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Ordförande har ordet!
Harald Strand

Gul hatt blir snart Röd luva!

Foto: Linnea Bengtsson

Nu är det Gul hatt som gäller! För er som inte förstår
vad det innebär, så är det den positiva hatten i
Edward de Bonos ”Sex tänkande hattar” som jag
kraftigt kan rekommendera er att läsa och att prova!
Jag måste kanske erkänna, att oftast bär jag Röd
hatt (känsla) eller Svart hatt (den negativa) som ni
förstår när ni läser mina artiklar här i tidningen eller i
HejaOlika och ReclaimLSS. En kamp mot orättvisa
och för ännu bättre villkor för alla våra medlemmar.
I undantagsfall har jag den neutrala Vita hatten, som
i LSS-skolan i Dagens Omsorg (numera HejaOlika) där
jag försöker vara magister och lära ut de viktigaste
om LSS, som ju är en fantastisk lag! Propositionen
från 1993, som jag oftast utgår ifrån, är otroligt bra
som underlag till hur lagen var tänkt att fungera och
varför den kom till. Jag lovar lägga ut den till jul på
vår hemsida, så att ni alla kan ta del av den!
Jag tycker att Länet Runt blivit en rolig tidning, som
visar att så mycket roligt händer i vårt län. Det är
knappast någon brist på fritidsaktiviteter för vår
grupp. Vissa lokalföreningar är fantastiska som ni

läser om i detta nummer och i de föregående!
Det händer också äntligen något på sjukvårdsfronten. Just här skriver vi om två goda exempel. Tillsammans med Autism & Asperger föreningen har vi
träffat planerarna på SLL i vårt län. Vi ser att även
de kollar på samma goda exempel. Så kanske händer
det något även här? Bara att de lyssnar på oss är ett
framsteg.
Vår andra valda ”mission”, för att härma ett populärt
SVT program, är att rättsäkerheten skall bli bättre.
Att betydligt fler domar i Förvaltningsrätten skall
vara till våra enskilda medlemmars förmån och att
färre skall hamna där. Vi har en del arbete kvar, men
är bra på väg! Kanske något att önska sig i julklapp
när Tomteluvan åker på?
När nu luvan är på vill jag passa på att önska er alla
”En riktigt god jul!”

/Harald

Vilken hatt väljer du?
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Lyckan är att åka slalom!
Varje år tillbringar Kristoffer en skidvecka i Tänndalsfjällen. Det har han gjort sen han var liten. Först satt
han i pulka, och när han lärt sig gå vid fem års ålder,
fick han sina första slalomskidor. Kristoffer är flerfunktionshindrad med bland annat svårbehandlad
epilepsi.

Kristoffer har stort behov av hjälp i sitt dagliga liv
och bor i Gruppbostad i Sollentuna. För att allt skall
gå bra under skidveckan är det mycket runtomkring
som måste fungera. Framförallt behöver Kristoffer
får hjälp med att få på sig skidutrustningen. Att liftar
och backar är lättillgängliga är en förutsättning, men
minst lika viktigt är allt det positiva stöd Kristoffer
får från personalen i backarna, framför allt från den
hjälpsamma liftpersonalen. Stor trygghet ger skidpatrullen som är lätt att nå om vi behöver hjälp. Roligt är alla glada och positiva tillrop Kristoffer får från
andra skidåkare.

Med stor envishet och målmedvetenhet klarar
Kristoffer sig nu bra i backarna. Att åka slalom är det
bästa Kristoffer vet. Skidveckan är årets höjdpunkt
som han hett längtar till.
När Kristoffer var liten gick han i skidskola. I början
åkte skidlärarna baklänges i backarna med honom
och höll hans skidor i plogform. När han åkte med
oss föräldrar hade han på sig en sele som vi höll i när
det bar utför. Nu åker Kristoffer helt själv.

Elin, Kristoffer och Tove
Kristoffer har alltid åkt tillsammans med sin familj,
men tyvärr åren går och nu börjar orken tryta (vi är
bägge runt 70 år). Det är svårt att trassla sig ur en
lift vid fall, det är knepigt och tungt att få Kristoffer
upprätt igen då han ramlat. Vi föräldrar har haft
många tankar runt Kristoffers framtida fjällresor.
Men tänk - i vintras kunde två av personalen i hans
boende följa med oss!! Helt fantastiskt och roligt!
Allt fungerade perfekt och Kristoffer var överlycklig. Tänk att få åka med två snygga tjejer i backarna,
bättre kan det inte bli. Vi föräldrar håller tummarna
för att Kristoffer i framtiden kommer att få möjlighet
till detta stöd och på så sätt får fortsätta att vara lycklig i Tänndalsfjällens härliga backar!
Vid pennan, Kristoffers mamma Margareta
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Tidningarna Föräldrakraft och Dagens Omsorg har
slagit ihop sina webbplatser. De har nyheter om ett
samhälle för alla. På webplatsen finns det många
intressanta artiklar.

Harald Strand som är ordförande i Länsförbundet
har också en blogg som han skriver på där.
Ni hittar den på www.hejaolika.se

Reclaim LSS
Inlägg från reclaimLSS.org
På sajten reclaim LSS skrivs det inlägg om LSS.
Sajten heter Reclaim LSS på grund av att det finns
anledning att återta intentionen i LSS och göra den
till en aktiv och vital del av lagstiftningens fortsatta
tillämpning. Om vi förlorar intentionen förlorar vi
också kraften i lagstiftningen. Här publicerar vi två
artiklar som är aktuella.

LSS som rättighetslag ger inte
automatiskt rättssäkerhet
Av Harald Strand

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, blev 1994 en rättighetslag. Det innebär att de insatser som lagen föreskriver skall
garanteras individen om behov föreligger. Det innebär också en rättighet för individen som ingår i
personkretsen att i Förvaltningsdomstol överklaga
ett negativt beslut.

Eftersom det visat sig att LSS till stor del formas och
utvecklas (förändras) i Förvaltningsdomstolarna
genom överklagande och avslag av stöd, så har
kommunerna satt i system att ”pröva rättigheterna”
i domstol. Det har tyvärr visat sig framgångsrikt för
kommunerna, då några domar i HFD och KR frekvent
nu används som skäl till avslag. Detta trots att LSS är
en individuell lag där individens individuella behov
skall vara styrande. Inte att individen tillhör en diagnosgrupp eller en personkrets i LSS. Här är ett och
kanske det största problemet med rättsäkerheten i
LSS. De ansvariga saknar tillräckligt kunskap om olika
funktionshinder och om LSS!
Här kommer ett antal exempel på rättsäkerhetsproblem i Förvaltningsrätterna som vi i vårt Länsförbund FUB kommenterat i egna rapporter samt i
inlägg här på sajten:
I en dom från år 2005 om möjligheten att ta ut hyra
även för gemensamhetsutrymmen i en gruppbostad
står det:

Handikapputredningen föreslog i sin utredning inför
LSS-propositionen att utökad rättshjälp skulle ingå
i lagen. Tyvärr blev det inte så. Orsaken framgår
inte i skrifterna, men kanske var det så att det inte
ansågs nödvändigt då ansvaret för LSS hamnade hos
lokalpolitiker i kommunerna. Kommuner förutsätts
handla enligt lagar och bestämmelser samt vilja sina
medborgares bästa. Det var 1994! Det var kanske
naivt och påverkat av den solidariska tidsandan, att
ha den tilltron till kommunerna.

I förarbetena uttalas vidare bl.a. att avgiften för en
bostad med särskild service bör avse den enskildes
privata bostad, inte gemensamma utrymmen och
personalutrymmen. De senare bör betraktas som del
av den särskilda service och omvårdnad som skall
ges i anslutning till bostaden. Propositionsuttalandet
får förstås så att personalutrymmen ingår som en del
av servicen och omvårdnaden. Detta gäller dock inte
gemensamhetsutrymmen.

För närvarande gäller att insatserna skall begränsas
till ett minimum för att spara pengar, även i sammanhanget billiga insatser som kontaktperson och
ledsagares omkostnader.

Men i LSS propositionen står exakt:
Däremot bör en avgift kunna tas ut av huvudmannen
för bostad. Avgiften bör avse den enskildes privata
bostad. Den enskilde bör däremot inte ha kostnader
för gemensamma utrymmen och personalutrymmen.
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Reclaim LSS
De senare bör betraktas som del av den särskilda
service och omvårdnad som skall ges i anslutning till
bostaden.
Observera punkten i propositionen som är två meningar men som i domen blivit en mening avgränsat
av komma! Det är möjligen orsaken till en inkorrekt
tolkning. Första meningen i propositionen kan inte
misstolkas stående för sig. De senare får i propositionens text en helt annan syftning, blir gemensamma utrymmen och personalutrymmen.
Denna klart felaktiga dom i HFD har haft svåra konsekvenser för många LSS-boendes ekonomi! Trots
att många påpekat detta har ingen lagkorrigering
med förtydligande skett!

Fru Justitia
Nyligen avgjordes en annan dom i HFD, där domstolen undanröjde IVO´s vite för uttag av omkostnader i mattillredning i gruppbostad. För att det enligt
domstolen bedömning innebar en blygsam kostnad för den enskilde. HFD avstod dessutom att ta
ställning till själva saken (merkostnadens orsak). Om
denna dom som vissa andra domar används som
prejudikat, innebär det att alla LSS personer som
bor i gruppbostad kan drabbas av merkostnader för
sin mat, trots att merkostnadsprincipen säger att
funktionshindrade inte skall ha extra kostnader pga.
sin funktionsnedsättning.
Tyvärr är det vanligt att IVO´s vite sänks i
Förvaltningsrätterna. Det har som effekt att det

lönar sig för kommunerna att fördröja verkställigheten av beslut.
Vi har visat i våra undersökningar av domar i
Förvaltningsrätten att i 8 (eller 9) mål av 10 förlorar
den enskilde. Orsaken är ofta att domstolen följer
kommunens utredning och SKL´s rekommendation.
Den enskilde utan juridiskt ombud är chanslös mot
övermakten. I dessa fall skall domstolen själv enligt
officialprincipen göra de utredningar som behövs
för en väl avvägd dom. Men det görs inte vilket bl.a.
ISF (Institutet för socialförsäkringar) kritiserat i en
rapport 2014. Här saknas den rättshjälp som Handikapputredningen föreslog.
En annan generell brist i rättsäkerheten är att
Förvaltningsrätten inte prövar verkställigheten av
beslut, bara att beslutet blir rätt. Det har bl.a. inneburit att personer tvångsflyttas från väl fungerande
boenden bara för att kommunen vill spara pengar.
Det innebär helt klart ett avsteg från principen om
kontinuitet i LSS. Det gör personer rättsosäkra i sin
vardag vilket naturligtvis strider mot LSS krav på
goda levnadsvillkor.
Kvalitén i insatserna prövas inte heller av domstolen av samma skäl som ovan. En märklig blunder i
en annan väl skriven lag (inkluderande förklaringar
i propositionen). Goda levnadsvillkor har då kunnat
devalveras ute i kommunerna.
Mina förslag för att stärka rättsäkerheten är:
- Förvaltningsrätterna måste bli duktigare på LSS för
att kunna göra egna bedömningar
- Även verkställigheten och kvalitén måste prövas i
domstolarna.
- Kommunerna måste sluta med att använda
tveksamma ”prejudikat” som motiv till avslag eller
hyresdebitering.
- Kommunerna måste ha så kvalificerade LSShandläggare att ”pröva i domstol” minimeras
-Inför rättshjälp i LSS.
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Reclaim LSS
Fortsatt brist på boende
Av Emanuel Mörk

Bristen på bostäder med särskild service fortsätter
att vara hög. 2004 täckte 46 procent av kommunerna behovet. 2015 hade 53 procent fortfarande ett
underskott av bostäder med särskild service. På elva
år har inte situationen förbättrats. Nederst på sidan
finns ett diagram från Boverket, detta gäller januari
2015.
Vi ser att de flesta har problem med underskott. Vi
kan se att de medelstora kommunerna är de som i
huvudsak har balans av bostäder med särskild service. I övrigt ser vi att de flesta kommuner har ett
underskott, bortsett från stormalmö.
Mycket av detta kan säkerligen förklaras av det generellt låga bostadsbyggandet. Men troligtvis handlar det också om bristande prioriteringar vad gäller
bostäder med särskild service. Hur som helst är det
beklagligt att se denna stora brist. Inte minst då ej

Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2015, Boverket.

verkställda beslut om boende ibland resulterar i miljonböter för kommunen. Det hade givetvis varit
bättre att tillgodose kommunmedborgarnas behov
av stöd i stället.
Vi behöver se en ordentlig satsning på nybyggnation,
ombyggnad eller påbyggnad av befintliga bostäder.
Antalet bostäder med särskild service behöver i
varje fall öka ordentligt. Något som säkerligen skulle
bidra till ett minskat underskott är andra typer av
boendeinsatser, exempelvis boendestöd enligt LSS.
Socialstyrelsen har tidigare skrivit så här om
boendestöd:
Genom insatsen skulle exempelvis personer med
psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller lindrig utvecklingsstörning
kunna få vardagsstöd i egen bostad. Det är troligt
att en sådan insats i LSS också skulle minska behovet
av andra insatser enligt LSS, t.ex. bostad med särskild service för vuxna. För att få en god kvalitet i
insatsen är det också angeläget att personalen har
den kompetens som krävs i förhållande till den enskildes funktionsnedsättning.
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Sjukvården på gång i landet
Just nu sker förbättringar av primärvården i olika
delar av landet. Här skriver vi om två positiva exempel.

- Svårt att förmedla smärta och kroppsliga
förändringar
- Svårigheter att tolka signaler
- Rädsla för medicinska ingrepp
- Brister i överföringen barn-vuxen
- Sällan regelbundna hälsokontroller
- Kontinuitet saknas
- Brister i tillgänglighet till vården
- Korta besökstider
Enligt HSL ska landstingen avsätta de läkarresurser
som behövs för att enskilda skall kunna erbjudas
god hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig
verksamhet enligt LSS. Landstingen ska också sluta
avtal med kommunen. Där Malin Nystrand arbetar
har kommun och landsting avtalat följande:

Göteborg

- Individuell vårdplanering 1 gång/år
- Hälsokontroller 1 gång/år (LSS 1)

På Riksförbundet FUB:s Länsförbundsdag var temat
sjukvård. Ett angeläget ämne för oss i Länsförbundet som länge drivit att det ska finnas vårdcentraler
i länet som har kunskap om utvecklingsstörning. Det
börjar nu växa fram vårdcentraler med denna kompetens.

- Läkemedelsgenomgång varje år

På Länsförbundsdagen var Malin Nystrand som är
distriktsläkare på Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral
i Angered en av talarna. Malin är läkare till personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Malin
talade om vikten av att ha bra läkarvård för dessa
personer inte minst då personer tillhör prioriteringsgrupp 1 i Hälso – och sjukvårdslagen. Detta har dock
inte fått genomslag i primärvården.

Malin berättade att tid och tålamod är viktigt vid
ett läkarbesök. Det är också viktigt att vara lugn, ha
ett enkelt språk och vara konkret. Det är viktigt att
ta hjälp av medföljande, exempelvis anhöriga eller
medföljande personal från ett boende.

Det arbete som Malin Nystrand gör reflekterar dock
lagstiftningens prioriteringsordning. Hon fokuserar
på personer med utvecklingsstörning och har ett
anpassat arbetssätt för detta. Anledningarna till
att personer med utvecklingsstörning behöver anpassad sjukvård är i huvudsak följande enligt Malin:

- Teamarbete
- Anhöriga/personal skall lätt kunna nå läkare
- Stöd och råd till anhöriga/personal
- Dokumentation av läkarinsats

Malin berättade också om sina visioner för hur
primärvården ska utvecklas för personer med
intellektuell funktionsnedsättning. Det behövs
regelbundna hälsokontroller. Primärvården behöver ta sitt ansvar vilket innebär kontinuitet, tid,
intresse och utbildning. Samarbete med kommunen
är viktigt exempelvis med personal på boenden och
sjuksköterska. Även samarbete mellan habilitering,
psykiatri och övriga specialister behövs samt att det
finns samarbete med anhöriga och brukarorganisationer.
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Sörmland ger uppdrag till vårdcentraler
Nu inför Sörmlad vårdcentraler för personer med
funktionsnedsättning.

fall många olika kontakter i hälso- och sjukvården
vilket gör det svårt att få en helhetsbild.

Landstinget i Sörmland har gett ett tilläggsuppdrag
till fem vårdcentraler, med geografisk spridning, att
ta emot personer med funktionsnedsättning.

På vårdcentralerna är tanken att man ska ha en fast
läkarkontakt, längre läkartider (1 timme). Det ska
finnas en vårdlots/samordnande sjuksköterska.

Målgrupperna för mottagandet är personer med
dessa funktionsnedsättningar:

Det ska finnas kontinuerliga mötesplatser tillsammans med kommunernas sjuksköterskor,
habiliteringsverksamheten och VC. Konsultationsträffar med de sjukhusanslutna specialistklinikerna
där patientärenden tas upp.

Down syndrom
Flerfunktionshinder
Ryggmärgsbråck
Måttlig eller grav utvecklingsstörning
Cerebral Pares
Förvärvad hjärnskada
Autism
Sällsynta diagnoser
Progredierande neuromuskulära sjukdomar
Bakgrunden till att Sörmland nu ger detta tilläggsuppdrag är att det varit svårt att hitta lämpliga läkare
i primärvården. Samt att den enskilde har i många

Våra kommentarer
Vi anser att det är mycket positivt att man i dessa
län vidtagit åtgärder för att få en jämlik primärvård.
Att få en fast läkarkontakt och tillräckligt med tid
är nödvändigt. Att få läkare som kan hjälpa till att
identifiera kroppsliga besvär som kanske annars
skulle kunna tas för psykiska besvär är mycket viktigt. För detta krävs mer tid och individ kännedom
vilket den fasta läkarkontakten bidrar med.
Det är också bra att man mellan kommun och landsting, inom diverse verksamheter, samarbetar för att
få en heltäckande bild av individen.

Placeringen av vårdcentraler i Sörmland

10

Runt Länet
Huddinge
Den 6/10 hade vi en workshop under Demokratidagarna i Huddinge. FUB hade bjudit in till samtal
och diskussion angående LSS. Det var en givande
kväll där personal, brukare och föräldrar deltog i
diskussionen om daglig verksamhet, ledsagning och
skola. Dock uteblev alla inbjudna politiker vilket
känns tråkigt en dag som denna. De som deltog
tyckte dock att det var mycket givande och Emanuel
Mörk bidrog med bra diskussion och svar. Frågor
som diskuterades var:
Boende enligt LSS
Finns det tillräckligt med fritisaktiviteter för personer som bor på boenden enligt LSS?
Hur skulle man kunna öka individens möjlighet till
en aktiv fritid?
Hur kan boende enligt LSS utvecklas till att leva upp
till LSS ambitioner?

Sysselsättning – daglig verksamhet och arbete
Daglig verksamhet ska ge den enskilde, som saknar
ett förvärvsarbete, en meningsfull sysselsättning.
Hur väl stämmer det med er bild av verkligheten?
Hur kan daglig verksamhet utvecklas för att ge den
enskilde en meningsfull sysselsättning?
En målsättning inom daglig verksamhet är att på
kortare eller längre sikt utveckla den enskildes möjlighet till arbete? Anser ni att så sker?
Vad skulle kunna göras för att öka den enskildes
möjlighet till arbete? Har ni exempel på hur individer fått ett arbete?

Andra insatser enligt LSS som kontaktperson, ledsagning och avlösning.
Varför är dessa insatser viktiga, kan ni ge exempel?
Hur är er bild av den senaste utvecklingen, får enskilda personer med behov av insatserna tillgång till
dem?
Hur kan vi stärka möjligheterna för individer att få
tillgång till dessa insatser?
Danser i ABF-huset
Entré: 100 kr för medlemmar, övriga 120 kr, ledsagare gratis.
Kommande event:
Den 28 november bjuder vi in till Julbord för våra
medlemmar inbjudan skickas separat.
Den 17 januari (2016) nästa år har vi Julgransplundring här skickar vi också inbjudan separat.
Den 2 februari (2016) nästa år är det årsmöte för
FUB där även Klippans årsmöte inkluderas.
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Runt Länet
Järfälla-Upplands-Bro
Hösten på Stället har varit full av aktiviteter. Alltid
lika populära Häggarna spelade hos oss i augusti.
Bibliotekspersonal besökte oss för att göra reklam
för den nyöppnade avdelningen för lättläst på biblioteket. Vi fick också tips på bra böcker.

Trollkarlen som besökte oss en söndag lyckades
med att trolla bort personalens kalsonger och ingen
förstod hur det kunde gå till.

I oktober fick vi besök från projekt LikaOlika. LikaOlika är ett arvsfondsprojekt som drivs av HSO
Östergötland tillsammans med ett stort antal
samarbetspartners. Projektet har bland annat för
avsikt att starta upp en verksamhet liknande Stället.

Nu inväntar vi med spänning beslut om kommande
års budget i kommunen då vi hoppas att de helt
tar över driften på Stället enligt vår plan. Vi önskar
förstås också att det innebär att vår personal (rekryterad från våra medlemmar) får fortsatt förtroende.

I slutet av september drabbades Jakobsberg av ett
kraftigt regnväder som gjorde att vår lokal drabbades av en stor översvämning. Som tur var så sken
solen på söndagen och vi flyttade verksamheten
utomhus och körde 5-kamp. Här gör Samira ett
tappert försök att välta flaskor med boll.

Halloween firades med disco och ansiktsmålning.
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Runt Länet
Norrtälje
FUB Norrtälje kommer till:
Nedan är en nyhet i Norrtelje Tidning från
november 1965 , när FUB Norrtälje bildades.
I år firar vi 50 år som förening och festen är (var vid
denna tidnings utgivning) på Culinar på Campus
Roslagen. I nästa nummer kommer det bilder från
festen som har närmare 100 anmälda.

Årsmöte
Välkomna till ROS, Hamnvägen 12 Norrtälje,
lördagen 27 februari kl 13.00. Det blir även
musikunderhållning då.
Gott Nytt År önskar styrelsen
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Sigtuna

Runt Länet

Korvgrillningsdag
Som ett försök med att värva nya medlemmar till
FUB Sigtunas lokalförening anordnades en korvgrillningsdag med tipspromenad den 5:e sep. Detta
ägde rum i Rävsta friluftsområde, mellan Märsta
och Sigtuna. Vi hade tur med vädret som var soligt
och fint. Dagen resulterade i att vi kunde registrera
några nya medlemmar till lokalföreningen och får
därmed betrakta evenemanget som lyckat.
Disco
Plats: Kunskapens hus, Arlanda gymnasium,
Vikingavägen 2, Märsta.
Pris: 70 kronor för medlemmar, ledsagare 30 kronor.
Icke medlemmar 100 kronor.
Datum se tidningens baksida.

Korvgrillningsdag i Sigtuna

Botkyrka Salem
Innebandy
Innebandyn är 17.30 -19.00 på tisdagar i
Björkhagaskolan.
Vi spelar i Björkhagaskolans gymnastiksal A mellan
klockan 17.30 - 19.00.
Taxi adress: Björkhagaskolan, Högbrinksvägen 4,
Tumba.
Du behöver gymnastikskor, en vattenflaska och en
innebandyklubba. Vill du byta till gymnastikkläder
tar du med dig det och en handduk, om du ska
duscha efteråt.
Inga kostnader och ingen anmälan du kommer bara
till samlingen kl. 17.15
Klippan ordnar Klubbmöte på onsdagar
Vi börjar klockan 18.00 och håller på
till klockan 20.30. Alla är välkomna dit.
Det kostar inget och du behöver inte anmäla dig.
Plats: ABFs lokaler, Hallundavägen 26 i Norsborg.
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Runt Länet
Sollentuna Väsby
Lokalföreningen FUB Sollentuna-Väsby firade
45-årsjubileum
Oj vad åren går fort! Vi satt i styrelsen och kom
plötsligt på, att det måste vara jubiléumsår i år. Jag
trodde, det var 40-årsjubiléum, men minnesgoda
kamrater i styrelsen nickade och sa att det var
45-årsjubiléum!! Vi blickade bakåt och inte framåt
och upptog en nygammal tradition med bussresa.
Vårt mål skulle bli Parken Zoo i Eskilstuna.

inlevelsefullt om djuren, och hur de lever i naturen.
Vi lärde oss en hel del om bl. a Visayavårtsvin, surikat, dvärgflodhäst och jätteutter. Över lag så slogs i
alla fall jag av, att det var så många annorlunda djur,
som jag inte hade en aaaaning om, att de fanns!
På ett ställe tillägnat de små besökarna, så fick vi
lära oss om både källsortering, och hur avloppsvatten renas. En stor toalettstol (utan vatten och spolmöjligheter) men med skojiga prutt-ljud fick både
stor och liten besökare att le lite extra.

Här bär det snart av i buss.
Lördagen den 12 september 2015 hade vi beställt
en härlig buss, som även tog personer med rullstol.
Ett förväntansfullt gäng på nästan 30 personer från
både Sollentuna och Väsby kom fram till djurparken
precis, när en regnskur kom. Men när vi väl kommit in genom grindarna, så blev vädret bara bättre
och bättre. Vid lunch var det strålande sol. Vi gick i
smågrupper och beundrade den fina anläggningen.
Här har man byggt stora inhägnader för djuren,
så de kan vistas både ute och inne. Ibland hade
djuren en tunnel ovanför besökarnas gångstråk. Vi
fick verkligen spana både högt och lågt för att hitta
dem. Vi hade tur och kunde närvara, då en del djur
utfordrades också. Djurskötarna berättade mycket

Här är en jättemyrslok. Gissa var huvudet sitter?
Vi samlades åter vid bussen vid 15-tiden fulla av
intryck och glada minnen. Under färden hem kom
regnet emot oss. En sån tur vi har haft med vädret
under dagen!
Några i vårt gäng uppskattade nästan bussresan
mer än djurparken. Att sitta längst fram och på
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Runt Länet
Sollentuna Väsby
övre plan i en dubbeldäckare kan få vem som helst
att känna sig som vägens herre.
Vi var fem av åtta styrelseledamöter med på resan.
Vi kunde i lugn och ro prata med övriga medlemmar i föreningen och även med varandra under den
bekväma bussfärden Det känns alltid värdefullt att
träffa våra medlemmar och utbyta åsikter och ibland
kunna ge information.
Lite trötta och mycket glada kramade vi om varandra
vid middagstid vid Väsby och därefter vid Sollentuna
pendeltågstation. Nu får vi gå hem och fundera på,
hur vi skall fira 50- årsjubiléet.
Ulrika Lindgren

Det kändes bra att djuren inte kom ut till oss.

Häggarna på arena satelliten

Datum:
12 december.
Lördag
1 september 2012
Plats:
Busstorget,
Klockan
18.30 –Sollentuna
21.30 station.
Dans för unga/vuxna med funktionsnedsättning
Entré: 80 kronor, ledsagare 30 kronor.
l
Entré: 75:–
s til
n
a
För ledsagare 25:–
D
over

Musikcafé på Eldkvarn
DizC
(fika & bulle ingår)

Här får vi mata surikaterna med larver.

Arena SATELLITEN
som ligger
på
Öppet:
varje
onsdag
18:30-20:30 (förutom skollov)
Allfarvägen 4 vid busstorget Sollentuna station.
Lätt att ta tåget till Sollentuna station,
Plats:
Restaurang
Eldkvarn, Häggviks gymnasium.
uppgång mot
busstorget.
Beställ Färdtjänst (taxi) till:

(Information 08-579 228 60, 579 228 65)

VÄLKOMNA!
Höstens danser: 29/9, 27/10 och 1/12.
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Runt Länet
Stockholm
Nytt rättsombud
Stockholm har fått ett nytt rättsombud i och med
att Stefan Fagerström genomgått grundutbildningen
under hösten 2015. Rättsombuden fungerar som
en avlastning för FUB´s jurister och hjälper FUB:s
medlemmar med frågor om lagar och rättigheter.
Det kan gälla till exempel din rätt till bostad, personlig assistans, ledsagare eller daglig verksamhet.
Rättsombuden kan även hjälpa till med att skriva
brev och överklaganden.

Danser och discon på Fryshuset
Årets sista ordinarie FUB-dans på Fryshuset är
fredag 4 december då Callinaz spelar. Då är det
också sista chansen att köpa biljett till årets Julfest
på Fryshuset som är den 11 december. Biljetterna
kostar 250 kr/styck och då ingår jultallrik, livemusik
och en julklapp.

Stefan nås under kansliets ordinarie telefontider.

Callinaz spelar på Fryshuset 4 december

Fritidsaktiviteter
Om du inte redan är med i en fritidsaktivitet vill
vi gärna tipsa om att komma och prova på någon
av våra aktiviteter. Vi har egna aktiviteter för alla
åldrar och samarbetar med flera föreningar i andra
aktiviteter dit du också är mycket välkommen att
prova på.

Nästa år är den första FUB-dansen fredag
29 januari. Första FUB-discot är fredag 5 februari.
Hela vårens program finns på fubstockholm.se och
skickas även ut till alla medlemmar i FUB Stockholm
under december månad.

Alla FUB-medlemmar i Stockholms län och övriga
landet är välkomna på alla våra aktiviteter och
danser. På vår hemsida, www.fubstockholm.se ,
finns tips på många fler aktiviteter, varav flera som
vi stödjer och där du som FUB-medlem har rabatt
på avgiften.

Date spelar på Fryshuset den 29 januari.

Fotbollslaget MIK All Stars har samling inför träningsmatch
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Runt Länet
Stockholm

Kommande evenemang våren 2016
VIP-kväll för barnfamiljer på MegaMind.
Lördag 30 januari kl 17.00 – 20.00 har vi, tillsammans med RBU, en VIP-kväll på Tekniska Muséets
utställning ”Mega Mind” för barnfamiljer. Föranmälan görs till FUB Stockholms kansli. Uppge antal
vuxna och antal + ålder på barn som kommer. 50
kr per familj kostar kvällen och då ingår förtäring i
form av en lättare middag.

Följ FUB Stockholm via medlemsbrev, hemsida och
Facebook
Under december månad skickas årets sista
medlemsbrev ut till alla medlemmar i FUB Stockholm. Det läggs även ut på hemsidan och skickas
ut via mail till dig som på vår hemsida angett att du
vill ha brevet via mail. Titta in på vår hemsida för
aktuell information om vad som är på gång. Vi finns
även på Facebook!

Kansliet är stängt under mellandagarna och öppnar
igen den 7 januari.

Familjedag med teater. Lördag 19 mars kl 13.00
-15.00 är barn med funktionsnedsättning i åldern
3-12 år och deras familjer välkomna på föreställning med Pantomimteater på Forum Funktionshinder, Tideliusgatan 12 . Biblioteket kommer att hålla
öppet och det bjuds på fika till barn och vuxna.
Det kommer även finnas ritbord och fiskdamm.
Evenemanget är ett samarrangemang mellan FUB
Stockholm, RBU och Habilitering & Hälsa.
Anmälan görs via www.habilitering.se/kalendarium

Årsmöte 13 mars. Söndag 13 mars hålls årsmöte
i FUB Stockholm och Stockholms-Klippan. Separat
kallelse går ut till alla medlemmar.

FUB Stockholm
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm
Tel: 08-600 16 74
info@fubstockholm.se
www.fubstockholm.se
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Södra Roslagen
Disco i Täby centrum
Kamratföreningen ordnar DISCO för vuxna med
funktionsnedsättning (från 21 år) fredagen den
20 november 2015 kl 19-22 på Föreningsgården i
Täby C (ingång Esplanaden 13 under biblioteket).
Inträdet är 50 kr.
Kamratföreningen säljer korv, läsk mm.
Välkommen!

Stor brist på LSS-boenden i Täby
Bristen på LSS-boenden är ett stort problem i Täby
och i övriga kommuner i Södra Roslagen. FUB
ordnade ett mycket välbesökt möte i boendefrågan
med representanter från kommunfastigheter och
social omsorg i Täby kommun.
Det finns idag ett behov av cirka 35 lägenheter (service- och gruppboenden). Denna siffra växer och
redan nästa år är det drygt 50. Kommunen presenterade de konkreta planerna just nu vilket inskränker sig till 12 gruppbostadsplatser under 2017.
Detta betyder förstås att många unga inom LSSkretsen inte kommer att kunna få en bostad i Täby
under överskådlig tid.

Funkismello 2016 i Täby och Danderyd
Funkismello är en sångtävling för dig från 15 år.
Syftet med festivalen är att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet att aktivt delta i kulturlivet.

Många av deltagarna var upprörda över den dåliga
planeringen varför ett uppföljningsmöte planeras
under våren där de ansvariga får chansen att presentera en åtgärdsplan.

Täbys uttagning till Funkismellot 2016 är onsdagen
den 25 november 2015 kl 19.00 på Tibble teater.
Det är fri entré till festligheten och du behöver inte
föranmäla dig. Kom och heja på din favorit!

Mötet resulterade i att föreningen har fått 11 nya
huvudmedlemmar och 13 nya familjemedlemmar i
Täby.
Vill du veta mer om vad som händer i frågan kan du
maila Sören Wiklund på wiklund.soren@gmail.com.

Södertälje Nykvarn

Danderyds uttagning till Melodifestivalen är den 21
november klockan 18.00 på Danderydsgården. Nu
kan du köpa biljetter till uttagningen för 50 kr på
tickster.se – sök på melodifestivalen
Det vinnande bidraget tävlar tillsammans med
vinnare från andra kommuner i Sverige i den stora
riksfinalen på Cirkus i Stockholm den 25 april 2016.

Dans på Trombon
Datum se baksidan.
Plats: Campusgatan 26
Klockan: 19:00-22:00
Entré: 120 kronor, ledsagare gratis.
Disco på Allaktivitetshuset
Plats: Barrtorpsvägen 1 A, ingång ovanplan.
Entré: 75 kronor, ledsagare gratis.
Datum för danser och discon finns på tidningens
baksida.
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Lokalföreningarna i länet

Läns-Klippan

BOTKYRKA-SALEM
Ordförande: Ylva Berglund,
Telefon: 070-722 21 14,
e-post: ylvaberglund@bredband.net
		
HUDDINGE
Ordförande: Christina Jansén
Telefon: 073-586 55 74,
e-post: huddingefub@gmail.com		
		
JÄRFÄLLA-UPPLANDS-BRO
Ordförande: Anna-Karin Törnberg,
Telefon: 08-58 35 00 06,
e-post: anna.karin.tornberg@glocalnet.net

ORDFÖRANDE
Lennart Bäck,
Järfälla-Upplands-Bro
lennart_beck@hotmail.com

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

Stefan Westerdahl,
Botkyrka-Salem

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

ERSÄTTARE
Elham Aghababa
Södra Roslagen

Margareta Magnusson
Sollentuna-Väsby-Sigtuna
08-754 28 16

NACKA-VÄRMDÖ
Ordförande: Lillemor Johansson,
Telefon: 08-715 79 89,
e-post: lilljoh55@gmail.com
NORRTÄLJE
Ordförande: Britt-Inger Halvorsen,
Telefon: 070-356 64 48,
e-post: h.brittinger@gmail.com
SIGTUNA
Ordförande: Jan Olson,
Telefon: 073-983 52 85
e-post: jangolson.1@gmail.com
SOLLENTUNA-VÄSBY
Ordförande: Ulrika Lindgren,
Telefon: 08-754 20 65
e-post: ulrikalindgren@yahoo.com
Postansvarig: Margareta Magnusson
Telefon: 08-754 28 16

e-post: margareta-magnusson@tele2.se
STOCKHOLM
Ordförande: Iren Åhlund
Telefon: 073-159 37 49
e-post: iren.ahlund@gmail.com
Kansli: Telefon: 08-600 16 74,
e-post: kansli@fubstockholm.se
SÖDERTÄLJE-NYKVARN
Ordförande: Christina Corbell
Telefon: 076-337 30 11,
e-post: familjen.corbell@gmail.com
Kansli: Telefon: 08-550 352 69,
e-post: fub.sodertalje.nykvarn@outlook.com
SÖDRA ROSLAGEN
Ordförande: Gunnar Råhlander,
Telefon: 08-756 22 19,
e-post: gunnar.rahlander@telia.com

LEDAMÖTER
Catharina Källström,
Nacka-Värmdö
Jens Persson,
Huddinge
Lena Virgin
Södra Roslagen

Krister Ekberg
Stockholm
Yngve Nilsson,
Sollentuna-Väsby

Länsförbund

ORDFÖRANDE
Harald Strand
Botkyrka-Salem
070-984 84 85
harald.strand@telia.com
VICE ORDFÖRANDE
Catharina Björkander
Huddinge
076-038 64 73
bjorkander@gmail.com

margareta-magnusson@tele2.se

Bo Nilsson
Lidingö
070-473 57 61
bo.nilsson@comhem.se
Iren Åhlund
Stockholm
073-159 37 49
iren.ahlund@gmail.com
ERSÄTTARE:
Lennart Bäck,
Järfälla-Upplands-Bro
070-98 478 56
lennart_beck@hotmail.com
Christina Corbell
Södertälje
076-337 30 11
familjen.corbell@gmail.com

Posttidning B

Danser i Länet 2016
För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.
December
4		
4		
11		
11		
12		

Orkester		
Björn och Linda		
Per-Håkans		
Julfest (endast förköp)
Tuneups		
Häggarna		

Plats			
ABF-huset		
Fryshuset		
Fryshuset		
Trombon		
Arena Satelliten

Arrangör
Huddinge
Stockholm
Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Sollentuna kommun

Januari 		Orkester		Plats			Arrangör
22		
Ankies			
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
29		
Date			
Fryshuset		
Stockholm
29		
Disco			
Allaktivitetshuset
Södertälje-Nykvarn
31		
Disco			
Arlanda Gymnasium
Sigtuna, ABF
Februari
5		
5		
12		
12		
19		
26		
26		
28		

Orkester		Plats			Arrangör
Disco			
Fryshuset		
Stockholm
Effect			
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
Björn och Linda		
ABF-huset		
Huddinge
Callinaz			
Fryshuset		
Stockholm
Hans Rytterströms
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
Sandins			
Fryshuset		
Stockholm
Disco			
Allaktivitetshuset
Södertälje-Nykvarn
Disco			
Arlanda Gymnasium
Sigtuna, ABF

Mars 		Orkester		Plats			Arrangör
4		
Edwings		
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
11		
Häggarna		
ABF-huset		
Huddinge
11		
Jenny Sahléns		
Fryshuset		
Stockholm
11		
Disco			
Allaktivitetshuset
Södertälje-Nykvarn
18		
Disco			
Fryshuset		
Stockholm
18		
Take Five		
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
20		
Disco			
Arlanda Gymnasium
Sigtuna, ABF

