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Ordförande har ordet!

Ibland använder jag som några av er säkert vet  
Edward de Bonos hattlek – de sex tänkande hattarna.

Jag ”tar på mig” gul hatt när jag vill tvinga mig att 
tänka positivt och svart hatt när jag tvärtom vill tän-
ka negativt. Jag vet att det fungerar väldigt bra då jag 
praktiserat det många gånger men mest i arbetsliv-
et. Jag har nog glömt att använda det i kampen för 
LSS mot min kommun och ansvariga politiker? Något 
jag skall göra år 2015. För även om jag minskat min 
aktivitet på reclaimLSS.org efter valet så lovar jag att 
fortsätta kampen även detta år. Naturligtvis behöver 
jag er hjälp, då ensam inte är stark!

Att tänka positivt har länge varit det budskap kon-
sulter och psykologer spridit för att du skall stärka 
din självkänsla och må bra.

Nu har det kommit en mottrend, att en pessimistisk 
inställning gör dig lyckligare. Motivet är att du som 
optimist känner dig misslyckad hur bra du än har 
lyckats. Men tar du med dig paraplyet när det är sol 
så mår du extra bra när det inte blir regn.

Kanske detta är något att ta med sig i vår ständiga 
kamp för LSS och goda levnadsvillkor? Istället för att 
bli arg för varje misslyckande skall vi glädja oss varje 
gång det blir bättre än vi befarat!

Något som glädjer mig är de personer som utgör 
”Klippan”! Jag ser hur lite gnälliga de är och hur 
mycket glädje de visar för våra ganska enkla tillställ-
ningar, som de danser vi presenterar här i tidningen.

Och det finns väldigt många fritidsaktiviteter på våra 
kommuners gemensamma webbsida Fritidsnätet 
(www.fritidsnatet.se).

Och många av våra lokalföreningar är mycket duk-
tiga på att ordna roliga fritidsnöjen som ni kan läsa 
om här i tidningen. 

Men glöm för den skull inte kampen för LSS och  
samverkansavtal!

God fortsättning år 2015!

Vilken hatt är rätt?

 /Harald

Foto: Linnea Bengtsson
Harald Strand

De som har aktivitetsersättning eller sjukersättning 
kan få rätt till reducerade avgifter likt ålderspen-
sionärer- men då måste man ha ett Förmån-
stagarintyg. Det utfärdas av Försäkringskassan. 
Telefonnummer dit är: 0771-524 524. Då kan man 
visa att man är berättigad till reducerat pris på 
bland annat SL:s biljetter.

Ett annat tips är också att noga hålla koll på när 
färdtjänstkortet går ut. Det måste man själv 

hålla reda på! Någon påminnelse sänds ej ut från 
“Färdtjänsten”. Man bör vara ute i mycket god tid 
vid förnyelse av färdtjänstkort. Det tar enligt aktu-
ellt ärende 6 veckor att få ansökan sänd från kom-
munen till Färdtjänstnämnden på SLL. De senare tar 
sedan c:a 8 veckor på sig att behandla ärendet.

Ulrika Lindgren 
Ordförande FUB Sollentuna-Väsby 

Tips!
Rabatter och färdtjänst
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Mässan Min Fritid
Fritidsmässan ”Min fritid”  2014 för barn, unga och 
vuxna som behöver extra stöd, hölls i år i Sollen-
tuna. Under två dagar i november fylldes Arena 
Satelliten i Sollentuna med utställare, prova-på-
aktiviteter och scenprogram.  

Det stora dragplåstret var Amy Daimond. Hon bjöd 
oss på en härligt fartfylld show tillsammans med 
duktiga dansare - allt teckentolkades. Efter uppträ-
dandet stannade Amy kvar länge, skrev autografer 
och hälsade och pratade  med sina fans.

Publiken bjöds också på ett färgsprakande scen- 
program med musik, dans och teater. 

Sångkören Arninge framförde sina fina poppiga låtar. 
Funky models gjorde en uppskattad modevisning. 

Stand-up med Jonas Helgesson på stora scenen och 
dansgruppen Vargarna från Vällingby Folkdansgille 
svängde loss på dansgolvet. 

Amy Diamond skriver autografer

Här dansas det Hip Hop

Här dansas det Folkdans

Fakta om    Min Fritid
Mässan minfritid.nu är den första fritidsmässan med aktiviteter anpassade för personer 
som behöver extra stöd som arrangeras i Norrort.

Mässan har tidigare arrangerats i Haninge   2011 och Huddinge 2013. Nu är det dags för 
en mässa i norrort och arrangerades denna  gång i Sollentuna på Arena Satelliten.

Amy Diamond det stora dragplåstret

Läns-Klippans ordförande Lennart Bäck
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Mosaikteatern visade också upp sin pjäs. Även förra 
årets svenska vinnare i Melodifestivalen för funk-
tionshindrade, Felicia Kamsvåg uppträdde med fin 
sång. 

Naturligtvis deltog FUB med information om vår 
förening. Vid FUBs bord stod Sollentuna-Väsbys ord-
förande Ulrika Lindgren som fick svara på många 
frågor. 

Läns-Klippans ordförande Lennart Bäck fick en trev-
lig pratstund med Amy Daimond. 

Mässan avslutades på lördagskvällen med ett stort 
Mässparty, med dans till Häggarna och andra band.

Text och bild: Margareta Magnusson

Felicia Kamsvåg sjunger

Ulrika Lindgren vid FUB:s bord 

Lennart Bäck och Amy Diamond 

Häggarna spelade upp till dans

Fakta om    Min Fritid
Mässan minfritid.nu är den första fritidsmässan med aktiviteter anpassade för personer 
som behöver extra stöd som arrangeras i Norrort.

Mässan har tidigare arrangerats i Haninge   2011 och Huddinge 2013. Nu är det dags för 
en mässa i norrort och arrangerades denna  gång i Sollentuna på Arena Satelliten.
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En danskväll börjar med att vi ses på vårt kansli för 
att plocka i ordning allt som ska vara med till ABF-
huset där vi är sen två år tillbaka. Det är mycket 
som ska plockas med. Det är chips, ostbågar, dricka, 
kaffebröd, engångsmaterial mm. Se till att vi har 

växelpengar till inträdet och om vi har någon  
information som vi ska visa. På våra danser har vi 
ett café där vi säljer kakor, smörgåsar, kaffe, te och 
läsk. Ikväll  säljer vi också en saffranskaka som Siv 
har bakat. Allt för 10 kronor styck.

När vi kommer till ABF-huset sätter vi igång med att 
brygga kaffe, fylla på snacksskålarna till borden och 
annat gott. Vi möblerar bord och stolar till caféet 

och gör ordning i entrén. ”Rollupen” ska sättas 
fram, ute om det inte regnar då får den stå innanför 
ytterdörren.
Sari lägger på dukar och sätter fram ljuslyktor på 

borden som finns i anknytning till dansgolvet. Det 
finns även bord i foajén nära caféet om man inte 
tycker om att vara så nära musiken.
Vid halv sex försöker vi att äta något, det brukar bli 
något gott från grillen som ligger ett stenkast från 

ABF-huset. Då har även kvällens orkester kommit 
och börjar plocka fram sina instrument mm. Det är 
mycket prat och skratt när vi gör i ordning för 
kvällen. Hoppas och tror att alla som kommer till 
dansen känner att vi har roligt på våra danser.

Siv och Sari jobbar i caféet, Christina är i entrén och 
resten jobbar med att plocka från borden, diska 
mm. vissa kvällar så är det några från Klippan som 
är med och jobbar. Självklart hinner även vi ta några 
danssteg tillsammans med gästerna.

Danskväll i Huddinge

Gästerna anländer
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Ikväll är det Björn och Linda Rapp som spelar, det är 
en kväll i december och kvällens tema blir självklart 
jul. Linda har alltid många fina klänningar med sig 

som hon byter med. Kvällens första klänning är den 
fina granklänningen med stjärna på toppen. Andra 
klänningen blir en tomteklänning, riktigt raffig. 
Klockan halv sju är det en lång kö av danssugna 

gäster och Björn och Linda har börjat spela, det blir 
ös med en gång. De blandar musik som de spelar, 
rock, dansband, julmusik i en bra röra. Självklart får 
alla också önska låtar som de vill dansa och sjunga 
till. Linda rör sig på dansgolvet och dansar tillsam-
mans med oss. De kvällar Björn och Linda spelar 
hos oss står alltid min dotter, Louise på scen, hon 
spelar luftbas och sjunger.

Senare på kvällen så kommer Tommy och Ingrid 
upp på scen och sjunger två låtar tillsammans med 
Linda. Det blir ”man kan alltid lita på karlar över 
35” och ”jag vill vara din Margareta”. Det är fullt på 

dansgolvet. 

Vid 8-tiden börjar färdtjänstbilarna komma och 
många åker hem, några är jättetrötta och bara vill 
komma hem och lägga sig, men många vill inte åka 
hem så tidigt utan det är personalens arbetstider 
som bestämmer om det blir en kort eller lång kväll 
tillsammans med vännerna på dansen. Dansen 
håller på till klockan 21:30.

I caféet är det i det närmaste tomt på kakor och 
läsk, idag var det julmust och Sivs saffranskaka som 
gick åt mest. Idag var det ca 60 betalande gäster 
och med ledsagare så var det närmare 120 person-
er. Då är det fullt både i danssalen och ute i foajén. 
Nu är det bara att städa efter oss, packa det som är 
kvar in i bilen och åka till kansliet med allt.

ABF-huset ligger centralt i Huddinge, en kort pro-
menad från pendeltåg och bussar. Vi håller till i 
stora salen och foajén utanför salen. Det är lätt för 

alla att komma in till danssalen, på baksidan av  
huset finns det en ramp och dörröppnare. Dans-
salen finns i samma plan som ingången. I foajén 
finns vårt café som vi ställer i ordning varje dans, 
där finns det även bord för de som inte vill vara i 
salen. I stora salen är det gott om plats att dansa, 
vid väggarna finns det bord och stolar och längst 
bak i salen finns det stolar i biosittning. Vi kan 
reglera ljuset över dansgolvet så det blir mysigt att 
vara där. Det är en stor scen så att alla kan se musik-
erna som spelar.

Text och bild: Catharina Björkander
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FUB Stockholms festliga events avslutade 2014
16-17:e november hade vi en mycket uppskattad 
kryssning med Viking Line med över hundra FUB-
medlemmar. Under ett intensivt dygn samlades 
alla kring frågesport och karaoke, åt ett dignande 

julbord och dansade. Allt hölls ihop förtjänstfullt av 
FUB-värdinnorna Eva Söderbärj och Christina Eng-
ström. Alla resenärer fick också varsin goodie bag.

Annelie och Henrik vid middagsbordet på Amorella.

Det bjöds på härliga 

desserter också!

Ett av alla lag som kämpade med frågesport på FUB-kryssningen…och alla fick priser efteråt!

Pia var en av många som sjöng karaoke  

under kryssningen.



9
Samma månad arrangerade vi också, tillsammans 
med Svenska Downföreningen, ett mingel på Cirkus 
inför föreställningen ”Trollkarlen från Oz”. Ca 150 
personer minglade och lyssnade på Per Johansson, 

Glada Hudik-teaterns verksamhetsledare.  
100 personer hade även köpt subventionerade bil-
jetter av FUB Stockholm till föreställningen. 

Per Johansson berättar om kvällens föreställning och om Glada Hudik.

Förväntan inför att ”Trollkarlen från Oz” ska börja.

Dansåret på Fryshuset avslutades med en julfest med 

julmat och live-orkester. Ca 200 personer kom och 

firade in julen.
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Mycket danser i Länet

På baksidan av Länet Runt ser ni våra  
lokalföreningars danser och Discon, här ser ni ett 
urval av de band som spelar under våren. Från  
Huddinge finns också ett reportage från en  
danskväll på sida 8 och 9.    

Musik på Huddinges danser: 

Björn och Linda Rapp är mycket populära på våra 
danser. De har spelat hos oss i många år. Det är far 
och dotter som spelar dansvänlig musik. Gästerna är 
alltid välkomna upp på scenen. Linda har alltid med 
sig en korg med lite roliga saker, fjäderboa, rytm-
grönsaker mm. Många klädbyten har Linda och har 
man tur så byter pappa Björn om till klänning. Det 
brukar vara mycket uppskattat. Linda gör så att alla 
känner sig välkomna.

 
Cassius Clay är en orkester med 5 personer som spe-
lar dansmusik med mycket inslag av rock. När Jalle 
släpper loss i ett rockmedley så är det fullt på dan-
sgolvet alla skrattar och dansar sig svettiga. Mycket 
duktiga killar som när de inte spelar hos oss, spelar 
bl.a. på klubbar och Finlandsbåtarna.

I höst var Vibbarna hos för första gången, det var 
många som tycket det var jättebra. Vibbarna är en 
orkester med 5 killar som spelar och två tjejer som 
sjunger. De har mycket på sin repertoar, hos oss 
spelar de dansmusik.  

FUB Stockholm arragerar danser på Fryshuset. Under våren kommer bland annat de kända banden   
Arvingarna och Scotts.  
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Järfälla-Upplans-Bro
Varje söndag, med uppehåll för jul, påsk och som-
mar, har Stället öppet mellan kl 13:00 - 16:00.  
På Stället erbjuder vi karaoke, pyssel, bingolotto, 
trolleri, musik och dans.

Många kommer till Stället bara för att fika. 
Om du är medlem i vår lokalförening kan du få ett 
Ställetkort som ger dig förmåner i kaféet.
Det är gratis att gå in på Stället.

Adressen till Stället är Mjölnarvägen 8
Du kan också läsa om vad som händer på Stället 
genom att gå med i Facebook - https://www.face-
book.com/groups/fubstallet/

Stjärnfesten!
Under hösten har FUB Södertälje/Nykvarn genom-
fört en Talangjakt med två deltävlingar under vårt 
Onsdagscafé samt en final under den stora Stjärn-
festen den 21/11 2014 i Allaktivitetshuset i Salt-
skog. Den som ville har fått anmäla sig till Talangjak-
ten och man har fått uppträda med vad man vill,
t ex dansa, sjunga, jonglera eller trolla. Publiken har 
fått rösta fram fyra finalister som då gick vidare till 
finalen på Stjärnfesten. 

Under finalen på Stjärnfesten sjöng och spelade 
man till liveband och artisterna var taggade till tu-
sen. Alla finalisterna var jätteduktiga men publiken 
röstade fram Ronny och Micki som vinnare med sin 
Rockabilly-låt. Under Stjärnfesten fikades det stjärn-
muffins och stjärnkakor och efter talangjakts finalen 
så blev det dans för alla och festen blev otroligt 
lyckad.

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

Disco på Allaktivitetshuset 
Barrtorpsvägen 1 A, ingång ovanplan. 
Entré: 75 kronor, ledsagare gratis. 
Datum för danser och discon finns på  tidningens 
baksida.  

Årsmötet hålls den 8 mars kl 14.00 i ABF:s lokaler, 
Hallundavägen 26, Norsborg.
Innebandyn fortsätter i Björkhagaskolan, Tumba 
på tisdagar mellan 17.30-19.00. Anmälan till Sven 
Eriksson, 0734-232278.
Klubben + 30 träffas på onsdagar mellan 
18.00 – 20.30.
Lokal ABF, Hallundavägen 26, Norsborg.
Disco med Alexander den 14 februari och 14 mars 
kl 19:00-22:00. Entré 100 kronor.
Tumba Folkets Hus, Scheelevägen 41-43 i Segersjö, 
Tumba. Buss 715 från Tumba till Segersjö.

I övrigt fortsätter styrelsen med sina öppna  
sammanträden. Det sista sammanträdet före 
årsmötet hålls den 9 februari kl 18.00, Falkbergsvä-
gen 18, 146 40 Tullinge. Då kommer ABF att närvara 
för att diskutera möjliga fritidsprojekt framöver.

Julgransplundring
Klockargården är platsen där vi alltid har vår
traditionella julgransplundring, så även i år.  
Klockargården är samlingshemmet till Huddinge 
kyrka, som vi får låna till vår plundring. De är alltid 
så snälla och väntar med att kasta ut granen tills vi 
har haft vår julgransplundring.  Lördagen 10 januari 
var det dags. Borden var dukade med kaffe, saft och 
dopp. 

Södertälje

Botkyrka-Salem

Runt Länet

Huddinge
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Dansgruppen Vargarna hade en fin uppvisning i 
folkdans och de var med och ledde dansen kring 
granen. Två lotterier var det, ett choklad/godis lot-
teri och ett lotteri med fina saker! För att vila lite 
med dansen passar vi på att ha dragning på alla lot-
ter vi sålt, många blir glada då de har vunnit något 
fint eller gott. Innan tomten kommer med godis-
påsar så blir det raketen runt granen.
Klockan 14:30 väntar taxibilar på att köra hem alla 
från dansen, vi längtar redan till nästa år.

Vad händer i Huddinge i vår:
I Huddinge kommer LOV att införas i daglig 
verksamhet från och med 1 mars. LOV har funnits 
i Huddinge inom Hemtjänst, boendestöd ledsagar- 
och avlösarservice  för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning. Nu som sagt även i daglig 
verksamhet. Vi vet inte så mycket i dagsläget hur 
det kommer att bli. Det vi vet är att alla som kan 
och vill får välja vilken daglig verksamhet man vill 
vara på. Om man inte vill eller kan välja så får man 
vara kvar i kommunens dagliga verksamhet. Vi ska 
bjuda in ansvariga politiker och tjänstemän till ett 
medlemsmöte senare i vår, då vi förhoppningsvis 
vet mer och kan ställa bra frågor till de ansvariga.

Danserna fortsätter som vanligt, det är viktigt att 
du har med dig ditt medlemskort som visar att du 
har betalat medlemsavgiften för 2015. Du betalar 
då 100 kronor i inträde. Om du inte har med dig 
medlemskortet måste du betala 120 kronor.  

Medlemskortet och räkningen skickar Riks- 
förbundet ut i början av året. Något att tänka på 
är att medlemskortet sitter på samma papper som 
räkningen, så kasta inte räkningen när du tagit bort 
medlemskortet.

Huddinge FUB:s årsmöte är den 24 februari, vi har 
det tillsammans med Klippan. I år så ska vi välja ny 
ordförande, 2 ordinarie ledamöter och ersättare. 
Vi bjuder på något matnyttigt att stoppa i magen 
innan vi har årsmötet.

I vår åker vi till ”Sten Sture festivalen” i Sävsjö.  
14-16 maj. Vi åker buss från Huddinge på morgonen 
och är tillbaka vid 18-tiden den 16 maj.  
Det blir musik för nästan hela slanten. Medlemmar 
i Huddinge får en inbjudan till resan i nästa brev. Vill 
du redan nu veta mer om festivalen, kan du söka på 
nätet.

Tjejfestival
23 november tog 100-talet kvinnor över kulturhu-
set Huset i Huddinge. Det dansades, målades,
sminkades, minglades, fikades och skrattades.
– Det finns inga killar på en tjejfestival, säger Sari 
Nurmi som varit med och planerat festivalen till-
sammans med en handfull andra tjejer. Hon var 
en av flera funktionärer som jobbade hårt för att 
dagen skulle bli minst lika uppskattad som ifjol.

På en tjejfestival finns något för alla eller vad sägs 
om dansuppvisning där alla som vill kan delta, 
teater med Varieté Teatern, pyssel och en hörna där 
man kunde får svar på frågor om sex. 
– Det är en härlig mix av skoj och allvar. Det viktiga 
är att ha kul, må bra och att kanske bli inspirerad till 
att prova på fler saker, säger Eliz Lindström, fritids-
konsulent hos Huddinge kommun.
Bakom tjejfestivalen, som riktade sig till vuxna kvin-
nor med intellektuella funktionsnedsättningar, stod 
förutom Huddinge kommun även Studieförbundet
Vuxenskolan.

Runt Länet
forts. Huddinge
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Hej ALLA medlemmar!
Påminner om årsmöte, Lördagen 28 februari 
klockan 13:00 – 15:30
Vi hoppas många kommer på årsmöte på ROS, 
Hamnvägen 12 i Norrtälje.

FUB Norrtälje firar 50 år som förening i år.
Vi vill höra er medlemmars önskan om hur förenin-
gen i Norrtälje ska se ut i framtiden?
Kom och påverka utformningen!
Nuvarande styrelse har suttit länge och vill höra om 
vi ska bytas ut, låta föreningen gå ihop med annan 
förening eller vad?
Vill du vara med i styrelsen?
Hör av dig snarast till valberedningen; Svante 
Sandgren tel, 0176 – 175 10 eller ordförande 
Britt-Inger Halvorsen 070 – 356 64 48

Familjebad i Hallstaviks badhus 
Varannan söndag jämna veckor klockan 18:00-20:00 
Gratis för alla medlemmar, anhöriga och ledsagare. 
Adress: Badhusvägen 3.  
Anmälan till Bror och Märta: 0176 - 506 32

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

Sollentunas populära Musikcafé  Café Eldqvarn har 
startat upp igen! 
Varje onsdag är du välkommen till Café  
Eldqvarn för att lyssna på musik och fika.
Fri entré, billig fika och musikunderhållning av 
trubadur. Tid: 18.30 – 20-30. 
OBS! inget insläpp före kl 18.30!
Vi följer skolans terminer och har stängt på loven 
(sportlov vecka 9, påsklov vecka 15 och vecka 16).
Danser på Arena Satelliten 
Datum för danser: 14 mars och 23 maj.  

Hiphop Dance Crewe på Arena Satelliten
Dansgrupp för dig från 16 år och uppåt. 
Vi träffas på torsdagar från 17:30-19:00. 
Hör av dig om du vill vara med!  
malin.allerth@sollentuna.se

Arena Satelliten ligger vid busstorget, Sollentuna 
station.

Melodifestival
Finalen i Väsby Melodifestival är den 13 april på  
Cirkus i Stockholm.  
Kom och heja fram Mr Positiv från Sollentuna!

Halliwick-klubb
Sollentuna Halliwic-klubb håller till i Sollentuna 
simhall lördagar mellan klockan 8:30-10:00.  
Adress: Stubbhagsvägen  2, Sollentuna.  
Kontaktperson Lena Wikner, 073-340 16 34,  
e-post: lenamargaretawikner@hotmail.com 

Genom samverkansmöte med omsorgsförvaltning i 
Sigtuna fick vi i FUB Sigtuna en inbjudan att deltaga 
på Sigtuna kommuns omsorgsnämnds möte Torsda-
gen den 22 januari.
Vi informerade om generellt hela FUB och vår 
lokala intresseförening. Nämnden hade i förväg fått 
varsitt exemplar av FUB:s rapport “Fångad i fattig-
dom”. Vårt mål var att fokusera på den ekonomiska 
situationen för medlemmar i “särskilt boende” som 
rapporten också handlar om. Vi ville också belysa 
andra LSS-tjänster som kommunen ansvarar för 
samt öka förståelsen för att våra medlemmar har 
det mycket svårt eller ingen chans att göra sina 
egna röster hörda. 
Vi anser att vi har ett bra samarbete med förvalt-
ningen rörande LSS-frågor men det är ju också 
viktigt att politikerna direkt får höra vår beskrivning 
av den verklighet som medlemmarna har och som 
vi försöker förmedla. Vi som var där och represen-
terade FUB upplevde att vi fick ett bra gensvar från 
nämnden och det ställdes  bra frågor på slutet av 
vårt anförande.
Känslan var att de flesta hade tagit del av rapporten

Runt Länet
Norrtälje

Sigtuna

Sollentuna-Väsby
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fortsättning Sigtuna
Runt Länet

innan mötet och hade en liten annan bild på våra 
funktionshindrade efter vårt möte. Förhoppningsvis 
finns nu en bättre förståelse för våra medlemmars 
livssituation. Framtida beslut i kommunen får utvisa 
detta.
Vi som var på mötet från FUB Sigtuna:s styrelse var 
Monika Boström och Jan Olson.

FUB Sollentuna-Väsbys och FUB Sigtunas ge-
mensamma julgransplundring ägde rum söndagen 
den 11 januari  i Arlanda gymnasium/Märsta. 
Det kom cirka 140 glada deltagare. Dansen och lek-
arna leddes av Märsta Folkdansgille. Mycket  
uppskattat var våra lotterier och det goda fikat.

Disco på Arlanda Gymnasium
Klockan 13:00-15:30, datum se baksidan.  
Adress: Vikingavägen 2, Märsta.  
Entré: 70 kr för medlemmar, ledsagare 30 kr.  
Ej medlem: 100 kr.

Märsta Folkdansgille ledde dansen och lekarna

Många deltog i dansen kring granen

Rolig julgransplundring och gott fika tyckte Kristoffer 
och Camilla

Tomtemor och tomtefar delade ut godispåsar

Glad vinnare i vårt lotteri, där våra ordföranden Ulrika 
Lindgren och Jan Ohlsson höll ordning.



Runt Länet
Södra Roslagen 

Österåkers kommun
Kommunen inför Kommunalt bostadstillägg, 
reglerna ska nu fastställas. FUB i Österåker har det 
senaste året arbetat med den dåliga ekonomin 
hos våra vuxna medlemmar. För de som har daglig 
verksamhet och bor i gruppbostad innebär detta 
att man oftast går minus med ett par tusen kronor 
varje månad. Vad man gör då är att söka ”social-
bidrag”/försörjningsstöd hos kommunen. För våra 
medlemmar är situationen dock livslång eftersom 
man varken kan byta jobb eller bostad och försörj-
ningsstöd inte är tänkt att vara annat än en tillfällig 
hjälp. 

Vi har därför bearbetat kommunen som beslutat 
införa ett Kommunalt Bostadstillägg (KBH). Detta är 
givetvis utmärkt, vad som dock återstår är hur detta 
skall utformas, vilka som skall få del av bidraget och 
hur mycket. 

Kontakta Jörgen Johansson, 070-754 0853,  
jorgen.johansson@nui.se

En tragisk händelse vid årsskiftet var att den grupp-
bostad, efter många års påverkan från FUB, som 
äntligen höll på att byggas då brann ned. Någon 
vecka efter den första branden brann det på nytt i 
resterna av huset. Polisen undersöker om branden 
kan vara anlagd.

Täby kommun
För er som har tillgång till Internet så finns vår 
hemsida med det senaste på:  
fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen

Föreningens årsmöte 2015
Tid: onsdag den 11 februari kl 18:30 – 
ca 20:30 OBS! Kaffe/saft, bulle och  
pepparkaka 18:00 – 18:20  
Plats:  Grindtorpskyrkan,  
Grindtorpsskolgränd 4, Täby

Träffpunkten Täby
Linbastuvägen 1, måndagar kl 18:00 – 21:00

Träffpunkten erbjuder en trygg social samvaro och 
fritidsaktiviteter för dig som har en funktionsned-
sättning och är 21 år eller äldre.

Kom in för att ta en fika, spela biljard eller lyssna på 
musik och samtidigt få chansen att träffa kompisar. 

För aktuell information se vidare på:
taby.se/uppleva-och-gora/Fritid-for-dig-med-funk-
tionsnedsattning/Traffpunkten/ 

Kamratföreningen 
Kamratföreningens handledare Annika Branderud 
har tyvärr inte längre tid att fortsätta som handle-
dare och vi tackar henne för ett bra och engagerat 
arbete under 2014.

Lyckligtvis har vi hittat en bra ersättare så från  
januari 2015 arbetar Aiko Palmqvist som  
handledare för Kamratföreningen och med vissa 
aktiviteter som styrelsen behöver hjälp med.

Om du har frågor om Kamratföreningen eller har 
önskemål om särskilda aktiviteter – 

 
Kontakta Aiko Palmqvist,  
aiko.palmqvist@hotmail.com eller 073-526 33 37.
Vinterfesten
För att ge Aiko rimlig tid att planera och fixa festen 
blir det i år i stället en Vårvinterfest i mars eller april 
– vi återkommer med information i februari.
Kontakta Sören Wiklund, 070-876 8600 eller mail: 
wiklund.soren@gmail.com 
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Söndag 8 mars är det årsmöte i FUB Stockholm och 
Stockholms-Klippan. Kallelse går ut till alla medlem-
mar tillsammans med medlemsbrevet.
Tid: Söndag 8 mars kl 13.00-16.00        
Plats: S:t Göransgatan 82A
Anmälan till: Stefan Fagerström, 08-600 16 74 eller 
info@fubstockholm.se senast fredag 6 mars.

Hej!
Stockholms FUB samt Stockholms Klippan söker ett 
par ledamöter till sina styrelser. Vi tror att du kan 
vara en av dem! 

Ta kontakt med oss om du själv är intresserad eller 
om du känner någon, som skulle passa bra för ett 
styrelseuppdrag.

På senaste årsmötet blev ingen valberedning vald 
men jag har blivit ombedd att hjälpa till att söka 
ledamöter. Jag har själv suttit i FUB:s styrelse och 
jag deltar ofta på Klippans möten så hör gärna av 
dig om du har frågor om styrelsearbetet  
annika.nystrom.karlsson@bredband.net eller  
0739-84 57 94.

Stefan Fagerström på FUB:s kansli har naturligtvis 
också svar på alla frågor om FUB:s verksamhet och 
styrelsearbete. Stefan når du på  
stefan.fagerstrom@fubstockholm.se, 08-600 16 74.

Jag och FUB hoppas att du hör av dig!
 
Hälsningar
Annika Nyström Karlsson

Fritidsaktiviteter
Här följer vårt utbud av fritidsaktiviteter.  
Välkommen att prova på utan kostnad!
OBS! I bowlingen finns tyvärr inga lediga platser 
kvar under vårterminen 2015.

Runt Länet
Stockholm

Valberedningen söker:
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Runt Länet
fortsättning Stockholm
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Övriga aktiviteter/möten under våren 2015
I skrivande stund är inte programmet för vårens 
övriga aktiviteter och medlemsmöten färdigt men 
vi planerar för bl a ett läger för barnfamiljer och 
en båtkryssning för medlemmar. Mer informa-
tion kommer med medlemsbrevet till alla med-
lemmar i Stockholm vecka 8 (16-20 februari). Gå 
gärna in på vår hemsida, www.fubstockholm.se,                      

och anmäl om du vill ha medlemsbrevet via mail. 
FUB Stockholm
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm
Tel: 08-600 16 74 
info@fubstockholm.se 
www.fubstockholm.se



Föreläsningar & inbjudningar
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Kurser hos Forum Funktionshinder
Nu finns vårens kursutbud tillgängligt.  
Ni kan ladda ner hela katalogen på vår hemsida,
www.fubstockholmslan.se/aktuellt

Här är exempel på kurser som ges:

Kognitivt stöd för barn – 
en inspirerande eftermiddag på StoCKK
Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt 
stöd berättar om hur kognitivt stöd förenklar
och gör det lättare att förstå, planera och komma 
ihåg. Barnet kan bli mer självständigt och delaktigt
i lek och vardagliga aktiviteter. I visningslägenheten 
tittar vi på hjälpmedel, anpassningar och vardags-
teknologi. Du får också veta var du kan köpa de olika 
sakerna och vad som är möjligt att få förskrivet som 
hjälpmedel.

Tid: 27 mars 2015, 13:00-16:00
Ansvarig StoCKK, 08 – 123 351 50, stockk@sll.se
Sista anmälningsdag 13 mars 2015 på
www.habilitering.se/kalendarium 

Föräldrakraft – 
att få kraft och ork att räcka till 
Att vara förälder till ett barn med funktionsned-
sättning ställer ofta stora krav. Hur får du kraft att 
orka och räcka till? Kursen visar hur man kan ta vara 
på sin tid och energi. Handledare är Britta Lundkvist,
beteendevetare och själv förälder till en tonåring 
med funktionsnedsättning. Tillsammans med henne
arbetar gruppen aktivt för att hitta redskap som ger 
ökad kraft och styrka.

Tid: 10 april 2015, 9.00-16.00
Plats: Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm
Kostnad: 100 kronor, kaffe och lunch ingår
Ansvarig Kristina Eklund, 08-123 350 22,  
kristina.eklund@sll.se
Sista anmälningsdag 15 mars 2015 på:  
www.habilitering.se/kalendarium

Innebandy för tjejer!
WildCats är ett gäng tjejer mellan 18-26 år med 
lättare funktionsnedsättning som gillar att spela 
innebandy. Vårat lag ingår i Väsby IBK´s inneban-
dyverksamhet. Väsby IBK är en förening som enbart 
bedriver verksamhet för tjejer.
WildCats tränar idag en gång i veckan i Messingens 
multihall vid Upplands Väsby Station. Från och med 
vecka 9 utökas träningstillfällena till två gånger i 
veckan.
Våra träningar bedrivs av tränare med lång erfaren-
het inom innebandy. Under våra träningar så lägger 
vi mycket fokus på rörelse, styrka, balans och
sammanhållning.
WildCats är idag anmält till seriespel genom
handikappidrottssförbundet.
För ytterligare information vänligen kontakta oss 
ledare. Johnny Lundin, Huvudtränare 072-337 88 48
Daniel Ekström, Assisterande tränare 076-031 06 50
Ewa Lindén, Lagledare 070-964 04 05

STIL ger ett antal föreläsningar nu till våren
Föreläsningarna är kostnadsfria och äger rum på 
STILs kontor: Storforsplan 36, Farsta, Stockholm.  
Anmäl er senast en vecka innan till:  
malin.waldemarsson@stil.se eller telefon  
0707-872992. Nedan är två exempel: 

Självbestämmande i lagens namn
18 februari kl 17.00 - 19.00
Hur skulle den svenska lagstiftningen kunna förän-
dras för att säkra att personer med gode män fick 
möjlighet till ökat självbestämmande?
Torbjörn Odlöw, lektor i civilrätt,  
Göteborgs Universitet
Min mening måste höras – att ha god man 
och LSS-insatser  
18 mars kl 17.00 - 19.00
Min mening är ett projekt som syftar till att öka 
medbestämmandet för människor med omfattande 
funktionsnedsättningar genom att utbilda gode 
män i kunskapen att kommunicera på fler sätt än 
med tal.
Lottie Giertz, lektor i socialt arbete,  
Linnéuniversitetet
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BOTKYRKA-SALEM 
Ordförande: Mai Eriksson, 
Telefon: 070-530 68 86,  
e-post: mai.eriksson@iogt.se 
  
HUDDINGE
Ordförande: Catharina Björkander, 
Telefon: 076-038 64 73,  
e-post: bjorkander@gmail.com  
  
JÄRFÄLLA-UPPLANDS-BRO
Ordförande: Anna-Karin Törnberg,  
Telefon: 08-58 35 00 06, 
e-post: anna.karin.tornberg@glocalnet.net

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

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: Ulf Uddsten
Telefon: 070-591 41 42
e-post: ulf.uddsten@bredband.net
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

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

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

Annette Lack 
Stockholm 

Margareta Magnusson
Sollentuna-Väsby-Sigtuna
08-754 28 16
margareta-magnusson@tele2.se

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

ERSÄTTARE: 
Lennart Bäck,  
Järfälla-Upplands-Bro
070-98 478 56 
lennart_beck@hotmail.com

Anna Eriksson
Stockholm

Lokalföreningarna i länet   Länsförbund
ORDFÖRANDE 
Lennart Bäck,  
Järfälla-Upplands-Bro
lennart_beck@hotmail.com
     
LEDAMÖTER
Catharina Källström,  
Nacka-Värmdö

Christina Sundström
Stockholm

Stefan Westerdahl,  
Botkyrka-Salem

ERSÄTTARE
Yngve Nilsson, 
Sollentuna-Väsby

Jens Persson,
Huddinge

Lena Virgin
Södra Roslagen
 

Läns-Klippan    



Posttidning B

Danser i Länet  2015
För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.

Februari Orkester  Plats   Arrangör
20  Vibbarna  ABF-huset  Huddinge
20  Voize   Fryshuset  Stockholm
20  Rytterströms  Trombon  Södertälje-Nykvarn
22  Disco   Arlanda Gumnasium Sigtuna, ABF
27  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn

Mars
  6  Barbados  Fryshuset  Stockholm
  6  Reminders  Trombon  Södertälje-Nykvarn
20  Björn och Linda Rapp ABF-huset  Huddinge
20  Sandins   Fryshuset  Stockholm
20  Music Men  Trombon  Södertälje-Nykvarn
27  Disco   Fryshuset  Stockholm
27  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
29  Disco   Arlanda Gymnasium Sigtuna, ABF

April
10  Kindbergs  Fryshuset  Stockholm
10  Edwings  Trombon  Södertälje-Nykvarn
17  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
24  Cassius Clay  ABF-huset  Huddinge
24  Jenny Sahlens  Fryshuset  Stockholm
24  Tuneups  Trombun  Södertälje-Nykvarn
26  Disco   Arlanda Gymnasium Sigtuna, ABF

Maj
  8  Arvingarna  Fryshuset  Stockholm
  8  Ankies   Trombon  Södertälje-Nykvarn
22  Mats Bergmans  Fryshuset  Stockholm
29  Disco   ABF-huset  Klippan Hudding
29  Disco   Fryshuset  Stockholm
29  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
31  Disco   Arlanda Gymnasium Sigtuna, ABF

Juni 
12  Scotts   Fryshuset  Stockholm


