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Ordförande har ordet!
Harald Strand

Fattig och goda levnadsvillkor

Foto: Linnea Bengtsson

Goda levnadsvillkor är ett övergripande mål i LSS.
Men man kan inte ha goda levnadsvillkor om man är
fattig!
Tyvärr verkar våra politiker bekymra sig mer om
att överträffa varandra i att spara på ”den dyra LSS”,
än att en utsatt grupp medborgare med svåra funktionshinder inte klarar sin personliga ekonomi utan
döms till ett liv i fattigdom. Och eftersom föräldrar
då stöttar upp med pengar även till sina vuxna barn,
så drabbas inte kommunen så ofta av höjd kostnad
för försörjningsstöd. Det är kanske synd då politiker
med sina hörselskydd och skygglappar då inte ser
problemet. För inte har särskilt många av dem läst
vår rapport ”Fångad i fattigdom”?

Man kan ibland fråga sig vad målet med en kommun är? Att ha så låg skatt som möjligt eller att värna
om sina kommuninnevånare? Läser jag i kommunallagen vilket ansvar som en kommun har, står det som
främsta uppgifter: socialtjänst, vård och omsorg av
äldre och funktionshindrade, barnomsorg och skola.
Det är också detta som är merparten av kommunens
utgifter. I några av områdena finns kostnadsutjämningssystem från staten eller från SKL.
LSS utjämningssystemet sköts av SKL och fungerar i
princip så att alla kommuner skall ha samma kostnad
för LSS per innevånare. Tanken är att en kommun
inte skall kunna springa ifrån sitt ansvar för att LSS
ska fungera som det vara tänkt och ge alla som om-

fattas oavsett var de bor ”ett liv som andra med goda
levnadsvillkor trots sina funktionshinder”.
I 19 § i LSS skrivs det bland annat att kommunen ska
se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel
för sina personliga behov efter det att avgifter för
boende, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter
har tagits ut. Men det är en paragraf i LSS som kommunerna kan strunta i utan att drabbas av några
sanktioner!
Nyligen kom förslag från regeringen på en höjning
av Lönebidraget från 17100 per månad till 20000
per månad, med motivet att det är för lågt och att
det inte följt med i kostnadsutvecklingen. Vad säger
man då om aktivitets- och sjukersättningen, som är
lönen för de som omfattas av LSS och inte har jobb
på öppna marknaden? Den är mellan 8200 till 9100
per månad beroende på ålder. Och ”naturligtvis” inget jobbskatteavdrag då DV inte är något riktigt jobb.
Och ingen kompensation för den höga skatten som
det medför, vilket våra ålderpensionärer fått!
Resultatet blir att många i LSS-gruppen har ett underskott i budgeten (och verkligheten) varje månad
som antingen täcks av föräldrar eller av försörjningsstöd (socialbidrag) från kommunen.
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Ordförande har ordet!
Jag inser att det är svårt att höja aktivitets- och sjukersättningen från 9000 till 20000 kronor per månad,
men det finns åtgärder ansvariga politiker kan göra
direkt:

· Byt index i aktivitets- och sjukersättningen till ett
löneindex på marknaden, t.ex. Kommunals. Då slipper i alla fall gruppen en fortsatt ständig försämrad
löneutveckling jämfört med arbetsmarknaden.

· Se till att förbehållsbeloppet i paragraf 19 fungerar. Gör de ändringar som behövs.

Om bara viljan finns att se den här utsatta gruppens
dåliga ekonomi, så kan man göra dessa ändringar redan till nästa år! Nu finns det ju pengar både i statskassan och i kommunernas gemensamma kassa.

· Ge samma skatt till denna grupp ”förtidspensionärer” som ålderpensionärer.
· Genomför en rejäl höjning av taket för bostadstillägg så att de täcker dagens höga hyror.

Gemensamt måste vi upplysa våra politiker om verkligheten!

/Harald

Tips från Livsmedelsverket
På Livsmedelsverkets hemsida kan man hitta bra
tips kring måltiderna på gruppbostäder. Du hittar
tipsen på den här länken: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vardskola-och-omsorg/gruppbostad-lss

Det finns också bra mattips från olika verksamheter; bl.a. från Skärholmens stadsdelsförvaltning. Det
finns även tips på hur man kan laga mat tillsammans
i sin gruppbostad om man vill det.

Det finns bl.a. en skrift som riktar sig till personalen
på gruppbostaden. Den heter “Uppmuntra till bra
måltider”. Den går att ladda ned och läsa den på sin
dator om man inte vill skriva ut den.

Gunilla Malmborg - ny LSS-utredare
Riksdagsledamoten Désirée Pethrus begärde att
få avsluta sitt uppdrag som särskild utredare i den
pågående LSS-utredningen och sedan 1 augusti är
Gunilla Malmborg ny särskild utredare. Till skillnad
mot sin föregångare är hon inte politiker utan tjänsteman. Hon är socionom och har ett förflutet inom
socialtjänsten i Stockholm. Dessutom har hon varit
särskild utredare i Hjälpmedelsutredningen. Med
hänsyn till att Gunilla Malmborg är tjänsteman kan
man hoppas att hon får lägga all sin tid på utred-

ningen. Gunilla Malmborg kommer till Intradagarna för att berätta om LSSutredningen. Det kan därför
finnas skäl att återkomma
till henne i nästa nummer av
Länet Runt.

LSS-skolan
Välkommen till LSS-skolan! De 18 lektionerna finns
sedan tidigare på webbplatsen hejaolika.se men
detta är den första tryckta versionen, som dessutom är redigerad och uppdaterad.
Jag fick själv först lära mig 1986 års Omsorgslag,
som var föregångaren till LSS. Därefter fick jag lära
mig LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eftersom det var nödvändigt för
mig, som förälder och senare god man. Kunskapen
hos landstinget, som ansvarade för Omsorgslagen,
var god och antalet överklaganden till domstolen
var inte så stort. Mina och min egen sons problem
löstes i dialog med ansvariga på landstinget.
Problemen för oss inföll med kommunaliseringen,
det vill säga med LSS! Inte för att LSS var en sämre
lag än Omsorgslagen. Problemet var istället den
okunskap som finns i kommunen, som ibland övergick i oförstående och konflikt. Kunskapen hos de
nya ansvariga om min sons behov och om övriga
familjens behov fanns inte. Ingen var dock medvetet ogin och de flesta ville nog väl.
Under de senaste tio åren har verkligheten successivt förändrats till det sämre, trots att personalen
blivit både mer stabil och mer utbildad. Undantagen är LSS-handläggare och enhetschefer där omsättningen på senare år ökat på grund av en het
arbetsmarknad. Orsaken till försämringarna är
åter brist på kunsakp, men nu om LSS som lag. Det
svåraste är att juristerna i Förvaltningsrätten inte
kan lag och ibland skapar “vägledande” domar som
sedan missbrukas av kommunerna. Vägledande
domar som inte är vägledande. Utan rättshjälp blir
de anhöriga överkörda.
FUB i Stockholms län, där jag är aktiv, har i flera år
undersökt domar i Förvaltningsrätten. Vi har i flera
rapporter påvisat det underläge den enskilde har
mot kommunerna med starka resurser, både ekonomiska och juridiska. Vi har visat att den enskilde
förlorar i minst åtta av tio domar. Med mörkertalet,
av alla enskilda som inte orkar processa, blir detta
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Av Harald Strand

en helt orimlig siffra.
Många kommuner avslår regelbundet ansökningar
om LSs-insatser, för att de “vill pröva belsutet i domstol”. Jag reagerar mot att kommunerna gör så mot
redan utsatta medborgare. Detta är inte att följa lagen, då det tydlgit står i 6 § i LSS att “verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskidles
självbestämmanderätt och integritet”.
LSS paragraf 15.7 ger stora möjligheter till samverkan mellan kommun och intresseorganisationer
som leder till väsenligt färre konflikter och till betydande minskning av domstolsprocesser.
Kanske leder assistansupproret som startade hösten
2016, till att även allmänheten bättre förstår varför
LSS finns:
Att några medborgare med stora funktionsnedsättningar faktiskt “behöver mer för att få lika”.
Att även personer med svåra funktionsnedsättningar
ska få ett liv som andra trots sina funktionshinder.
Att det är detta som är rättvist.

LSS-skolan går att läsa i tidiningen Föräldrakraft nr.
2 2017, som även går att beställa som särtryck på
https://hejaolika.se/node/7899. Den går även att
ladda ned och läsa på: https://hejaolika.se/lssskolans-lektioner. LSS-skolan omfattar 18 lektioner.

Nyhet - “FN-skolan”

Harald Strand har även skapat 7 lektioner om FNkonventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Den heter “Funktionsrättskonventionen - en orientering” och går nu att ladda
ned och läsa i sin helhet på https://hejaolika.se/lssskolans-lektioner.
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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
Av Harald Strand

Brist i rättssäkerheten i LSS

V

i har svåra brister i rättssäkerheten i LSS!
Dels är det den utbredda okunskapen om
lagen och dess förarbeten som finns bland
alla ansvariga myndigheter och domstolar. Dels är
det den fundamentala bristen att Förvaltningsrätten
inte prövar verkställigheten i LSS-insatser utan bara
rätten till insats.
Det innebär bland annat att kommuner kan tvångsflytta sköra personer från väl fungerande verksamhetsställen ”hem” till egna nyöppnade verksamheter! Naturligtvis för att spara pengar, trots att pengar
inte får påverka beslut i LSS utan bara behov. På så
sätt kan kommuner köra över alla de viktiga principerna i LSS, som självbestämmande, delaktighet
och kontinuitet. Visst kan det vara rätt att erbjuda
men inte tvinga en person tillbaka till ursprungskommunen, om möjlighet uppstår. Men beslutet måste
vara den enskildes! Som för oss andra ”normalstörda”.
1993 var alla politiker ense om att det fanns personer med omfattande funktionshinder som ”behövde
mer för att få lika”. Likaså att dessa personer i alltför liten grad fått del i Sveriges välståndsutveckling.
”Levnadsvillkoren för familjer med barn med funktionsnedsättning är ofta svåra”, ”Varannan familj
med ett gravt funktionshindrat barn får t.ex. nästan
aldrig sova genom en hel natt” skrev vår minister i
propositionen.
LSS och LASS skapades av socialministrarna Bengt

Lindqvist (S) och Bengt Westerberg (FP) i god samverkan. Lagarna röstades igenom enhälligt i Riksdagen. Detta trots att Sveriges ekonomiska situation
var långt svårare än idag. LSS handlar ju om behov
och inte om pengar! Allas lika värde var på den tiden
en riktig värdegrund i vårt samhälle. Idag när Sverige
är rikare än någonsin tidigare, har vi ändå inte råd
med LSS? Vart tog värdegrunden vägen?
Idag har LSS istället blivit politik! Många av dagens politiker har synpunkter på LSS och då menar
de flesta assistansersättning, dvs. det tidigare LASS.
Dvs. den del av personlig assistans där staten har huvudansvaret. Det är lätt att känna av hur du ska bli
populär genom att lova förbättringar, som någon annan ska leverera. I politik kallas det att vara i ”opposition”. Du gör det som politiker oftast för att vinna
fördelar, som nya potentiella väljare samt utrymme
i media.
Innan socialdemokraterna kom till makten, gav
man till exempel sken av att de mest utsatta i samhället skulle få det bättre med en rödgrön regering,
det vill säga LSS-gruppen bland andra. Nu ser vi ett
annat facit av snart en hel mandatperiod.
Vi har under det senaste dryga halvåret sett hur
tidigare regeringspartier, KD och L, i ett stort antal
artiklar i media runt om i vårt land spridit budskap
som; ”rädda personliga assistansen”, ”värna och utveckla assistansen”, ”LSS är en frihetsreform som
måste värnas”, ”LSS måste stärkas och värnas”, ”häv
sparkraven i LSS” och ”rädda LSS”. Det intressanta
är att de partierna som nu försvarar LSS var de som
när de satt i regeringsställning var med om att starta
nedmonteringen av LSS. Deras budskap klingar därför falskt och populistiskt, eftersom de knappast genomgått några större personalförändringar.
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Reclaim LSS
Naturligtvis är det mest oroande, att inget av de
större partierna i praktiken, det vill säga när de har
makten, värnar och positivt utvecklar LSS. Men
seriösa politiker borde oroa sig för den förtroendekris som ”ord utan mening” med falska löften
innebär på sikt. Det bäddar för populistiska partier
som egentligen väldigt få vill ska styra landet.
Kompetensbristen tillsammans med avsaknad av
inlevelseförmåga är svårast att fördra, tillsammans
med ”LSS är för dyrt” och det ”omfattande fusket
i assistansen”. Vi har en minister vars kompetens
och erfarenhet gör att hon platsar som jämställdhetsminister, men knappast som jag ser det till

minister för funktionshinderfrågor. Vi har en LSSutredare vars enda merit i ämnet är att hon är socionom, men har vad jag kan läsa aldrig jobbar med
funktionshinderfrågor. Frågan jag ställer mig är hur
engagerade de egentligen är i frågan? Om du är tillräckligt engagerad i en fråga skaffar du dig normalt
den kunskap du saknar på alla möjliga sätt. Men har
de den tiden?
Har LSS-utredningen havererat redan i starten?
Är ”uppföljning av LSS” bara ett ytterligare sätt att
spara pengar? Kan och får funktionshinderrörelsen
påverka?

Runt Länet
Sigtuna
Friluftsdag på Näsudden

Lördagen den 10 juni hade FUB Sigtuna ordnat
med en friluftsdag på Näsudden där Sigtuna kommun till vardags driver Naturskola. Dagen bjöd på
strålande solsken i detta vackra friluftsområde vid
vattnet. Vi hade bjudit in alla FUB-medlemmar +
potentiella nya medlemmar genom en bred inbjudan till kommunens alla gruppboenden, dagliga
verksamheter samt särskolan. Totalt blev det ca
60-talet deltagare som nappade på erbjudandet.

Vi hade också en specialinbjuden gäst; Mikael
Söderblom, som för tillfället arbetade på Naturskolan. Mikael tillverkar repliker av forntida verk-

tyg, smycken, vapen och keramik m.m. och lär ut
hur ma arbetar med forntida tillverkningsmetoder.
Alla som ville fick prova på att forma och bränna
lerpärlor, skjuta pilbåge, göra pilar eller bara titta på. Alla som var med att tillverka och bränna
föremål i lera fick sedan ta med dessa hem. Det var
en mycket populär och uppskattad aktivitet. Förutom dessa hantverksaktiviteter kunde man spela
olika bollspel, kasta ringar eller bara knyta nya kontakter med andra besökare.

FUB Sigtuna bjöd på grillade hamburgare och korv
med salladstillbehör samt dryck. Vi från FUB Sigtunas styrelse upplevde att det blev en lyckad tillställning som uppskattades mycket av besökarna.
Styrelsen vill också framföra ett stort tack till Mikael Söderblom för att han med sitt engagemang
gjorde dagen extra intressant för deltagarna.
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Runt Länet
Disco

Plats: Kunskapens hus, Arlanda gymnasium,
Vikingavägen 2, Märsta.
Pris: 70 kronor för medlemmar, 30 kronor för
ledsagare.
Icke medlemmar 100 kronor. Datum se tidningens
baksida.

Nacka-Värmdö
Höstens medlemsträffar

Här kommer datum för höstens FUB NackaVärmdö-medlemsträffar! Vi träffas i vår lokal i Handikappforum för prat, fika och umgänge. Ibland blir
det underhållning, ibland underhåller vi oss själva.
FUB bjuder på go´fika alla gånger. Adress till handikappforum är Järla Östra skolväg 23, 1 tr, Nacka.
Kolla på vår hemsida http://www.fub.se/lokalt/
fub-nacka-varmdo där du hittar aktuell information inför våra träffar samt mycket annat om vad
föreningen gör och vad som händer lokalt.
Anmäl att du/ni ska komma (så fikat räcker). Maila
helst till fubnackavarmdo@gmail.com eller sms:a
anmälan till Camilla Sundman tel. 076-199 86 18.
Vi ses följande datum i Handikappforum. Skriv upp
dem i din kalender!
15 oktober kl. 13.00-14.30 Medlemsträff med
musikunderhållning av trubudar!
12 november kl. 13.00-14.30 Medlemsträff med
spöktema och TOMAZ som spelar!

10 december kl. 12.00-14.00 JULBORD på Tollare
Folkhögskola (Åhlbergs väg 1).
Anmälan med namn på deltagare senast den 1 dec
till sms 070-515 79 89 (Lillemor) eller maila namn
på deltagare till e-post fubnackavarmdo@gmail.
com
Meddela även om om ni vill ha kvitto eller faktura
och till vilken adress i så fall 125 kr per person sätts
in på PG 497901-9 före 10 dec. FUB subventionerar
kraftigt för medlemmar samt ledsagare/assistenter. Övriga betalar 350 kr. Kom ihåg att avanmäla
vid förhinder, vi måste betala för alla anmälda!
Vi ser fram emot en härlig höst tillsammans med
flera trevliga aktiviteter!
Höstliga hälsningar
Styrelsen FUB Nacka-Värmdö
E-post:fubnackavarmdo@gmail.com

Sollentuna -Väsby
Träff på Ängsjö friluftsområde

Vi har haft medlemsmöte på Ängsjö friluftsområde. Det var korvgrillning och 5-kamp för andra
året i rad! Nu har det blivit en tradition! Vi var runt
35 personer som hade trevligt i soligt väder. Vi fick
upp flåset med rask “potatis-på-sked”-gång, kast
med stövel och dragkamp. Alla fick pris och glädjen
var stor!
Vi planerar ett medlemsmöte under hösten. Se vår
hemsida www.fub.se/sollentuna-vasby
Vi har stora förändringar på LSS-området i Sollentuna. Tre boendenn med totalt 23 platser kommer
att få nya driftansvariga företag. Ändringen sker
den 2 oktober 2017.
På LSS-boenden, som har avtal enligt LOV, så
kommer ersättningsnivåerna att minska. Det
kommunägda aktiebolaget “hyvlar” personalens
tjänster till en lägre ersättningsgrad. Scheman kvar-
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Runt Länet
står! Vad händer?? Vi känner att nya spelregler
ställs upp. Hur går vi vidare för att upprätthålla
god kvalitet i omsorgen? Av någon konstig anledning inträffar stora förändringar vid stora högtider
eller semestrar. Så nu får vi ta nya tag efter sommaren. Bäst att du håller utkik på vår hemsida.

kommunen efter det här beslutet. Tidningen Mitt i
skrev om detta i juni. Vill du läsa artikeln finns den
på vår hemsida. www.sodraroslagen.fub.se

Fritidsaktiviteter

Dans på Arena Satelliten

Datum: se baksidan av tidningen
Plats: Busstorget, Sollentuna station
Entré: 80 kronor, ledsagare 30 kronor
Tid: Kl. 18:00-21:00

Vill du veta mer om fritidsaktiviteter i våra kommuner kan du hitta tips på föreningens hemsida
www.sodraroslagen.fub.se
Om vi har din e-postadress eller e-postadress till
någon som kan ge dig informationen så kan du få
vårt månadsbrev som innehåller aktuell information. Aktiviteter för hela länet går också att hitta på
Fritidsnätet www.fritidsnatet.se

Lördag 1 september 2012

Klockan 18.30 – 21.30
Musikcafé
på Eldkvarn
Dans för unga/vuxna med funktionsnedsättning

ll

ti
ns öppet
Vårt populära
Muikcafé
För ledsagare
25:–
Daär
overvarje onsdag,
C
z
i
D
fr.o.m. den 30/8 t.o.m. 13/12 förutom när det är
skollov.
VÄLKOMNA!
Tid: 18:30-20:30
Plats: Restaurang Eldvarn, Häggviks gymnasium,
Häggviksvägen 4, Sollentuna.
Entré: 75:–

(fika & bulle ingår)

Beställ Färdtjänst (taxi) till:
Arena SATELLITEN som ligger på
Allfarvägen 4 vid busstorget Sollentuna station.
Lätt att ta tåget till Sollentuna station,
uppgång mot busstorget.
(Information 08-579 228 60, 579 228 65)

Höstens danser: 29/9, 27/10 och 1/12.

Södra Roslagen
Vi vill informera snabbare och oftare
För att kunna göra det behöver vi e-postadresser
till så många medlemmar som möjligt. Skicka din/
er adress till info@sodraroslagen.fub.se

Täby kommun sa upp samverkansavtal

I november förra året sa Täby kommun upp det
samverkansavtal man haft med FUB i Täby sedan många år. Beslutet kom efter ett möte där
föreningsmedlemmar fick träffa tjänstemän och
politiker för att diskutera boendefrågan i kommunen. Det finns fortfarande inget nytt avtal och
det har varit svårt att få till dialogmöten med

Vi ringer er under året

Vi är klara i Vallentuna och har börjat i Österåker.
Övriga kommuner kommer senare i höst eller vinter. Vi återkommer i våra medlemsbrev via e-post
med en sammanställning över de intressanta resultat vi hittat. Givetvis berättar vi inte vad någon
enskild person har sagt.
Anledningen till att vi ringer är att:
- Vi vill dels uppdatera vårt medlemsregister med
aktuella kontaktuppgifter för att lättare kunna
komma ut med aktuell information.
- Vi vill dels veta vilka frågor du som medlem tycker
är viktiga och som du är beredd att engagera dig
för i inom ramen för någon av våra kommungrupper. Eftersom vår verksamhet helt bygger på ideellt
arbete är alla medlemmars insatser i påverkansarbetet mot våra kommuner av stor betydelse.
En del av våra huvudmedlemmar kan ha svårt att
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hantera ett telefonsamtal från någon de inte känner eller kanske inte har telefon. Är du anhörig eller
God man till någon som är i den situationen får du
gärna kontakta oss.
Ta då kontakt med Ann Sjölander. Henne når ni på
telefon 070-888 53 16 eller på mail
ann.sjolander@sodraroslagen.fub.se

Södertälje-Nykvarn
Besök av polis och jägare på Gillberga

Den 16 augusti starade träffarna vid Gillberga efter
sommaren och det första besöket bestod av tre
stycken polismän; Rasmus, Mattias och John. Det
var med stor förväntan gästerna tog emot polisen
när bilen rullade in.

Polisen med Henrik, Jessica och Ronny
Den 23 augusti fick vi besök av jägaren Anders
och han berättade om jägaryrket; om hur man blir
jägare, hur länge han varit jägare och varför jägare
behövs. Han hade med sig sitt gevär och horn från
älg och rådjur som han visade upp. Man fick känna
och testa att hålla de olika hornen. Två mycket
uppskattade besök med väldigt många besökare!

Förväntansfulla gäster!
Poliserna berättade om vad de brukar göra om
dagarna och vad de har för utrustning med sig.
Efter att alla ställt sina frågor blev det gruppfoto vid polisbilen. De satte på sirenen och de blå
lamporna för oss innan alla som ville fick provsitta
i bilen.
Med jubel och applåder åkte polisen därifrån med
sirenen igång. En mycket uppskattad och härlig
kväll!
Gäster som testar att hålla ett gevär
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Dans på Trombon

Plats: Campusgatan 26
Klockan: 19:00-22:00
Entré: 130 kronor, ledsagare gratis
Datum se tidningens baksida

Disco på Allaktivitetshuset

Plats: Barrtorpsvägen 1 A, ingång ovanplan
Entré: 75 kronor, ledsagare gratis
Datum: se tidningens baksida.
Vid cykelstarten. Hans Andersson är föråkare.

Huddinge
I Huddinge har vi haft ett styrelsemöte och vår Inre
Ringen har också haft sitt första mötet för hösten.
Lördagen den 2 september hade vi Höstupptakt för
våra medlemmar i Rådsparken. Vi var 22 medlemmar och tillsammans med personal och styrelse så
var vi ca 40 personer. Vi grillade och fikade tillsammans. Dessutom hade vi en tipsrunda med priser.
Vädret var bra och solen syntes då och då.

Dans

Danserna i ABF-huset, se tidningens
baksida.
Entré: 100 kronor för medlemmar,
övriga 120 kronor, ledsagare gratis.

Paddlingen var tuff p g a hård vind.

Norrtälje
Roslagen Special Olympics

Söndagen den 20 augusti hölls tävlingen Roslagen
Special Olympics. Flera av våra medlemmar var
delaktiga i flera verksamheter; en del som funktionärer och även som tävlande för Rolsagen SOL
i deras lag. Till höger ser du några bilder från bl.a.
staffetten där man paddlar, springer, cyklar samt
simmar. Det är 5-mannalag då det är 2 stycken som
paddlar.

Prisutdelning samt grillning och varm dryck.
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Intressepolitisk påverkansarbete

När det gäller vår uppgift att bevaka våra medlemmars intressen så ska vi i styrelsen träffa både tjänstemannaledningen och den politiska ledningen i
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje under oktober månad. Då ska vi gå igenom
boendeplaneringen inom LSS, daglig verksamhet,
fritidsverksamhet m.m.

Stockholm
FUB i Stockholm Pride
För andra året i rad var FUB Stockholm med i
Pridefestivalens häftiga paradtåg. Äver i år var det
förstås en mäktig upplevelse och det kändes också
viktigt att vara med och manifestera för allas lika
rättigheter oavsett kön, läggning eller funktionsvariation! Nästa år hoppas vi att många, många
flera kommer med oss i paradtåget. T.ex. vore det
jättekul om alla gruppboenden i Stockholm gjorde
gemensam sak med oss.

Skansendagen - med alla sinnen!
För 16:e året i rad arrangerades Stockholms, och
hela Sveriges, största enskilde FUB-event den 23
augusti då det var medlemsdag på Skansen. Alla
FUB-medlemmar, skolor och dagliga verksamheter
har fri entré denna dag och som vanligt var det en
festlig inramning med bland annat allsång, dans,
Friskis & Svettis och skattjakt med priser till alla!
Studieförbundet Vuxenskolan och Myndigheten
för delaktighet är med och arrangerar och i år bjöd
vi även in Autism- och Aspergerföreningen, vars
medlemmar också hade fri entré.
Ett stort tack til Skansen och Äppelgårdens dagliga
verksamhet som med sina resurser starkt bidrar till
denna minnesvärda dag för våra medlemmar!

Krister Ekberg inviger Skansendagen

Grisarna på Lill-Skansen
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Katarina hälsar på en liten ponny

Janne Höjer och Lennart Bäck är välkända
ansikten i vimlet.

Familjekväll på äventyrsbadet Vilundabadet i Upplands Väsby
Välkommen på familjekväll med äventyrsbad på Vilundabadet i Upplands Väsby lördag den 18
november kl 18-21.
Vi har, tillsammans med RBU – föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar, hyrt
anläggningen så vi har hela badet för oss själva med vattenrutschkanor, bubbelpool och bastu.
Kostnaden är 50 kr/person om man fyllt 4 år och då ingår entré till badet samt antingen en fikabiljett
(kaffe eller festis + bulle eller delicatoboll) eller en matbiljett (4 pannkakor med sylt, grädde och
festis). Biljetterna delas ut på plats. Serveringen är öppen hela kvällen så det finns möjlighet att
handla mer förtäring om så önskas.
Vi träffas i entrén kl 18.00 och sedan sköter alla familjer sig själva. Cirka kl 20.00 är det dags att lämna
bassängen och senast kl 21.00 lämnar vi anläggningen. Representanter från FUB och RBU finns på
plats under hela kvällen.
Anmälan sker till info@fubstockholm.se senast 10 november. Uppge hur många som kommer, ålder
på barnen samt om ni önskar fikabiljett eller matbiljett för varje person.
Betalning sker antingen via swish eller insättning på vårt föreningskonto. Uppgifter om betalning fås
efter anmälan.
Adress till Vilundabadet är Husarvägen 29 i Upplands Väsby.

Familjekväll på äventyrsbadet Vilundabadet i Upplands Väsby
Välkommen på familjekväll med äventyrsbad på Vilundabadet i Upplands Väsby lördag den 18
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Öppet hus inför val av skola

Häng med på FUB Stockholms Jubileumskryssning
med Silja Galaxy 1-2 december 2017
FUB Stockholm fyller 65 år i november 2017 och bjuder in till en Jubileumskryssning
med julbord ombord på Silja Galaxy. Kryssningen sker mellan fredag 1 december och
lördag 2 december 2017 och alla medlemmar i FUB och dess närstående är välkomna.
Tid och plats: Vi åker med Silja Galaxy som avgår från Värtahamnen klockan 19.30
fredag 1 december. Vi är tillbaka i Stockholm lördag 2 december klockan 18.15.
Kostnad: Priset är 670 kr/person för boende i en 2-bädds A-hytt med fönster
alternativt 850 kr/person i en motsvarande 1-bädds hytt. Kontakta bokningen nedan för
fler hyttalternativ. Vi har även reserverat båtens handikappanpassade hytter. I priset
ingår även frukost på lördag morgon, julbordsbuffé inklusive dryck kl 13.00 på
lördagen samt underhållning med Folke Gustafsson i Moonlight Bar på lördag
förmiddag. Medföljande personal, ledsagare och familjemedlemmar betalar samma
pris som FUB-medlem.
Bokning: Bokning görs på tel: 08-666 33 33. Ange kod: FUB. Minst en person per
bokning ska vara medlem i FUB.
Senaste anmälningsdatum är 31 oktober. Vi har totalt 200 platser och det är först till
kvarn som gäller!
Bra att veta: Från den 9 oktober skickar vi ut mer information om kryssningen till alla
som anmält sig så uppge också gärna en mailadress vid bokningen.
Två reseledare/värdinnor medföljer från FUB Stockholm och de är förstås behjälpliga
under resan och håller ihop såväl programpunkter som ressällskap, men de kan inte ta
ansvar för de som reser själva utan någon stödperson. Tänk på detta vid bokningen.
Mer information om kryssningen fås av Eva Söderbärj: 073 983 85 82 eller Stefan
Fagerström: 08-600 16 74.

När: Tisdagen den 7 november kl.
18.00-20.00
Plats: Södermalmsskolans ljushall, Timmermansgatan 21,
T-bana Mariatorget
Medverkar gör FUB Stockholm,
Utbildningsförvaltningen och Habilitering & Hälsa.

Kanel & Kanin och alla
känslorna
I samarbete med bl.a. FUB Stockholm bjuder Habilitering & Hälsa
in till en familjeeftermiddag med
teater för alla!
När: 2 december kl. 13.00-15.00.
Teaterföreställningen startar
kl. 14.00 och är ca 40 minuter.
Plats: Rosenlunds aula, Tideliusgatan 12, Stockholm
Vid frågor kontakta Anna Skaarud, 08-123 350 24 eller anne.
skaarud@sll.se Sista anmälningsdag är 19 november till www.habilitering.se/kalendarium
Följ oss via vår hemsida
www.fubstockholm.se och på
Facebook

INFORMATION om danser på Fryshuset
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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 Jendert,
Telefon: 08-58 35 00 06,

ORDFÖRANDE
Lennart Bäck,
Sollentuna-Väsby
lennart_beck@hotmail.com

LIDINGÖ
Ordförande: Claes Lindahl
Telefon: 070-597 89 44
NACKA-VÄRMDÖ
Ordförande: Katarina Berggren,
Telefon: 070-415 57 78,
e-post: katarinaberggren72@telia.com
NORRTÄLJE
Ordförande: Hans Andersson,
Telefon: 073-093 04 44
e-post: hans.andersson@norrtalje.se
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
STOCKHOLM
Ordförande: Torbjörn Dacke
Telefon: 070-885 10 99
e-post: torbjorn.dacke@telia.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: Claes Oldin,
Telefon: 08-541 303 56,
e-post: fam.oldin@telia.com

LEDAMÖTER
Krister Ekberg
Stockholm
Catharina Källström,
Nacka-Värmdö
Jens Persson,
Huddinge
Lena Virgin
Södra Roslagen
Stefan Westerdahl,
Botkyrka-Salem
ERSÄTTARE
Elham Aghababa
Södra Roslagen
Yngve Nilsson,
Sollentuna-Väsby
Sari Nurmi
Huddinge

Länsförbund

ORDFÖRANDE
Harald Strand
Botkyrka-Salem
070-984 84 85
harald.strand@telia.com
VICE ORDFÖRANDE
Christina Corbell
Södertälje-Nykvarn
076-337 30 11
familjen.corbell@gmail.com
LEDAMÖTER
Christina Jansén
Huddinge
08-740 24 07
thorvaldsdotter@hotmail.com
Bo Nilsson
Lidingö
070-473 57 61
bo.nilsson@comhem.se
Eva Flygare-Wallén
Stockholm
076-347 08 04
eva.flygare.wallen@ki.se
Katarina Berggren
Nacka-Värmdö
070-415 57 78
katarinaberggren72@gmail.com
ERSÄTTARE:
Margareta Magnusson
Sollentuna-Väsby
08-754 28 16

margareta-magnusson@tele2.se

Åse Johansson-Kristiansen
Botkyrka-Salem
070-866 11 76
ase.johansson-kristiansen@
bredband.net
Susanne Prestor
Norrtälje
070-398 08 88
sus.prestor@gmail.com

Posttidning B

Danser i Länet 2017
För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.
Oktober
1		
6		
7		
13		
13		
20		
20		
29		

Orkester		Plats			Arrangör
Dicso			
Arlanda gymansium
Sigtuna, ABF
Reiminders		
Fryshuset		
Stockholm
Häggarna		
Arena Satelliten		
Sollentuna-Väsby
Disco			
ABF-huset		
Huddinge
Edwings		
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
Titanix			
Fryshuset		
Stockholm
Disco			
Allaktivitetshuset
Södertälje-Nykvarn
Disco			
Arlanda gymnasium
Sigtuna, ABF

November
10		
10		
10		
11		
17		
24		
24		
26		

Disco			
Date			
Effect			
Disco			
Disco			
Holens			
Music Men		
Dicso			

ABF-huset		
Fryshuset		
Trombon		
Arena Satelliten		
Allaktivitetshuset
Fryshuset		
Trombon		
Arlanda gymnasium

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

December
8 		
8		
9		
15		

Mats Bergmans		
Ankies			
Häggarna		
Björn och Linda		

Fryshuset		
Trombon		
Arena Satelliten		
ABF-huset		

Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Sollentuna-Väsby
Huddinge

