadkom-
mit under Er mandatperiod, vad har Ni då uträttat 
för våra medlemmar?

Därefter visade Björn Kamsvåg mycket pedagogiskt 
och överskådligt på datorn, hur det kommunala ut-
jämningssystemet angående LSS-utgifter fungerar.  
Det blev en ögonöppnare för flera politiker och 
även för oss i publiken. Slutsats: Man kan i kom-
munen ej  spara sig ur situationen att vara bidrags-
givare i systemet.  Bättre att tänka på vilka rättig-
heter, som personer inom LSS-gruppen faktiskt har 
enligt lagen!
Spontana frågor kom från alla i publiken. Vi i 
styrelsen, som arrangerat utfrågningen, var glada 
över att c:a 45 personer slutit upp på mötet. Stäm-
ningen var god.  En politiker avslutade sitt anföran-
de med att: “ det var lite nervöst innan besöket, 
men jag har lärt mig mycket under kvällen”. 
Ja, det är väl så här vi måste jobba lite oftare. 
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Runt Länet

Vi avtackade de fem politikerna med var sitt ex. 
av den nya skriften från Riks-FUB:” 500 röster om 
LSS”.  VI vill med den skriften visa, hur oerhört 
beroende vår grupp av personer med utvecklings-
störning samt deras familjer är, av kommunens 
beslut i LSS-frågorna. 
Vi får satsa på mer kommunikation i våra frågor 
med kommunpolitiker.  Finns det några fler med-
lemmar, som vill vara med och jobba aktivt?  Vi 
har faktiskt trevligt vid våra sammankomster, så 
hör av Dig till mig Ulrika Lindgren, som är ordfö-
rande.

Musikcafé på Eldqvarn
Vi fikar , dansar, umgås och lyssnar på livemusik.
Tid och plats: Onsdagar klockan 18.30-20.30
Restaurang Eldqvarn i Häggviks Gymnasium
Häggviksvägen 4 i Sollentuna.

Musikcaférna följer skolans terminer och stänger 
på loven. Du är välkommen oavsett vilken kom-
mun du bor i.

Efterlysning

Hej! 
Mitt namn är Anna Sandell och jag har en utveck-
lingsstörd bror. Jag saknar kontakt med syskon i 
samma situation. Jag är därför intresserad av att 
starta upp ett nätverk för oss syskon. Jag tänker, 
att vi kan stötta varandra i både praktiska frågor 
och i samtal om, hur man t.ex. upplevt sin upp-
växt.
Jag tror, att vi har mycket gemensamt. Själv är jag 
48 år och bor i Sollentuna men hoppas att detta 
kan vara intressant för alla åldrar. Hör gärna av dig 
till mig på: Anna.sandell9@gmail.com  om du är 
intresserad.
Du får gärna komma med förslag om innehåll etc.

Hälsningar
Anna Sandell

Stockholm
Här följer ett axblock av FUB Stockholms verksam-
het under hösten 2018. Gå in på vår hemsida
fubstockholm.se eller vår Facebook-sida för 
aktuell infomation om vad som är på gång.

Några datum att ha koll på i höst
3 oktober: Gymnasiesärskolemässan på Fryshuset 
klockan 12.00-18.00
12 november: Öppet hus inför val av grundskola 
2019 (läs mer på hemsidan)
30 november: Julbordskryssning med FUB 
Stockholm.

Samtalsgruppen ”Efter Jobbet” hösten 
2018
-för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsätt-
ning i åldern 25-35 år.

Efter Jobbet-gruppen ses och pratar om ämnen som 
vänskap, kärlek och framtid! Vi har en trygg atmos-
fär och gruppen leds av två mycket erfarna samtals-
ledare, Britten Linnaeus och Åsa Degeby.
Samtidigt som vi pratar om ämnen som är viktiga 
för dig just nu i livet så tränar vi på socialt samspel 
och att få prata och lyssna på andra.

Gruppen är kostnadsfri för medlemmar i FUB och 
kostar 400 kr/termin för övriga. Målgruppen är 
unga vuxna i åldern 25-35 år som nyligen flyttat 
hemifrån eller som är på väg att flytta hemifrån. 

Gruppen träffas på St Göransgatan 82A, i lokalen 
”Åttiotvåan”, som ligger vid Fridhemsplan.
Höstens mötestider är kl 16.00-17.30 följande 
tisdagar: 11 september, 2 oktober, 13 november, 
27 november.

För frågor och anmälan, kontakta Britten Linnaeus 
på tel: 073 507 20 75 eller britten.linnaeus@out-
look.com . Du kan också kontakta FUB Stockholms 
kansli, tel: 600 16 74 eller info@fubstockholm.se.
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Danser på Fryshuset datum se tidningens baksida.

Tid: Klockan 18.30 - 22.30, kassan öppnar 17.30

Adress: Mårtendalsgatan 6

Pris: 100 kronor för FUB-medlemmar, personal och
ledsagare, 125 kronor för övriga.
Betalning endast med kort, swish eller förköpsbiljett.
 
Ansvarig: Eva Söderbärj, tel; 073-983 85 82     

Excess spelar 12 oktober
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För första gången i Sverige - Jag Kan Cykla 

Veckan innan midsommar genomförde FUB Stock-
holm två mycket uppskattade cykelläger för ung-
domar med intellektuell funktionsnedsättning som 
vill lära sig cykla tvåhjuling. Idén till projektet har 
funnits i många år och i november 2017 beviljade 
Arvsfonden FUB Stockholms ansökan om att ge-
nomföra en förstudie för att testa konceptet Jag 
Kan Cykla.

Lägerveckan var fylld av glädje och många skratt 
när stolta deltagare trampade runt i Konradsbergs-
hallen. I två grupper med sex deltagare i varje trä-
nade vi att cykla 90 min om dagen. När veckan var 
slut hade två deltagare lärt sig cykla tvåhjuling och 
samtliga hade fått möjlighet att känna på friheten 
och farten, antingen på de specialbyggda cyklarna, 
vanliga tvåhjulingarna eller på en tandemcykel.

Idéen och metoden är baserad på den amerikanska 
modellen ’Loose the training wheels / I Can Bike’.   

Konceptet är unikt med specialbyggda cyklar och 
med ett pedagogiskt upplägg som gör att ungdo-
marna får möjlighet att lära sig de olika stegen med 
att trampa, sittställning, hålla upp blicken etc. innan 
balansen på cykeln blir avgörande. Konceptet har 
framgångsrikt använts i USA sedan 1980-talet. 

Cykling ses som en vardaglig fysisk funktionsfömåga 
för de flesta men för barn och unga med intellektu-
ell funktionsnedsättning är denna grundläggande 
färdighet inte någon självklarhet. Vi vill erbjuda en 
metod som visat sig framgångsrik för målgruppen 
så att vi kan skapa likvärdiga förutsättningar för 
möjligheten att kunna cykla tvåhjuling.

FUB Stockholm utvärderar och rapporterar nu för-
studien till Arvsfonden för att sedan ansöka om ett 
nytt längre projekt så att vi kan erbjuda fler ung-
domar möjlighet att lära sig cykla tvåhjuling och få 
uppleva den frihetskänsla det innebär.

Mer information, bland annat filmer från 
lägerveckan, finns på 
https://www.facebook.com/jagkancykla
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FUB Stockholm bjuder in till Julbordskryssning 
med Silja Galaxy 30 november-1 december 2018 

 
Välkommen att följa med på FUB Stockholms Julbordskryssning ombord på Silja 
Galaxy. Kryssningen sker fredag 30 november till lördag 1 december 2018 och alla 
medlemmar i FUB och dess närstående är välkomna.  
 
Tid och plats: Vi åker med Silja Galaxy som avgår från Värtahamnen klockan 19.30 fredag 
30 november. Vi är tillbaka i Stockholm lördag 1 december klockan 18.15. 
  
Kostnad: Priset är 715 kr/person för boende i en 2-bädds A-hytt med fönster alternativt 970 
kr/person i en motsvarande 1-bädds hytt. Kontakta bokningen nedan för fler hyttalternativ. Vi 
har även reserverat båtens handikappanpassade hytter. I priset ingår även frukost på lördag 
morgon, julbordsbuffé inklusive dryck kl 13.00 på lördagen samt underhållning med kaffe 
och pepparkakor i Moonlight Bar på lördag förmiddag. Medföljande personal, ledsagare och 
familjemedlemmar betalar samma pris som FUB-medlem. 

 
Bokning: Bokning görs på tel: 08-666 33 33. Ange kod ”FUB” och namn på FUB-medlem.  
 
Senaste anmälningsdatum är 31 oktober. Vi har totalt 200 platser.  
 
Bra att veta: I början av november skickar vi ut mer information om kryssningen till alla som 
anmält sig så viktigt att du uppger en mailadress vid bokningen.  
 
Två reseledare/värdinnor medföljer från FUB Stockholm som guidar under resan och håller 
ihop såväl programpunkter som ressällskap, men de kan inte ta ansvar för de som reser själva 
utan någon stödperson. Tänk på detta vid bokningen.  
 
För mer information om kryssningen kontakta: 
Eva Söderbärj: 073 983 85 82 eller Stefan Fagerström: 08-600 16 74.  
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Södra Roslagen
Besök på Klubb Cosmos i Vallentuna
En tisdag i slutet av juni besökte jag Klubb Cosmos 
i Vallentuna. Det är en fritidsklubb för ungdomar 
och unga vuxna med intellektuella funktionshinder. 
Där kan man träffa kompisar, fika eller vara med på 
de aktiviteter som pågår. Ibland gör man utflykter. 
Nyligen var man t ex på allsång på Skansen.

Trots att det var mitt i sommaren var det många 
ungdomar där. Några höll på med femkamp andra 
satt och fikade och pratade. Det är inte bara Vallen-
tunaungdomar som söker sig hit. Det kommer till 
och med besökare från söderförorter och givetvis 
från grannkommunerna.

I höst kommer man att förbereda Vallentunas ut-
tagning till Funkisfestivalen. De som anmält att de 
vill vara med och tävla får tillfälle att öva och övriga 
får också vara med och förbereda inför uttagningen 
den 24 november.

Vill du veta mer kan du ringa till Ida-Maria Hallberg 
som är fritidskonsulent i Vallentuna på telefon 
08-587 851 76

Uttagningar till Funkisfestivalen
Vallentuna kommer att ha sin uttagningstävling den 
24 november. Den kommer att arrangeras av Klubb 
Cosmos så vill du hjälpa till får du kontakta dem.

För Täbys del är det i skrivandets stund inte klart 
när uttagningen blir. Kontakta fritidskonsulenten i 
Täby för mer information:
Bengt Lilljeqvist, bengt.lilljeqvist@taby.se 

Vi söker en handledare till Kamrat- 
föreningen
Kamratföreningen är en sektion till FUB i Södra Ros-
lagen, där våra vuxna medlemmar med utvecklings-
störning själva styr vad de vill prata om och vilka 
aktiviteter de vill ordna. Genom kamratföreningen 
kan man också framföra åsikter och krav i olika frå-
gor. På riksplanet inom FUB heter dessa sektioner 
Inre Ringen.

För tillfället ligger verksamheten nere och vi vill 
också bredda arbetet så att fler blir aktiva i Kam-
ratföreningen. Du som kan tänka dig detta uppdrag 
kommer att få vara med om att starta upp en ny 
verksamhet tillsammans med styrelsen.

När verksamheten är etablerad kan det röra sig om 
ungefär två tillfällen i månaden. Träffarna ska också 
förberedas så det kan då röra sig om 10 timmar per 
månad.

För mer information - kontakta vår ordförande 
Jörgen Johansson på 070-754 08 53 eller 
jorgen.johansson@nui.se
Lön enligt överenskommelse.

Täby IS Parasportklubb
Vi söker tränare till vår fotbollsverksamhet!
Vi förlorade tragiskt vår tränare i början av somma-
ren och vi behöver nu en eller gärna 2 nya tränare/
ledare som kan hjälpa till att utveckla oss och vårt 
spel.

Vi är ett gäng på c:a 30 fotbollsspelare i ålder 14-35 
år med olika NPF diagnoser.

Våra lag är mixade vilket innebär att vi spelar med 
både tjejer och killar i samma lag.

Vi tränar 1 gång per vecka, söndagseftermiddagar, 
och den träningen är förlagd vintertid till Näsby-
dalsskolan. 
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Vi är med i parasportens seriespel och brukar även 
delta i några cuper förlagda i olika delar av Sverige.

Vi vill att du har mycket tålamod, humor och kan se 
oss som speciella individer med olika behov.
Du/ni kommer att ha tätt samarbete med vår lag-
ledare Kicki som har många års erfarenhet av laget.

Vi är ett fantastiskt gäng med mycket glädje och 
hjärta som behöver dig!

För mer info kontakta Kicki Svensson
E-mail: christina.svensson@yahoo.se
tel: 0706-363135 endast kvällstid
alternativt:
Bert-Olov Persson
E-mail: bert.olov.persson@gmail.com
tel: +46(0)76 84 84 555

Vill du få information varje månad?

Varje månad kommer vårt nyhetsbrev. Det innehåll-
er tips på fritidsaktiviteter men också information 
om saker som händer som kan vara viktigt att känna 
till. Den som inte själv kan läsa våra nyhetsbrev får 
gärna lämna e-postadress till någon som kan hjälpa 
till att förmedla informationen. Det kan vara någon i 
personalen en god man eller någon anhörig. Skicka 
in e-postadressen till info@sodraroslagen.fub.se 
Vi skickar ut information i brev också men det kan vi 
inte göra så ofta för att det kostar så mycket pengar. 

Kommungrupper inom Södra Roslagen

Danderyd 
Ann Epstein 
070-630 63 07 
ann@epsteinutveckling.se

Täby
Arne Hedman
070-618 00 27
arne.hedman@gmail.com

Claes Oldin 
070-266 27 53
fam.oldin@telia.com

Vallentuna 
Irene Öhgren 
070-916 22 74 
ui.ohgren@gmail.com

Vaxholm
Tina Bendelin
070-754 08 53
bendelinarrangemang@hotmail.com

Österåker
Jörgen Johansson
070-754 08 53
jorgen.johansson@nui.se
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Lokalföreningarna i länet   Inre Ringen    Länsförbund
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 Jendert,  
Telefon: 08-58 35 00 06, 

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

NACKA-VÄRMDÖ
Ordförande: Katarina Berggren, 
Telefon: 070-415 57 78, 
e-post: katarinaberggren72@telia.com

NORRTÄLJE
Ordförande: Hans Andersson,  
Telefon: 073-093 04 44 
e-post: hans.andersson@norrtalje.se

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 

STOCKHOLM
Ordförande: Torbjörn Dacke
Telefon: 070-885 10 99
e-post: torbjorn.dacke@telia.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: Jörgen Johansson 
Telefon: 070-754 08 53
e-post: jorgen.johansson@nvi.se

ORDFÖRANDE 
Jens Persson,  
Stockholm
botniabanan2010@hotmail.com
     
LEDAMÖTER
Krister Ekberg
Stockholm

Lennart Bäck,
Sollentuna-Väsby

Catharina Källström,  
Nacka-Värmdö

Lena Virgin
Södra Roslagen

Stefan Westerdahl,  
Botkyrka-Salem

ERSÄTTARE
Elham Aghababa 
Södra Roslagen

Yngve Nilsson, 
Sollentuna-Väsby

Sari Nurmi
Huddinge

ORDFÖRANDE
Harald Strand
Botkyrka-Salem
070-984 84 85
harald.strand@telia.com

VICE ORDFÖRANDE
Katarina Berggren
Nacka-Värmdö
070-415 57 78 
katarinaberggren72@gmail.com

LEDAMÖTER
Christina Corbell
Södertälje-Nykvarn
076-337 30 11
familjen.corbell@gmail.com

Torbjörn Dacke
Stockholm
070-885 10 99
torbjorn.dacke@telia.com

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

Bo Nilsson  
Lidingö
070-473 57 61
bo.nilsson@comhem.se

ERSÄTTARE: 
Krister Ekberg
Stockholm
076-854 35 41
krister.ekberg@icloud.com

Åse Johansson-Kristiansen
Botkyrka-Salem
070-866 11 76
ase.johansson-kristiansen@bred-
band.net

Susanne Prestor
Norrtälje
070-398 08 88
sus.prestor@gmail.com



Posttidning B

Danser i Länet hösten/vintern 2018

För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.

Oktober 
12  Excess   Fryshuset  Stockholm
12  Gideons  Trombon  Södertälje-Nykvarn
19  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
26  Barbados  Fryshuset  Stockholm
26  Stjärnfest  Trombon  Södertälje-Nykvarn
28  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF

November
  9  Date   Fryshuset  Stockholm
  9  Edwings  Trombon  Södertälje-Nykvarn
16  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
23  Effect   Fryshuset  Stockholm
23  Take Five  Trombon  Södertälje-Nykvarn
25  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF

December
  7  Björn och Linda  ABF-huset  Huddinge   
  7  Holens   Fryshuset  Stockholm
  7  Ankies   Trombon  Södertälje-Nykvarn
   


