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 Jönköping Bästa LSS-kommun 2018

Ett klokt beslutsfattande om personlig assistans. Det gav Jönköpings kommun förstaplatsen i 2018 års 
upplaga av tävlingen Bästa LSS-kommun. Kampen om priset var mycket jämn och andraplatsen delas av 
Karlstad och Tierp.
Stående från vänster: Tina Larsson, Anna Bunninger, Bengt Westerberg, Chatrine Astermo.
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Ordförande har ordet!

Ordförande har ordet!

Harald Strand
Foto: Linnea Bengtsson

LSS är tydlig på vad som krävs; ”det ska finnas den 
personal som krävs med den kunskap om var-
je boende som behövs”. Man får inte nedvärdera 
yrket stödpedagog/stödassistent/boendestödjare 
genom att plocka personal direkt från gatan. Det 
krävs utbildning, men även lämplighet. Det senare 
är svårast och ställer krav på chefen. Och naturligt-
vis måste det finnas en närvarande chef. Både för 
personal och boendes skull.

Vad programmet visade var att besparingar i kom-
munala LSS verksamheter gått så långt att säker-
heten brister! Ansvaret där är politikers!

Jag är glad att jag och Åsa från SKL är så samstäm-
miga om vad som krävs när det gäller utbildning 
och kvalitetsuppföljning. Vi hade definitivt ingen 
konflikt i Aktuellt som jag hoppas ni såg!

/Harald

Länsförbundet FUB i Stockholms län önskar er 
Alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR !

HEJAOLIKA

Tidningarna Föräldrakraft och Dagens Omsorg har 
slagit ihop sina 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

Äntligen

Tack Uppdrag Granskning för ert program om miss-
förhållanden på gruppbostäder. Äntligen blev det fo-
kus på en insats som är betydligt större än assi-
stansersättningen. Nästan dubbelt så många perso-
ner har insatsen boende i LSS.

Det handlade dessutom om de mest bortglömda i 
LSS, de som inte kan föra sin egen talan och där deras 
föräldrar bildligt går på knäna. Jag tror många som 
jag funderade på hur länge mamman till Sosse och 
Fadi ska orka. Hon har en omänsklig situation och att 
inte hon får hjälp av kommunen är upprörande.

Cornelius utsatthet blev väldigt tydlig. Att han lämna-
des helt ensam med sin ångest trots beslut om stän-
dig närvaro och tillsyn av personal. Det visar både 
brist på förståelse och faktiskt även lagtrots. Själv-
klart mest av den personal som lämnade honom en-
sam med även av de chefer som inte kontrollerade 
och uppenbart inte ville ta ansvar när det gick snett. 
Min devis är att ”det är alltid chefens fel”. Det verka-
de ansvariga inte förstå i den aktuella kommunen?
Och märk väl att det bara var ett par fall av de cirka 
1800 som Uppdrag Granskning tittat på!

Värst och mest tragiskt var ändå Måns, som trots 
att personal fanns närvarande lämnades ensam i ett 
badkar och drunknade! Den brist på ansvarstagande 
som chefen uppvisade gjorde mig oerhört upprörd.

Programmet visade på bristen på kompetens i LSS 
verksamheter i kommuner, inte minst även hos de 
som ansvarar för rekrytering och bemanning! En 
brist som finns från högsta ledning ner till personal 
på golvet.
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Dags att ta Funktionsrättskonventionen på 
allvar!

Snart blir Barnkonventionen svensk lag. Nu 
står Funktionsrättskonventionen på tur.

Funktionsrättskonventionen är ännu inte svensk lag, 
men sedan barnkonventionen är beslutad att bli det, 
så pågår diskussioner om att även denna konven-
tion ska bli svensk lag. Egentligen har dock staten 
redan vid sin ratificering av konventionen lovat att 
innehållet, dvs. rättigheterna, ska förverkligas på 
alla nivåer i samhället. Liksom LSS som är svensk lag 
brister det dock också i efterlevnaden av Funktions-
rättskonventionen.

Många kommuner har valt att ha Funktionsrättskon-
ventionen som sin funktionshinderplan i stället för 
att hitta på en egen. En bra strategi då vi vet hur 
mycket arbete som ligger bakom konventionen. Vi 
ser också en allt snabbare globalisering i vår omgiv-
ning.

Vad är Funktionsrättskonventionen?

I december 2006 antog FN Konventionen för mänsk-
liga rättigheter för människor med funktionsned-
sättningar ”FN konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning”. Den antogs av 
Sveriges Riksdag 13 november 2008 och ratificera-
des i sin helhet den 16 december samma år. En stat 
som antagit konventionen ansvarar för att rättighe-
terna förverkligas på alla nivåer i samhället.

FN-konventionen består av ett förord och 50 artik-
lar. 
Artiklarna 1-4 beskriver grundläggande principer, 
5-30 är rättighetsartiklar. 
Artiklarna 31-50 är procedur regler, hur genomför-
ande, uppföljning och övervakning ska ske.

För mig som ägnat många år att uttolka och försvara 
LSS, bland annat med ReclaimLSS och LSS-skolan, så 
ser jag behovet av en rättighetslag där uppföljningen 
inte bara görs av myndigheter i Sverige. Det har väl 
knappast undgått någon att jag är starkt kritisk mot 
att en rättighetslag som LSS ständigt misstolkas av 

myndigheter som ska vara dess garant. 
Det har gått så långt att jag oftast avråder personer 
som frågar mig från att överklaga i Förvaltningsrät-
terna. 

Dessvärre verkar inte detta bita på ansvariga? 

Jag har dock inte helt gett upp hoppet med att den 
pågående LSS-utredningen, liksom jag, ser att det 
behövs en skärpning. Det måste till exempel ge 
kännbara personliga sanktioner till politiker som 
struntar i lagen. IVO måste förstärkas och få en tyd-
ligare roll.

Det senaste året har jag ägnat mig åt att plugga ”FN- 
konventionen om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning” som vi förkortat till Funktions-
rättskonventionen. 
Ju mer jag läser Funktionsrättskonventionen inser 
jag att den kan användas som ett komplettment till 
”Lagen om stöd och service till vissa funktionshin-
drade” (LSS). Konventionen omfattar dock betydligt 
fler personer än LSS. Den är ofta mycket tydligare, 
som till exempel att kommunikation och språk är en 
del av tillgänglighet. Konventionen beskriver även 
tydligare vad som är diskriminering.

Av Harald Strand
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Vi fortsätter med
Innerbandy på tisdagar klockan 17.00-19.00 
i Björkhaga skola i Tumba.

Klubb +30 på onsdagar klockan 18.00-20.00 
hos ABF, Hallundavägen 26 i Norsborg.

FUB Huddinge har rivstartat hösten. Vi har redan 
hunnit med korvgrillning och två danser.

Vi grillade korv i Rådsparken, det var många som 
kom och gick tipsrundan och vann bra priser. I år blev 
det fel att säga ”höstupptakt”, det var sommar långt 
in i september

På höstens första dans på ABF-huset spelade Björn 
och Linda, alla var så glad att danserna äntligen kom-
mit igång efter sommaren. I oktober hade vi en ny 
orkester, ”Timemachine”. Det var inte så många som 
hittade till oss den kvällen, men vi som var där var så 
nöjda med kvällen. Det var en sån där kväll när man 
gick och lade sig med ett leende på läpparna. Några 
som jag pratade med berättade att de sjöng hela vä-
gen hem. Jag hoppas att Timemachine kan komma 
och spela för oss fler gånger.

Datum för vårens danser i ABF-huset finns på 
tidningens baksida.

Hur har Ni det i andra föreningar? Kommer det myck-
et folk på era danser och tillställningar? 
Hos oss i Huddinge blir det färre och färre som kom-
mer på våra danser. Vi har frågat våra medlemmar 
hur de vill ha danserna, vilken typ av musik de vill ha, 
helt enkelt hur vill de att kvällen ska se ut. Det är bra 
som det är, säger de flesta, några vill dock ha dansen 
på lördagar. 

Vi har även pratat med personal som följer med, 
de tycker oftast att det är bra och skulle tycka det 
är tråkigt om vi måste sluta med danserna. Men vi 
är snart där, musiken blir inte billigare, även om vi 
har disco några gånger/termin. Lokalen kostar också 
pengar, dock så sponsrar ABF oss med billigare lo-
kalhyra. Men vi håller ut så länge som vi kan.

Sista dansen för i år är 7 december, då blir det både 
julmat och dans, Linda och Björn Rapp står för mu-
siken. Även i år så är vi i ABF-huset, det är större så 
det är fler som kan komma med och äta julmat. Det 
brukar bli fullbokat ganska snabbt. 
Så en snabbsummering av våra danser är att alla 
utom sista dansen för året går inte runt ekonomiskt.

Julgransplundring blir det även 2019. 
Vi är i Klockargården, vid Huddinge kyrka. 
Som vanligt så blir det dans kring granen.  Jultomten 
och lotterier, kaffe och kaka. Allt enligt traditionen.

Norrtälje
Kjell Lönnå och manskören KFUM Sundsvall bjöd 
den stora publiken i Norrtälje kyrka på en fantas-
tisk musikupplevelse den 19 augusti. Det var FUB 
Norrtälje som ordnade konserten tillsammans med 
Norrtälje-Malsta församling. Humor och allvar blan-
dades på ett skickligt sätt både i urvalet av låtar och 
i Lönnås livfulla berättelser inför varje låt. Konserten 
kom till tack vare en kontakt mellan Kjell Lönnå och 
föreningsvännen Bengt Ericsson som i sin tur anlita-
de oss som arrangör.

I ett av numren förvandlades den svenska kören till 
eldiga fransmän. Foto Claes Forsgren.

Botkyrka-Salem

Runt Länet

Huddinge



Du som vill ha vår information och utskick via e-post, 
skicka ett mail med din e-postadress till: 
fubnackavarmdo@gmail.com

Hjärtligt välkomna till aktiviteterna och ha en skön 
höst ! önskar styrelsen i FUB Nacka-Värmdö.

Sollentuna-Väsby
Minfritids-mässan ägde rum fredagen den 21 och 
lördagen den 22 september i Arena Satelliten i 
Sollentuna. Den arrangeras av 8 kommuner i Stock-
holms län. Många föreningar från hela Stockholm 
var representerade. FUB Sollentuna-Väsby var med 
för  tredje gången. Mässan var välbesökt. FUB hade 
ett bra placerat bord, så vi fick fin prat-kontakt med 
många.
Lennart Bäck från Inre Ringen Sollentuna-Väsby var 
med båda dagarna. 
Efter utställningen på lördagen drog en Inne-
bandyturnering igång. Dagen avslutades med dans 
på Club Galaxy i Arena Satelliten.

Nu tänker vi mest på Lucia och julfirande, men kära 
medlemmar glöm ej JULGRANSPLUNDRINGEN!! Vi 
ordnar som vanligt festen tillsammans med FUB 
Sigtuna. 

Plats: Arlanda gymnasiet, i matsalen i Kunskapens 
Hus. Adress: Vikingavägen 2 i Märsta.

Tid: Söndagen den 13 januari 2019 kl. 14.00-16.00. 
På själva Tjugondag-Knut, så dansar vi julen ut!
Som vanligt, så sänder vi ut brev i slutet av året med 
bl.a. inbjudan till julfesten. 

Vi önskar också alla våra medlemmar En God och 
Glad Jul och ett Trevligt Nytt År!

Runt LänetRunt Länet

Höstens aktiviteter: 
Lättast anmäler du dig till aktiviteterna via vår 
e-post: fubnackavarmdo@gmail.com 

• Den 18 november  klockan 13-15 har vi Höstfest! 
Det blir kaffe/thé med smörgås, frukt och kanske 
något mer. Det blir underhållning och några aktivi-
teter. 
Platsen är Ungkulturhuset Gurraberg (ovanpå Coop 
i Gustavsbergs Centrum, ingång från den stora par-
keringen där taxi brukar stanna). GRATIS! 
Närmaste busshållplats är Gustavsbergs Centrum 
och om du åker taxi är det adressen Skärgårds-
vägen 5. 
OBS! Anmälan senast 15 november till e-post: 
fubnackavarmdo@gmail.com 

• Den 9 december klockan 12-14  är det julbord 
på Tollare folkhögskola, Åhlbergs väg 1. 
Då njuter vi av alla godsaker och har trevligt ihop! 
OBS! Anmälan via e-post med betalning 150 kr till 
PlusGiro Nr 497901-9 senast 25 november. 
Även personal betalar om man äter! Skriv NAMN 
på den person som betalningen gäller. Bara betal-
ning gäller inte som anmälan! Om du åker buss är 
det hållplats Tollare eller färdtjänst Åhlbergs väg 3, 
Saltsjö-Boo.  

Möteslokal: Då Handikappforum nu är stängt, så 
finns det en lokal på Paviljongvägen i  Björknäs 
centrum vi kan använda för mindre tillställningar 
och även Ungkulturhuset Gurraberg i Gustavsbergs. 

Centrum för lite större sammankomster.  
Information på internet och Facebook: Titta gärna 
in på vår hemsida www.fub.se/lokalt/fub-nacka-
varmdo där kan du läsa mer om våra aktiviteter och 
vad som händer lokalt i Värmdö och Nacka. Du kan 
också följa oss på Facebook: FUB Nacka Värmdö.

Vi behöver utöka vårt medlemsregister med så 
många e-postadresser vi bara kan, så vi kan sända 
ut information snabbare och billigare än med fran-
kerade kuvert! 

Nacka-Värmdö
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Runt Länet
Vi tycker att kontanter behövs! 
Alla har väl läst någon gång, att vanliga pengar ska 
vi inte använda. I flera bankers annonser kan vi läsa 
om, hur otryggt och jobbigt det är med kontanter. 

Visst är risken stor att en del äldre och funktions-
hindrade kan bli rånade vid uttagsautomater eller 
bli av med sitt kontokort. En annan nackdel med 
kontanter kan vara, att ingen kan bevisa hur och för 
vad jag betalat med mina kontanter. Hantverkare 
och försäljare kan ta emot “svarta pengar”. De här 
argumenten/förklaringarna till, varför vi ska sluta 
använda kontanter, verkar bra. 

MEN bankerna tjänar pengar på, att vi alla använ-
der kort. Det tar tid för bankerna, och kräver fler 
anställda att hantera kontanter. Så bankerna har 
ett egen-intresse i att få bort kontanter vid köp av 
varor och tjänster. 

Det är både bekvämt och snabbt att använda 
kontokort/bankkort och även swish. Men det finns 
många människor som har svårt att betala på det 
sättet. Många av våra medlemmar och även äldre 
har svårt att klara sig utan kontanter. Det blir en 
otrygghet, att inte veta hur mycket pengar man har 
”att röra sig med”, att köpa för. 

Vad kan flera av våra medlemmar råka ut för, om 
bara betal-/kontokort finns och inte kontanter? 
Det går fort, att ta fram sitt kontokort och köpa det 
man vill ha. Lätt som en plätt! Fast då måste man 
veta, hur mycket pengar man har på sitt bankkon-
to. Det kan skapa osäkerhet. Har man ett kort bara 
för “Fredagsmyset” och andra trevligheter, så är 
det tryggt. Den summan är troligtvis ej så hög. Fast 
får man tag i kortet med den stora summan och 
dessutom lärt sig koden, som hör till kortet, så kan 
det bli komplicerat på många sätt. 

I somras skulle jag betala bensin till bilen, men mitt 
Visa-kort fungerade inte. Inne på bensinstationen 
fick jag reda på att hela VISA-kort-funktionen inte 
fungerade vare sig i Europa eller i Sverige. Vilken 

tur att jag hade ett kontokort UTAN visa. Vad gör 
man i den situationen utan annat kort eller kontan-
ter? 

En annan sida av myntet beskrev Riksbankschef 
Stefan Ingves på DN Debatt för något halvår sedan. 

Sverige får svårt att klara betalningar i en kris-
situation om kontokort och Swish ej kan användas. 
Hur får vi då hem mat, drivmedel, bränsle mm! 

Slutsats: Att kämpa för att behålla kontanter vid 
betalning är inte ett sär-intresse för föreningar likt 
FUB och PRO. Det är i stället att ha en kris-med-
vetenhet. 
Ofta i vårt funktionshindersråd i Sollentuna, så sä-
ger vi att: Det som är bra för våra medlemmar med 
funktionshinder är också bra för ALLA.

Ulrika Lindgren

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 kommun 
du bor i.

Dans på Arena Satelliten
Datum: se tidningens baksida
Plats: Busstorget, Sollentuna station
Tid: 18.00-21.00
Entré: 80 kronor, ledsagare 30 kronor.
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Runt Länet

Lördagen den 13 oktober ordnade Sigtuna kommuns 
personalklubb en fotbollsturnering som kallas ”CUP 
HÄLSOKAMPEN, en välgörenhetsturnering för kom-
muner, företag och organisationer där alla intäkter 
går till en organisation som arbetar för att hjälpa 
behövande eller för en bättre värld”.
Turneringen hade ett otroligt bra gensvar från både 
deltagare såväl som stora fotbollsklubbar som priva-
ta företag som varit med och generöst sponsrat tur-
neringen.
Denna gång gick alla intäkter oavkortat till FUB Sigtu-
na lokalförening.
Vi i FUB Sigtuna känner oss både hedrade och tack-
samma för denna gåva och uppmärksamhet. Detta 
gör att vid sidan om vårt intressepolitiska arbete ock-
så gör det möjligt att ordna lite egna aktiviteter för 
våra medlemmar.
Vi vill sända ett stort tack till Erik Aravena Valencia 
och hans kollegor i Sigtuna kommuns personalklubb 
för en fantastiskt bra genomfört arrangemang och 
turnering, och för det fina gåvan till FUB Sigtuna.

Denna gång vann inte vårt lag Sigtuna Dragons tur-
neringen men kommer tillbaka för att kämpa om 
segerbucklan nästa år igen.
Domaren för turneringen var inte vem som helst utan 
en av Sveriges tre FIFA fotbollsdomare, 
Haris Curovac.
Vinnare av årets upplaga av CUP Hälsokampen var 
Lag Pågen.
 
mvh/Jan            
FUB Sigtuna

Disco datum se tidningens baksida.
Plats:  Arlanda gymnasiet, Kunskapens hus i 
            matsalen på Vikingavägen 2 i Märsta
Tid:     13.00-15.30
Entré: 70 kr för medlemmar, ledsagare 30 kr övriga  
            100 kr
Mer information ring Rut Myrin, tel: 070-763 41 07

Stockholm
Fokus på LSS
Det har varit ett händelserikt år i FUB Stockholm. 
Stort fokus har förstås varit på LSS där många 
medlemmar tyvärr vittnat om avslag eller neddrag-
ning på sökta insatser. Förutom att ge individuellt 
stöd har vi etablerat en samverkan med Stadshuset 
specifikt kring LSS-frågor. 

Vår förhoppning är att vi, genom att berätta för 
stadens politiker om alla era ärenden, kommer att 
få igenom positiva förändringar i mångas vardag 
vad gäller exempelvis daglig verksamhet, boende, 
ledsagning, kontaktperson och skola. Och så påver-
kar vi även staden genom vår medverkan i många 
av stadens funktionshinderråd.

Roliga projekt
Under året har vi medverkat i flera projekt och 
bland annat har Arvsfonden beviljat en förlängning 
med tre år av det cykelprojekt som vi startade i år. 
Så nu planeras det för cykelläger såväl på sport- 
och påsklov som under nästa sommar!  

Sigtuna
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Runt Länet
Vårt valprojekt, ”Jag kan påverka”, blev mycket 
uppmärksammat och det var väldigt roligt att få 
komma ut till så många verksamheter och berätta 
hur det går till att rösta.

Och så fortsätter vår medverkan i IT-projektet 
”Access”, där vi genomfört tre pilotcirklar i Botkyrka 
under hösten där deltagarna fått lära sig om hur 
en surfplatta fungerar, hur man använder sociala 
medier och vad man ska tänka på när man surfar på 
internet. Fler cirklar kommer arrangeras i sam-
verkan med Studieförbundet Vuxenskolan under 
våren 2019.

Årsmöte i FUB Stockholm
Boka redan nu in söndag 10 mars för årsmöte i 
FUB Stockholm och Inre Ringen Stockholm. Kallelse 
anslås på hemsidan och skickas ut till våra medlem-
mar via mail. Inbjudan kommer även i nästa num-
mer av Länet Runt.

Ny hemsida!
Under december kommer vi att lansera vår nya fina 
hemsida. I skrivande stund vet vi inte exakt datum 
men titta in på www.fubstockholm.se om du är ny-
fiken. Och på hemsidan liksom på vår Facebooksida 
kan du läsa mer om vår verksamhet. Vi finns även 
på Instagram.

FUB Stockholms kansli är stängt över jul 
och nyår och öppnar igen 7 januari.

 

Vårens 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 förköps-
                  biljett.
Ansvarig: Eva Söderbärj, tel; 073-983 85 82    

     

  Janne och Lennart står utanför ingången och 
  hälsar dig välkommen när du kommer till 
  Fryshuset.
     

    Missa inte Martinez, årets dansband 2018,
    som spela på Fryshuset den 22 februari 2019.
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Dans på Trombon se tidningens baksida.
Plats: Campusgatan 26
Klockan: 19.00-22.00
Entré: 140 kronor, ledsagare gratis

Disco på allaktivitetshuset se tidningens baksida
Adress: Barrtorpsvägen 1 A, ingång ovanplan
Entré: 75 kronor, ledsagare gratis

60-årsfest på Trombon
Den 18 maj firade FUB att de fyller 60 år i år.
Föreningen bildades 1958.
Alla bjöds på tårta och en fantastisk stämning. Full 
fart på dansgolvet och många ville bli fotograferade 
på röda mattan.

Södertälje-Nykvarn

Ankies orkester stod för musiken och Tommy som 
vann ”Stjernfesten” förra året sjöng sin vinnarlåt.
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– Jag har jobbat med det här i fem år, det här är 
den roligaste kvällen på hela året. Alla är välkom-
na oavsett funktionshinder, alla är lika värda och 
det tycker vi är jätteviktigt. Det håller vi på. säger 
Åsa Landin.
Vad betyder det här för Södertäljes funktionshin-
drade?
– Det betyder allt, de blir sedda och får uppskatt-
ning. Och musiken är som en röd tråd i all vår 
verksamhet, säger Åsa Landin.

Nu vill arrangörerna utveckla konceptet ytterliga-
re.
– Vi har pratat om hur vi kan vi vidareutveckla det 
här. Det finns väldigt många i Järna och i många 
andra områden i Södertälje, vi vill utveckla det här 
med musiken och dansen, att uppträda på scen. 
Så vi har kontakt just nu med Kulturskolan i Söder-
tälje, hur vi kan få med dem med instrument och 
så, säger Christofer Martinson.

– Det är helt nytt för oss i år, att börja samarbeta 
med dem. Det tycker vi är jättebra. Vi har utveck-
lat oss, och det är det vi vill, att ta det här till nya 
höjder hela tiden. Det här ska ju vara på riktigt, vi 
har röda mattan, det är glitter och glamour, det 
är green room där inne. Melodifestivalen ligger 
ju som grund för det som vi vill göra, säger Åsa 
Landin.

Funkisfestivalen är enligt funkisgladje.se Sveriges 
största melodifestival för personer över 15 år med 
kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
ning inom LSS.

Lotta Arvidsson var konferensier under kvällen.

Stjernfesten

Tredje gången gillt för Södertäljeparet i Stjärnfesten 
– går nu vidare: ”Roligaste kvällen på hela året”

Jessica Engblom och Henrik Roll var i final för tredje 
gången i Stjärnfesten – och den här gången vann 
de. Nu är de i semifinal i Funkisfestivalen nästa år. 
– Det ska bli jättekul att gå vidare, sa Jessica 
Engblom.

För femte året hölls en helkväll i stadshuset för 
funktionshindrade i Södertälje. Av 30 bidrag, man 
har haft deltävlingar i början av hösten, hade fem 
gått till final – till Stjärnfesten på fredagskvällen.

Musiktävlingen arrangeras av Föreningen för 
utvecklingsstörda barn, unga och vuxna, FUB, och 
Södertälje kommun.

Det var en hel del nytt i år. Bland annat hade man 
den här gången en jury bestående av Rickard 
Sundbom, stadsdirektör, Susanne Bergström, 
föreningskoordinator på Södertälje kommun och 
Leo Skytt på ungdomskulturhuset Nova.

Vinnarparet Jessica Engblom och Henrik Roll, som 
bor på ett boende i Ronna, gick vidare till semifinal 
i Funkisfestivalen i början av april nästa år. Sedan är 
finalen i augusti. De gjorde Lena Philipssons ”Ga-
len”.
– Det var tredje gången gillt, så det var jättekul att 
de vann, säger Åsa Landin, huvudansvarig på FUB i 
Södertälje.
– Det ska bli jättekul att gå vidare, sa Jessica 
Engblom enligt Åsa Landin.

Christofer Martinson är fritidssamordnare med 
inriktning funktionsnedsättning på Södertälje kom-
mun.
– Det här är jättekul, många tycker att det är roligt 
att uppträda. Vi hade ju ett 30-tal bidrag från bör-
jan, säger han.
En bra bit över 200 personer sökte sig till musikfes-
ten i stadshuset.
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Henrik och Jessica framför ett intensivt sång-
nummer!

Juryn i full mundering. 

Många var kvar på efterfesten och här sjunger alla 
med och tar en svängom. 
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Södra Roslagen

Uttagningar till Funkisfestivalen
Vallentuna hade sin uttagningstävling den 24 
november. När detta skrivs är ännu inte den täv-
lingen genomförd.
För Täbys del blir uttagningen måndagen den 28 
januari på Tibble Teater.

Vad gör FUB lokalt i kommunerna?
Många beslut som påverkar livet för personer med 
ett intellektuellt funktionshinder fattas på kommu-
nal nivå. Därför är det arbetet som utförs ideellt, 
lokalt för att förbättra villkoren mycket viktigt. 

Södra Roslagen består av fem kommuner som är 
ganska olika stora vilket avspeglar sig i medlems-
antalet från de olika kommunerna. Därför är vår 
förmåga att göra nytta varierad. Det ser också olika 
ut över tid beroende på hur många som har ork 
över att arbeta ideellt. Vi försöker dock alltid hjälpa 
varandra inom föreningen framförallt med goda råd 
och inspiration.

En fråga som är aktuell i alla kommuner är boende. 
Nyproduktionen av gruppbostäder och service-
lägenheter ligger långt efter behovet. Vi har särskil-
da boendegrupper i Täby, Vallentuna och Österåker. 
Vill du komma i kontakt med dessa grupper kan du 
kontakta våra kommunrepresentanter. 

I Täby och Österåker finns olika varianter av kom-
munalt bostadstillägg. Det vore förstås önskvärt att 
det fanns i alla kommuner, vilket vi arbetar för.

I Österåker har vi förstått att det finns ett miss-
nöje med den dagliga verksamheten. Därför finns 
det sedan en kort tid en grupp som speciellt tittar 
på daglig verksamhet. Ta gärna kontakt om du är 
intresserad.

I Vallentuna har det under året varit fokus på utbu-
det av fritidsaktiviteter. Där finns det ett problem 
med att nå ut med information om allt trevligt som 
händer. Har du tankar kring detta vill vi gärna få 
förslag på hur vi/kommunen når ut bäst.

I Täby sa kommunen upp ett flerårigt samverkans-
avtal med FUB för ett tag sedan. Det är en viktig frå-
ga att få till ett nytt avtal. Genom det avtalet fick vi 
tillgång till information i ett tidigt skede och det var 
naturligt att ha en dialog.

I de flesta kommuner är vi representerade i de 
kommunala funktionshinderråden. Det är också ett 
sätt att få information.

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 
070-611 25 00 
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@gmail.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.johanssonkristiansen@gmail.
com

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



Posttidning B

Danser i Länet vintern 2018/våren 2019
För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.

December Orkester  Plats   Arrangör
  7  Björn och Linda  ABF-huset  Huddinge   
  7  Holens   Fryshuset  Stockholm
  7  Ankies   Trombon  Södertälje-Nykvarn
Januari 
18  Maximalt  Trombon  Södertälje-Nykvarn
19  Meddelas senar  Arena Satelliten  Sollentuna kommun
25  Skåningarna  Fryshuset  Stockholm
25  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
27  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF
Februari
  1  Take Five  Trombon  Södertälje-Nykvarn
  8  Date   Fryshuset  Stockholm
  8  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
15  Timemachine  ABF-huset  Huddinge
15  Music Men  Trombon  Södertälje-Nykvarn
22  Martinez  Fryshuset  Stockholm
23  Meddelas senare Arena Satelliten  Sollentuna kommun
24  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF
Mars
  1   Gideons  Trombon  Södertälje-Nykvarn
  8  Ayla Kabaca  Fryshuset  Stockholm
15  Björn och Linda  ABF-huset  Huddinge
15  Edwings  Trombon  Södertälje-Nykvarn
22  Barbados  Fryshuset  Stockholm
22  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
23  Meddelas senare Arena Satelliten  Sollentuna kommun
29  Effect   Trombon  Södertälje-Nykvarn
31  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF
April
  5  Callinaz   Fryshuset  Stockholm
12  Dansbandsdisco ABF-huset  Huddinge
12  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
26  Titanix   Fryshuset  Stockholm
26  Reminders  Trombon  Södertälje-Nykvarn
27  Meddelas senare Arena Satelliten  Sollentuna kommun
28  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF
   


