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Ordförande har ordet

Hej!

Jag heter Christina Corbell och är ny ordföran-
de för Länsförbundet FUB i Stockholms län. 

Jag bor i Södertälje och är engagerad i lokal-
föreningen där. Jag blev medlem i FUB 2005 och 
blev 2007 invald i styrelsen i Södertälje-Nykvarn 
och har sedan 2011 varit ordförande. 

Jag har suttit i Länets styrelse sedan 2015 och blev 
i mars på ombudsmötet 2019 vald till ny ordföran-
de. Det känns lite pirrigt men med tanke på att det 
finns så bra människor i styrelsen och att vi har bästa 
Lena och Johan på kansliet så kommer det att gå bra.

Jag och min man Nicklas har två barn, våra tvil-
lingpojkar Anton och Filip. Filip har en utveck-
lingsstörning och autism och det är anledning-
en till att jag från början engagerade mig i FUB. 

Vårt mål i Länsförbundet under året är att vi ska 
kunna hjälpa er med information och kunna bjuda 
in till medlemsmöten med intressanta föreläsare. 

Vi hade i april en föreläsning ”Fångad i 
fattigdom” som var mycket bra och informativ. 
Vi tar gärna emot tips på ämnen som ni skulle vilja 
veta mer om och som vi kanske kan ordna en 
föreläsning kring. 

Mycket händer i samhället som påverkar våra med-
lemmars liv och mycket är tyvärr inte positivt. Vi 
fick information om att det har lagts ett förslag om 
att lägga ner psykoterapimottagningen Linden som 
erbjuder psykoterapi för personer med olika for-
mer av funktionsnedsättning, främst intellektuell 
funktionsnedsättning. Att lägga ner en verksamhet 
som har kompetensen och erfarenheten att bemö-
ta dessa människor är synnerligen korkat. Jag har 
svårt att tro att den kompetensen och beredska-
pen finns i den allmänna psykiatrin och jag hoppas 
att en ordentlig konsekvensanalys görs innan be-
slut tas. Vi fortsätter att hålla ögonen på det här.

Jag vet att många av er ute i lokalföreningarna job-
bar hårt med många frågor i våra respektive kom-
muner men jag har också sett, bland annat på Face-
book, att mycket roligt också händer. Alla behöver 
balans i livet så glöm inte bort att ha roligt också.

Vänligen, 
Christina Corbell
Ordförande, Länsförbundet FUB i Stockholms län
christina.corbell@sodertalje.fub.se

Harald Strand från Riksförbundet FUB föreläste på 
Länsförbundets medlemsmöte den 25 april. Temat 
för kvällen var Fångad i fattigdom.  
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Botkyrka-Salem

Runt Länet

Lyckad övernattning på Botvidsgården

Den 13 – 14 april gjorde Botkyrka-Salems Klippan/Inre 
Ringen en övernattning på Botvidsgården, Botkyrka 
kommuns nyrenoverade fritidsgård. Efter inledande 
problem med att få vatten i kranar och toaletter hade 
vi en trevlig helg med brasa, berättelser, kvällsfika, 
promenader och en del planering inför framtiden. 

På programmet framöver står medlemsrekrytering 
och sommarklubbskvällar.

Dans under stjärnorna i Hågelbyparken

  2 augusti 19:00 – 21:30 
23 augusti 19:00 – 21:30
 
Full fart på dansgolvet när FUB Botkyrka-Salem 
ordnar danskvällar för dig med utvecklingsstör-
ning. Härlig dansmusik och gott om plats på 
dansgolvet för alla!

Alla kan dansa! Och alla kan njuta av att få komma 
ut till Hågelbys stora, härliga dansgolv som är un-
der segeldukstak med skydd för regn. Parkserve-
ring med mackor och kakor från eget bageri finns. 
Det går även bra att ta med sig egen picknickkorg.

Den 2 augusti och den 23 augusti dansar vi från 
klockan 19:00 – 21:30. Paus 20:00 – 20:30. 

Happytunes trio kommer tillbaka till Hågelbyparken 
och till Dans under stjärnorna. 

Entré: 100 kronor. Ledsagare fritt. Parkserveringen 
öppnar klockan 18:00 där du kan köpa din entrébiljett.

Taxi och färdtjänst beställs till huvudentrén, 
Hågelby Gård i Tumba. 

Arrangörer är FUB Botkyrka-Salem, som nås på 
telefon: 0705-30 68 86

Natursköna Hågelby Gård i Tumba. 

Happy Tunes - det kompletta coverbandet. 
Läs mer om dem på: 
www.happytunes.se

När jag fick höra att det finns planer på att lägga ner 
psykoterapimottagningen Linden för gott blev jag rik-
tigt bestört. Mottagningen erbjuder psykoterapi för 
personer med olika former av funktionsnedsättning-
ar, främst av den intellektuella typen. En person som 
mår psykiskt dåligt kan få hjälp på en rad olika sätt 
för att må bättre. De personer som söker sig till Lin-
den har ibland svårt att prata med ord och i sådana 
fall används bilder under samtalen. Den här typen 
av terapi är ovanlig och tillämpas enbart på ett fåtal 
platser i Sverige. På många sätt är Linden alltså snudd 
på unik och viktig. Personalen på mottagningen har 
psykoterapeutisk kompetens och lång erfarenhet av 
att bemöta personer med funktionsnedsättningar.

Stöd och hjälp på lika villkor

Psykisk ohälsa kan drabba alla människor och 
när livet känns svårt att hantera på egen hand är 
det ibland nödvändigt att få professionell hjälp. 
För att relationen med en terapeut ska vara 
fruktbar är respekten avgörande. Saknas för-
troendet har råden och stödet ingen bärkraft. 
Givetvis kan även psykoterapeuter från primärvården 
vara kunniga, men de har inte samma specialkompe-
tens som Lindens personal. Det är en rättighet för 
personer med funktionsnedsättningar att erbjudas 
rätt förutsättningar att kunna leva ett liv som alla an-
dra. Detta gäller inte enbart rätten till assistans eller 
till ett tryggt boende, utan även rätten att kunna få 
må bra på egna villkor. Dagens samhälle ställer sto-
ra krav på människor och en hög belastning kan på-
verka psyket negativt. Att bygga upp självförtroendet 
är en livslång resa och ibland kan det behövas hjälp 
för att finna sig själv. Att erbjudas rätt redskap för 
att uppnå välbefinnande är många gånger a och o. 

Psykoterapimottagningen Linden tar även emot 
klienter med omfattande och medfödda rörelse-
hinder, förvärvade hjärnskador och sjukdomar 
som ger en stor kvarstående funktionsnedsättning. 
Även för dessa grupper är specialkompetens en 
grogrund  för att en god relation och ett förtroen-
de ska kunna etableras mellan klient och terapeut. 

Lindens position behöver stärkas

En grupp tjänstemän inom landstinget i Stockholm 
planerar att stänga Linden, men beslutet är inte helt 
klart ännu. Enligt gruppens chef kan personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och psykiska pro-
blem få bättre hjälp på andra ställen inom vården. 
Detta är enligt min mening inte sant. Om Linden 
stänger kommer patienterna istället att slussas till 
primärvårdens psykiatri. En person som har kog-
nitiva svårigheter eller talsvårigheter kan många 
gånger behöva längre tid och personalen inom pri-
märvårdens psykiatri har inte det svängrummet. 

Det är således viktigt att uppmärksamma den plane-
rade nedläggningen av Linden. Mottagningens posi-
tion behöver stärkas, då den fyller en viktig funktion 
och är en symbol för allas rätt till vård på lika villkor. 
Det verkar dock inte vara så många människor som 
ens känner till att Linden finns och det är synnerli-
gen tråkigt. För föräldrar till barn med en intellektuell 
funktionsnedsättning borde den här typen av hjälp 
vara ett stort och viktigt stöd och i vissa situationer 
även en avlastning när den egna kraften inte räcker till. 

Linden idag

I dagsläget ligger psykoterapimottagningen Lin-
den i tillfälliga lokaler på Olivecronas väg 7 i Vasas-
tan, Stockholm. För att få komma till Linden be-
hövs en remiss från ett habiliteringscenter, men 
just nu råder det remisstopp till mottagningen 
och ingen ytterligare information finns att tillgå. 

Johan Jarl
Länsförbundet FUB i Stockholms läns kansli
johan.jarl.fub@telia.com

Psykoterapimottagningen Linden i fara
Det är en rättighet att erbjudas goda förutsättningar för att kunna leva ett liv som alla andra. Trots detta 
finns det långtgående planer på att lägga ner Linden – en psykoterapimottagning som bland annat vänder 
sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 
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Runt Länet

Sigtuna

Danser på Trombon
För datum - se tidningens baksida.
Tid: klockan 19.00 - 22.00. Kassan öppnar 17.30. 
Adress: Campusgatan 26
Pris: 140 kr, ledsagare gratis. 

Disco på Allaktivitetshuset
För datum - se tidningens baksida.
Tid: klockan 19.00 - 21.00. Kassan öppnar 17.30. 
Adress: Barrtorpsvägen 1 A, ingång ovanplan.
Pris: 75 kr, ledsagare gratis. 

Disco på Arlanda gymnasium 
För datum - se tidningens baksida.
Tid: klockan 13.00 - 15.00.
Adress: Kunskapens hus/Arlanda gymnasium, 
matsalen. 
Vikingavägen 2, Märsta.
Pris: 70 kr för FUB-medlemmar, ledsagare 30 kr, 
övriga 100 kr. 

Grillträff 

Söndagen den 9 juni kl. 12:00 – 14:00 har vi grillträff 
på Tollare Folkhögskola. Om du åker buss är det håll-
plats Tollare. Taxiadress är Åhlbergs väg 3, Saltsjö-Boo. 

Det kostar 20 kr per person att delta. Anmälan 
ska göras senast den 2 juni och det gäller 
även för korvätande personal. 

Vi uppskattar om ni betalar avgiften i förväg till 
Plusgiro: 497901-9
Skriv namn på de personer som betalningen gäller. 

Nacka-Värmdö

Södertälje-Nykvarn

Sollentuna-Väsby
Vi hade årsmöte tidigt i år. Den 19 februari träffa-
des vi i Sollentuna Bibliotekshus. Nu är vi sex per-
soner i styrelsen, varav två är från Upplands-Väsby.
Vi kom i fin stämning med deltagare från Teater 
Satelliten, som sjöng en del sånger från den musi-
kal som de repeterar. Den heter Mitt Liv och spelas 
i Arena Satelliten flera gånger under maj månad. 

Vi hade ett medlemsmöte lördagen den 18 maj ute 
vid Ängsjö  Naturreservat. Vi bjöd på grillad korv, 
kaka  och  kaffe. Därefter blev det femkamp och 
tipspromenad.

FUB har presenterat sig för Omsorgsnämnden i Väs-
by vid deras möte i april. Vi berättade här kort om 
FUB:s historia och dess nutid, samt att LSS är oerhört 
viktig och ej får försämras. Vi gav också alla ledamö-
ter ett exemplar av tidningen INTRA:s faktaspäcka-
de skrift som heter ”Till dig som är förtroendevald”.

Till sist önskar vi alla våra medlemmar en glad, 
lugn och minnesrik sommar!

Danser på Arena Satelliten, Club Galaxy
För datum - se tidningens baksida.
Tid: klockan 18.00 - 21.00 
Adress: Busstorget, Sollentuna station.
Pris: 80 kr, ledsagare 30 kr. 

Runt Länet
Huddinge

På årsmötet i februari valde vi en ny ordföran-
de, Ann-Charlotte Norling. Hon har varit i styrel-
sen i många år, både som sekreterare och som 
vice ordförande. Ann-Charlotte har en dotter med 
utvecklingsstörning som är 43 år. Dottern bor i 
gruppbostad och arbetar på daglig verksamhet i 
Huddinge. Ann-Charlotte har arbetat som enhets-
chef inom daglig verksamhet i Huddinge i många 
år. Hon känner med andra ord till kommunens 
verksamheter och många av våra medlemmar.

I mars fick vi äntligen till ett möte med 
Socialnämndens ordförande Karl Henriksson. 
Det blev en del nya namn i samband med hös-
tens val. Vi hade ett samtal om våra förvänt-
ningar på verksamheterna för våra medlemmar.
Förhoppningsvis mynnar det ut i samverkan en-
ligt LSS med kommunen, men dit är det en bra 
bit innan det blir verklighet. Karl Henriksson vil-
le inte riktigt säga samverkan, utan tyckte att 
Huddinges råd för funktionshinder är tillräckligt. 

I slutet av maj åker cirka 40 personer till Gäv-
le på vårresa. Det blir fler och fler som vill åka, 
så platserna tar snabbt slut. Vi kommer bland 
annat att ha en heldag på Furuviksparken.

Söndagen den 16 juni är det Folkparksfest i Stortorps-
parken klockan 12:00 – 15:00. Kom och dansa till Björn 
och Linda Rapp, eller pröva lyckan i tombolan. Du kan 
köpa korv och bröd och även caféet är öppet om du 
blir kaffesugen. Du kan även ta med dig egen lunch.

Den 1 september är det höstupptakt i Rådsparken, 
kl 12:00 – 14:00. Vi grillar korv, går en tipspromenad 
och har det skönt i solen!

Danser på ABF-huset
För datum - se tidningens baksida.
Tid: klockan 18.30 - 21.00 
Adress: ABF-huset i Huddinge.
Pris: medlemmar 120 kr, ledsagare gratis, övriga 
deltagare 150 kr. 

Orkestern Gideons från Eskiltuna bjuder upp till 
dans på Trombon den 13 september.

Besök hos Parken Zoo

Den 1 september blir det bussresa till Parken Zoo i 
Eskilstuna. Mer information kommer i medlemsbrev 
och på vår hemsida: 
www.fub.se/lokalt/fub-nacka-varmdo
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Skansen för alla! 
Med alla sinnen Onsdagen 28 augusti 2019 

Skansen öppnar kl 09.30  •  Program kl 10-14 
Välkommen till Skansen denna speciella dag!
För alla åldrar, anpassad för dig med funktionsvariationer

Bollnästorget 
• Klappa ett djur. Kl 11.40–12.00   
• Såpbubblor – Äppelgården  Kl 12.00–13.00  

• Läskiga lådan – Äppelgården

• Prova på att karda ull. Kl 12.00

• Allsång och dans med Ayla
 Invigning kl 10.30
 Allsång kl10.40–11.20
 Dans kl 13.00–14.00

• Tennis

• Enkelgympa. K 12.15–12.45

• Ansiktmålning 

• Cirkus. Kl 10.00-12.00

• Prova på att spela gitarr och bas

• Måla och skapa

• Tidningen 8 sidor ”Gör din egen löpsedel”

Tingsvallen
• Trekamp
• Utlottning av biljetter till Skansentåget kl 11.30

Orsakullen
• Fyrfat – Korvgrillning. Ta med egen korv!

• Rullstolshinderbana

Sollidens parkering
• Underhållning i väntan på färdtjänsten. 
 Kl 14-16 
 

Fri entré denna dag för daglig verksamhet 
samt för medlemmar i arrangerade 
föreningar. Medtag medlemskort eller 
särskild inbjudan. Ledsagare går in gratis.

Adress:
Färdtjänst: Sollidsbacken
Huvudentré: Djurgårdsslätten 49-51
Bergbanan: Hazeliusporten 2
Ej möjlighet till parkering inne på Skansen.

STOCKHOLMS LÄN
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Fri�dsak�viteter
FUB Stockholm

Läs mer om aktiviteterna och aktuella datum på 
fubstockholm.se

Vuxengymnas�k
Tid:     Måndagar kl 18.00-19.00
Plats:    Ma�eusskolan
       Vanadisvägen 16

Bowling
Tid:     Ons & Tors kl. 16.45-17.45
Plats:      Birkagatan 16-18

Barngymnas�k
Ålder:     3-6 år
Tid:     Lördagar kl 10.00-11.00
Ålder:   7-12 år
Tid:     Lördagar kl 11.15-12.45
Plats:    Södermalmsskolan
       Timmermansgatan 21

Studiecirklar
Vad:      Studiecirkel i Vardagsekonomi 
        och Kom piscirkel
Tid:      Kontakta erik.edlund@sv.se   
        eller tel: 679 03 37 för mer    
        informa�on
Plats:     Meddelas senare
Arrangeras i samverkan med Studieförbundet
Vuxenskolan. Anmälan görs till tel: 08 - 679 03 37

Dans för barn & ungdomar
Ålder:   10-17 år
Tid:      Tisdagar kl 18.00-19.00
Plats:      Mariaskolan
       Ringvägen 23

Sprallsång för barn & ungdomar
Datum:   Datum kommer senare
Tid:      Lördagar 11.00-12.00
Plats:     Stallet Folk- & världsmusik
        Blasieholmstorg 10

Simträning för hela familjen
Tid:      Söndagar 11.00-12.00
Plats:     Långbrobadet
Arrangeras i samverkan med Älvsjö AIK

Fotboll i MIK All Stars
Ålder:    8-15 år
Tid:      16.00-17.00
Plats:     Slä�gårdsskolan, Bredäng, 
        lördagar från november, 
        Hägerstensåsens BP,
        söndagar
Arrangeras i samverkan med Mälarhöjdens IK
Intresseanmälan görs till info@mikfotboll.se

HÖST 2019

ANMÄLAN
FUB Stockholm Kansli
Telefon: 08 - 600 16 74
E-post: info@fubstockholm.se

Runt Länet Runt Länet

Några ord om LSS och habiliterings-
ersättning

LSS-utredningen som har pågått i flera år kom med 
sitt förslag den 10 januari. Även om det finns enskilda 
delar i förslaget som FUB ser positivt på, är ändå hel-
heten en besvikelse. Förslaget innebär en helt ny LSS-
lag, där många insatser kvarstår, i ny skepnad, med nya 
namn. FUB ville istället att LSS-lagen skulle återupp-
rättas, så som det ursprungligen var tänkt 1994 när 
lagen kom. LSS är en rättighetslag där lagstiftaren vil-
le ge människor med intellektuell funktionsnedsätt-
ning möjlighet att ”leva ett liv som andra”. Under 25 
år har myndigheter, förvaltningar och domstolar på 
olika sätt etablerat en praxis som innebär att vi nu är 
långt ifrån de ursprungliga intentionerna med lagen.

Den 13 januari publicerades den sakpolitiska över-
enskommelsen med 74 punkter mellan de fyra 
partier som nu bildar regeringsunderlag. Punkt 63 
handlar om personlig assistans, och har redan lett till 
att de värsta exemplen på förlorad assistans för ett 
50-tal personer med andnings- och sondmatnings-
behov nu skall kunna få hjälp. Också den vårbudget 
som regeringen lade fram den 12 april innehåller 
ytterligare medel till LSS, men är fortfarande bara 
en bråkdel sett till det antal som har förlorat assis-
tans. De fyra partierna är sannolikt inte ense om att 
gå vidare med utredningens förslag, och inte heller 
av övriga LSS-insatser ingår i överenskommelsen.

Riksförbundet FUB har både själva och i samar-
bete med främst Funktionsrätt Sverige följt och 
försökt påverka utredningen. FUB driver nu frå-
gan om att hela utredningen skall skickas ut på re-
miss. Flera politiska företrädare menar att detta 
inte skulle gagna våra medlemmar, utan vill istället 
gå vidare direkt med vissa delar som brådskar, ex-
empelvis förslaget att Staten skall bli huvudman 
för all assistans till vuxna. FUB träffar företrädare 
för alla politiska partier i syfte att påverka direkt.

Lokalt har vi i FUB Stockholm gått vidare med vår 
samverkan med staden enligt LSS 15:7. En para-
graf som ger oss som intresseorganisation särskild 

rätt till samverkan. Vi har haft ett möte under vå-
ren där vi bland annat har lyft frågor om varför så 
många medlemmar får avslag på olika LSS-insatser. 
Vi efterfrågar också statistik på hur utvecklingen ser 
ut. Staden har generellt varit mycket positiv till vår 
samverkan, men hänvisar exempelvis beträffande 
statistik över avslag att staden för närvarande sak-
nar digitala verktyg för detta. Man lovar däremot 
att om möjligt verka för att detta finns i framtiden.

Vi har också kraftfullt lyft frågan om höjd habilite-
ringsersättning för de som deltar i daglig verksam-
het. Staten införde förra året ett särskilt statsbidrag 
för detta, och har i år gått vidare med sikte på att det-
ta till att börja med skall gälla i tre år. Vi försöker på 
olika sätt att argumentera för att Stockholm stad bör 
söka statsstödet för att därmed kunna höja ersätt-
ningen. FUB:s senaste version av rapporten ”Fång-
ad i fattigdom” visar att det fortfarande fattas cirka 
3.000 kr/månad för våra medlemmar varje månad.

HSO Stockholm har bytt namn till Funktionsrätt Stock-
holm. De nominerar ledamöter till stadens 27 funk-
tionshinderråd. FUB är representerade i flertalet av 
dessa. Vi försöker också via dessa kanaler att påverka 
Staden i frågor som är viktiga för våra medlemmar.

Av: Torbjörn Dacke, ordförande FUB Stockholm

Stockholm

Danser på Fryshuset
För datum - se tidningens baksida.
Tid: klockan 18.30 - 22.30. Kassan öppnar 17.30. 
Adress: Mårtendalsgatan 6.
Pris: 100 kr för FUB-medlemmar, personal och 
ledsagare, 125 kr för övriga. 
Betalning: Enbart med kort, Swish eller förköpsbil-
jett som beställs via kansliet.
Ansvarig: Eva Söderbärj, telefon 073-983 85 82

Missa inte dansbandet Barbados som spelar den 8 
november på Fryshuset. 

FUB Stockholms kansli har sommarstängt 
8 juli till 19 augusti.
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För dig med intellektuell funktionsnedsättning.

Vi tillverkar nya fat, skålar och skulpturer av gam-
malt porslin och glas.
Vi tittar på bilder och väljer vilken teknik vi vill jobba 
med: papier-maché, mosaik, målning eller 
annat. Till nästa dag tar du med porslin eller glas-
burkar som du har tröttnat på eller som är trasigt.
Du bestämmer dig för ett föremål att göra någonting 
nytt av. Sedan börjar vi tillverkningen!

Anmälan: www.sv.se/stockholm 
eller ring 08-679 03 30. 
Uppge om du är FUB-medlem vid anmälan. 

Ledare: Maja Svensdotter

Lokal: FUB, St Göransgatan 82, Stockholm
Start: Mån-fre 1-5 juli kl 10-14

Kostnad: 1 600 kr, FUB-medlemmar får 20% rabatt 
på kursavgiften.

Runt Länet

Södra Roslagen
Träffpunkten i Vallentuna

Träffpunkten är idag en verksamhet som riktar sig 
till daglediga. Den drivs av kommunen men många 
volontärer från olika föreningar hjälper till i verksam-
heten. Man har tillgång till fina nyrenoverade lokaler 
centralt i Vallentuna (Allévägen 10). Det finns en stor 
samlingslokal och flera små rum. Fika kan köpas till 
självkostnadspris. 

Man har ett aktivitetsprogram med såväl fasta grup-
per som speciella aktiviteter. Det finns fysiska akti-
viteter som qigong och stavgång, språkgrupper för 
finsktalande och spansktalande och handarbets-
grupp, frågesport m.m. 

Den nya studiecirkeln ”Hälskompisar”som ska leda till 
Hälsokörkort och som FUB har varit med och startat, 
håller till på Träffpunkten. Det går att låna talböcker, 
det finns pussel och möjlighet att bara vara.

Till alldeles nyligen fanns en verksamhet som hette 
Träfflokalen, som riktade sig till personer med psy-
kisk ohälsa. Denna grupp är tillsammans med perso-
ner med intellektuella funktionshinder nu hänvisade 
till Träffpunkten. Eftersom denna sammanslagning 
kom väldigt hastigt och resurserna inte har utökats 
på Träffpunkten har man inte ännu hunnit bygga upp 
någon speciellt anpassad verksamhet för dessa grup-
per. Vi får hoppas att kommunen skjuter till resurser 
för att möjliggöra både anpassad verksamhet och 
kvällsöppet. 
Alla som vill komma är mycket välkomna!

Vår hemsida 
Besök gärna vår hemsida: www.fub.se/roslagen
Där finns framförallt tips på aktiviteter i Södra Rosla-
gen. Här hittar du också information om oss och en 
del material. Saknar du någonting får du gärna höra 
av dig till Ann Sjölander på telefon: 070-888 53 16 
eller via e-post: 
ann.sjolander@sodraroslagen.fub.se 

Kommungrupper inom Södra Roslagen

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

Täby
Marie Pertoft 
070-200 05 11
marie.pertoft@hotmail.com

Vallentuna 
Marianne de Valladolid 
073-987 86 63 
marianne@valladolid.se

Vaxholm 
Tina Bendelin 
070-611 25 00 
bendelinarrangemang@hotmail.com

Österåker 
Jörgen Johansson 
070-754 08 53 
Jorgen.johansson@nui.se

Vill du få information varje månad?
Varje månad kommer vårt nyhetsbrev. Det innehåller 
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 per-
sonalen, en god man eller någon anhörig. Skicka in 
e-postadressen till: info@sodraroslagen.fub.se 
Vi skickar även ut information i brev, men det kan vi 
dessvärre inte göra så ofta. 

Runt Länet

Det här är för dig med intellektuell funktionsned-
sättning.

Vi åker båt till olika öar i Stockholms skärgård. Varje 
dag besöker vi en ny ö. Båten går antingen från en 
kaj i centrala Stockholm eller så åker vi buss eller tåg 
till båten.
En dag äter vi lunch på restaurang. De andra dagar-
na har du med dig egen lunch och pengar till kaffe 
eller glass.

Anmälan: www.sv.se/stockholm 
eller ring 08-679 03 30. 
Uppge om du är FUB-medlem vid anmälan.

Ledare: Jessica Heuvels och Johannes Gammelgaard 
Lauritsen

Start: Mån-tors 1-4 juli ca 9.30-15.15

Kostnad: 2 200 kr, FUB-medlem betalar 1 800 kr

FUB Stockholm i samverkan med: 

FUB Stockholm i samverkan med: 

          BÅTLUFFA
    sommaren 2019
     Det här är för dig med intellektuell funktionsnedsättning.
 
Vi åker båt till olika öar i Stockholms skärgård.
Varje dag besöker vi en ny ö.
Båten går antingen från en kaj i centrala Stockholm eller så åker vi
buss eller tåg till båten.
En dag äter vi lunch på restaurang.
De andra dagarna har du med dig egen lunch och pengar till kaffe
eller glass.
 
 
Ledare: Jessica Heuvels och Johannes Gammelgaard Lauritsen
Start: Mån-tors 1-4 juli ca 9.30-15.15
Kostnad: 2200 kr, FUB-medlem betalar 1800 kr
 
Anmälan: www.sv.se/stockholm eller ring 08-679 03 30. Uppge om
du är FUB-medlem vid anmälan.
 

Båtluffa  sommaren 2019

Sommarkurs i skapande återbruk

Ingrid och Hedda arbetar på Träffpunkten. 
Foto: Ann Sjölander

        Sommarkurs i        
  "Skapande återbruk"
                     För dig med intellektuell funktionsnedsättning.
 
Vi tillverkar nya fat, skålar och skulpturer av gammalt porslin och glas.
Vi tittar på bilder och väljer vilken teknik vi vill jobba med: papier-maché,
mosaik, målning eller annat.
Till nästa dag tar du med porslin eller glasburkar som du tröttnat på eller som är
trasigt.
Du bestämmer dig för ett föremål att göra något nytt av.
Sedan börjar vi tillverkningen!
 
Ledare: Maja Svensdotter
Lokal: FUB, St Göransgatan 82, Stockholm
Start: Mån-fre 1-5 juli kl 10-14
Kostnad: 1600 kr, FUB-medlemmar får 20% rabatt på kursavgiften.
 
Anmälan: www.sv.se/stockholm eller ring 08-679 03 30. Uppge om du är FUB-
medlem vid anmälan.
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BOTKYRKA-SALEM 
Ordförande: Ylva Berglund 
Telefon: 070-722 21 14 
e-post: ylvaberglund@bredband.net 
  
HUDDINGE
Ordförande: Ann-Charlotte Norling 
Telefon: 070-699 86 08 
e-post: ann-charlottenorling@telia.com  
  
JÄRFÄLLA-UPPLANDS-BRO
Ordförande: Anna-Karin Jendert  
e-post: ak@valideringsforum.se

LIDINGÖ
Ordförande: Anna Berglund
Telefon: 070-440 39 19
e-post: anna.berglund@apona.se

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

NORRTÄLJE
Ordförande: Ingrid Landin 
Telefon: 070-237 61 06 
e-post: landiningrid@gmail.com

SIGTUNA 
Ordförande: Jan Olson 
Telefon: 073-983 52 85   
e-post: jangolson.1@gmail.com

SOLLENTUNA-VÄSBY 
Ordförande: Ulrika Lindgren 
Telefon: 073-707 18 05
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: christina.corbell@sodertalje.fub.se
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

Olle Jirving
Stockholm

ORDFÖRANDE
Christina Corbell
Södertälje-Nykvarn
076-337 30 11
christina.corbell@sodertalje.fub.se

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

LEDAMÖTER
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.nilsson4@comhem.se

Åse Johansson-Kristiansen
Botkyrka-Salem
070-866 11 76
ase.johanssonkristiansen@gmail.com

Malin Tjernell Prioset
Stockholm
073-350 32 00
malin@advokattjernell.se

ERSÄTTARE
Krister Ekberg
Stockholm
076-854 35 41
krister.ekberg@fub.se

Ingrid Landin
Norrtälje
Telefon: 070-237 61 06 
landiningrid@gmail.com

Inbjudan till medlemsmöte
Vad krävs för en mer jämlik hälsa?

Datum och tid: 
Tisdagen den 10 september 18.00 - cirka 19.30

Plats: 
Meddelas vid bekräftelse till anmälda deltagare.

Anmäl dig senast den 9 augusti till: 
stockholmslan.fub@telia.com 

eller tel: 08-546 404 56
Ange vilken förening du tillhör!

Inre Ringen är en sektion inom Länsförbundet FUB i Stockholms län.
De har en egen styrelse som består av personer med  intellektuell funktionsnedsättning.
Handledarens uppgift är att stödja styrelsen vid deras möten cirka 7-8 gånger per år.

För mer information kontakta Länsförbundets kansli
Tel: 08-546 404 56, e-post: stockholmslan.fub@telia.com.

Inre Ringen Stockholms län söker en handledare.

För möjlighet till en mer jämlik hälsa krävs ett lång-
siktigt och kontinuerligt stöd från många håll.

Inte minst behöver personer med intellektuell funk-
tionsnedsättning få kunskap, stöd och verktyg för att 
göra egna bra val. Det behöver även LSS-verksamhe-
ter och vården.

Föreläsare är Eva Flygare Wallén, forskare inom äm-
net på Karolinska Institutet. 

Hon kommer under kvällen att presentera varför mer 
måste göras och visa på några alternativ som ökar 
möjligheterna till en mer jämlik hälsa.



   

Posttidning B

Danser i Länet 2019
För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.

Augusti Orkester  Plats   Arrangör
 2  Happy Tunes  Hågelby Gård  Botkyrka-Salem
23  Happy Tunes  Hågelby Gård  Botkyrka-Salem
30  Junix    Fryshuset  Stockholm
30  Maximalt  Trombon  Södertälje-Nykvarn
September
 1  Disco   Arlanda Gymnasium Sigtuna, ABF
13  Björn och Linda  ABF-huset  Huddinge
13  Date   Fryshuset  Stockholm
13  Gideons  Trombon  Södertälje-Nykvarn
20  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
21  Meddelas senare Arena Satelliten  Sollentuna-Väsby
27  Martinez   Fryshuset  Stockholm
27  Music Men  Trombon  Södertälje-Nykvarn
29  Disco   Arlanda Gymnasium Sigtuna, ABF 
Oktober
11  Timemachine  ABF-huset  Huddinge
11  Reminders  Trombon  Södertälje-Nykvarn
12  Meddelas senare Arena Satelliten  Sollentuna-Väsby
18  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
25  Excess    Fryshuset  Stockholm
25  Stjärnfest  Trombon  Södertälje-Nykvarn
27  Disco   Arlanda Gymnasium Sigtuna, ABF 
November
 8  Barbados   Fryshuset  Stockholm
 8  Take Five  Trombon  Södertälje-Nykvarn
15  Dansbandsdisco ABF-huset  Huddinge
15  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
16  Meddelas senare Arena Satelliten  Sollentuna-Väsby
22  Titanix    Fryshuset  Stockholm
22  Effect   Trombon  Södertälje-Nykvarn
December
 1  Disco   Arlanda Gymnasium Sigtuna, ABF  
 6  Ankies   Trombon  Södertälje-Nykvarn
13  Callinaz   Fryshuset  Stockholm
14  Meddelas senare Arena Satelliten  Sollentuna-Väsby
20  Björn och Linda  ABF-huset  Huddinge


