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Ordförande har ordet

Hej på er!

Styrelsen hade den 18-19 november en planerings-
helg där vi bland annat upprättade en verksamhets-
plan för 2020. 

Bland mycket annat pratade vi också om vad som 
händer ifall personer som bor på ett boende blir akut 
sjuka och måste åka till sjukhus. Hur är det i våra 
kommuner - följer någon personal från boendet med 
till sjukhuset? Personen kan ju ha svårt att tala och 
uttrycka sig och vara i stort behov av att någon som 
den känner finns med. 
Det verkar fungera olika i kommunerna om personal 
följer med eller inte. Det verkar också vara olika om 
det är ett kommunalt boende eller ett privat. 

För gåvor:
Plusgiro: 23 96 49-7
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Några personer i styrelsen jobbar vidare med detta 
och vi får se vad det leder till. Att personer på ett bo-
ende får åka in akut till sjukhus och inte har förmågan 
att kunna kommunicera med sjukhuspersonalen är ju 
oroande. Det känns som att det måste finnas någon 
med som känner personen och som kan kommunice-
ra med båda parter. Vet ni hur det är i era kommuner 
så får ni gärna höra av er till oss på FUB Stockhoms 
län.

Julhelgerna närmar sig och jag vill passa på att önska 
er en god jul och ett gott nytt år!

Vänligen, 

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

Medlemsmöte om LSS

Harald Strand berättar om hur LSS bör tillämpas. 

Text och bild: Johan Jarl
johan.jarl.fub@telia.com

Torsdagen den 7 november bjöd Länsförbundet FUB i Stockholms län in till ännu ett medlemsmöte. 
Riksförbundet FUB:s ordförande Harald Strand var föreläsare vid detta välbesökta möte. 

Det var en uppmärksam skara medlemmar som 
hade samlats i Länsförbundets lokaler i Sundbyberg 
för att lyssna på Harald Strands genomgång av LSS. 
Här fanns såväl föräldrar som personer med egen 
intellektuell funktionsnedsättning. 

Harald berättade om hur Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade bör tolkas, samt disku-
terade de problem, hinder och begränsningar som 
LSS-utredningens senaste förslag innebär. De som 
behöver mest stöd drabbas i detta förslag allra hår-
dast. Harald förde under kvällen fram att bristerna 
i utredningen är så stora att förslaget hör hemma i 
papperskorgen.

Som förälder eller anhörig till en person med intel-
lektuell funktionsnedsättning är det av yttersta vikt 
att känna till sina rättigheter för att kunna hantera 
vardagen. En välfungerande lagstiftning ska kunna 
erbjuda alla människor ett liv som alla andra. Ett 
värdigt liv är inte en ynnest utan en mänsklig rättig-
het.

Länsförbundet kommer att fortsätta bevaka utveck-
lingen inom LSS och hoppas årligen kunna erbjuda 
ett medlemsmöte där lagens utveckling och framtid 
diskuteras.

Om du vill läsa mer om LSS kan du besöka 
Länsförbundets sida Reclaim-LSS, där Harald Strand 
är en av skribenterna:  
http://reclaimlss.org
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Hur kom utställningen Gömslen till?

Valet av tema diskuterades och en av medarbetarna 
kom på det underfundiga ordet Gömslen. Arbetet 
med utställningen började redan 2014 och utställ-
ningen visades först på Sandgrund våren 2018. Flera 
av de föremål som är med på utställningen har hem-
liga skrymslen. Här finns skåp med lönnfack och by-
rålådor med finurliga gömställen. 

Hur länge har Franstorps verkstäder funnits och hur 
grundades verksamheten?

I år firar Franstorps Verkstäder 40 år. Ursprungligen 
låg verksamheten på Karlbergsvägen 77 i Stockholm 
och hette då Karlbergs Dagcenter. 1979 flyttade verk-
samheten till Sundbyberg och har under årens lopp 
drivits av både landsting och kommun. Sedan 1998 
drivs verkstäderna som ett personalkooperativ. 
Reda 1984 började verksamheten att inrikta sig på 
hantverk och en snickarverkstad öppnades. 1994 
flyttade verksamheten till Bangatan 7 och bytte då 
namn till Franstorps Verkstäder. 2008 flyttade verk-

städerna återigen – den här gången till Råstensgatan 
15 i Sundbyberg, där verksamheten ligger än idag. 
1991 hade Franstorps Verkstäder sin första  egna sto-
ra utställning på Rökeriet i Sundbyberg och året efter 
arrangerades en utställning på Kulturhuset i Stock-
holm. Franstorp har även deltagit vid FUB:s Skansen-
dag – fösta gången 2005. 

Hur är er verksamhet organiserad idag?

Det är viktigt att de som arbetar hos Franstorps Verk-
städer får arbeta i sin egen takt och det som skapas 
ska inte stressas fram. Det ska vara en utvecklande 
miljö där det ges möjlighet att odla sina intressen. 
Verksamheten har två  snickargrupper – en traditio-
nell och en lite mer busig variant. Det finns även en 
lädergrupp, en tidningsredaktion och en grupp som 
arbetar med bild och form. 

Det är viktigt att skapa en kreativ och inspirerande 
miljö där varje persons tankar och visioner tas till-
vara. Personalen tittar i tidningar efter uppslag och 
kommer på att ”det här vill jag göra”. 

Franstorps Verkstäder är en daglig verksamhet som fokuserar på hantverk, bild, form och andra skapande 
uttryckssätt. Syftet med verksamheten är att erbjuda kreativa personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning ett forum där de kan uttrycka sig konstnärligt i sin egen takt. Länet Runt besökte Franstorps utställning 
”Gömlsen” i Allaktivitetshuset i Sundbyberg och fick en visning och pratstund med Monika Rönnqvist, hand-
ledare i bild och form. 

Franstorps Verkstäder 
En kreativ daglig verksamhet fyller 40 år

De besöker även loppisar för att bli inspirerade av 
vackra gamla föremål. Detta kan till exempel leda till 
att någon från snickargruppen gör en egen uppdate-
rad version av en historisk möbel. Snickarna på Frans-
torp är utbildade på Carl Malmstens möbelsnickar- 
utbildning och kan inspirera personalen med sin 
gedigna kunskap.  
Det kreativa arbetet pågår måndag till fredag, van-
ligtvis från klockan 9.00 till 15.00. Franstorp vill er-
bjuda en utbildning där personalen lär sig hantver-
ket ordentligt, vilket bidrar till en känsla av trygghet, 
samhörighet och yrkesstolthet. Det är viktigt med 
kontinuitet och de som arbetar hos verkstäderna by-

ter vanligtvis inte grupp och inriktning, även om det 
givetvis går bra att praktisera hos någon av de andra 
arbetsgrupperna inom verksamheten. 

Hur ser er organisation ut och hur går man tillväga 
om man vill jobba hos er?

I dagsläget är det sex deltagare och två handledare 
per grupp. Totalt har verksamheten tio personer an-
ställda som handledare, samt en ekonom på deltid. 
Det är en organisation där var och en fokuserar på 
sitt eget område.  
De personer som arbetar på den dagliga verksam-
heten kommer till Franstorp efter det att de har gått 
ut gymnasiet.
Det är viktigt att ha ett stort intresse och fallenhet för 
skapande och hantverk. För att arbeta hos Franstorp 
krävs en fastställd diagnos. 

För mer information om Franstorps Verkstäder: 
www.franstorp.com

Text och bild: Johan Jarl
johan.jarl.fub@telia.com
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Pudeldockan Lady Frans har päls i regnbågens alla 
färger - en symbol för mångfald. 

Kimonon är färgad med indigo i den japanska 
tekniken Shibori.

Stiliga kolonnskåp inspirerade av förlagor från 
1800-talets empirstil. Snickargruppen har varit busi-
ga och försett möblerna med lådor som måste öpp-
nas i en viss ordning. 

Färgstarkt bokskåp tillverkat av delar från bland an-
nat ett gammalt fönster från en gård. Teckningen 
bakom glaset är ett träsnitt som tryckt på rispapper.Effektfullt och dekorativt fjärilstryck på rispapper. 
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Runt Länet
Huddinge

Under aktivistveckan hade vi ett medlemsmöte där 
vi pratade om hur våra medlemmar med intellektuell 
funktionsnedsättning har det där de bor och hur de 
vill att det ska vara. Vi fick många förslag på hur de 
vill att det ska fungera i gruppbostäderna. Självklart 
berättade de också vad som inte fungerade i deras 
bostäder. Någon ville flytta, och några ville göra stora 
förändringar. Många kände att de tvingas att umgås 
med sina grannar för att det är ont om pengar i kom-
munen. 

Alla synpunkter ska vi lämna till politikerna som sitter 
i VON (vård och omsorgsnämnden). Vi har bokat in 
möte både med omsorgsdirektören och med ordfö-
rande i VON. Senare ska vi också träffa ledamöterna 
i nämnden. Vi hoppas att vi får gehör för våra syn-
punkter och att våra medlemmar får en större för-
ståelse från politierna rörande hur det är att ha en 
utvecklingsstörning. 

Från årsskiftet 2018/2019 tillhör våra frågor en ny 
nämnd, nämligen VON. Kommunen har gått tillbaka 
till det ”gamla” ordet omsorg! Vi lär ju märka om det 
är bra eller dåligt. 

FUB Huddinge får varje år bidrag från kommunen. 
Bidraget har inte blivit höjt på väldigt många år och 
tyvärr blir det en sänkning 2020. Orsaken är att hyran 
för vår lokal som vi delar med många andra fören-
ingar har blivit högre. Men vi kommer att har våra 
danser och vår resa i alla fall. Hoppas att det kommer 
många på våra danser, så vi kan fortsätta med dem.

Danser
På vår senaste dans kom det en ny orkester till oss. 
Time Machine som vi hade bokat var dubbelbokade. 
Vi fick förslaget att låta Music Man spela för oss is-
tället. Vi var ju tvungna att tacka ja, annars hade vi 
inte haft någon dans. Men vi var inte så nöjda och 
inte heller publiken som kommit för att dansa och ha 
trevligt. Men sådant händer ibland. 

Höstens sista dans har vi den 20 december. Då spelar 
Björn och Linda för oss. Hoppas att Linda har på sig 
sin granklänning med stjärna i toppen. Det blir ingen 

riktig jul utan att ha dansat till Linda klädd som en 
gran. 
Se datum för vårens danser i kalendern i slutet av tid-
ningen.

Hoppas att vi ses på våra danser!

Julgransplundring
Julgransplundring har vi som vanligt i Klockargården i 
centrala Huddinge. Det är lätt att ta sig dit med både 
buss och taxi. Vargarna dansar för oss och det blir go-
dispåse från tomten som vanligt.

Årsmöte
Datum för årsmötet är 23 februari 2020.

Resa till Vimmerby
2020 års resa blir en favorit i repris. Vi åker till Vim-
merby och Astrid Lindgrens värld. Vi planerar för fullt. 
I år måste vi höja priset på resan, då allt har blivit dy-
rare och vi vill genomföra en trevlig och händelserik 
resa med många roliga utflykter.

Catharina Björkander
FUB Huddinge

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. 

Runt Länet

Semifinalerna 2020 kommer att äga rum på Nalen i 
Stockholm. Bokade datum är tisdagen den 28 april 
och onsdagen den 29 april. Boka in dessa i kalendern 
redan nu!

Finalen kommer att hållas på Stockholm Waterfront 
den 24 augusti 2020. 

Informationen uppdateras löpande på: 
www.funkisgladje.se/funkisfestivalen.html

Datum för deltävlingar i kommunerna:

2020
Täby, 20 januari, Tibble Teater
Järfälla, januari
Värmdö, 1 februari, Gustavsbergsteatern
Tyresö, 10 februari, Tyresö gymnasiums aula
Stockholms ”final”, 19 februari, Kulturskolans scen i 
Hammarby sjöstad

Efter tre talangjakter som FUB Södertälje-Nykvarn 
anordnade och sedan delfinal på Nalen i Stockholm, 
gick våra representanter Jessica och Henrik vidare till 
finalen på Funkisfestivalen på Waterfront den 26 au-
gusti 2019. 

Jessica och Henrik skulle framföra Linda Bengtzings 
låt Galen. Vi var ett stort gäng på cirka 80 personer 
från Södertälje, som med stor spänning åkte med 
sponsrad buss upp till Stockholm för att se finalen. 

Vi hade gjort plakat och förberett oss för att stötta 
våra tävlande. När finalen väl drog igång så insåg vi 
att det kommer att bli svårt för både oss i publiken 
och juryn eftersom alla bidrag var så bra. Det blev 
en härlig kväll med jättebra underhållning och vi fick 
se så många bra uppträdanden. Vi hejade så klart på 
vårt bidrag och spänningen steg när det var dags att 
avslöja vem som vann. 

Vinnaren blev Moises Rumie från Tyresö, ett jättebra 
bidrag. Vi var ändå glada och nöjda, för Jessica och 
Henrik gjorde ett så bra framträdande och Moises 
Rumie var en värdig vinnare. Det blir en ny satsning i 
finalen 2020.

Christina Corbell
FUB Södertälje-Nykvarn

Södertälje-Nykvarn

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. 

Botkyrka-Salem
För våren söker vi aktivt möjligheten av att hitta inne-
bandyledare. En populär verksamhet som tyvärr li-
der av ledarbrist inför våren.

Vår + 30-klubb fortsätter på onsdagarna också i vår.  
Från mitten av januari är klubben öppen för besök, 
mellan cirka 18.00-20.30
Adress:  ABF, Hallundavägen 26.

Botkyrka kommun har renoverat Botvidsgården ut-
anför Trosa. Den är nu helt handikappanpassad och 
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Runt Länet

Sollentuna-Väsby

Runt Länet

Medlemsmöte
Mötet ägde rum den 19 november, denna gång i 
Väsby på Händelseriket nära Sigma centrum.
Ulrika Lindgren informerade om kursen ”Anpassad 
IT” på Mora folkhögskola, som hennes dottern går 
på under en tvåårsperiod. 
Därefter gav våra styrelsemedlemmar, i samverkan 
med både Sollentuna och Väsby, uppdateringar om 
vad som har hänt (och inte har hänt) på LSS-fronten.

Julgransplundring
Plundringen hålls tillsammans med FUB Sigtuna 
söndagen den 12 januari 2020, kl. 14.00-16.00 
på samma ställe som alltid: Kunskapens Hus, Arlanda 
gymnasiet i Märsta.

Vi önskar alla våra medlemmar en riktig god jul och 
ett gott nytt år 2020!

Ulrika Lindgren
FUB Sollentuna-Väsby

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. 

Stockholm
Danser på Fryshuset
För datum - se tidningens baksida.
Tid: klockan 18.30 - 22.30. Kassan öppnar 17.30. 
Adress: Mårtendalsgatan 6.
Ansvarig: Mia Söderbärj, telefon 08-16 46 74

Betalning på våra FUB-danser på Fryshuset

Förköpsbiljetter
Köp förköpsbiljetter och betala med Bankkort eller 
Swish i entrén på Fryshusdansen.

Förköpsbiljetter kan även beställas från FUB:s kansli 
som du når via info@fubstockholm.se eller 
telefon 08-600 16 74. 
Biljetter skickas då tillsammans med en faktura. Det 
går också bra att få biljetter skickade till en adress 
och fakturan till en annan adress.

Ett häfte med 6 biljetter kostar 500 kronor. Biljetterna 
har inget utgångsdatum så de gäller även under 2020 
och 2021. 

Biljetterna är opersonliga så ni kan gå ihop flera och 
dela på ett häfte. Kostnad per dans blir då 83 kronor.

Betalning med bankkort eller Swish
Betala din biljett på Fryshuset med Bankkort eller 
Swish. FUB Stockholms Swishnummer är: 
123 221 02 68.
OBS! Med nya betalkort behöver man ingen kod för 
inköp under 200 kronor! Biljetten kostar då 100 
kronor.

Inbetalningskort
Har du inte Bankkort, Swish eller kan förköpa ett häf-
te är du ändå välkommen till dansen på Fryshuset. 
Du får då ett inbetalningskort.
Biljetten kostar då 125 kronor.

Har du frågor om FUB-dansen, ring:
Mia Söderbärj, tel: 08-16 46 74 eller 
Stefan Fagerström, tel: 08-600 16 74

Välkommen till FUB-danserna på Fryshuset!

Årsmöte i FUB Stockholm

Tid: Söndag 8 mars 2020 klockan 10.00 – 12.30. 

Plats: Åttiotvåan på S:t Göransgatan 82A. 

Anmälan: Anmäl dig senast torsdag 5 mars 2020. 
Meddela namn på samtliga som kommer, samt ditt 
telefonnummer eller mailadress.

Alla årsmöteshandlingar finns för nedladdning på 
vår hemsida www.fubstockholm.se från 24 februari 
2020. 

Lämna motioner och andra förslag till årsmötet se-
nast måndagen den 2 mars 2020 till FUB Stockholms 
kansli: 
FUB Stockholm
Telefon: 600 16 74 
E-postadress: info@fubstockholm.se

h�p://fubstockholm.se/

Kom och fira Lucia med oss på FUB-dansen på
Fryshuset, fredag 13 december kl 18.30-22.30!

Som kompensa�on för den inställda dansen fredag 30 augus�
 bjuder Fryshuset och FUB Stockholm på FRI ENTRÈ 

för alla denna kväll.

Dessutom får alla som kommer pepparkakor och vi utlovar 
en extra festlig och julig FUB-dans som avslutning på året.

För mer informa�on, besök vår hemsida fubstockholm.se 
eller kontakta oss på mail: info@fubstockholm.se

FREDAG 13 DECEMBER 2019

FRI ENTRÉ

Varmt välkommen!

Kom och fira Lucia med oss på FUB-dansen 
på Fryshuset fredag 13 december 
klockan 18.30-22.30!

Som kompensation för den inställda dansen fredag 
30 augusti bjuder Fryshuset och FUB Stockholm på fri 
entré för alla denna kväll!
Vi delar ut pepparkakor till alla och utlovar en extra 
festlig och julig FUB-dans som avslutning på året.

För mer information, besök vår hemsida: 
fubstockholm.se
eller kontakta oss per e-post: info@fubstockholm.se

Disco på Arlanda gymnasium 

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. 

Sigtuna

Fråga oss om 
samhällets stöd!

Har du frågor om samhällets stöd vid funktions-
nedsättning? Då kan du boka en telefontid med en 
socionom på Habilitering & Hälsas frågetjänst.

Logga in på 1177 Vårdguiden och sök efter 
Habiliteringens resurscenter under Mottagningar. 
Du blir uppringd den bokade tiden och samtalet 
varar som längst 45 minuter.

Läs mer om frågetjänsten på 
habilitering.se/fragetjanst

Jag behöver stöd i  
vardagen. Vart vänder  
jag mig och vad finns 

det för stöd?

Vad har mitt barn  
för rätt till stöd  

i skolan?

Jag är anhörig och  
behöver prata med  

någon om min  
situation.

Annons

kan användas för utflykter och övernattningar av 
bland andra våra medlemmar.

Vi fortsätter med våra öppna styrelsesammanträden 
dit vi bjuder in tjänstemän och politiker för samtal. I 
föreningen finns det inte mindre än tre rättsombud 
som kan biträda medlemmar, gode män, föräldrar 
och syskon i samtal med kommunerna på bland an-
nat Södertörn. 
Namn och telefonnummer till dessa personer finns 
på Riksförbundets hemsida: www.fub.se

Irene Cederborg är anställd av kulturförvaltningen i 
Botkyrka kommun för att arbeta med bland annat vår 
målgrupp inom LSS.
Utflykter, mingelträffar, julafton- och nyårsaf-
tonsverksamhet finns i hennes kommande program. 
Inför funktionshindersdagen tar kommunen fram 
en broschyr som ska presentera handikapprörelsen 
i Botkyrka. Den ska sedan delas ut i Botkyrka kom-
muns köpcentra den 4 december.

Mai Eriksson
Telefon: 070-530 68 86
e-post: mai.eriksson@iogt.se
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Jag Kan Cykla – Stockholm sportlovet 2020

Vad: Fem dagliga cykeltillfällen á 90 min, med start 
09.00 el 10.45. 

När: Sportlovet, måndag till fredag, 24 – 28 februari 
2020. 

Var:  Liljeholmshallen, Mejerivägen 4, Stockholm. 

Avgift: 400 kr per deltagare. 

Anmälan: bengt@fubstockholm.se

Välkommen till cykellägret Jag Kan Cykla - ett projekt 
initerat av FUB Stockholm, finansierat av Arvsfonden.

Vi vill lära barn och ungdomar cykla tvåhjuling och 
ser fram emot att se er familj som deltagare.   
Föräldrar och vårdnadshavare får gärna vara på plats 
och peppa under lägret men cykelträningen tar vi 
hand om.  Varje cyklist kommer att ha en till två led-
are.

Nedan förutsättningar som deltagarna ska uppfylla: 
- Vara minst 8 år
- Ha intellektuell funktionsnedsättning
- Kunna delta samtliga fem tillfällen
- Kunna gå
- Kunna bära ”vanlig cykelhjälm”
- Vara mellan 130 och 165 cm lång
-  Vara medlem i FUB

Platserna är begränsade så anmälningstiden avgör.
Betalning sker efter bekräftelse av plats.

Med vänliga hälsningar, 

Bengt Lyngbäck 
Telefon: 0706591650
e-postadress: bengt@fubstockholm.se

Välkommen på sing along-föreställning av 
”Mamma Mia 2” den 15 januari!

FUB Stockholm bjuder in alla medlemmar i FUB till en 
häftig sing along-kväll på Bio Rio. 
En sing along-föreställning av en biofilm innebär att 
alla sjunger med i filmmusiken. Till hjälp finns en all-
sångsledare som ser till att värma upp både röster 
och rörelser så att alla kommer i rätt stämning. 
Det är populärt med sing along-föreställningar och 
de mest populära av allihop är nog Mamma Mia-
filmerna!

Nu kan vi erbjuda FUB-medlemmar och deras med-
följande en sing along-föreställning av ”Mamma Mia 
2”. Vi har hela bion för oss själva och det finns totalt 
166 platser. 

Tid: Onsdagen den 15 januari kl 17.30.

Plats: Bio Rio, Hornstulls strand 3 på Södermalm. 
Hemsida: www.biorio.se

Kostnad: 50 kr per person (ordinarie pris är 180 kr).  

Anmälan: Anmälan görs till: 
josefin@fubstockholm.se

Max 4 personer per bokning varav minst en måste 
vara FUB-medlem. Ange hur många som kommer 
samt namn på FUB-medlem. Efter anmälan skickar vi 
instruktioner om betalning.  Den 10 januari skickar vi 
mer information till alla som har betalat.  

Bra att veta: Filmens längd är cirka 2 timmar och 35 
minuter, inklusive sånguppvärmning och paus. 
På Bio Rio finns även en servering.  

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

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

Samtalsgruppen ”E�er Jobbet”
Ålder:    25-35 år
Datum:   Datum ej klara
Tid:      15.30-17.00
Plats:     FUB Stockholms lokaler
        S:t Göransgatan 82A
Anmälan görs till Eli Åhman Owetz, 
eli.ahman@sv.se, alternativt till Birgitta 
Hörnström, birgitta.hornstrom@telia.com

Bowling
Tid:      Ons & Tors kl 16.45-17.45
Plats:     Birka Bowling
        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

Månadsmingel
Datum:   24 jan, 28 feb, 27 mar, 
        24 apr och 29 maj 
Tid:      18.00-22.00
Plats:     FUB Stockholms lokaler
        S:t Göransgatan 82A 

VÅR 2020

ANMÄLAN
FUB Stockholm Kansli
Telefon: 08 - 600 16 74
E-post: info@fubstockholm.se
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Jag kan cykla-projektet i Kungsträdgården

Fredag och lördag 27-28 september hade FUB Stock-
holm ett kul event i Kungsträdgården med ”Jag Kan 
Cykla-projektet”.  Alla som ville kunde få chansen att 
prova på projektets specialbyggda valscyklar. 
Eftersom det samtidigt var FUBs Aktivistvecka över 
hela landet hade FUB Stockholm också ett info-tält 
där de bjöd på kaffe och frukt och berättade om FUB 
Stockholms verksamhet och om alla aktiviteter som 
är på gång. 

Jag besöker eventet på fredagen, som inte kunde ha 
börjat bättre. Det är en riktig brittsommardag med 
strålande sol och klarblå himmel. Här träffar jag Tor-
björn Dacke, som är FUB Stockholms ordförande och 
Stefan Fagerström, som är verksamhetschef i fören-
ingen. De står redo i tältet för att ta emot de inbjudna 
skolorna, familjerna och övriga flanörer som undrar 
vad som är på gång. 

På plats finns även Bengt Lyngbäck, som är projekt-
ledare för det treåriga arvsfondsprojektet ”Jag kan 
cykla”, tillsammans med fem ungdomsledare som ska 
hjälpa till att stötta och springa bredvid när barn och 
ungdomar kommer för att provcykla.

Ett tiotal cyklar har de tagit med sig, både vanliga 
tvåhjulingar, deras fem specialbyggda valscyklar samt 
även en tandemcykel som man kan prova. Tillsam-
mans hjälps de åt att välja ut lämpliga cyklar och hjäl-
mar till alla som vill prova på, samt justera styren och 
sadlar så att de passar. 
Bengt berättar att han gick genom Kungsan en dag 
och såg den gröna mattan vid oktogonen, där man 
brukar åka skridskor på vintern, och tyckte att den 
borde passa perfekt att cykla på. 

- I vanliga fall brukar vi alltid hålla till inomhus i en 
idrottshall eller liknande, men nu ville vi gärna visa 
upp våra valscyklar för en bredare publik och vad kan 
vara lämpligare att göra det än mitt i Kungsan.  

Strax före tolv dyker flera klasser från Skarpnäckssko-
lan upp och vill prova att cykla. Det är barn och ung-
domar från både mellan- och högstadiet. En del har 
provat att cykla tidigare och en del kan redan cykla 
hyfsat. Flera barn berättar också att de har gått på 
Jag Kan Cykla-läger tidigare, där de lärt sig att cykla. 
Men ett par av barnen har aldrig provat valscyklarna 
förut och tycker att det är spännande och kul att få 
testa. Ungdomsledarna springer bredvid och hejar på 
och håller ibland i, så ingen trillar.
Märta, som går i tvåan på Skarpnäcksskolan, vill gär-
na prova en riktig cykel med stödhjul och får hjälp av 
en ledare på plats. Hon har cyklat tidigare, men inte 
testat valscyklarna eller gått på något av FUB Stock-
holms cykelläger.
Märta och Maja och de andra cyklisterna åker i full 
fart runt statyn av Kung Carl XIII som ligger mitt i 
Kungsan. Ibland går det så fort att ledarna har svårt 
att hinna med.

Denna fredag hölls också klimatmanifestationen 
”Fridays for future” och när den började växa i antal 
demonstranter blev den förflyttad från Medborgar-
platsen till Kungsträdgården, vilket innebar att FUB:s 
event fick sluta lite tidigare denna dag.  Strax skulle 
cirka 60 000 klimatstrejkande dyka upp och redan nu 
kunde man höra Robyns förberedelser inför konser-
ten som skulle avsluta manifestationen. Det var extra 
kul med bra musik även till cyklingen.

På lördagen kunde FUB och Jag kan cykla – projektet 
köra som planerat mellan klockan 10-17. 

Hur funkar det?
Cyklarna som används är vanliga cyklar som special-
beställts och byggts om på en cykelverkstad i Solna. 
Istället för stödhjul på bakdäcken har man satt dit val-
sar som ser ut som stålrör, vilket gör att cykeln blir 
stadigare och lättare att hålla balansen med. 

-Det är viktigt att cykeln känns stabil och trygg när 
barnen, eller även vuxna, provar på för första 

gången. Sedan provar man svårare och svårare lut-
ningsgrad på röret där det krävs mer och mer balans, 
säger Bengt.

Metoden går ut på att lära sig att cykla i flera steg. 
Först ska man bara lära sig att trampa och fokusera, 
sedan får man lära sig att svänga och hålla balansen. 
Varefter man blir stadigare och stadigare får man ha 
större och större svårighetsgrad med mer konforma-
de och fasetterade valsar som gör att man måste ba-
lansera mer och mer när man cyklar.  Som stöd har 
man även två ledare som springer bredvid hela tiden. 

Metoden kommer från USA
Jag kan cykla är en ny metod i Sverige för att lära sig 
att cykla. Konceptet kommer ursprungligen från USA. 
Bengt och Stefan, som hade hört talas om metoden, 
bestämde sig helt enkelt för att åka dit och prova. Till-
sammans med ytterligare en pappa som hade barn 
med Downs syndrom anmälde de sina barn Ella och 
Mark till ett cykelläger i Hoboken, New York för drygt 
två år sedan. 

Även Ellas storebror Leo och Marks storasyster Ella 
följde med på resan. De var med som ledsagare och 
har sedan fortsatt att hjälpa till som ungdomsledare 
i projektet.

Stefan Fagerström tillsammans med sonen Leo till 
höger som brukar hjälpa till som ungdomsledare i 
projektet.

Märta från Skarpnäcksskolan testar 
en tvåhjuling med stöd.      

Maja testar en specialbyggd valscykel.

Bengt Lyngbäck hjälper till att välja ut lämpliga 
cyklar till alla som vill prova på samt justerar styren 
och sadelhöjd.

När de kom tillbaka till Sverige initierade Bengt och 
Stefan ett pilotprojekt, som efter provperioden resul-
terade i ett treårigt arvsfondsprojekt.

-Förhoppningen är att vi efter projektets slut ska 
kunna hitta någon annan aktör som finansierar och 
driver verksamheten vidare, tänker Bengt. Om vi själ-
va ska kunna fortsätta med verksamheten måste vi 
söka ytterligare fondmedel och hitta sponsorer så att 
vi kan köpa in fler cyklar. De fem specialcyklar vi har 
börjar redan bli lite slitna. 

Under alla större lov erbjuder projektet cykelläger 
där barn och ungdomar får prova på att cykla. Tolv 
ungdomar är knutna till varje läger, två ledare per 
cyklist. Det är viktigt att det är två ledare som kan 
hjälpa till och springa bredvid varje nybörjare och 
peppa och stötta så de känner sig trygga. 

-Kravet för att bli ledare är bland annat att de mås-
te kunna springa i 90 minuter, säger Bengt med ett 
skratt. 

Bengt minns en tjej som inte ens ville sitta på cykeln 
första gången hon var på läger, men under veckans 
gång gjorde hon fantastiska framsteg och vid nästa 
läger lärde hon sig att cykla helt själv.

-Det är så härligt att se glädjen och spänningen i de-
ras ögon när de lyckas cykla själva första gången. Det 
är en riktig frihetskänsla att kunna cykla iväg utan att 
någon håller i eller springer bredvid.

Text och foto: Anette Wällstedt
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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@outlook.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
Lennart Bäck,
Sollentuna-Väsby

Krister Ekberg
Stockholm

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@outlook.com

Christina Jansén
Huddinge
073-586 55 74
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

Runt Länet
Södra Roslagen

Hälsokörkort i Vallentuna
Avslutning:
Efter 10 fina träffar är vår cirkel nu avslutad. Sista 
träffen blev i glädjens tecken. Med fika och ballonger 
och många leverop firade vi våra Hälsokörkort!
Det här har vi gjort:
• Vi har umgåtts och lärt känna varandra med fokus 
på Hälsa.
• Vi har lärt oss och tipsat varandra om vad som är 
gott och nyttigt att äta och hur man annars kan göra 
för att må bra, hemma och borta.
Ny omgång:
Eftersom den här cirkeln har varit så uppskattad pla-
nerar vi för en ny omgång till våren.
Du får veta mer om datum och plats i början av nästa 
år.

Vill du redan nu ta reda på vad det är och hur det går 
till kan du titta på en liten film här: 
https://vimeo.com/132436449 
Du kan också kontakta Marianne de Valladolid på 
telefon 073-987 86 63 alternativt per e-post: 
marianne@valladolid.se

Sjunga och spela i Vallentuna
Eftersom många av er tycker om sång och musik har 
vi funderat på att starta en cirkel med det temat. Någ-
ra har anmält sig men inte så många att vi kan starta 
just nu. Vi återkommer troligtvis i början av nästa år 
med ny inbjudan.

Vinterfesten blir i Åkersberga
Boka lördagen den 15 februari från klockan 14.00 till 
17.00 för årets fest. Det blir dans till Häggarna i Åkers-
berga, Bergasalen i Folkets Hus på Stationsgränd 10.
Enklare förtäring serveras. Allt är gratis och alla är 
välkomna!

Årsmöte 2020 Södra Roslagen
Årsmötet blir på Träffpunkten, Allévägen 10 i Vallen-
tuna. Datum blir den 19 februari 2020. 
Som vanligt startar vi med fika klockan 18.15. 
Det är ännu inte helt klart med föredragshållare. 
Vi får återkomma om det.

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 viktiga 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 inte så ofta. 

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

Några av deltagarna som fått Hälsokörkort. 
Foto: Marianne de Valladolid



  

Posttidning B

Danser i Länet vintern 2019/2020
För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.

December 2019
 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

Januari 2020
17  Take Five Band  Fryshuset   Stockholm
18  Meddelas senare Arena Satelliten   Sollentuna-Väsby
24  Ankies   Trombon   Södertälje-Nykvarn 
26 (prel.) Disco   Arlanda Gymnasium  Sigtuna
31  Reminders  Fryshuset   Stockholm
31  Disco   Allaktivitetshuset  Södertälje-Nykvarn

Februari
 7   Time Machine   ABF-huset   Huddinge
 7  Take Five   Trombon   Södertälje-Nykvarn
14  Effect   Fryshuset   Stockholm
14  Disco   Allaktivitetshuset  Södertälje-Nykvarn
15   Meddelas senare Arena Satelliten   Sollentuna-Väsby
21  Music Men  Trombon   Södertälje-Nykvarn

Mars
 1 (prel.) Disco    Arlanda Gymnasium  Sigtuna
 6   Björn o Linda   ABF-huset   Huddinge
 6  Music Men  Fryshuset   Stockholm
 6  Reminders  Trombon   Södertälje-Nykvarn
20  PAs Orkester  Fryshuset   Stockholm
20  Gideons  Trombon   Södertälje-Nykvarn
21   Meddelas senare Arena Satelliten   Sollentuna-Väsby
27  Disco   Allaktivitetshuset  Södertälje-Nykvarn
29 (prel.) Disco   Arlanda Gymnasium  Sigtuna

April
 3  Titanix   Fryshuset   Stockholm
 3  Effect   Trombon   Södertälje-Nykvarn
17   Disco    ABF-huset   Huddinge
17  Wahlströms  Fryshuset   Stockholm
17  Hans Rytterströms Trombon   Södertälje-Nykvarn
18  Meddelas senare Arena Satelliten   Sollentuna-Väsby
24  Disco   Allaktivitetshuset  Södertälje-Nykvarn
26 (prel.) Disco   Arlanda Gymnasium  Sigtuna


