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Ordförande har ordet!
Valtider
Vi har svårt att synas i valtider, till och med svårare än
vanligt!
När jag skriver detta pågår ett riksdags, landstings och
kommunalval, som jag inte vet resultatet av.
Alla säger sig värna LSS som vi sett i HSOs och Autism och
Asperger förbundets redovisningar av svar från de politiska partierna. Men inte många politiker pratar LSS på
valmöten och i sina bloggar. Ännu mindre nås det i tidningar, radio och TV. Samtidigt var det kanske just media som
bestämde vad politikerna skulle debattera?
Några goda försök gjordes av våra lokalföreningar och
assistansföretagen. Klippan startade tillsammans med
FUB och Vuxenskolan samt Centrum för lättläst projektet ”Mitt val” för att öka valdeltagandet för personer med
utvecklingsstörning. Projektet följdes upp med ett stort
antal debatter runt om i Sverige i valets slutspurt.
Lokalföreningen i Södra Roslagens initiativ som vi skriver
om i denna tidning var ett gott försök som jag applåderar!
De tvingade sina lokalpolitiker att tänka på funktionshinderomsorgen.
Snart vet vi om dessa goda initiativ har inneburit högre
valdeltagande för vår grupp. Förra valet 2010 var det
endast 20 % som röstade. Ett stort demokratiunderskott

som vi alla och speciellt politiker inte kan välja att titta
bort ifrån! Jag hoppas verkligen att valdeltagandet från
vår grupp blir betydligt bättre denna gång!
Jag inser att LSS-gruppen är liten, knappt någon procent,
och därför kanske ointressant i valdebatten där endast
”stora frågor” får plats.
Men för oss är det frågor vi driver oerhört viktiga, som
livslång fattigdom, rimliga hyror, att kommunerna och
Försäkringskassan slutar med sina tokbesparingar, att stödet i skolan blir självklart, att nya riktiga arbeten skapas
för vår grupp, att den enskilde slipper slåss ensam i
Förvaltningsrätterna samt inte minst att kunskapen
om LSS och olika funktionsnedsättningar ökar hos alla
beslutsfattare!
Jag hoppas att utfallet av valet ger oss tillbaka vår fantastiska LSS-lag som den var tänkt när den beslutades 1993!
Goda levnadsvillkor är huvudmålet i LSS, men även andra delmål kan urskiljas ur lagtext och förarbeten. Dessa
är respekt för den enskildes rätt till självbestämmande,
inflytande och delaktighet samt helhetssyn, kontinuitet
och tillgänglighet för insatserna.
Reclaim LSS!

/Harald

Inbjudan: LSS och samhällets stöd – information om insatser
Vi bjuder tillsammans med Autism & Aspergerföreningen in till en dag om LSS samt andra insatser.
Datum: 25 oktober 2014 Tid: 10 -17 Plats: Scandic Hotel Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, Stockholm
Program
10:00- 11:00		
11:10-12:10		
12:20-13:00		
13:00-14:00		
14:00-15:00		
15:00-15:30		
15:30-16:30		
16:30-17:00		

LSS – handläggare informerar om insatser från kommunen
Försäkringskassan informerar om deras olika stöd
Frågor till de föregående talarna
Lunch		
FUB:s Förbundsjurist Jesper Symreng informerar om aktuell tillämpning av LSS
Kaffe
Frågor till Jesper Symreng
Avrundning och avslutning

Anmälan: Senast 10 oktober till Länsförbundets kansli: 08-546 404 56
eller e-post: lena.hakansson.fub@telia.com
Det är ett begränsat antal platser till dagen. Dagen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Vid utebliven
närvaro som inte beror på sjukdom eller annat giltigt förfall utgår en kostnad om 400 kronor.
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Vad tycker politiker i Täby?
Länet Runt publicerar här ett utdrag på den rapport som Täbygruppen inom FUB Södra Roslagen
gjort med anledning av ett antal viktiga frågor som
de har ställt till sina kommunpolitiker. Frågorna
som tas upp är viktiga och är relevanta för många
av länets kommuner trots att just dessa berör Täby
kommun. I rapporten redovisas fyra frågor men
vi har i detta utdrag med tre frågor. Några underfrågor har strukits i vår artikel.

Samtliga partier utom Sverigedemokraterna har besvarat FUBs enkät. Partierna har utformat sina svar
något olika, Moderaterna har valt att lämna ett samlat svar avseende respektive huvudfråga. Övriga partier har i stor utsträckning också besvarat de kompletterande följdfrågorna.
Enkätsvaren redovisas nedan först Allianspartierna
(M, Fp, Kd och C) därefter oppositionen (S, Mp och
V).

Täbygruppen inom FUB i Södra Roslagen för sedan
en längre tid en dialog med de politiska partierna i
Socialnämnden om villkoren för de utvecklingsstörda
i kommunen.
FUB kan med glädje konstatera att Täby kommun
under de senaste åren vidtagit några betydelsefulla
positiva åtgärder för de utvecklingsstörda i kommunen.
Det återstår dock en del viktiga frågor att lösa för
att personer med funktionsnedsättning i Täby ska
tillförsäkras goda levnadsvillkor utifrån de individuella behoven enligt Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) 7§ 2 st.
FUB har därför inför kommunalvalet i Täby 2014
ställt följande fyra (tre redovisas i artikeln) huvudfrågor – med kompletterande följdfrågor – till de
politiska partierna.

Fråga 1:
Hur ska personer med utvecklingsstörning
tillförsäkras en rimlig personlig ekonomi?
(Kommentar: Denna fråga avser främst den höga
hyresnivån i särskilda boenden)
Moderaterna: Vi moderater införde det särskilda
kommunala0 bostadstillägget (KBH) för personer
som ges insatser enligt lagen om stöd och service för
vissa funktionshindrade (LSS). När andra kommuner
har avvecklat motsvarande bidragsformer har Täby
stått upp för en grupp som är helt beroende av samhällets stöd i olika former. Det är vår uppfattning att
reformen ska bestå, detaljerna är vi alltid beredda
att diskutera.
Folkpartiet: Vi kommer att behålla KBH.
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Kristdemokraterna: Vi har skrivit in i vårt lokala valprogram att vi vill verka för att KBH i Täby ska börja
gälla från taket för Försäkringskassan dvs från 5000
kr och att KBH-hyrestaket ska höjas från dagens
7500kr till 8000 kr.

Folkpartiet: Vi kommer att behålla KBH.

Centerpartiet: Vi har höjt KBH i förhållande till de
hyror som är på våra äldreboenden. Vi ser gärna en
fortsatt dialog med FUB för att göra en översyn av
reglerna.

Centerpartiet: Vi vill aktivt verka för att den personliga ekonomin förbättras för vuxna personer med
utvecklingsstörning men förbinder oss inte nu hur.

Socialdemokraterna: Vårt parti kommer att verka för
att KBH i Täby börjar gälla från taket för försäkringskassans bostadstillägg (f n 5000 kr/månad).
Miljöpartiet: Vårt parti kommer att verka för att KBH
i Täby börjar gälla från taket för Försäkringskassans
bostadstillägg (f n 5000 kr/månad).
Vänsterpartiet: Vårt parti kommer att verka för att
hyran för särskilt boende enligt LSS i Täby begränsas till taket för försäkringskassans bostadstillägg (nu
5000 kr/månad).
Vårt parti kommer att verka för att KBH i Täby börjar
gälla från taket för försäkringskassans bostadstillägg
(f n 5000 kr/månad). Denna fråga är inte enkel. Å
ena sidan vill vi naturligtvis att den enskilde boende
inte ska ha en boendekostnad som överstiger en
rimlig niva i förhållande till sin ekonomi. Därför vill
vi i första hand arbeta för att hyresnivån ligger på en
låg nivå. (Försäkringskassans tak för bostadstillägg är
f n 5500 kr/mån.) Om vi däremot går med på att det
inte ska finnas ett tak för KBH kan vi hamna i den
situationen att hyresvärden/vårdföretaget höjer hyran orimligt mycket och då kan ta ut en högre vinst.
Det anser Vänsterpartiet vara helt fel. Vi vill istället
att sjuk- och aktivitetsstödet ska höjas. Detta kommer vi att ta upp med våra partiföreträdare i Riksdag
och Landsting. Vi anser också att kommunen ska tillsätta en utredning för att se om man kan förbättra
den ekonomiska situationen för de personer som
FUB företräder.
Fråga 1.2:
Kommer ditt parti att aktivt verka för att
den personliga ekonomin på annat sätt förbättras för vuxna personer med utvecklingsstörning i Täby kommun och i så fall på vilket sätt?

Kristdemokraterna: Vi har också skrivit in i vårt valprogram att vi vill att habiliteringsersättningen ska
höjas till åtminstone 10 kr/tim.

Socialdemokraterna: Mitt parti kommer att verka
för att habiliteringsersättningen höjs till 10 kr/tim.
Miljöpartiet: Ja, vi vill verka för att habiliteringsersättningen höjs till 10kr/tim.
Vänsterpartiet: Ja, vårt parti kommer att verka för
att lunchkostnaden i daglig verksamhet tas bort.
Vårt parti kommer att verka för att habiliteringsersättningen höjs till 15 kr/tim.
Vi kommer att lägga motioner och på annat sätt
försöka få övriga partier att ställa sig bakom ett
förslag på höjd habiliteringsersättning till 15 kr/tim.

Fråga 2:
Hur ska kommunen snabbt genomföra en kraftig
utökning av service- och gruppbostäder i Täby?
Moderaterna: Vi moderater anser att frågan om nya
boenden för personer med insatser enligt LSS ska ges
särskilt hög prioritet. Vi är medvetna om att byggandet av bostäder ligger efter plan och att detta måste
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åtgärdas. Det är särskilt angeläget att unga personer
i gruppen ges möjlighet att flytta till ett eget boende
med särskilda stödinsatser. Denna fråga kommer att
vara i fokus under nästa mandatperiod. Frågeställningen är särskilt lyft i partiets valmanifest.
Folkpartiet: Folkpartiets vallöften är att behålla LSSbostäder i kommunal regi, så att vi kan säkerställa
kvalitén, samt att se till att byggande/ombyggnationer kommer igång under kommande mandatperiod. Vi kämpar med att behålla våra gruppboenden i egen regi. Det som är i privat regi är de föräldrar som fortsatt låter sina 18-åringar bor kvar.
Centerpartiet: För Centerpartiet är vår viktigaste
satsning att arbeta för att de nya service- och gruppboenden som behövs ska komma till stånd snarast.
Vi anser att det tagit alldeles för lång tid att få fram.
Visserligen är överklagningar på tänkta boenden
på gång, men det har inte behövts dra ut på tiden
i planering som nu är fallet. Behovet har som ni påtalat funnits under lång följd av år. Vi har påtalat
bristen varje år när boendeplanen för kommunen
har presenterats.

Socialdemokraterna: Vårt parti kommer att verka
för att minst 80 % av behovet av grupp- och servicebostäder är tillgodosett senast 2017.
Miljöpartiet: Vårt parti kommer att verka på
följande sätt: Vi vill verka för att 80 % av kommunens
behov av grupp- och servicebostäder är tillgodosett
senast 2017, men mycket talar för att målet inte kan
uppnås pga allmän lägenhetsbrist.
Vänsterpartiet: Vårt parti kommer att verka för att
minst 50 % av behovet av grupp- och servicebostäder
är tillgodosett senast 2016. Vårt parti kommer att
verka för att minst 80 % av behovet av grupp- och
servicebostäder är tillgodosett senast 2017.
Vårt parti kommer att verka på följande sätt: Vi kommer aktivt lägga förslag på att minst 50 % av behovet
av grupp- och servicebostäder är tillgodosett senast
2016 och att minst 80 % är tillgodosett 2017.

Fråga 2.1:
På vilket sätt kommer ditt parti att aktivt
verka för särskilda insatsser för att boendesituationen snabbt ska kunna lösas för personer med
utvecklingsstörning i Täby?
Folkpartiet: Vi kommer att trycka på kommunen att
bygga/bygga om gruppbostäder under 2015-2018
enligt planen. Fp är mycket aktiva i denna fråga.
Kristdemokraterna: Vi vill också att kommunen gör
allt för att bygga ifatt det behov som finns av service
och gruppbostäder. Ingen med behov av en sådan
bostad ska behöva bo kvar hemma pga bostadsbrist.
Det svåra idag är alla överklaganden, så därför är det
svårt att sätta en tidsgräns för när detta ska var uppfyllt, men målet är att det ska göras så fort det är
möjligt. Vi tycker att det är helt ok ifall även andra
utövare vill bygga LSS-bostäder i vår kommun förutsatt att hyresnivå blir rimlig.
Centerpartiet: (Se inledningen under fråga 2). Vi vill
att behovet ska tillgodoses så fort det någonsin går.

Fråga 3:
Hur ska vuxna personer med utvecklingsstörning
i kommunen få tillgång till önskade kultur- och
fri-tidsaktiviter utifrån de individuella behoven?
På vilket sätt kommer ditt parti att verka för att
kultur- och fritidsbehov för vuxna personer med
utvecklingsstörning i Täby kommun tillgodoses?
Moderaterna: Vi moderater anser att stöd i olika
former till psykiskt och fysiskt funktionshindrade har
särskild prioritet. Det är av vikt att författningar och
praxis som ytterst styr verksamheterna följs på ett
korrekt sätt. Men vi vill mera. Vi vill ha en positiv och
konstruktiv dialog med de funktionshindrade och
företrädare för att understödja en fortsatt positiv
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utveckling. Vårt mål är att LSS-verksamheterna i Täby
kommun ska kännetecknas av en mycket hög kvalité
och att brukare och närstående ska vara nöjda eller
mycket nöjda med den verksamhet som bedrivs.
Folkpartiet: Med stor sannolikhet kommer vi att
förespråka att projektet i Gribbylund för unga vuxna
med funktionshinder permanentas eller förlängs ett
antal år. Vi har förstått att det är 25 - 40 stycken på
plats och att det hela är uppskattat.
Verksamheten ska förstås i vanlig ordning utvärderas
efter två år.
I övrigt så ser FP positivt på varje möjlighet att förbättra fritidsverksamhet och kulturupplevelser för
barn och unga med funktionshinder.
Tycker att verksamheten för yngre barn och det
kommunsamarbete som finns blir bättre och bättre.

Fråga 3.2:
Mitt parti kommer att verka för att ledsagarservice
görs mer tillgängligt
Kristdemokraterna: Då det gäller ledsagning ska ju
personal på LSS-boendena ta ansvar för detta. Vi ser
gärna att en översyn görs av ledsagarsystemet så att
behoven bättre tillfredsställs. Men att lova att ledsagning finns även på s k ”privata resor” kan vi inte.
Det handlar hela tiden om att man tvingas göra avvägningar i en kommun eftersom det finns många
grupper som har behov av hjälp och service och
”pengarna i kommunens kassa” ska räcka till mycket.
Centerpartiet: På frågan om Ledsagarservice svarar
vi håller delvis med (om att partiet kommer att verka
för att ledsagarservice görs mer tillgängligt).

Miljöpartiet: Mitt parti kommer att verka för att
ledsagarservice görs mer tillgängligt – Håller med
helt och hållet.
Vänsterpartiet: Håller med helt och hållet. Kommentar: Ledsagarservice ska finnas i den utsträckning som behov finns.
Fråga 3.3:
Mitt parti kommer att verka för att kontaktperson
görs till en rättighet även för personer i grupp- och
serviceboende
Folkpartiet: På ett gruppboende har varje person en
kontaktperson, som är ansvarig för en boende.
Kristdemokraterna: Då det gäller kontaktperson borde behovet täckas av personalen på LSSboendet. Vi ser gärna även här att samverkan sker på
ett bättre sätt mellan olika verksamheter men också
att ideella krafter används, så att funktionshindrade
får ett större kontaktnät av vänner och ”stödjare” till
hjälp och stöd i vardagen.
Socialdemokraterna: Håller inte med.
Miljöpartiet: Mitt parti kommer att verka för att
kontaktperson görs till en rättighet även för personer i grupp- och serviceboende – Håller delvis med:
Under förutsättning att det är i enlighet med lagstiftning och förarbeten, kan vi verka för detta.
Vänsterpartiet: Vi håller helt och hållet med om
detta.
Frågorna och rapporten är framtagen av FUB Södra
Roslagen och rapporten kan hittas här:
www.fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen

Länet Runts kommentar:

Det är intressant att ta del av den kommunala diskussionen om LSS. I Täby har FUB fått igenom viktiga frågor som
exempelvis KBH. På fråga 3.3 är dock svaren från politikerna något oroande. Frågan handlar om Kontaktperson,
en insats som drabbats av neddragningar runt om i landet. Dels blandar politikerna ihop insatsen Kontaktperson
enligt LSS med att ha en kontaktperson på boendet. Sedan verkar man inte riktigt känna till att en person mycket
väl kan ha Kontaktperson enligt LSS och bo i grupp – eller servicebostad. Visserligen är just boende ett skäl som
ofta anges vid indragningar av insatsen men det kan aldrig vara avgörande för ett avslag. Behovet av kontaktperson ska prövas oavsett om man bor i gruppbostad eller ej. Om man bor i gruppbostad så har man givetvis
behov av att träffa andra personer än de som bor och arbetar i gruppbostaden. Man kanske vill prata om dem i
gruppbostaden eller få råd och tips om olika situationer i livet.

Med alla
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Skansenda
Regndans på

Trots att vädret inte var på vår sida kom en hel del folk.

Sofia & Eva med lotter där vinnaren fick en kryssning för två

Entrén på Skansen

Det bidde ingen allsång

Rövarbandet spelade upp tilll dans

Det grillades korv

sinnen!
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agen 2014
skansen

Malin var där

Det fanns gott om såpbubblor

En glad Katarina

Come Together- projektet
informerade

Gruppen JEM uppträdde

Anna var där
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Runt Länet
Huddinge
I slutet av maj åkte 26 medlemmar och ledsagare på
en tredagars resa till Göteborg. Vi besökte Älvborgs
fästning och självklart Liseberg. Vi hade solen med
oss hela tiden, det var så skönt att få lite sommarvärme efter en ganska kall vår.
Folkparksfesten var som vanligt en succé, det var
många danssugna som kom och dansade på dansbanan i Stortorpsparken. Björn och Linda Rapp spelade upp till dans och Mikael Wernström minglade
runt, spelade och sjöng önskelåtar i pauserna.
Allt som hör till en fest fanns på plats: lotteri, kaffe
och dopp, korv med bröd.
Vad händer i Huddinge i höst?
Höstupptakten på Sundby gård är avklarad och vi
börjar ladda för höstens danser. Vi är som vanligt i
ABF-huset i Huddinge, Kyrkogårdsvägen 2, Huddinge
Första dansen är den 19/9 sen är det dans den
17/10, 14/11, 5/12. Då har vi orkester som spelar,
31/10 är det Klippan-disco.
FUB Huddinge fyller 40 år i år och det ska vi fira med
en fest. Vi återkommer med mer information längre
fram i höst.
I Huddinge är det på gång med LOV i daglig verksamhet. Vi i styrelsen är mycket intresserade hur det
kommer att bli och ska se till att vi får så mycket information vi kan skaffa oss. Vad vi vet nu är att det
ska införas innan året är slut.
Huddinge har en aktiv Klippan-sektion som träffas
ca en gång i månaden. Här är en rapport som Helén
Granath har skrivit tillsamman med sin handledare:
FUB Huddinge-Klippan
Vi i Klippans styrelse är sex stycken. Vi har tre
handledare. Vi i Klippan ordnade en discodans
i april. Sen hade vi tre danser till. Vi i Klippan har
hjälpt till med Huddingedansen. Helén Granath har
varit på ordförandekonferens i april, handledare var
Theresia Eklund. Styrelsemedlemmen Jens Persson
har varit på Gotland i Almedalen. Gerd Söderlind och

Jens Persson var med och hjälpte till på Folkparksfesten som var i Stortorp. På våra styrelsemöten har
vi olika teman som vi själva väljer.
Dessa ingår i styrelsen:
Ordförande: Maria Andersson
Vice ordförande: Jens Persson
Sekreterare: Helén Granath
Vice Sekreterare: Gerd Söderlind
Ledamöter: Sari Nurmi, Lovisa Lindahl
Handledare: Christina Jansén, Theresia Eklund,
Maria Eklund.

Södra Roslagen
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.
Träffpunken i Täby har öppnat för hösten
Öppet: varje måndag kl 18-21
Plats: Linbastuvägen 1 i Täby.
Aktuellt program finns på http://taby.se/Upplevaoch-gora/Fritid-for-dig-med-funktionsnedsattning/
Traffpunkten/

Norrtälje

Familjebad
I Hallstaviks badhus , Badhusvägen 3
Varannan söndag, jämn vecka, kl 18 – 20
2014, start 7/9
Avslutning 14/12
2015, start:11/1
Avslutning 10/5
Gratis för medlemmar, anhöriga och ledsagare.
Anmälan till Bror och Märta 0176 - 50632
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Runt Länet
Norrtälje forts.

Sigtuna

Kurser
Studieförbundet Vuxenskolan i Norrtälje ordnar
kurser efter önskemål. Det räcker med tre deltagare
och ledare så kan det bli en kurs. Information och
anmälan till kurser: Inga-lill Nilsson Vuxenskolan
070 – 020 2120

Disco
Våra populära söndagsdiscon fortsätter under
hösten! Tiden är 13:00-15:30. Datum se baksidan.
Plats: Arlanda Gymnamsium, Vikingavägen, Märsta.
Entré: 70 kronor för medlemmar, ledsagare 30,
ej medlem 100 kronor.

FUB NORRTÄLJE,
Vi finns nu tillsammans med 19 andra föreningar på ROS, Hamnvägen 12 i Norrtälje. Där
har vi styrelsemöte och möten med de andra föreningarna. Lokalen är inte bemannad.
Kontakta ordförande Britt-Inger Halvorsen
070 – 35 66 44 8 om du undrar något. Adresen är:
FUB Norrtälje Hamnvägen 12, 761 32 Norrtälje
Anhörigträff
Onsdag 15 oktober 17.30 – 19.00,
på ROS, Hamnvägen 12 i Norrtälje
Vi informerar om FUB, Anhörigvårdare och
bjuder in Överfömyndare. Det är för anhöriga,
föräldrar, gode män och andra intresserade
För mer information kontakta Britt-Inger Halvorsen
070 – 35 66 44 8
Anhörigcenter
Träffar på tisdagar kl. 1300 – 16.00 och onsdagar
kl. 14.00 – 20.00 på Anhörigcenter, ROS Omsorg
och service, våning 3B, Hamnvägen 12 i Norrtälje.
Det kommer att vara information, olika aktiviteter,
öppna caféer, m.m. varje gång. För mer information
kontakta Kerstin Söderqvist 0176 – 746 26
Anhörigcenter är en mötesplats för personer som
ger stöd till närstående som är sjuk eller har funktionsnedsättning eller som är äldre. De erbjuder
samtal, information, vägledning och aktiviter.

Sollentuna-Väsby
Nu startar vi upp igen med Sollentunas populära
Musikcafé Café Eldqvarn!
Varje onsdag med start onsdagen den 3 september
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
(höstlovet v 44).
Danser på Arena Satelliten
Se tidningens baksida för dansernas datum.
Annons

Forum Funktionshinder
– Ett informationscenter som är öppet för alla intresserade

Hos oss hittar du
• Bibliotek specialiserat på funktionshindersområdet
• Kurser och arrangemang för närstående och yrkesverksamma
• Rådgivning via telefon och e-post
• Informationsmaterial om samhällets stöd, habiliteringens
insatser, funktionsnedsättningar med mera
Vårt bibliotek finns på Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm.

För öppettider och mer information
www.forumfunktionshinder.se
08-123 350 10, texttelefon 08-123 350 40
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Stockholm
Fritidsaktiviteter
Höstens fritidsaktiviteter är i full gång. Nedan är de
aktiviteter vi har denna termin:
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 (7-11 år).
Dansgrupp för barn 10-15 år i Mariaskolan
tisdagar kl 18-19.
Innebandy för barn 7-12 år i Södra Latin
måndagar kl 17-18.
Utöver dessa samarrangerar vi flera andra aktiviteter med andra aktörer. Även i de aktiviteterna får
FUB-medlemmar rabatt på terminsavgiften. Läs mer
på vår hemsida; www.fubstockholm.se eller
ring 600 16 74 om du vill veta mer.

Kom och var med i FUB Stockholms
Ungdomsgrupp!
En ny sektion av Stockholms-Klippan har precis
startats upp för dig mellan 18-26 år. Gruppen kommer att träffas med jämna mellanrum under hösten
2014 och göra roliga saker tillsammans. Höstens
första möte sker onsdag 17 september
kl 18.00-20.00 på S:t Göransgatan 82A.
Kontakta Gittan Fagerström, tel: 073 333 30 84,
gittanfagerstrom@hotmail.com om du vill veta mer.
Ungdomsgruppens första träff i
juni på Vapiano.
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Danser och discon på Fryshuset
Hela höstens program ser du på tidningens baksida.

Sker i samverkan med StoCKK, Stockholms center
MIK	
  All	
  Stars	
  är	
  e.	
  
för
kognitivtmoch
kommunikativt
stöd. Det här är ett
samarbete	
  
ellan	
  
FUB	
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ch	
   dig som vill att dina elever/ditt barn
Mälarhöjdens	
  
IK	
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ska få bästa möjliga
förutsättningar att utvecklas i
skolan.
För de barn och ungdomar som har tal- och språkstörning i kombination med kognitiva svårigheter
är kommunikativt och kognitivt stöd viktigt för att
stödja utveckling och delaktighet, underlätta
inlärning och öka självständigheten.
Du får inspiration och goda exempel på hur man
kan anpassa skolmiljön på ett sätt som är
nödvändigt för vissa och samtidigt bra för alla.
Vi presenterar metoder, konkreta exempel, material
och teknik som underlättar skolarbetet med fokus
på kommunikativt och kognitivt stöd.
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Stockholm forts.
Du kan välja ett av två pass som i första hand riktar
sig till personal respektive föräldrar.
Datum: 16 oktober 2014. 13.00–16.30 för yrkesverksamma. 17.00–20.30 för närstående.
Plats: Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm
Anmälan: www.habilitering.se/kalendarium
Pris: 600 kr, kostnadsfritt för närstående.

FUB-kryssning den 16-17 november
Den 16-17 november kan alla medlemmar följa
med på båtkryssning med FUB Stockholm. Vi åker
med Viking Amorella som avgår från Stadsgården,
nära Slussen kl 20.00 söndag 16:e november.

Pubkväll med Stockholms-Klippan
Stockholms-Klippan bjuder in till pubkväll på Broder
Tuck, Götgatan 85 vid Skanstull. Passa på att träffa
andra Klippan-medlemmar under trevliga former!
Du betalar själv för det
du vill äta och dricka.
Tid: Torsdag
30 oktober kl 18.00
Plats: Broder Tuck,
Götgatan 85 vid Skanstull.
Ingen anmälan behövs. Kontakta Krister Ekberg
för mer information: tel 076 854 35 41.
Öppet hus Inför val av skola 2015 den
11 november
Öppet hus där föräldrar får möjlighet att träffa och
jämföra olika skolor.
Sker i samverkan med Utbildningsförvaltningen.
Datum: 11 november kl 18-20
Plats: Ljushallen i Södermalmsskolan,
Timmermansgatan 21
Ingen anmälan behövs för närstående.
För mer information, kontakta FUB Stockholms
kansli, tel: 600 16 74 eller via mail:
info@fubstockholm.se

Vi är tillbaka i Stockholm måndag 17:e november
kl 18.55. Pris: 400 kr. I priset ingår plats i insides
2-bäddshytt, frukost och lunchbuffé samt ett program i konferensavdelningen på måndagen.
Tillägg: 50 kr för utsides B-hytt. Ledsagare och
familjemedlemmar betalar samma pris som FUBmedlem.
Anmälan sker senast 30 september till
info@fubstockholm.se Uppge namn, födelsedata
(år, månad, dag), vem du delar hytt med.
Betalning sker till pg: 25 19 58-5 och platserna är
bokade först när betalningen kommit in. Vi har totalt 150 platser och det är först till kvarn som gäller.
Mer information om kryssningen fås av
Eva Södebärj: 073 983 85 82.
FUB Stockholm
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm
Tel: 08-600 16 74 (vardagar mellan 09.00-16.00)
info@fubstockholm.se
www.fubstockholm.se

Besök oss även på Facebook! Sök på FUB Stockholm.
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Järfälla - Upplands-Bro

Botkyrka-Salem

Vi avslutade vårens aktiviteter på Stället med en
Raggarrunda den 2 juni. Nytt för i år var att
Attunda brandkår var med. Efter raggarrundan bjöd
Julian på varmkorv på Stället.

Botyrka-Salem har under sommaren ordnat danser
i Hågelbyparken. Häggarna spelade upp till dans.
Här är några bilder från augustidansen.

Efter raggarrundan tog
vi en lång, varm och
skön semester och
fram till presstopp av
detta nummer av tidningen har inte mycket
hänt i vår förening.
Stället öppnade igen
den 31 augusti och
den 7 september spelade de alltid så
populära Häggarna.
Höstens program finns på vår hemsida:
www.fub.se/lokalt/fub-jarfalla-upplands-bro/kalender.
Agneta Hägerstran

Södertälje-Nykvarn
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.
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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 hösten & vintern 2014
För mer information kontakta respektive lokalförening
September
19		
19		
21		
26		

Orkester		Plats			Arrangör
Cassius Clay		
ABF-huset, Huddinge Huddinge
Rytterströms		
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
Disco			
Arlanda Gymnasium
Sigtuna, ABF
Holens			
Fryshuset		
Stockholm

Oktober
3		
10		
10		
11		
17		
17		
17		
24		
26		
31		
31		

Lennix			
Arvingarna		
Disco			
Trubbelbandet		
Björn och Linda Rapp
Disco			
Music Men		
Elisas			
Disco			
Disco			
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

November
7 		
7		
14		
14		
14		
14		
15		
21		
28		
30		

Effect			
Disco			
Vibbarna		
DJ och orkestrar		
Disco med Spellbound
Reminders		
Häggarna		
Titanix			
Take Five		
Disco			

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

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

December
5		
5		
12		
13		

Björn och Linda Rapp
Mickey´s		
Tuneups		
Häggarna		

ABF-huset, Huddinge
Fryshuset		
Trombon		
Arena Satelliten		

Huddinge
Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Sollentuna-Väsby

