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Ordförande har ordet!
Tydliggörande intressepolitik!
Man brukar säga att personer med autism och
utvecklingsstörning har svårt att förstå andra
personers behov. De blir då av naturliga skäl väldigt
jag-fixerade.
Jag vet av egen lång erfarenhet att detta oftast stämmer och att vi måste anpassa utbildning i skola och
arbete, samt oftast även i vardagen, med olika former av tydliggörande pedagogik. Rätt individanpassat har detta visat sig ge ett mycket bra resultat.

I den paneldebatt med riksdagspolitiker som redovisas i en artikel i detta nummer av Länet Runt,
blev det uppenbart att våra politiker inte har kunskapen om vår grupps svårigheter avseende ekonomi, rättssäkerhet och självbestämmande. Jag minns
särskilt panelens reaktion på exemplet om ”tvångsflytt”: ”Men så kan det inte vara!” En högst rimlig
reaktion från en person utan erfarenhet från märkliga domar i Förvaltningsrätterna.
Min slutsats och uppmaning är enkel:

Vad jag nu ser, när jag fått tid att lyfta blicken, är att
även ”normala” personer i de flesta fall egentligen
har samma problem. De ser sina egna behov och
i bästa fall gruppens de tillhör. Om den bristande
insikten beror på oförmåga eller ointresse är dock
svårt att säga.

Vi intresseorganisationer måste jobba med ”tydliggörande intressepolitik” mot våra folkvalda!
När politikerna förstår är de med oss!

Trevlig sommar! hälsar Harald
Annons

Vi bryr oss om människor oavsett bakgrund, religion eller språk; och
erbjuder Dig professionell service utifrån Dina behov och önskemål.
Våra tjänster:
 Hemtjänst
 Personlig Assistans
 Avlösning och ledsagning
 Hushållsnära tjänster à Vi erbjuder Gratis rådgivning och speciella erbjudande
Du är varmt välkommen att kontakta oss:
Tel: 		
e-post: 		
Hemsida:

08-437 616 50
info@skandicomsorg.se
www.skandicomsorg.se || www.skandic-spa.se
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LSS-debatt med riksdagsledamöter
Den 8 maj arrangerade Länsförbundet tillsammans
med Habiliteringspsykologerna POMS en debatt
om LSS.

Paneldeltagarna var riksdagsledamöter och representerade fyra partier. Från Socialdemokraterna kom
Teres Lindberg, som är suppleant i Skatteutskottet
och har tidigare varit suppleant i Socialutskottet.
Från Folkpartiet kom Stefan Käll som bland annat är
suppleant i Socialförsäkringsutskottet. Moderaterna
representerades av Margareta B Kjellin som är ledamot i socialutskottet. Från Vänsterparitet kom Eva
Olofsson som också är ledamot i socialutskottet. Debatten leddes av Barbro Lewin, forskarnätverket vid
Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala
universitet.

kommuner och landsting har uppmärksammat att
fler personer blivit beroende av försörjningsstöd.
Detta på grund av kombinationen höga hyror i LSSboenden och låga inkomster. Svaren från riksdagsledamöterna var främst att öka möjligheten till arbete för personer med funktionsnedsättning. Stefan
Käll menade att Folkpartiet kommer lansera den
danska varianten flexjobb. Individen får full lön men
när man på grund av bristande arbetsförmåga inte
kan arbeta går staten in och betalar individens lön.
Eva Olofson menade att bostadstillägget för personer med funktionsnedsättning måste höjas. Vad gäller
de höga hyrorna kom inga konkreta förslag från riksdagsledamöterna men Eva Olofson förde ett resonemang om att det borde finnas fler hyresrätter och att
även ett hyrestak borde vara möjligt.

Eva Olofsson & Teres Lindberg

Det bristande självbestämmandet exemplifierandes
med den dom om tvångsflytt som föll förra året.

Stefan Käll & Margareta B Kjellin

Debatten utgick från tre huvudområden: ekonomi,
självbestämmande och rättsäkerhet.
Det första området var ekonomi, där den svåra
ekonomiska situationen togs upp. Personer med insatser enligt LSS lever ofta i fattigdom och Sveriges

En kvinna tvingades flytta. Kvinnan hade fått ett
gruppboende i en annan kommun, men efter sju
år ansåg dock kommunen att de nu kunde erbjuda
henne ett gruppboende i hemkommunen. Trots
att kvinnan var emot att lämna sitt hem drev kommunen detta till Högsta förvaltningsdomstolen som
gav dem rätt och kvinnans juridiska möjligheter att
få bo kvar var således uttömda. Panelen var överens om att detta inte var en acceptabel situation.
Margareta B Kjellin menade att hon tycker att
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domstolarna ibland dömer märkligt, det gäller inte
bara det sociala området. Hon uttryckte också en
viss maktlöshet. Riksdagen stiftar lagar men sedan
förändrads rättspraxis av domstolen. Teres Lindberg
menade att Riksdagen måste se till att ändra lagstiftningen när den inte längre följer intentionen.

larna. Förutom de svar som togs upp i samband med
tvångsflytten menade Stefan Käll att det borde införas rättsombud för att stärka den enskildes roll.

Harald Strand

Barbro Lewin

Debatten avslutades med bristande rättsäkerheten och den ojämna kamp där individer tvingas
kämpa själv mot kommunen i förvaltningsdomsto-

Debatten ägde rum på ABF-huset i Stockholm och
ett femtiotal åhörare fanns på plats. Tidningen Föräldrakraft var där och gjorde ett reportage och har
även tagit bilderna i denna artikel.
Text: Emanuel Mörk
Foto: Linnea Bengtsson

Annons

Fritidstipsen – Fritid i gruppbostad
Varje vecka finns det tips om tillgängliga kultur- och fritidsaktiviteter som är på gång och
saker man kan göra på kvällar och helger.
Tipsen vänder sig till vuxna personer som bor i gruppbostad eller arbetar i daglig verksamhet.
Även du som bor i egen lägenhet, jobbar på gruppbostad, är anhörig, kompis eller kontaktperson kan ta del av tipsen.
Bäst är att läsa tipsen på en läsplatta,
smart telefon eller dator eller så skriver
du ut inbjudningarna på papper.
Gå in på vår hemsida
och anmäl dig för att få tipsen.

Direktadressen till sidan där man anmäler sig är:
www.stockholm.se/gruppbostadfritid/epost

Foto: Ola Ilstedt

Tips!
Läsplatta,
smart telefon
eller dator
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Med alla sinnen tisdagen dM
Välkommen till Skansen!

V

Insläpp denna dag från klockan 9.00.
Program mellan klockan 10.00 och klockan 15.00.
Sollidenscenen 13.30-15
• Catwalk med Funkimodels/Catwalk Camp
• FUB presenterar ambassadörerna i projektet Come Together – för alla barns rätt till skola
(ett samarbetssprojekt med Tanzania och Rwanda)
• Artistuppträdande med känd artist

10.10-11.10
11.15-12
12.30-13.30
12-12.30

Skånegården
• 12 & 13

Visningar av Skånegårdens djur

Moragården
• 12 & 13

Visning av Moragården
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Med reservation för ändringar

•
•
•
•

Stockholms Center för Kognitivt och Kommunikativt stöd (StoCKK)
informerar om och visar upp kognitivt stöd.
Allsång med Rövarbandet
Dramatisering av berättelser
Dans med Rövarbandet
Barngymnastik med FUB Stockholm – kom och var med!

So
•
•
•

Bollnästorget 10-16
• Prova på Blindskrift med sakkunniga från de blindas förening
• Hör om du kan identifiera 3 enkla ljud
• Upptäck vad som finns i våra doft- och känsellådor
• Pröva på att blåsa såpbubblor
• Läs en bok på plats eller ta med den hem
• Läs nyheter om vad som händer i världen och i Sverige på lättläst!
Tidningsredaktion på plats.
• Tipspromenad: Start och mål på Bollnästorget. Fina priser utlovas
• Skansen folkdanslag visar upp spelmännens instrument på Bollnästorgets scen
• Clownen uppträder på Bollnästorgets scen 12, 14 och 15
Tingsvallen
• 10-15

In
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Program mellan klockan 10.00 och klockan 15.00.
Sollidenscenen 13.30-15
• Catwalk med Funkimodels/Catwalk Camp
• FUB presenterar ambassadörerna i projektet Come Together – för alla barns rätt till skola
(ett samarbetssprojekt med Tanzania och Rwanda)
• Artistuppträdande med känd artist

Tingsvallen
• 10-15
•
•
•
•

10.10-11.10
11.15-12
12.30-13.30
12-12.30

Stockholms Center för Kognitivt och Kommunikativt stöd (StoCKK)
informerar om och visar upp kognitivt stöd.
Allsång med Rövarbandet
Dramatisering av berättelser
Dans med Rövarbandet
Barngymnastik med FUB Stockholm – kom och var med!

Med reservation för ändringar

Bollnästorget 10-16
• Prova på Blindskrift med sakkunniga från de blindas förening
• Hör om du kan identifiera 3 enkla ljud
• Upptäck vad som finns i våra doft- och känsellådor
• Pröva på att blåsa såpbubblor
• Läs en bok på plats eller ta med den hem
• Läs nyheter om vad som händer i världen och i Sverige på lättläst!
Tidningsredaktion på plats.
• Tipspromenad: Start och mål på Bollnästorget. Fina priser utlovas
• Skansen folkdanslag visar upp spelmännens instrument på Bollnästorgets scen
• Clownen uppträder på Bollnästorgets scen 12, 14 och 15
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Lena kämpade i femton år

Lena Virgin är medlem i FUB Södra Roslagen.
De hade bara en styrelse för föräldrarna.
Medlemmarna med funktionsnedsättning
hade ingen egen Klippan-sektion.
- Jag ville ha en Klippan-sektion i Södra Roslagen,
berättar Lena. Vi vill kunna hålla oss informerade om
LSS och politikerna.
Jag ville jobba med daglig verksamhet, habersättning
och gemensama utrymmen i gruppbostäderna.
Jag har pratat med min förening om en Klippan-sektion
i femton år, men de hittade ingen handledare.
Jag tog upp det på varje årsmöte i föreningen,
i Länsförbundet och också på Riksstämman.
Men de sade alltid att de inte kunde hitta en
handledare.
Men äntligen kom ett brev och där stod det
att FUB Södra Roslagen skulle bilda en Klippan-sektion.
De hade hittat en handledare.
Jag blev jätteglad när jag fick brevet
för det är jobbigt att inte få sin vilja igenom.
Vi började med att lära oss om FUB och föreningsteknik
i en studiecirkel.
Vi ordnade ett medlemsmöte då vi valde styrelse.
Vi bestämde att föreningen ska heta Kamratföreningen.

Jag är med i styrelsen och medlemmarna
får ge förslag på aktiviteter vi ska ordna.
Jag har kämpat och har en viktig roll.
Jag vill berätta om vad vi gör i Kamratföreningen
för föräldrastyrelsen i FUB.
Jag är med i Läns-Klippans styrelse men jag
har inte haft någon att berätta för vad vi gör där.
Jag hade velat bli inbjuden av styrelsen i
FUB Södra Roslagen för att kunna göra det.
Nu ska jag berätta det för Kamratföreningen.
Jag tror och hoppas på Klippan i framtiden.
Det har bara varit jag i lokalföreningen tidigare
och därför blev jag vald till Läns-Klippans
styrelse.
Nästa år blir det kanske någon ny
för nu finns Kamratföreningen.
Jag har inte en given plats längre.
Jag har varit med sedan stenåldern
och vi behöver nya unga medlemmar.
Lena Virgin och Kitte Arvidsson

1(1)
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Delta i en panel* om tillgängligheten i
Stockholms kollektivtrafik
Nu bygger SL, Waxholmsbolaget och Spårvägsmuseet
Deltaupp
i en
tillgängligheten
i och
tillsammans
en panel*
panel somom
får möjligheten
att vara med
utveckla
en kollektivtrafik
för alla.
Stockholms
kollektivtrafik
Har duNu
enbygger
funktionsnedsättning
och är över
16 år? Vill du delta i
SL, Waxholmsbolaget
och Spårvägsmuseet
en panel
där du kommer
få möjligheter
att tycka till
tillsammans
upp enatt
panel
som får möjligheten
att om
vara med och
tillgängligheten
i
Stockholms
kollektivtrafik?
utveckla en kollektivtrafik för alla.
Harin
duen
en intresseanmälan:
funktionsnedsättning och är över 16 år? Vill du delta i
Skicka
en panel där du kommer att få möjligheter att tycka till om
tillgängligheten i Stockholms kollektivtrafik?
Via e-post till: tillganglighet@sl.se

Skicka
in en intresseanmälan:
Ring till:
020-1202022
Via e-post till: tillganglighet@sl.se
*”En panel
en större
sammansatt grupp av personer som vill vara med
Ringärtill:
020-1202022
och tycka till om olika frågor. De som är med i panelen blir inbjudna till att
svara på olika undersökningar via exempelvis e-post, telefon eller brev.”
*”En panel är en större sammansatt grupp av personer som vill vara med
och tycka till om olika frågor. De som är med i panelen blir inbjudna till att
svara på olika undersökningar via exempelvis e-post, telefon eller brev.”

Runt Länet

Norrtälje
Hej alla medlemmar!
FUB i Norrttälje har funnits i 49 år.
Vi planerar för firande nästa år – 2015.
Vi ska ha minst två grupper som planerar för firandet. Den 9 juni kl 18 träffas vi på Stockholmsvägen 57 i Norrtälje. Välkommen dit eller kontakta
styrelsen om du är intresserad att hjälpa till.
Vi ska träffa och intervjuva dem som varit med
länge i FUB.
5 april var närmare 70 medlemmar till Gräddö
missionshus och sjöng in våren.
FUB Norrtälje tackar för den årliga utflykten vi får
göra dit, med gott fika och spännande lotteri.

Sista juni måste FUB Norrtälje flytta ut från lokalen
på Stockholmsvägen.
Vi hoppas Norrtälje kommun snabbt hjälper oss
med ny lokal för organisationerna som arbetar med
funktionshinderfrågor i Norrtälje.
Hälsningar från styrelsen genom ordförande BrittInger Halvorsen
Tel ordförande 070 – 35 66 44 8 , www.norrtalje.
fub.se
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Runt Länet
Huddinge
Vad händer i Huddinge
Våren är som alltid en tid när det händer mycket.
24 maj är det Huddingedagarna i Sjödalsparken.
Vi är som vanligt på plats för att visa vad vi som
förening gör. Det är även Huddinge jazzdagar med
många kända artister. Som om inte det räckte så är
det också en Loppmarknad. Allt detta finns i Huddingecentrum/Sjödalsparken. Har ni vägarna förbi…
kom och hälsa på oss.
8 juni är det traditionsenlig Folkparksfest i Stortorpsparken, Trångsund. Mellan klockan 12 och 16
är det full fart. Björn och Linda Rapp är på dansbanan. I pauserna minglar Mikael Wernström, sjunger
det alla vill höra. Grillen är igång och Tombolan
snurrar. Läs mer på vår hemsida.
Höstupptakt på Sundby Gård i Huddinge är det 30
augusti. Även där kan du hitta information när det
närmar sig på hemsidan.
Självklart så fortsätter vi med danser på ABF-huset
i höst. Det har varit publikrekord alla danser i vår,
jätteroligt.
Datum för hösten är: 19/9, 17/10, 14/11, 5/12. Klippan disco den 31/10.

Södra Roslagen
Klippansektion startas i Södra Roslagen:
Sedan januari i år pågår uppstart av en Klippansektion i Södra Roslagen. Arbetet leds av Annika
Branderud och pågår under våren med ett entimmesmöte varannan måndag. En hel del av tiden
ägnas åt att lära sig hur en förening fungerar med
dagorning, beslut och protokoll. En uppgift som
redan uttalats är att Klippan-sektionen ska föreslå
lämpliga aktiviteter som kan arrangeras av kommunerna och/eller av FUB. Alla medlemmar är
välkomna.
Tid: Maila a.branderud@gmail.com om tider
Plats: Träffpunkten i Täby, Linbastuvägen 1

Anhörigdagen
FUB i Södra Roslagen är medarrangör för
anhörigdagen i Täby den 30:e september på temat
”Ett annorlunda föräldraskap”. Skådespelaren Eric
Danell är konferencier.
Tid: Tisdag den 30:e september, 13.00-15.30 och
17.30-20.00
Plats: Täby
Kontakta Kajsa Råhlander, kajsa.r@telia.com för
information om programmet.
Sommarprogram arrangeras av Täby - Egen regi
Täby kommuns Service-, Grupp- och stödboende
har ett gemensamt utbud av sommaraktiviteter
med alltifrån några timmar till några dygn på annan
ort. Totalt genomförs ca 30 aktiviteter under 5 sommarmånader och några exempel är Överlevnadskurs, Gocart, Skärgårdstur, Marholmen, Gotland
med mera.
Kontakta Greger Schollin Borg, greger.schollinborg@taby.se, för att ta del av programmet.
Täby kommun driver fritidsprojekt för vuxna med
utvecklingsstörning
För att alla vuxna, även hemmaboende och boende i privata LSS-boenden, ska få möjlighet till en
meningsfull fritid så pågår sedan ett år tillbaka ett
särskilt fritidsprojekt inom Täby kommun i samverkan mellan Fritidsförvaltningen och Social Omsorg.
Projektet har startat med att kommunen har tagit
över ansvaret för FUB:s cafékvällar som har utvecklats och nu har öppet alla måndagskvällar med ett
kortare uppehåll under sommaren och erbjuder
olika aktiviteter som sång och musik, bingo, karaoke
med mera. Mer information finns på
http://taby.se/Idrott-o-fritid/Fritid-for-dig-medfunktionsnedsattning/traffpunkten-/
Vår FUB-förening ingår i en referensgrupp och
driver på för att även externa aktiviteter liknande
Gregers ska ingå i projektet.
Tid: 18 – 21, varje måndagskväll
Plats: Träffpunkten i Täby, Linbastuvägen 1
(i Fritidsgården Oasens lokaler)
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Runt Länet
Södertälje-Nykvarn
Onsdagskväll på Gillberga våren 2014:
Onsdagen den 28/5
Samuel Boding spelar och sjunger
Onsdagen den 4/6
Conny Bååth och en trubadur sjunger och tecknar
sånger med tema djur och natur
Onsdagen den 11/6
Gustav underhåller
Onsdagskväll på Gillberga hösten 2014:
Onsdagen den 13/8
Samuel Boding spelar och sjunger
Onsdagen den 20/8
SMFK kommer och berättar och demonstrerar modellflygplan och helikoptrar
Onsdagen den 27/8
Britt-Mari Ringdahl berättar och visar oss skogens
tio vanligaste svampar
Tid: Klockan 18:00-20:00
Var: Gillberga friluftsgård
Adress: Malmsjön 108
Buss: 787 mot Enhörna
Mycket viktigt!!!
Personal, vårdnadshavare tar själva hand om
sin brukare/barn, så att inga olyckor händer.
Välkomna!
FUB Södertälje/Nykvarn Barrtorpsvägen 1A 151 48
Södertälje Tel: 550 352 69
E-post: fub.sodertalje@ebrevet.nu
Hemsida: www.sodertalje.fub.se

Sollentuna-Väsby
Simning
Detta gäller främst barn och ungdomar som har
fysiska och psykiska handikapp med begränsad vattenvana, och som önskar lära sig flyta och simma.
Plats: Sollentuna Simhall

Vi har en siminstruktör tre gånger under våren
datum: 31 maj samt 7 och 14 juni.
Det är lördagar kl. 8.30-10.00. Det är en lugn tid innan allmänheten har tillträde kl. 10.00
Om DU är intresserad av att komma. ring mig innan.
Ulrika Lindgren 08-754 20 65 eller 073-70 71 805
Från Sollentuna Hallwicks simklubb
Danser på Arena-Satelliten
Datum: 6/9 och 11/10
Musikcafé på Eldkvarn
Vårt populära Musikcafé är tillbaka till hösten.

Botkyrka-Salem

Disco
Under mars/april har vi genomfört tre discokvällar
för elever i särskolan och på särgymnasiet.
Vi valde söndagkvällar men hade ingen större
framgång med det. Vi undrar om någon annan
förening har erfarenheter av just disco för unga?
Hör av er i så fall till Mai Eriksson, 0705-306886.
Drakfestival
Kom och flyg pappersdrake med alla oss som bor i
Botkyrka .
Söndagen den 8 juni mellan kl. 13 – 16.
Vi håller till på fotbollsplanen bakom Tumba gymnasium.
Sommardans på Hågelby.
Den 1 augusti och 15 augusti, fredagkvällar, dansar vi under stjärnhimlen och tak i Hågelby parken,
Tumba. Båda kvällarna är det Häggarna som spelar
dansmusiken. Vi börjar kl 19 och slutar 21.30. Entré
100 kronor , ledsagare fritt.
Under våren
Vi har träffat politiker och tjänstemän för att lyfta
frågan om de långa handläggningstiderna och korta
besluten. Ett nytt problem som dykt upp är att
man avslår lägervistelser med hänvisning till annan
korttidsvistelse och ledsagning. Som vanlig är det
problem med byggandet av boende med särskild
service. Ska det verkligen vara så svårt att ha mer
eller mindre järnkontroll över behoven nu och
framöver? Många av våra medlemmars behov är ju
mer eller mindre kända från det de föds.
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Runt Länet
Stockholm
Fritidsaktiviteter
I FUB Stockholm har vi varje vecka
följande fritidsaktiviteter. Välkommen att prova på utan kostnad!
Vuxengymnastik i Matteus skola måndagar
kl 18-19.
Bowling på Birka Bowling onsdagar kl 16.45-17.45
eller torsdagar kl 16.45-17.45.
Barngymnastik i Södermalmsskolan lördagar
kl 10-11 (3-6 år) och kl 11.15-12.45 (7-12 år).
Dansgrupp för barn 10-15 år i Mariaskolan
tisdagar kl 18-19.
Innebandy för barn 7-12 år i Södra Latins skola
måndagar kl 17-18.
Obs! Avslutningar i aktiviteterna sker under vecka
23 och 24. Terminsstart i höst i samtliga aktiviteter
sker vecka 35 (25-30 aug).
För information, priser, anmälan och kontakt med
ledare se vår hemsida, www.fubstockholm.se , eller
kontakta kansliet på tel: 08-600 16 74 eller
info@fubstockholm.se
På vår hemsida finns även många andra tips på
fritidsaktiviteter för alla åldrar.
Danser och discon på Fryshuset
Sista FUB-dansen på Fryshuset innan
sommaren är fredag 13 juni och det
blir en häftig avslutning med Scotts på
scen, så missa inte det! Notera redan
nu höstens första danskväll som är fredag 29 augusti då Wisex spelar. Höstens första disco är fredag 5
september. Höstens hela program skickas ut till alla
medlemmar i FUB Stockholm i maj/juni samt anslås
på vår hemsida senast i mitten av augusti.

Skansendagen 26 augusti
FUB´s stora medlemsdag på Skansen infaller i år
tisdag 26 augusti. Förra året kom över 7 000 personer och i år kan vi utlova fler artistuppträdanden,
tävlingar och överraskningar för både barn och
vuxna. FUB Stockholm är medarrangör men alla
FUB-medlemmar är förstås välkomna! Fri entré mot
uppvisande av medlemskort. Se annons på
sida 6-7 i tidningen!
Kommande medlemsmöten:
Paneldebatt om tillgänglighet
Vad gör politikerna för att Stockholm ska bli tillgängligt för just dig? Kom och ställ frågor till
politiker från alla riksdagspartier.
Tid: Torsdag 4 september kl 18:30-20:30
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Eriksbergsgatan 8C.
Anmälan till: Linda Allerth, 08-679 03 32 eller
linda.allerth@sv.se senast fredagen 29 augusti.
Prova på segling med Skota Hem
Passa på att prova hur härligt
segling är! Det finns båtar för alla
åldrar och även för dig som t ex
sitter i rullstol.
Tid: Lördag 24 maj kl 11.00-15.00
Plats: Baggenstugan, Hotellvägen 9 i Saltsjöbaden.
Anmälan till: Stefan Fagerström, 08-600 16 74 eller
info@fubstockholm.se senast torsdag 22 maj.
Pubkväll med
Stockholms-Klippan
Klippan anordnar en pubkväll
där den som vill träffas och
umgås är välkommen.
Du betalar själv för det du vill dricka och äta.
Tid: Måndag 2 juni kl 18:00.
Plats: Puben Broder Tuck, Götgatan 85, vid Skanstull
Ingen anmälan behövs! Kontakta Krister Ekberg för
mer information: tel 076-854 35 41 eller
krister.ekberg@icloud.com

Det är fri entré men föranmälan krävs till samtliga möten utom till pubkvällen. För mer
information om samtliga möten, läs i rutan ”Medlemsinformation” på www.fubstockholm.se
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Runt Länet
Stockholm - fortsättning

Järfälla - Upplands-Bro
Stället hösten 2014:
Augusti
31 Karaoke, wiispel, dans och pyssel

Satsning inför valet i september
Endast 2 av 10 personer med utvecklingsstörning
röstar. Det vill vi ändra på! Vi har bildat en valgrupp
i FUB Stockholm och Stockholms-Klippan som ska
träffa makthavare inför valet för att höra vad de
gör för personer med funktionsnedsättning. Vi ska
också informera om hur man röstar och varför det
är viktigt att rösta. Bl a kommer vi att finnas med
på Skansendagen 26 augusti och på paneldebatten
om tillgänglighet 4 september. Vill du vara med i vår
grupp? Kontakta då Simon Sandberg,
tel: 073-775 41 01 eller ssandbergh@hotmail.com
200 000 kr att söka till nya
spännande aktiviteter!
FUB Stockholm har reserverat
200 000 kr för att bekosta
nya aktiviteter som ska starta
hösten 2014. Nu kan alla som
har idéer om nya spännande aktiviteter ansöka
om detta hos FUB Stockholm. Kriterierna för ansökningarna är att de ska genomföras av den eller
de personer som föreslår aktiviteten, att aktiviteten
når en majoritet av FUB Stockholms medlemmar
samt att aktiviteten helst avser behov som tidigare
inte har tillgodosetts.
Ansökan görs via mail eller brev till Stefan
Fagerström på FUB Stockholms kansli senast 10
juni, se kontaktuppgifter nedan!
FUB Stockholm
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm
Tel: 08-600 16 74
info@fubstockholm.se
www.fubstockholm.se

September
7 Häggarna
14 Karaoke, wiispel, dans och pyssel
21 Bingo
28 Karaoke, wiispel, dans och pyssel
Oktober
5 Trollroger
12 Karaoke, wiispel, dans och pyssel
19 Karaoke, wiispel, dans och pyssel
26 Halloween tema
November
2 Karaoke, wiispel, dans och pyssel
9 Danstema
16 Karaoke, wiispel, dans och pyssel
23 Bingo
30 Vibbarna
December
7 Julavslutning

I februari hade vi vårt årsmöte. Det var inte så
välbesökt men Robert gjorde i alla fall en strålande
insats som ordförande för mötet.
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Runt Länet
Järfälla - Upplands-Bro fortstättning
FUB Järfälla – Upplands-Bro fyller 50 år i år.
I februari firade vi detta med stor middag på Prince
Palace. Gästerna kom in på röda mattan, bjöds på
fördrink och fotograferades när de kom. Sedan åt vi
en trerätters middag.
Håkan Berg, känd från talangjakten i TV, stod för en
mycket uppskattad underhållning. Han både trollade och sjöng.
Några VIP-personer från kommunen var inbjudna
och Eva Jönsson Järnstad från Järfälla kommun
tackade och överlämnade en pengagåva från kommunen. Det hölls inga långa tal men Anna Karin
läste upp ett telegram som skickats till festen från
en av våra medlemmar.
Jubileumsåret fortsatte vi sedan att fira med tårtkalas på Stället i mars. Alla som kom till Stället kunde
njuta av en specialgjord FUB-tårta.
Nu har vi hela sommaren på oss att fundera på hur
vi ska fortsätta firandet.

Familjen Lundvall

Hans & Gullbritt

50-års festen

Karin & Ann-Catrin
Anna-Carin läser
telegram

Annica & Eva

Pia Leander
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Lokalföreningarna i länet

Läns-Klippan

BOTKYRKA-SALEM
Ordförande: Mai Eriksson,
Tfn: 070-530 68 86,
e-post: mai.eriksson@iogt.se
		
HUDDINGE
Ordförande: Catharina Björkander,
Tfn: 076-038 64 73,
e-post: bjorkander@gmail.com		
		
JÄRFÄLLA-UPPLANDS-BRO
Ordförande: Anna-Karin Törnberg,
Tfn: 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
Tfn: 070-597 89 44

ERSÄTTARE
Yngve Nilsson,
Sollentuna-Väsby

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

Jens Persson,
Huddinge

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

e-post: margareta-magnusson@tele2.se
STOCKHOLM
Ordförande: Ulf Uddsten
Tfn: 070-591 41 42
e-post: ulf.uddsten@bredband.net
Kansli: Tfn: 08-600 16 74,
e-post: kansli@fubstockholm.se
SÖDERTÄLJE-NYKVARN
Ordförande: Christina Corbell
Tfn: 076-337 30 11,
e-post: familjen.corbell@gmail.com
Kansli: Tfn: 08-550 352 69,
e-post: fub.sodertalje.nykvarn@outlook.com
SÖDRA ROSLAGEN
Ordförande: Gunnar Råhlander,
Tfn: 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 våren och hösten 2014
För mer information kontakta respektive lokalförening
Maj
23
23
25

Orkester		
Rövarbandet		
Disco			
Disco			

Plats			
Fryshuset		
Allaktivitetshuset
Arlanda Gymnasium

Arrangör
Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Sigtuna, ABF

Juni
13

Scotts			

Fryshuset		

Stockholm

Augusti
1
Häggarna		
15
Häggarna		
29
Wisex			
31
Disco			

Hågelbyparken		
Hågelbyparken		
Fryshuset		
Arlanda Gymnasium

Botkyrka-Salem
Botkyrka-Salem
Stockholm
Sigtuna, ABF

September
5
Disco			
5
Ankies			
6
Meddelas senare
12
Barbados		
12
Disco			
19
Cassius Clay		
19
Rytterströms		
21
Disco			
26
Holens			

Fryshuset		
Trombon		
Arena Satelliten		
Fryshuset		
Allaktivitetshuset
ABF-huset, Huddinge
Trombon		
Arlanda Gymnasium
Fryshuset		

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

Oktober
3
Lennix			
10
Arvingarna		
10
Disco			
11
Meddelas senare
17
Björn och Linda Rapp
17
Disco			
17
Music Men		
24
Elisas			
26
Disco			
31
Disco			
31
Edwings		

Trombon		
Fryshuset		
Allaktivitetshuset
Arena Satelliten		
ABF-huset, Huddinge
Fryshuset		
Trombon		
Fryshuset		
Arlanda Gymnasium
ABF-huset, Huddinge
Trombon		

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

