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Ordförande har ordet

Hej!

Hösten kom fort och jag antar att det är full fart i alla 
kommuner. 

FUB Södertälje/Nykvarn har tagit fram statistik på 
olika insatser i kommunen och har valt att koncen-
trera sig på tre av dessa. Statistiken gäller från 2008 
till 2018 och visar hur många som fick avslag på sina 
ansökningar om LSS-insatser, kontaktperson, boende 
med särskild service, personlig assistans samt kom-
munalt stöd. 

Kontaktperson:
2008 fick 15 % avslag
2018 fick 50 % avslag
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Medlemsmöte om LSS 

Länsförbundet FUB i Stockholms län bjuder in till medlemsmöte om Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade - LSS. 

Riksförbundet FUB:s ordförande Harald Strand är kvällens föreläsare och han kommer att gå igenom sin 
LSS-skola. Det ges även tid till frågor. 

Plats: Meddelas vid bekräftelse till anmälda deltagare

Anmäl dig senast den 10 oktober till: 

stockholmslan.fub@telia.com
eller 
telefon 08-546 404 56
Ange vilken förening du 
tillhör!

Boende med särskild service:
2008 fick 15 % avslag
2018 fick 48 % avslag

Personlig assistans, kommunala beslut:
2008 fick 35 % avslag
2018 fick 67 % avslag

Skrämmande siffror och man undrar hur det är möj-
ligt eftersom LSS-lagen är densamma. Ser det lika-
dant ut i alla kommuner i vårt län? Vi jobbar vidare 
med detta.

Vänligen, 
Christina Corbell
Ordförande, Länsförbundet FUB i Stockholms län
christina.corbell@sodertalje.fub.se
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Hur länge har ni funnits och hur startade initiativet?

Glasade Gången har funnits i drygt 30 år och starta-
de redan i liten skala  i Västertorp 1987 – då i regi av 
Nyboda Dagcenter. På den tiden bodde och jobbade 
brukarna på samma ställe och arbetsuppgifterna be-
stod mestadels av att gå runt med en smörgåsvagn 
och servera. Verksamheten flyttade till lokalerna vid 
Telefonplan för cirka 11 år sedan och har vuxit och 
utvecklats mycket sedan dess. Lokalen är från början 
en gammal industribyggnad, men har nyligen reno-

Glasade Gången 
En daglig verksamhet i matens tecken

I Stockholms län finns många dagliga verksamheter där personer med en funktionsnedsättning kan en-
gagera sig i arbetsuppgifter som de brinner för. Hos Glasade Gången står matlagningen i fokus och här 
bedrivs restaurang-, café- och konferensverksamhet. Syfte med verksamheten är att ge matlagningsintres-
serade personer med en funktionsnedsättning meningsfulla arbetsuppgifter, där var och en får komma till 
sin rätt. Ett arbete är viktigt för alla människors utveckling och bidrar till att ge självförtroende och ökad 
livskvalitet.

verats och huserar idag en stor restaurangdel, flera 
konferensrum och ett mycket stort, fräscht och väl-
utrustat kök. Förutom restaurangen drivs ett närlig-
gande café vid namn Café Hitom. Som andra dagliga 
verksamheter får Glasade Gången inte gå med vinst, 
utan finns för brukarnas välmåga och utveckling. 

Vilka arbetsuppgifter finns det hos Glasade Gången 
och hur fördelar ni arbetet?

I dagsläget är det 50 personer som arbetar hos Glasa-
de Gångens Restaurang och konferens. 

Kökspersonalen lagar mat till gästerna – allt från pri-
vatpersoner och elever vid Konstfack till föreningar 
och företag i närheten. All mat görs från grunden och 
i möjligaste mån används ekologiska produkter. På 
Glasade Gången är man noga med källsortering och 
återvinning där avfallet blir till biogas. 

Restaurangpersonalen hälsar gästerna välkomna, ar-
betar i kassan, tar upp beställningar och serverar, dis-
kar och  tar betalt (kontant eller med kort). 

Bageripersonalen bakar småkakor och bröd till mat-
gästerna, samt frukostbröd och fikabröd till konfe-
rensgästerna. Även alla bakverk görs från grunden. 

Kallkökets personal gör sallader efter säsong, arbetar 
med inläggningar, soltorkar tomater och rostar grön-
saker. Även här är strävan att maten ska vara så eko-
logisk och nyttig som möjligt. 

Konferenspersonalen arrangerar och förbereder in-
för gästernas möten och ställer iordning frukost och 
eftermiddagsfika. De flesta kunder kommer från 
Stockholms stad och kan till exempel vara lärare eller 
handläggare. 

Mamie jobbar i köket hos Glasade Gången och älskar att 
röra i grytorna och laga god mat till lunch- och konferens-
gäster. 
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Hur hittar en person med funktionsnedsättning till 
just Glasade Gången?

Många matintresserade personer som har sökt sig till 
verksamheten har fått tips från handläggare och för-
äldrar. I andra fall har tipsen kommit från skollärare 
som har haft hand om hemkunskapsutbildningen.   

Måste en person som börjar hos Glasade Gången ha 
förkunskaper om matlagning?

Förkunskaper är inte ett krav, men ett brinnande in-
tresse för matlagning är viktigt, liksom en god förmå-
ga att vara självgående i arbetet. 
Glasade Gången har god kontakt med hotell- och res-
taurangskolan i Globen. Deras elever har åtta veckors 
praktik och flera av dessa elever kommer och under-
visar i matlagning och lär ut knep och tips. 

Hur ser Glasade Gångens framtidsplaner ut?

Verksamheten har nyligen expanderat med ett café 
i Rådhuset på Kungsholmen vid namn Café Glasa-
de Gården. Nästa steg är att öppna en restaurang i 
Stadsarkivets lokaler vid Liljeholmskajen. 

Av: Johan Jarl
johan.jarl@fub.se

Kajsa och Nicki arbetar i bageriet och knådar degar till såväl matbröd som småkakor. 

Besök Glasade Gångens mat- och caféställen:
Glasade Gången restaurang och konferens, 
Radiusbacken 7, Telefonplan
Café Hitom, Klaviaturgatan 11, Hägersten
Café Glasade Gården, Scheelegatan 7, Kungsholmen
Café Stadsarkivet, öppnar i höst vid Liljeholmskajen

För mer information: 
www.stockholm.se/h-l/glasadegangen

Tina har jobbat i kallköket i många år och är en fena på 
att skala vitlök. 
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Skansendagen 2019

Årets Skansendag bjöd på strålande varmt väder och allsång i glada vänners sällskap. 

Med alla sinnen - Skansen för alla 2019
Onsdagen den 28 augusti arrangerades medlemsdagen på Skansen för 18e gången. Detta är 
Stockholms och hela Sveriges största enskilda FUB-evenemang, där alla medlemmar, skolor 
och dagliga verksamheter har fri entré hela dagen.

Årets Skansendag var välbesökt och vädret var un-
derbart soligt och varmt. På programmet stod bland 
annat allsång, dans, tennis och enkelgympa. Delta-
garna erbjöds även att prova på att spela såväl gitarr 
som bas och att måla egna vykort. 

Länsförbundet FUB i Stockholms län, FUB Stockholm, 
Studieförbundet Vuxenskolan, RBU, Svenska Down-
föreningen, Autism- och Aspergerföreningen Stock-
holms län och Myndigheten för tillgängliga medier 
arrangerade dagen. 

Av: Johan Jarl
johan.jarl@fub.se

Krister Ekberg från Inre Ringen Stockholm och Stockholms 
län hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade Skansen-
dagen 2019 från scenen på Bollnästorget. 

En och annan nyfiken påfågel ville vara med. 
Deltagarna fick prova på enkelgympa. Här syns Olle från 
Inre Ringen Stockholms läns styrelse. 

   6
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Runt Länet
Huddinge

Vårens aktiviteter avslutades med en Folkparksfest i 
Stortorpsparken i Trångsund. Solen sken från en klar 
himmel och det var många som kom och ville dansa 
till Linda Rapp och Pelle som dagens pianist hette. 
I pausen uppträdde några ungdomar från artisksko-
lan ”Livat” i Åkersberga. Maja och hennes vänner 
sjöng och dansade till många gamla godingar och 
även till några nyskrivna egenkomponerade låtar. Vi 
var många som blev mycket svettiga på dansgolvet. 
Raymond som grillade korv till alla som ville ha, blev 
också mycket varm i grillhörnan. Lotterna gick åt som 
vanligt och vi hoppas att alla var nöjda när de kom 
hem. Hoppas att alla kommer tillbaka nästa år i juni 
till Folkparksfesten. Det är ju en tradition hos oss i 
FUB Huddinge.

Medlemsresa
I år gick vår resa till Gävle under Kristi Himmelsfärds-
helgen. Den här gången var det många som ville följa 
med, vilket var jätteroligt. Vi var 43 personer inklusi-
ve chauffören Jim. Via Norrtälje och efter en förmid-
dagsfika kom vi till Gävle och Scandic CH, som ligger 
mitt i Gävle. På fredagen åkte vi till Furuviksparken. 
Där finns både djur att titta på och ett nöjesfält med 
några läskiga berg- och dalbanor. Några personer tog 
chansen och åkte medan resten tittade på. Innan vi 
åkte hem på lördagen besökte vi Sveriges enda 
fängelsemuseum. Det var ett häktesmuseum på Gäv-
le slott och ett fängelsemuseum i det gamla fängel-
set. Det var lite läskigt att se det gamla häktet. Vi fick 
tre händelserika dagar och jag tror att vi alla var tröt-
ta och tyckte det var skönt att komma hem.

Uppstart
Höstens verksamhet startade vi upp som vanligt med 
korvgrillning och tipspromenad under sista helgen i 
augusti.

Aktivistveckan
Vecka 39 - under aktivistveckan - kommer vi att ha ett 
boendemöte, där våra medlemmar får berätta hur 
de har det där de bor. Vad är bra och vad är dåligt. 
Vi kommer även att skriva insändare angående kon-
tanter/kort. Det blir fler och fler butiker och caféer 
som inte tar emot kontanter längre. Betyder det att 
många av våra medlemmar inte kan gå till butiken el-
ler caféet själva, utan måste ha personal med sig om 
de inte kan hantera bankkort? 

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 del-
tagare 150 kr. 

Fram till jul kommer vi att ha fyra danser på ABF-hu-
set.

Av: Catharina Björkander
FUB Huddinge

Louise Björkander underhöll under Folkparksfesten i 
Stortorpsparken. 

Nacka-Värmdö
Höstens medlemsträffar

Medlemsträff
Lördagen den 19 oktober klockan 13.00-15.00 träffas 
vi i en för många ny lokal - Kyrkettan i Gustavsberg 
(lokalen ligger bakom kyrkan). Det blir fika, sång, mu-
sik och dans! Adress: Värmdögatan 1, Gustavsberg. 

Adventsfest
Lördagen den 23 november klockan 13.00-15.00 är 
det adventsfest och pyssel. Samma lokal som förra 
träffen, Kyrkettan i Gustavsberg.

Julbord
Söndagen den 8 december klockan 12.00 till cirka 
14.00 är det dags för vårt populära julbord på Tolla-
re folkhögskola. Adress: Åhlbergs väg 1, Saltsjö Boo. 
Om du åker buss är det hållplats Tollare, om du bokar 
färdtjänst är det adress Åhlbergs väg 3, Saltsjö Boo. 

Anmälan/betalning på 150 kr görs till plusgiro: 
497901-9 senast 25 november. Även personal som 
äter betalar. Skriv namn på den betalningen gäller.
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Runt Länet

Sigtuna

Lördagen den 15 juni ordnade FUB Sigtuna en nu-
mera traditionsenlig friluftsdag för alla medlemmar, 
samt för alla övriga som är inskrivna och får någon 
form av LSS-insats i Sigtuna kommun. 

Dagen bjöd på bästa tänkbara sommarväder. Det 
blev aktiviteter med bad, fotboll, prova pilbågsskytte 
och en rad andra aktiviteter efter individuell önskan 
och förmåga.

Även detta år hade vi besök av Michael Söderblom 
som på ett pedagogiskt sätt lät de som ville prova på 
att tillverka "stenålderssmycken", till exempel i form 
av mycket vackra halsband eller armband. Det var en 
mycket uppskattad aktivitet av de flesta. 

FUB Sigtunas årliga friluftsdagdag var fylld med somriga 
aktiviteter. Här syns två medlemmar spela boll i den ljuv-
liga sommarvärmen. 

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

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

Södertälje-Nykvarn

I somras hade vi en medlemsresa till Furuviksparken 
och fick en härlig dag. Ett bra samarbete mellan Frid-
ströms buss, Tiohundra AB, Studieförbundet Vuxen-
skolan och FUB Norrtälje. 

Norrtälje FUB Sigtuna grillade och bjöd på lunch i form av sal-
lad, hamburgare, korv och frukt som kunde avnjutas 
i det vackra och varma vädret. 
 
Till hösten står vi inför många utmaningar då kom-
munens "nya" alliansregim har presenterat sig med 
ett antal neddragningar av bland annat mycket upp-
skattade kulturaktiviteter för vår personkrets.
 
Jan Olson
Ordförande FUB Sigtuna

Disco på Arlanda gymnasium 
Våra populära söndagsdiscon fortsätter under Hös-
ten 2019. Precis som tidigare blir det musik med 
Martina. Några gånger blir det karaoke.

Arrangör: FUB Sigtuna och ABF Norra Stockholms 
län.  För information, ring Ruth Myri: 070 763 41 07

Alla är varmt välkomna!

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. 
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Runt Länet

Som ordförande i FUB Sollentuna-Väsby har jag un-
der det senaste halvåret fått ta emot flera mail och 
telefonsamtal från föräldrar/gode män/syskon till 
medlemmar i våra kommuner. Man har varit arga, 
ledsna och känt sig överkörda av både sin kommun 
och driftföretag. 
All LSS-verksamhet i Sollentuna är privat, inklusive 
det kommunala aktiebolaget. I Väsby är viss verksam-
het kommunal. 

Nedmonteringen av LSS-lagen har för våra medlem-
mar sett ut så här: 

1. Meddelande sent på våren från företagsledningen 
i ett aktiebolag att boende får åka med personal på 
semester men utan övernattning. Små enstaka en-
dagsutflykter beviljas. För boenden i 40-50-årsåldern 
kanske ej föräldrar finns eller är för sjuka för att klara 
av en semesterresa med sitt barn. “Att leva som an-
dra människor och åka på semester”? Nej, det är inte 
att tänka på, när man har blivit medelålders och ej 
har friska föräldrar, som kan ordna en resa! 

2. Sent på våren får också en förtvivlad ensamståen-
de förälder med son i 25-årsåldern med stora om-
vårdnadsbehov reda på att det denna sommar dras in 
personalhjälp vid sommarstugan. Sonen kan ej vara 
med boendegruppen på utflykter. Hans sommar får 
bli vid TV:n på boendet.  Då sonen är van vid att kom-
ma till landet och blir lugn i den omgivningen, önskar 
modern endast hjälp av assistent nattetid under en 
vecka för att få sova och kunna vara med sin son dag-
tid. Tidigare år har hjälp från mormor fungerat. Nu, 
på grund av ålder och sjukdom, är detta omöjligt. 
Nu blir det TV-repriser för sonen och förstörd semes-
ter och dåligt samvete för den heltidsarbetande mo-
dern.  Var det så här som lagen var tänkt att vara? 

3. I början av juli ringer en ledsen och arg syster till 
en kvinna i 70-årsåldern. Nu vill kommunen riva det 
LSS-boende där 7 personer i åldrarna 63-72 år bor. 
Lägenheterna är inte “fullvärdiga”. De boende har 
inget eget kök att laga mat i. Socialstyrelsen beviljar 
ej att Sollentuna kommun får låta denna LSS-enhet 
föras över till det kommunala aktiebolaget. Här ska 
snabbt rivas.   

Gruppen ska splittras och 5 personer får flytta med 
sin invanda personal till ett nytt LSS-boende. 
Vilka får flytta med sin grupp och bekant personal? 
Vilka får flytta till annat boende med ny personal? 
Det blev många telefonsamtal och mail för systern 
och mycket oro i semestertid, då möjlighet till att få 
tag i beslutsfattare är nästintill obefintlig!  
Listan på avvikelser, som har lett till skrivelser, oros-
anmälningar till kommunerna,  Lex Sara och Lex Ma-
ria-anmälningar till Socialstyrelsen kan göras mycket 
längre. Jag stoppar dock här. Tendensen framgår. 

Varför drar kommunerna ned sina budgetar inom 
LSS-verksamheterna? Känner man inte till det kom-
munala utjämningsbidraget för just LSS-kostnaderna? 
Varför skall omplacering av äldre utvecklingsstörda 
personer, som har känt sig trygga med fast personal, 
som i många år arbetat på samma ställe, få reda på 
rivning och flytt inför allas stora semester? Informa-
tion verkar vänta till efter semestertiden. Detta ska-
par oro för de boende, gode män och personal. 

Kostnaderna för LSS-insatserna skall ned. Det har vi 
förstått. Den ursprungliga lagen har urholkats oer-
hört. Dock undrar jag vad det kostar med all hante-
ring av avvikelser, oanmälda besök på enheter som ej 
fungerar, kvalitetskontroller och avstämningar med 
olika driftsföretag, som ej uppfyller sina krav enligt 
kontrakten med kommunerna. Är det bara jag, som 
vill skrika och som sover dåligt på nätterna på grund 
av allt detta?

Ulrika Lindgren
Ordförande i FUB Sollentuna-Väsby

Så här kan det inte få fortsätta!
LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, har urholkats. Det har på en del boenden 
och dagliga verksamheter blivit betydligt sämre för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

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. 

Sollentuna-Väsby
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Runt Länet

Stockholm

Några rader från ordförande

Inget stort har hänt med LSS-utredningen så vitt vi 
vet. FUB träffar politiska företrädare från alla partier, 
bland annat i Almedalen. 

I FUB Stockholm har vi tillsammans med Funktions-
rätt Stockholm framgångsrikt fått gehör för vårt krav 
om höjd habiliteringsersättning. Från 8 kronor till 13 
kronor. En glädjande ekonomisk förstärkning för våra 
medlemmar.

I Stockholm pågår också en större genomgång av 
funktionshinderråden. Stockholm har 27 råd i stads-
delar och facknämnder. FUB Stockholm deltar i refe-
rensgruppsmöten där vi driver frågan att råden bör 
utvecklas, inte avvecklas.

I samverkansmöten med kommunen enligt LSS 15:7 
driver vi också frågan att få ta del av statistikmaterial 
angående sökta och avslagna insatser enligt LSS.

Torbjörn Dacke
Ordförande FUB Stockholm

Sommarkryssningen med FUB Stockholm

En vacker sommarkväll i början av juli åkte 200 glada, 
förväntansfulla FUB:are på minisemester till Åbo. Vi 
åkte med Silja Galaxy. För att vi skulle känna igen var-
andra fick alla en FUB-solhatt. Det var roligt att se alla 
hattar i vimlet ombord.

Vi roade oss på vägen till Finland och vi åt en härlig 
buffé. Vår käre vän Sören Strid tog sedan hand om 
oss i Moonlight Bar. Han ordnade musikfrågesport 
med kluriga frågor. Alla kämpade väl och priserna 
räckte till alla. Vi fortsatte med dans och karaoke. Vi 
hade så kul så vi nästan missade att gå av båten när vi 
var tillbaka i Värtahamnen!

Nästa gång ses vi på julkryssningen.

Eva och Mia Söderbärj

Månadsmingel med 
FUB Inre Ringen Stockholm

FUB Inre Ringen Stockholm har månadsmingel en 
kväll i slutet av varje månad. Vi gör lite som vi vill och 
vad vi har lust med - kollar på film, snackar, sjunger 
karaoke och spelar spel. Har trevligt tillsammans helt 
enkelt.

Information:
När: Höstens månadsmingel är 27 september, 
18 oktober, 29 november och 20 december 
klockan 18.00-22.00.

Var: St Göransgatan 82 A, nära Fridhemsplan. 

Pris: Medlemmar i FUB Inre Ringen betalar 10 kro-
nor för fika. Alla andra betalar 20 kronor. Vi serverar 
varmkorv med bröd, kaffe, te, juice och popcorn för 
den som vill ha.

Vill du veta mer - kontakta Conny Bergqvist på 
telefon: 076 709 33 32, gå in på FUB Stockholms 
hemsida fubstockholm.se eller besök Facebookgrup-
pen FUB Stockholm. 

Varmt välkomna hälsar planeringsgruppen genom 
Ulla, Lena, Stefan, Elham, Conny och Olle
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Runt Länet

FUB Stockholm bjuder in till Julkryssning
med Viking Cinderella 16-17 december 2019

TID OCH PLATS
Vi åker med Viking Cinderella som avgår från Stadsgården klockan 18.00 måndag den 16 
december. Vi är �llbaka i Stockholm �sdag den 17 december klockan 15.15.

BOKNING

KOSTNAD

BRA ATT VETA

Priset är 699 kr/person för boende i en 2-bädds A-hy� med fönster, alterna�vt 667 kr/person för 
boende i en 2-bädds B-hy� utan fönster. Kontakta bokningen nedan för fler hy�alterna�v. Vi har 
även reserverat båtens handikappanpassade hy�er. I priset ingår julbordsbuffé inklusive dryck 
på kvällen den 16 december, frukost på �sdag morgon samt underhållning med bland annat 
musikquiz i Etage på �sdag förmiddag. Observera a� lunch på �sdagen inte ingår i priset! 
Medföljande personal, ledsagare och familjemedlemmar betalar samma pris som FUB-medlem.

Bokning görs �ll Björcks Resor på tel: 08-550 192 15. Ange kod ”FUB” och namn på FUB-medlem. 

Senaste anmälningsdatum är 31 oktober. Vi har totalt 200 platser.

I slutet av november skickar vi ut mer informa�on om kryssningen �ll alla som anmält sig så 
vik�gt a� du uppger en mailadress vid bokningen. 

Två reseledare/värdinnor medföljer från FUB Stockholm som guidar under resan och håller ihop 
såväl programpunkter som ressällskap, men de kan inte ta ansvar för de som reser själva utan 
någon stödperson. Tänk på de�a vid bokningen. 

För mer informa�on om kryssningen kontakta Eva Söderbärj: 073 983 85 82 eller Stefan 
Fagerström: 08-600 16 74. 

Välkommen att följa med på FUB Stockholms Julkryssning ombord på Viking 
Cinderella. Kryssningen sker måndag 16 december till tisdag 17 december och 
alla medlemmar i FUB och dess närstående är välkomna. 
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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 
förköps-biljett som beställs via kansliet.
Ansvarig: Mia Söderbärj, telefon 08-16 46 74

Runt Länet

ÖPPET HUS INFÖR
VAL AV SKOLA 2020 

Tid: Tisdag 5 november 2019 kl 18.00-20.00
Plats: Södermalmsskolans ljushall, Timmermansgatan 21, t-bana Mariatorget
Kontakt: Se kontaktinformation nedan! Ingen anmälan behövs.

Ska ditt barn börja i skolan eller byta skola under 2020?
Tycker du att det är svårt att välja skola?
Utbildningsförvaltningen, FUB Stockholm, Autism & Aspergerföreningen i Stockholms län och 
Svenska Downföreningen bjuder in till ett Öppet Hus där vårdnadshavare/närstående har 
möjlighet att prata med och jämföra grundskolor och grundsärskolor i Stockholm. Alla skolor 
kommer att få varsitt bord där de kan visa upp material och svara på frågor.

Kvällen inleds med att Ulla Ronkainen från Utbildningsförvaltningen kort går igenom hur 
mottagande av elever i grundsärskolan går till. Fikaservering kommer att finnas. 

Information:

Stefan Fagerström  Ulla Ronkainen   Marita Skoog Jacobson  Petra Öhult        

FUB Stockholm  Utbildningsförvaltningen  Autism & Aspergerföreningen  Svenska Downföreningen   

info@fubstockholm.se ulla.ronkainen@stockholm.se  info@autismstockholm.org                     stockholm@svenskadownforeningen.se 

 tel: 600 16 74                                   tel: 612 71 72

5 NOV
 2019

Välkommen! 

Till vårdnadshavare/närstående med barn med intellektuell funktionsnedsättning/autism i Stockholm.

Öppet Hus i Södermalmsskolan, november 2017

Stor besvikelse när FUB-dans blev inställd

Det var många som efter sommaren såg fram emot 
första FUB-dansen på Fryshuset den 30 augusti. Men 
när kvällens artist, Junix, samt FUB Stockholms per-
sonal kom till Fryshuset på eftermiddagen visade det 
sig att Fryshuset missat att boka in FUB-dansen den-
na kväll.
Så danskvällen fick abrupt ställas in. En del gäster 
lyckades vi informera via Facebook så att de hann stäl-
la in färdtjänst och andra resor, men det var många 
danssugna som blev mycket besvikna när de kom och 
var tvungna att direkt vända hemåt på fredagskväl-
len. Vår personal hjälpte till att boka om färdtjänstre-
sor och det bjöds på fika till de som behövde vänta 
på sina bilar hem.
Vi är förstås hemskt ledsna för det inträffade och ska 
nu se över rutinerna med Fryshuset så att det aldrig 
händer igen. Fryshuset tar på sig allt ansvar för denna 
miss och tillsammans kommer vi att försöka kompen-
sera våra gäster på en kommande dans. Troligen sker 
detta under årets sista FUB-dans som är på Lucia, 
alltså fredag 13 december. Mer information kommer 
i nästa nummer av Länet Runt!   

Ska ditt barn börja i skolan eller byta skola 
under 2020? Tycker du att det är svårt att 
välja skola?

Utbildningsförvaltningen, FUB Stockholm, Autism & 
Aspergerföreningen i Stockholms län och Svenska 
Downföreningen bjuder in till ett Öppet Hus där vård-
nadshavare/närstående har möjlighet att prata med 
och jämföra grundskolor och grundsärskolor i Stock-
holm. Alla skolor kommer att få varsitt bord där de 
kan visa upp material och svara på frågor.

Kvällen inleds med att Ulla Ronkainen från Utbild-
ningsförvaltningen kort går igenom hur mottagande 
av elever i grundsärskolan går till. Fikaservering kom-
mer att finnas.

Information:
Tid: Tisdag 5 november 2019 kl 18.00-20.00
Plats: Södermalmsskolans ljushall, Timmermansga-
tan 21, T-bana Mariatorget
Kontakt: Se kontaktinformation nedan! Ingen anmä-
lan behövs

Stefan Fagerström, FUB Stockholm                       
E-postadress: info@fubstockholm.se    
Telefon: 08-600 16 74      
                                                      
Ulla Ronkainen, Utbildningsförvaltningen  
E-postadress: ulla.ronkainen@stockholm.se       
                               
Marita Skoog Jacobson, Autism & Aspergerföreningen
E-postadress: info@autismstockholm.org                     
Telefon: 08-612 71 72   
             
Petra Öhult, Svenska Downföreningen 
E-postadress: stockholm@svenskadownforeningen.se
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Lyckat medlemsmöte om jämlik hälsa

Tisdagen den 10 september bjöd Länsförbundet FUB 
i Stockholms län in till ett medlemsmöte. 
Temat för kvällen var ”Vad krävs för en mer jämlik häl-
sa?” och föreläsare var forskaren Eva Flygare Walén 
från Karolinska Institutet. 

Eva Flygare Wallen var kvällens föreläsare och berättade 
bland annat om att LSS-personal ska erbjudas webb-
seminarier om hur de aktivt kan bidra till att främja sina 
boendes hälsa.  

Eva berättade om sin forskning och tog upp vad som 
kan göras för att förbättra livskvalitén och livslängden 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
LSS-verksamheters personal behöver få bättre kun-
skap för att kunna hjälpa boende att göra egna bra 
val. Eva lyfte bland annat fram att goda matvanor, fy-
sisk aktivitet och en sund livsföring kan minska risken 
för typ 2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar med 
80 procent. Bra mat, en hälsosam vikt och motion 
kan dessutom minska en tredjedel av cancerfallen.

Mötet var välbesökt och bland deltagarna fanns även 
medlemmar från Autism- och Aspergerföreningen i 
Stockholms län. Deltagarna gavs även tid att ställla 
frågor. 

Av: Johan Jarl
johan.jarl@fub.se

Runt Länet

Länsförbundet FUB i Stockholms län

Samtalsgruppen ”Efter Jobbet” hösten 2019        
För unga vuxna med intellektuell funktionsnedsätt-
ning i åldern 25-35 år. 

I samtalsgruppen ”Efter Jobbet” ses vi och pratar om 
ämnen som vänskap, kärlek och framtid! Vi har en 
trygg atmosfär och gruppen leds av Birgitta Hörn-
ström, som är en erfaren samtalsledare. 

Vi pratar om ämnen som är viktiga för dig just nu i 
livet. Samtidigt tränar vi på socialt samspel och att få 
prata och lyssna på andra. 

Kostnaden för höstterminen 2019 är 200 kr för med-
lemmar i FUB och 400 kr övriga. Fika ingår i priset!
 
Målgruppen är unga vuxna i åldern 25-35 år som 
nyligen flyttat hemifrån eller som är på väg att flytta 
hemifrån. 

Gruppen träffas i FUB:s lokaler på S:t Göransgatan 
82A, som kallas ”Åttiotvåan”, nära Fridhemsplans 
T-bana.
En av gångerna gör vi en utflykt på stan.
Höstens mötestider är kl 15.30-17.00 följande freda-
gar:                                         
27 september, 18 oktober, 8 november, 15 november 
och 6 december. 

För frågor och anmälan, kontakta: 
Eli Åhman Owetz
Telefon: 08- 679 03 30         
E-postadress: eli.ahman@sv.se 
eller
Birgitta Hörnström
Telefon: 070-7303081      
E-postadress: birgitta.hornstrom@telia.com
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Runt Länet
Södra Roslagen

Träffpunkten i Täby

Jag har besökt Träffpunkten i Täby. När jag kom, en 
halvtimme före öppettiden, var det full fart i köket. En 
grupp höll på att tillaga tacos som var kvällens mid-
dag. Klockan sex började allt fler droppa in. Många 
valde att köpa middag och sätta sig ner vid något av 
borden. Just idag var det klubbkväll utomhus efter-
som det var en fantastisk sommarkväll. En DJ stod för 
musiken. 

Träffpunkten är en samlingplats för vuxna i Täby. Den 
drivs numera i kommunens regi. 

Varje måndagskväll under skolterminerna finns det 
möjlighet att träffas på fritidsgården Oasen i Grib-
bylunds centrum. Öppettiderna är från klockan sex 
till nio på kvällen. Det är inte ovanligt att det är så 
många besökare som 60 till 80 personer. Lokalerna är 
ganska stora så det blir ändå inte så trångt.
Ett viktigt gäng är de som samlas redan klockan fem 
för att laga middag. Mat som sedan kan köpas för 50 
kronor per portion av besökarna.
Vid varje tillfälle har man också en särskild aktivitet 
som ofta innebär rörelse i någon form. Det kan också 
vara högläsning eller filmvisning. Vill man inte vara 
med på just den aktiviteten kan man i stället sitta och 
snacka med kompisar, spela spel, måla eller något 
annat man har lust med. Man är välkommen även 
om man inte bor i Täby, även om de flesta besökarna 
bor där.

Vår hemsida www.fub.se/roslagen 
Besök gärna vår hemsida. Där finns framförallt tips 
på aktiviteter i Södra Roslagen. Du hittar också infor-
mation om oss och en del material. Saknar du något 
får du gärna höra av dig till Ann Sjölander på telefon 
070-888 53 16 eller via e-post: 
ann.sjolander@sodraroslagen.fub.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 
inte göra så ofta för att det kostar mycket. 

FUB-kontaktpersoner i 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

Lena och Anna hackar grönsaker. 
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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

Olle Jirving
Stockholm

Yngve Nilsson
Sollentuna-Väsby

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



   

Posttidning B

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

Oktober
11  Timemachine  ABF-huset  Huddinge
11  Reminders  Trombon  Södertälje-Nykvarn
12  DJ Dogge, karaoke 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  Turebergsgänget 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  Häggarna  Arena Satelliten  Sollentuna-Väsby
20  Björn och Linda  ABF-huset  Huddinge


