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Ordförande har ordet!
Ord – bara ord!
Det svenska språket verkar svårt att förstå – för alla!
Ibland används ord för att förvilla oss – av politiker
och andra makthavare.
Ibland läser vi in vad vi vill det ska stå – vi blir som
små barn och hör vad vi vill höra.
Många ord blir svåra för att de kan misstolkas eller
tolkas på alternativa sätt.
Ta det som står i FN deklaration om mänskliga rättigheter och gäller i alla länder som är med i FN; ”alla
människor är lika värda”. Det efterföljs väl knappast
ens i Sverige?
Eller ta grundpelaren i LSS som ständigt misstolkas
av både LSS-handläggare och av domare i Förvaltningsrätterna; ”leva som andra i gemenskap med
andra”.
Vi kan även ta med det som i juridiken kalls ”Likhetsprincipen”, dvs. allas likhet inför lagen. Är det någon
som tror på det?
Ett annat ord från LSS som missbrukas av myndigheter är ”goda levnadsvillkor”. Jag läser i kommunernas
LSS beslut, ”att NN redan har goda levnadsvillkor –

utan den nya sökta insatsen”. Och vad värre är så
diskuterar Förvaltningsdomstolarna i samma anda!
Det är märkligt hur de kan avgöra om jag har goda
levnadsvillkor, det kan väl bara jag själv. Och de får
inte avslå en sökt insats i LSS på dessa premisser –
utan avslag kan bara ges om jag inte har behov av
just den insatsen som jag nu sökt.
Ett annat svårt ord i LSS är ”kontinuitet”. Här verkar
de flesta myndigheterna ha problem? Insatser som
ges i LSS ska pågå så länge behovet finns. Den enskilde måste kunna lita på detta. Trots detta är numera
de flesta LSS beslut tidsbegränsade!
Det kanske mest upprörande är nog begränsningen
av det bärande begreppet ”självbestämmande”. Hur
ofta får du själv bestämma vad du ska göra, resa,
bo eller vem du skall bo med och vilka som är dina
boendestödjare? Möjligtvis om du har personlig assistans. Jag tror att det är främsta orsaken till att så
många fler än var tänkt vill ha den insatsen. För vem
vill bo i en gruppbostad som alltmer börjar likna
en institution och där du i princip inte bestämmer
något själv?
Det är dags att vi tar de viktiga orden på allvar! Och
blir överens om vad de betyder!

/Harald
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Vad är social isolering?
Till reclaimLSS.org fick vi i november ett epostmeddelande från en person som bifogade en kommuns
överklagande av en dom till Kammarrätten. Kommunens argument gjorde att vi häpnade.
Historien börjar så här. En ung vuxen fick indragen
kontaktperson av en kommun i Mellansverige. Personen hade inte många egna vänner utan bodde
med sin bror och sin mor.
Dock var hans mor halvårsvis i sitt hemland, så brodern
och broderns vänner utgjorde
den största sociala kontakten.
Motiveringen från kommunen
som drog in ansökan var att han
inte var socialt isolerad. Kommunens indragning av kontaktperson överklagades till förvaltningsrätten som gav den
enskilde rätt med motiveringen
att han inte ska behöva förlita
sig på sin bror för att få goda
levnadsvillkor.
Sedan tog det hela en märklig
vändning. Kommunen valde att
överklaga till Kammarrätten,
prövning där väntar man fortfarande på. Det märkliga var dock inte att kommunen överklagade utan
deras nya inställning och argument till att Kammarrätten bör pröva ärendet, kommunen skriver:
”Frågan i målet gäller framför allt hur isolering ska
definieras i ett allt mer digitaliserat samhälle där
ungdomar, och även äldre, umgås mycket med andra
människor via sociala medier och olika chat-sidor”.
Vidare menar man: ”Samhället och hur vi lever våra
liv är mycket förändrat sedan början av 1990-talet.
Mycket av framför allt ungdomars umgänge i dagens samhälle sker via nätet på dator, surfplattor
och smarta telefoner. Nu kan man ha ett rikt umgänge med andra människor utan att träffas fysiskt.”
I slutet tillägger kommunen att personen har 137
vänner på Facebook.
Kommunen vill att rätten ska pröva om digitala kon-

takter kan likställas med fysiska kontakter. Kommunen bortser ifrån de kvalitativa aspekterna av sociala kontakter och bortser dessutom helt från vikten
av fysisk mänsklig närvaro, att se personens ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det senare är relativt nytt.
Tidigare motiverade många kommuner den icke
existerande sociala isoleringen med att den enskilde
har boende och daglig verksamhet. Man menar att
den enskilde träffar andra
människor och därför inte
kan anses vara socialt isolerad i lagens mening. Vad
står det i förarbetet till LSS
angående social isolering?
Ingenting faktiskt. Däremot
står det:
”En viktig uppgift för kontaktpersonen skall vara
att bryta den funktionshindrades isolering genom
samvaro och genom hjälp
till fritidsverksamhet.”
Vad betyder begreppet
socialt isolerad?
Det diskuteras i en rapport
från Folkhälsovetenskapligt Centrum i Linköping
om social isolering. Man kan skilja mellan social och
emotionell isolering. Man kan exempelvis vara i ett
socialt sammanhang eller bland andra människor
men kan sakna någon att anförtro sig åt och därmed
uppleva en social isolering. Det finns också en kvantitativ och en kvalitativ aspekt av social isolering. Man
kan ha många kontakter på exempelvis ett gruppboende men de behöver inte vara kontakter som
är av den kvalitetet att det bryter ens isolering. Ett
typexempel är att man inte kan kommunicera med
sina grannar trots att man är tillsammans med dem.
Kommunerna och förvaltningsrätterna antar allt
för ofta en kvantitativ definition av social isolering,
exempelvis att det finns ett antal individer i ens direkta omgivning, därför är man inte socialt isolerad.
Eller så har man möjlighet att göra en eller två
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aktiviteter i veckan, vilket anses vara tillräckligt för att
bryta isoleringen. Den kvalitativa aspekten av dessa
kontakter eller aktiviteter lämnas alltför ofta åt sidan
vid bedömningen av den enskildes situation. Avslutningsvis så bör vi i vår argumentation mot avslagen

om kontaktperson motsätta oss en ensidig tolkning
av begreppet socialt isolerad. Tolkningen att det
räcker med 137 vänner på facebook för att socialt
sett ha godalevnadsvillkor är löjeväckande.

Rapport om insatsen kontaktperson
Vi har gjort en rapport om insatsen kontaktpersons
utveckling. Ni kan hitta den i sin helhet på vår hemsida www.fubstockholmslan.se/rapporter här presenterar vi delar av resultatet:

det 146 domar om kontaktperson, 2012 var det 216
domar. En ökning på 48 procent på bara ett år. År
2013 var det 210 domar och då vann kommunen 90
procent av målen och den enskilde bara 10 procent.
Ökningen av antalet mål är en trend som inte är unik
Vi har undersökt insatsens utveckling mellan åren
för insatsen kontaktperson utan kan ses generellt, en
2002 till 2012 och
artikel från Dagens
även undersökt Diagram 1. Insatsernas utveckling 2002-2012, hela landet
nyheter konstaterutvecklingen av
ade en ökning av
domar över ininkomna mål hos
satsen i förvaltförvaltningsrätten i
ningsrätten. Vad
Stockholm med 64
gäller insatsens
procent mellan 2011
utveckling
har
och 2012.
den ökat från 14
642 insatser år
Detta tyder på att
2002 till 19 667
det i hela landet har
insatser år 2012
blivit svårare att få
vilket redovisas i
insatsen
kontaktdiagram 1.
person. När vi får
rapporter om komDiagram 2. Hur många kontaktpersoner finns det i relation till
Från och med
muner som avslår
antal insatser på daglig verksamhet?
år 2009 minskar
kontaktperson med
antalet kontakhänvisning att man
tpersoner i rehar facebookvänner
lation till antal
så är det väl inte så
insatser på dakonstigt att siffrorna
glig verksamhet
visar en relativ minvilket kan ses i
skning av insatsen.
diagram 2. Detta
Det är från vårt persgäller även i relapektiv svårt att förstå
tion till antal invarför
kommuner
satser för bostad
skär ned på en insats
med särskild service, där det år 2009 var 0,86 konsom främjar livskvalitet. Kontaktperson är inte heller
taktpersoner på varje boendeinsats medan det 2012 en insats som är särskilt dyr för kommunen. Sannoendast var 0,82 kontaktpersoner per boendeinsats.
likt är det en negativ trend som sveper över Sveriges
Vad gäller domar i förvaltningsrätterna har de ökat.
kommuner.
Vi har fört statistik på domar om kontaktperson som
Text och diagram: Emanuel Mörk
finns i JP infonets databas över LSS-domar. 2011 var
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Verkstadsklubben Västerbroplan:

Personalen pratar så
Verkstadsklubben Västerbroplan ordnade ett möte
för verkstadsklubbarna i Stockholm
hos FUB Stockholm.
De pratade om viktiga saker:
Vem bestämmer när jag får vara i gemensamhetsutrymmet,
som ofta kallas servicen.
∙ Vad händer när jag går i pension?
∙ Vad är bra med verkstadsklubbar?
Servicen
Alla har rätt att vara i servicen när de vill
men i många gruppbostäder är ofta servicen stängd.
I en gruppbostad är det bara öppet mellan 18.00 och 19.00.
Andra gruppbostäder har alltid servicen öppen,
men många stänger redan klockan 21 på kvällen
och det är tråkigt att inte kunna titta på tv tillsammans
och vara med sina vänner.
Laga mat hemma
Nästan ingen får hjälp med att laga sin mat hemma
i lägenheten.
De flesta äter tillsammans i servicen
och de kan inte bestämma vilken mat de vill ha.
Personalen pratar i mobilen
Många klagade på att personalen pratar mycket i sina
privata mobiler och att de sitter vid datorn.
Personalen ska inte ha sina privata mobiler på jobbet
tyckte många och det är störande när vi ska äta
och personalen hela tiden pratar i sina mobiler.
Vi har klagat hos chefen men det hjälper inte.
FUB kanske kan diskutera problemet.
Att bli pensionär
∙ Många vill vara kvar på sin dagliga verksamhet
när de pensioneras men alla får inte.
∙ Man kan lika gärna gå i pension på en gång
för daglig verksamhet är inget jobb, sade en deltagare på mötet.
∙ Kan man pensionsspara när man har sjukersättning?
∙ Man kan göra vad som helst när man gått i pension.
∙Får man vara kvar på Vår teater
när man har gått i pension?
∙ Gå med i PRO och SPF.
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mycket i sina mobiler
Verkstadsklubbar
Verkstadsklubbarna pratar om viktiga frågor
och är med och bestämmer
på den dagliga verksamheten.
∙ Det är bra att prata med en cirkelledare och inte personal.
Vi lyssnar på varandra och ordnar stormöten.
∙ Verkstadsklubben är rolig och
det är demokrati att vara med och bestämma.
Bostadsklubbar
På mötet fick deltagarna också information om bostadsklubbarna i stan.
Attendos gruppbostäder har bostadsklubbar.
Varje stadsdel har en bostadsklubb.
Alla som vill får vara med och de har pratat om det här:
∙ Kontaktperson
∙ Färdtjänst
∙ Djur i bostaden
∙ Kabel-tv
∙ Brandövning
∙ Tystnadsplikt
∙ Ska det heta vårdare?
∙ Ska det heta brukare?
Text: Kitte Arvidsson
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Runt Länet
Järfälla-Upplands-Bro
I Järfälla–Upplands-Bro är vi som vanligt väldigt
optimistiska. Inför valet uppvaktade vi våra
politiker i valstugorna på torget. Klara delade ut
gröna kuvert.
Vi insåg då att våra lokala politiker inte har någon
eller väldigt liten kunskap om vår grupp. Vi vill inte
tro att det beror på bristande intresse så vi satte
ihop en lättläst lista i punktform med bilagor för
fördjupad läsning som vi skickade till alla gruppledare. Listan innehöll bland annat önskemål om
kommunal fritidsverksamhet för funktionshindrade,
inrättande av fritidskonsultent, etablering av gymnasiesärskola, ekonomisk situation för boende i
gruppbostad, uppföljning av gruppbostäder och
daglig verksamhet. Vi bad också om återkoppling
på vår önskelista. Nedslående var att endast tre
partier valde att svara, varav två skriftligt. Vi konstaterade att vi inte står högst upp i prioriteringen.

Efter valet har vi i Järfälla ett samarbete mellan
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.
De har lagt en gemensam politisk plattform där vi
inte någonstans kan hitta ord som funktionshinder,
handikapp, tillgänglighet, särskilda behov etc.
Men skam den som ger sig. Vi har nu skickat önskemål om möte med ledande politiker där vi vill
fortsätta en diskussion om vår önskelista samt
informera om FUB och levnadsvillkoren för våra
medlemmar.
Den 14-15 november deltar vi tillsammans med
Järfälla kommun på Fritidsmässan.
För övrigt fortsätter verksamheten på Stället. Se
kalender på vår hemsida http://www.fub.se/lokalt/
fub-jarfalla-upplands-bro/kalender
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Runt Länet
Huddinge
I Huddinge har vi haft traditionsenlig höstupptakt
på Sundby Gård i slutet av augusti, vi var många
som kom i det fina vädret, gick tipspromenad, grillade korv och hade det mysigt med goda vänner.

huset? Nästan alla var mycket positiva, det som var
negativt är att det är trångt med alla rullstolar. Så är
det, men det är svårt att hitta en bra lokal i Huddinge. Förslag mottages tacksamt.
2014 firar FUB Huddinge 40 år, det firar vi med
en liten fest den 30 november. Julbord och musik.
Inbjudan kommer med posten till våra medlemmar
i Huddinge.

Julgransplundring har vi som alltid i Klockargården
den 10 januari. Det blir dans kring granen, kaffe
med dopp, lotterier och uppvisning av Folkdansgillet Vargarna. Samt att tomten kommer.

I samband med valet delade vi ut
“Gröna kuvert” till politiker och i valstugor.
Mottagandet var förvånande svagt, okunskap kan
man åtgärda medan ointresse är svårare. Vår stora
utmaning i Huddinge är att vända den trenden, våra
politiker ska bli intresserade av våra frågor och veta
vilka våra medlemmar är.
Danserna är igång igen, nu senast var det Björn
och Linda Rapp som spelade så det stod härliga till.
Det är så bra för mitt humör att vara på danserna,
jag blir både glad och varm i hjärtat när jag ser alla
glada gäster, både medlemmar och deras personal.
Senast delade vi ut en enkät till boendepersonal för
att höra hur de tycker att danserna fungerar i ABF-

I Huddinge har vi turen att ha två medlemsrådgivare, en av dessa presenterar sig är,
Christina Jansén.
“Jag heter Christina Jansén och är medlemsrådgivare i FUB Huddinge. Jag är 60+ och har en son med
Downs Syndrom och autism. Han har varit medlem
sen har var baby. Jag sitter med i styrelsen sen början av 2000-talet, jag är också med i Länsförbundets
styrelse”.
Ni kan nå mig dels på telefonnr 08 740 24 07
mellan kl 19.00-20.00 eller maila gärna
thorvaldsdotter@hotmail.com .
Danser i ABF-huset i Huddinge:
Tid: 18:30-21:30, insläpp: 18:00,
Entré: 100 kr för medlemmar, 120 kr övriga,
ledsagare gratis. Datum se baksidan.
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Runt Länet
Södra Roslagen
Vallentunamedlemmar har chansen att påverka
kommunen.
Onsdagen den 5:e november hölls ett medlemsmöte i Vallentuna för att engagera medlemmarna i
arbetet tillsammans med kommunen.

Sollentuna-Väsby
FUB Sollentuna-Väsby deltog i Sollentuna
Föreningsmässa i Stinsens köpcenter som den 18
oktober.

Det pågår ett planeringsarbete i kommunen där
det finns stora möjligheter att påverka politikerna
väldigt konkret. I första hand handlar det om att förbättra LSS-boendes ekonomi genom ett eventuellt
införande av ett kommunalt bostadstillägg.
Alla medlemmar är mycket välkomna att delta och
uppmanas därför att kontakta Sören Wiklund,
070-876 8600 eller mail: wiklund.soren@gmail.com
Österåkers kommun också i planeringsfasen
Samma sak i Österåkers kommun, här pågår diskussioner om ett eventuellt införande av ett kommunalt bostadstillägg för LSS-boende. Fler engagerade
medlemmar behövs för att driva denna viktiga
fråga. Kontakta Jörgen Johansson,
070 754 0853, jorgen.johansson@nui.se

På bilden ovan ser vi ordförande Ulrika Lindgren
i samspråk med två intresserade mässbesökare.
På bilden under syns den tidigare Länförbundsordföranden Lotte Blumenthal och förre ledamoten
Gun Sundin. Båda är aktiva i FUB Sollentuna-Väsbys
lokalförening.

Täby kommun
Viktiga frågor drivs men fler engagerade
medlemmar behövs.
• Ekonomin för våra medlemmar är en ständigt
aktuell fråga. Det kommunala bostadstillägg, KBH,
urholkas på grund av konstiga indexjämförelser.
• En annan viktig fråga är Habiliteringsersättningen
som inte har höjts på många år.
• Bostadssituationen är kritisk, inget serviceboende
har startats sedan 2006 och behoven bara växer.
Kontakta Sören Wiklund, 070-876 8600 eller mail:
wiklund.soren@gmail.com för

Musikcafé!
Varje onsdag är du välkommen till Café Eldqvarn
för att lyssna på musik och fika.
Fri entré, billigt fika och musikunderhållning
av trubadur. Tid: 18.30 – 20-30.
Vi följer skolans terminer och har stängt på loven.
Danser på Arena Satelliten
Se tidningens baksida.
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Runt Länet
Sigtuna
Den 9 oktober anordnade kommunens anhörigkonsulenter i Sigtuna kommun en anhörighetsdag
med öppet hus i kommunhuset. Inbjudna var alla
föreningar som har någon form av anhörigstöd.
Anhörighetsdagen invigdes av ordförande i
kommunalfullmäktige.
Dagen gav möjlighet att möta politiker, handläggare
och tjänstemän som hanterar LSS-frågor.
Sigtuna FUB lokalförening var naturligtvis på
plats med ett bord för att försöka informera och
marknadsföra våra hjärtefrågor. Vi hade ett bord
med informationsmaterial som distribuerades till
intresserade besökare.
Lokalföreningen hade också bjudit in Harald Strand
från länsförbundet. Harald höll ett uppskattat föredrag om “LSS - vem har ansvaret”. Åhörarsalen var
fullsatt med anhöriga och representanter från andra
föreningar samt handläggare och omsorgsansvariga
från kommunen. I detta sammanhang fanns det
också möjligheter att ställa frågor till Harald och
lokalföreningen.
Själva utställningen gav också möjligheter till att
skapa nya nätverk med andra föreningar som vi tillsammans kan ha ömsesidigt utbyte av i framtiden.
Disco på Arlanda Gymnasium
Tiden är 13:00-15:30. Datum se baksidan.
Adress: Vikingavägen, Märsta.
Entré: 70 kronor för medlemmar, ledsagare 30,
ej medlem 100 kronor.

Södertälje

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

Norrtälje
Välkommen på invigning och öppet hus i lokalen på
ROS, Hamnvägen 12.
Onsdagen 3 december kl 16:00 – 18:30
Träff med anhörigkonsulent den 15 oktober besöktes av 7 personer. Det blev bra diskussioner om hur
vi anhöriga upplever kontakten med kommunen
boende, daglig verksamhet, Försäkringskassan
medmera.

Botkyrka-Salem
Klara-projektet startade 2007 av Socialförvaltningen
i Botkyrka.
Projektet riktade sig till föräldrar med funktionsnedsättning i form av utvecklingsstörning eller
nedsatt intellektuell funktionsförmåga med barn
0-18 år i Botkyrka kommun.
Projektet avslutades i juni 2010 och övergick till
Botkyrka kommuns ordinarie verksamhet med
namnet STORAKLARA.
Det enträgna Klara-arbetet har nu burit frukt och
gruppens behov har synliggjorts i Botkyrka kommun.
Det har bildats ett Klara-team med handläggare och
fyra kontaktpersoner som är knutna till familjerna.
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Runt Länet
Stockholm
Det har varit en hektisk höst med flera stora
evenemang i FUB Stockholm såsom FUB-kryssning
med Viking Line och föreställning på Cirkus med
Glada Hudik-teatern.
Liksom många andra lokalföreningar inom FUB
försökte vi inför valet att uppmärksamma

Valbuss

Valdans

politikerna på hur verkligheten ser ut för en person
med funktionsnedsättning idag. Vi genomförde
också en så kallad valturné till gruppboenden och
dagliga verksamheter med buss och orkester där
syftet var att få fler att gå och rösta. Glädjande nog
verkar också valdeltagandet hos personer med utvecklingsstörning ha ökat kraftigt i årets val.
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Runt Länet
fortsättning Stockholm
Som en av 3 ideella föreningar har vi haft möten
med Samtrans och Stockholms stad angående de
stora problem som Samtrans haft med att leverera
turbundna resor (skolskjuts och resor till daglig
verksamhet) av godtagbar kvalitet sedan de tog
över som ensam aktör den 1 juli.
Som ett led i detta ingår nu FUB Stockholm i en
arbetsgrupp i staden vars syfte är att tydliggöra
vilka krav staden ska ställa på utförare av turbunden
trafik.

Läs mer om aktiviteterna samt om de samarbeten
vi har med andra föreningar på vår hemsida,
www.fubstockholm.se. Anmälan till aktiviteterna
görs till kansliet via info@fubstockholm.se eller
telefon: 08-600 16 74.
Danser och discon på Fryshuset
Årets sista ordinarie FUB-dans på fryshuset är fredag 5 december då Mickey´s spelar.

Fritidsaktiviteter
Se här nedan när våra fritidsaktiviteter slutar i december och börjar i januari.

Nästa år är den första FUB-dansen fredag 23
januari. Första FUB-discot är fredag 13 februari.
Hela vårens program finns på:
www.fubstockholm.se och skickas även ut till alla
medlemmar under december månad.

Bowlingen på Birka Bowling har avslutning onsdag
10 december respektive torsdag 11 december.
Vårterminen startar onsdag 7 januari respektive
torsdag 8 januari.
Barngymnastiken i Södermalmsskolan har avslutning lördag 6 december och startar igen lördag 10
januari.

Barbados kommer tillbaka till FUB-dansen under våren 2015

Dansen för barn 10-15 år i Mariaskolan har avslutning tisdag 9 december och startar igen tisdag 13
januari.
Vuxengymnastiken i Matteus skola har avslutning
måndag 1 december och startar igen måndag 12
januari.
Innebandy för barn 7-12 år i Södra Latins skola har
avslutning måndag 8 december och startar igen
måndag 12 januari.

JEM, som spelade på FUB-discot den 17 oktober.
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Runt Länet
forts. Stockholm
Håll dig uppdaterad via vår hemsida och FUB
Stockholm på 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. På hemsidan finns också aktuell information om kommande event, föreläsningar och
medlemsmöten. Boka redan nu in söndag 8 mars i
kalendern då det är årsmöte i både FUB Stockholm
och Stockholms-Klippan. Följ oss även på Facebook!

Kansliet är stängt under mellandagarna och öppnar
igen den 7 januari, men det går alltid att nå oss via
e-post: info@fubstockholm.se

Till alla Klippan-medlemmar

Vill du veta mer om arbete?
Om intresse finns så vill Läns-Klippan ordna
ett medlemsmöte om att söka arbete.
Hur gör man och vilket stöd kan man få.
Välkommen med din intresseanmälan
senast den 15 december till:
Länsförbundets kansli,
telefon: 08-546 404 56
e-post: lena.hakansson.fub@telia.com
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Lokalföreningarna i länet

Läns-Klippan

BOTKYRKA-SALEM
Ordförande: Mai Eriksson,
Telefon: 070-530 68 86,
e-post: mai.eriksson@iogt.se
		
HUDDINGE
Ordförande: Catharina Björkander,
Telefon: 076-038 64 73,
e-post: bjorkander@gmail.com		
		
JÄRFÄLLA-UPPLANDS-BRO
Ordförande: Anna-Karin Törnberg,
Telefon: 08-58 35 00 06,
e-post: anna.karin.tornberg@glocalnet.net

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

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

ERSÄTTARE
Yngve Nilsson,
Sollentuna-Väsby

NACKA-VÄRMDÖ
Ordförande: Lillemor Johansson,
Telefon: 08-715 79 89,
e-post: lillemor.json@telia.com

Jens Persson,
Huddinge

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

e-post: margareta-magnusson@tele2.se
STOCKHOLM
Ordförande: Ulf Uddsten
Telefon: 070-591 41 42
e-post: ulf.uddsten@bredband.net
Kansli: Telefon: 08-600 16 74,
e-post: kansli@fubstockholm.se
SÖDERTÄLJE-NYKVARN
Ordförande: Christina Corbell
Telefon: 076-337 30 11,
e-post: familjen.corbell@gmail.com
Kansli: Telefon: 08-550 352 69,
e-post: fub.sodertalje.nykvarn@outlook.com
SÖDRA ROSLAGEN
Ordförande: Gunnar Råhlander,
Telefon: 08-756 22 19,
e-post: gunnar.rahlander@telia.com

LEDAMÖTER
Catharina Källström,
Nacka-Värmdö
Christina Sundström
Stockholm
Stefan Westerdahl,
Botkyrka-Salem

Lena Virgin
Södra Roslagen

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
LEDAMÖTER
Christina Jansén
Huddinge
08-740 24 07
thorvaldsdotter@hotmail.com
Annette Lack
Stockholm
Margareta Magnusson
Sollentuna-Väsby-Sigtuna
08-754 28 16

margareta-magnusson@tele2.se

Bo Nilsson
Lidingö
070-473 57 61
bo.nilsson@comhem.se
ERSÄTTARE:
Lennart Bäck,
Järfälla-Upplands-Bro
070-98 478 56
lennart_beck@hotmail.com
Anna Eriksson
Stockholm

Posttidning B

Danser i Länet 2014/2015
För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.
November
28		
30		

Orkester		
Take Five		
Disco			

December
5		
Björn och Linda Rapp
5		
Mickey´s		
12		
Tuneups		
13		
Häggarna		
			
Januari
16		
Björn och Linda Rapp
23		
Callinaz			
23		
Effect			
25		
Disco			
30		
Disco			

Plats			
Trombon		
Arlanda Gymnasium

Arrangör
Södertälje-Nykvarn
Sigtuna, ABF

ABF-huset, Huddinge
Fryshuset		
Trombon		
Arena Satelliten		

Huddinge
Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Sollentuna-Väsby

ABF-huset		
Fryshuset		
Trombon		
Arlanda Gymnasium
Allaktivitetshuset

Huddinge
Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Sigtuna, ABF
Södertälje-Nykvarn

Februari
6		
6		
13		
20		
20		
20		
22		
27		

Date			
Take Five		
Disco			
Meddelas senare
Woice			
Rytterströms		
Disco			
Disco			

Fryshuset		
Trombon		
Fryshuset		
ABF-huset		
Fryshuset		
Trombon		
Arlanda Gumnasium
Allaktivitetshuset

Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Stockholm
Huddinge
Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Sigtuna, ABF
Södertälje-Nykvarn

Mars
6		
6		
20		
20		
20		
27		
27		
29		

Barbados		
Reminders		
Björn och Linda Rapp
Sandins			
Music Men		
Disco			
Disco			
Disco			

Fryshuset		
Trombon		
ABF-huset		
Fryshuset		
Trombon		
Fryshuset		
Allaktivitetshuset
Arlanda Gymnasium

Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Huddinge
Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Sigtuna, ABF

