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Ordförande har ordet!
Harald Strand
Foto: Linnea Bengtsson

Ordförande har ordet!

Tankar om LSS och arbete
Alldeles för få personer i LSS gruppens personkrets 1
har arbete på den öppna marknaden. I arbetsför ålder
finns ca 40 tusen personer i personkrets 1 medan i övriga personkretsar finns ca 6 tusen personer.
Statistiken visar att bara någon eller några procent av
personerna i personkrets 1 har vanligt jobb! Det stora
flertalet som slutar skolan får i stället insatsen Daglig
Verksamhet (DV). Antalet med DV är idag cirka 28 tusen personer. Antalet har ökat med drygt 20 procent på
6 år. En intressant iakttagelse är att DV bara ökat som
lönekostnaden sedan år 2010. Det innebär att mångas
påstående att personaltätheten minskat per arbetstagare verifieras av kostnadsutvecklingen. Dessutom
har ju en fördyring skett på grund av LOV som normalt är kostnadsdrivande. Kommunerna har således
sparat på kostnad per person vilket borde visa sig i
kvalitétsförsämring?
Är det då bra att antalet personer ökar i DV om vi helt
bortser från kostnadsaspekten? Drygt 70 procent med
LSS i arbetsför ålder har DV. Vad de andra 30 procenten gör vet vi inte. Tittar man på statistik från arbetsmarkanden verkar högt räknat några procent vara i
ordinärt arbete. Några, procent har personlig assistans
via försäkringskassan. Men vad gör de övriga? Är i utbildning? Gör ingenting? Kvar i boendet? För att de
inte vill eller för att DV inte klarar av dem? Det finns en
forskningsrapport från Högskolan i Halmstad om unga
vuxna från gymnasiesärskolan 2001–2011 som visade
att en fjärdedel varken hade daglig sysselsättning, arbete eller studerade efter att de lämnat särskolan. Det
skulle möjligtvis förklara siffrorna ovan, men alla som
går ut särskolan har eller får inte LSS beslut. Någon ansvarig myndighet måste undersöka detta snarast!

Det är minst lika viktigt som att prata arbetslinjen.
Många politiker och andra förståsigpåare talar gärna
om att lösningen på LSS-gruppens fattigdom är att de
tar ett arbete! Det är cyniskt då verkligheten är att nästan ingen i gruppen kan ta eller få ett riktigt jobb.
Men vad värre är att man undviker att diskutera verkliga åtgärder mot gruppens livslånga fattigdom och att
diskutera kvalitén på insatsen DV!
För de som inte kan utföra ett vanligt arbete är målet
med DV att ge dessa personer ”en meningsfull sysselsättning”, då sysslolöshet leder till hälsoproblem, depression, självskadande och utåtagerande. Medicinering är naturligtvis inte lösningen på kvalitetsproblem
utan leder oftast till accelererande hälsoproblem.
Och att ansvariga rymmer från problemen är ingen
långsiktig lösning!

/Harald
HEJAOLIKA
Tidningarna Föräldrakraft och Dagens Omsorg har slagit ihop sina 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.
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Reportage: från Unikas Dagliga verksamhet
Daglig verksamhet med TV-shower som tema
Jag har besökt Unika som tillhör Attendofamiljen på
Valhallavägen 52. Jag välkomnades av Jenny, en av Unikas coacher, som visade mig runt i deras trevliga lokaler. Jenny började med att visa mig skönhetssalongen
där Unika-artisterna får lära sig om smink och make-up. Där inne fanns det stora upplysta speglar och
färgglada paletter med smink. Jag fick också en snabb
titt in i en redigeringsstudio där Unikas TV-shower reLenita och hennes hundar Loke och Life
digeras. Mycket intressant!
Efter rundturen får jag vara med på Unika-artisternas
morgonmöte. Det är cirka tjugo Unika-artister på plats.
Det är ett livligt och glatt gäng jag möter. Det pratas
bland annat om de kommande artister som ska intervjuas i de TV-shower som Unika stjärnorna anordnar.
Brolle, Putte Nelson, Pernilla Andersson och Noice är
artister som kommer att delta i Unikas shower. Efter
att jag presenterat mig presenterar alla Unika Stjärnor
sig. De berättar vilket ansvarsområde de har tilldelats
i den TV-show som de nu ska börja jobba med. Det
är alltifrån att vara programledare, ljudansvarig, publikansvarig, kändisansvarig till att vara röda mattan
reporter.

Efter ett tag kommer de två Unika stjärnor som jag ska
intervjua ner i källarlokalen. Det är Nigara och Johan.
Johan har bara jobbat en månad på Unikas dagliga
verksamhet. Nigara har varit på verksamheten i snart
tre år.
Jag inleder: Vilka kändisar har ni intervjuat i era TVshower?
Nigara säger att de bland annat intervjuat Lill Lindfors,
Arja Saijonma, Özz Nujen, Regina Lund, David Hellenius, Agneta Sjödin och Robert Aschberg.

Hur får ni tag i de kändisar som ni intervjuar?
Nigara berättar att varje fredag går de på konsert på
Musikplats Stockholm. Innan de går till konserten gör
Efter morgonmötet följer jag med verksamhetsde research på vilka artister som uppträder. Då det är
chefen Lenita ner i Unikas källare. Där har de ett
mysigt inrett rum där vi slår oss ner. Hon visar mig någon intressant artist som de gärna vill intervjua lämklipp från en utav Unikas TV-shower där Agneta Sjö- nar de ett brev med intervjuförfrågan samt ett visitdin intervjuas. Lenita berättar att det är Unika-artis- kort. Förutom det så ringer Lenita runt och bjuder in
terna tillsammans med coacherna som skapar allt i kändisarna efter Unika-artisternas önskemål.
TV-showen: sminkning, research, programledning,
Hur är verksamheten med TV-showerna uppbyggd?
filmning och redigering.
Unika består av fem dagliga verksamheter och två Johan talar om att det på Unika finns anställda coacher
korttidsboenden, fortsätter Lenita. På verksamheten som är experter på de olika delarna. Exempelvis finns
på Valhallavägen som jag besöker, finns det plats för det en ljudtekniker, Anthon, som jobbar med ljudet i
25 Unika-artister, just nu är de 20. Målgruppen är per- TV-showen. Han lär ut allt det tekniska kring ljud till
soner som tillhör LSS-personkrets 1. Det är personer Unika-artisterna.
i alla åldrar med Downs syndrom, måttlig och lindrig Johan berättar vidare att de har som tradition att låta
varje kändis de intervjuar lämna ett handavtryck på en
utvecklingsstörning samt autism.
vägg utanför lunchrummet. Wall of Fame kallar Johan
väggen. Där finns bland annat gladiatorn Ymers och
Dolly Styles handavtryck. De har även en kändistavla
där varje kändis får rita något efter att de har intervjuats.
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Jag har också sett på er hemsida att ni sysslar med
dans. Vad har ni för typ av dans?
Nigara talar om att de kör hip-hop och showdans. De
har också styrketräning i danssalen där de gör kroppsstärkande övningar. Det är viktigt att träna då man jobbar som artist!
Vi har också teater och något som heter ”Scenen är
din”, fortsätter Johan. Vid scenen är din så är det öppet
för improvisationsnummer, exempelvis brukar man
showa, dansa eller sjunga.

Nigara i sminklogen
Är det nervöst att intervjua kändisar?
Nigara svarar att det beror på. Om man träffar en kändis spontant på stan då är det lite pirrigt men att vara
på Unika, Attendo känns tryggt. Programledaren, den
som är kändisansvarig och den kändis som ska intervjuas brukar hänga en stund i Unikas källare innan
TV-showen. Där dricker de alkoholfritt bubbel och lär
känna varandra lite grann. Det gör att det blir lättare
och mer avspänt att hålla intervjun.
Har ni mycket förberedelse innan ni gör en intervju?
Johan talar om att de har vissa rutiner. De tränar och
kör genrep innan som varje seriös grupp. Johan berättar att en del Unika-artister kan känna prestationskrav
och bli stressade. Ibland kommer man av sig i intervjuerna men då fångar vi upp det och hjälps åt, hela
teamet. Hälsan hos oss Unika-artisterna är nummer ett
i arbetet med TV-showerna, poängterar Johan.

Johan spexar till det

Har ni något mera ni vill tillägga?
Lenita avslutar med att säga att de på onsdagar har gratisshower på Sankt Göransgatan 153 mellan
klockan 13.00-13.30 för allmänheten. Följande shower
är inbokade: 23 maj och 20 juni och till hösten: 29 aug,
26 sep, 24 okt, 21 nov, 19 dec. Boka publikplats på
unika@attendo.se
Vad är det roligaste med att vara programledare?
Du kan också ha tur och få plats som publik vid TVNigara svarar att det roligaste med att vara programle- showen om du mailar Unika, Attendo.
dare är att få ställa frågor. Johan tycker att det roligaste
är att man liksom går in i en roll.
Man kan följa Unika på Facebook och Instagram. Alla
TV-shower som Unika gör läggs ut på en YouTube kaJag har läst på er hemsida att ni har något som heter nal som heter Unika.nu.
Life coaching. Vad är det för något?
Det är pass där man går igenom olika viktiga saker som Johanna Hjortman
man behöver kunna på sin livsväg, förklarar Johan. Det
kan vara till exempel coachning i privatekonomi eller
hygien. Hur man ska få pengarna att räcka till och hur
ofta man behöver duscha.
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ven att kostnaderna för assistansen inte skulle öka i den
takt som har skett och att ökningar i övriga LSS-insatser skulle finansieras med minskning av assistansen.
Till och med eventuella förbättringar skulle göras genom kostnadsbesparingar. Fusk skulle utredas och
regeringen hade tänkt ut att man skulle spara pengar
genom att sätta dit fuskare. I fuskutredningen fanns
dock inte mycket besparingar att hämta eftersom det
i princip inte fanns något omfattande fusk. LSS-utredningen verkar leda till att betydligt färre får personlig
Särskilt tandvårdsbidrag
För personer med långvariga sjukdomar eller funk- assistans. När personer blir av med sina insatser helt
tionshinder som medför risk för försämrad munhälsa och hållet så faller ansvaret på de anhöriga istället.
finns ett särskild tandvårdsbidrag, eller STB. Bidraget
är på 600 kronor och får endast användas för före- LSS kan bli en stor valfråga i valet 2018 så regeringen
byggande tandvård eller abonnemangstandvård. De kan bli tvungen att backa och ändra i direktiven. Mikasjukdomar och funktionshinder som är aktuella finns el berättar att han sitter med i Funktionshinderdelegabeskrivna i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2012:16. tionen. Det är ett diskussionsforum som Funktionsrätt
I de flesta fall krävs ett läkarintyg som anger att man Sverige har med regeringen. Funktionshinderdelegatillhör någon av grupperna som har rätt till ersättning. tionen träffas fyra gånger per år. Här har Funktionsrätt
Sverige ställt två krav gällande LSS:
Information om vilka regler som gäller kan man få på
1. Ändra direktiven i LSS-utredningen. Gör om och
Socialstyrelsens hemsida: www.socialstyrelsen.se
På försäkringskassans hemsida finns information om gör rätt! Utred hur LSS ska säkras.
tandvårdsstödet som riktar sig direkt till patienter:
2. Inför åtgärder så att de som blev av med sina LSS-inwww.forsakringskassan.se + tandvardsstod
Även ladstingen, Folktandvården och Vårdguiden har satser vid den senaste utredningen återfår dem. Samt
även att de som fått avslag ska återfå sina insatser.
information.
Texten om tandvårdsbidrag kommer från
tidsskriften intra nummer 1 år 2018.

Om man följer de nuvarande direktiven i LSS-utredningen så kastas man tillbaka i hur det var för 30 år sedan. Kärnan i LSS ska vara att alla ska ha rätt till självbestämmande och alla ska få leva ett gott liv.
I år, 2018, är det valår och nu är partierna mer lyhörda.
Mikael uppmuntrar ombuden från lokalföreningarna
att påverka sina lokala politiker angående LSS. Han
visar en film som Funktionsrätt Sverige har gjort som
man kan sprida i sociala medier. Filmen heter ”Tänk
om du var beroende av samhällets stöd för att leva ett
självständigt liv?” och finns på YouTube.

Medlemsmöte – om hur man kan påverka
kommunens politiker vad gäller LSS
Det diskuteras hur man kan påverka politikerna bland
Den 18 april bjöd Länsförbundet FUB:s styrelse in representanter från länets lokalföreningar till ett medlemsmöte. På mötet medverkade Mikael Klein, intressepolitisk chef hos Funktionsrätt Sverige och expert i
den pågående statliga översynen av LSS.

annat genom att köpa TV-tid med reklam, ha en kampanj i tunnelbanan likt kampanjen Riksförbundet FUB
hade för några år sedan ”Ansökan om ett vanligt liv”,
göra insändare till tidningar eller dela ut Riksförbundets rapport ”500 röster om LSS” till lokala politiker.

I den LSS-utredning som tillsattes år 2016 var direkti- Johanna Hjortman
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Runt Länet
Botkyrka-Salem

Norrtälje

Dans under stjärnorna i Hågelbyparken,
Tumba.

FUB-dag

Utomhus men under tak. Tag
med fika eller köp där.
Datum: 10 augusti kl. 19.00-21.30
Datum: 24 augusti kl. 19.00-21.30
Entré: 100 kr, ledsagare gratis

Lördagen den 17 mars 2018 hade vi FUB-dag för
medlemmar på Gräddö missionshus i Norrtälje. Allt
blev väldigt lyckat. Vi bjöd på Gräddötårta. Vi hade
allsång, 4 spelmän som spelade och lotteri med många
vinster. Det var många som kom och hjälpte till.
FUB Norrtälje tackar alla som deltog och ordnade.

Sommarklubb vid Möllebadet, Uttran

Fyra öppna klubbkvällar med möjlighet till grillning,
kanoting, bad och lek.
Du tar med dig grillkorv och bröd. Det finns kaffe, te
och saft samt senap och ketcup. Kostar inget. Ingen
anmälan.
Datum: 27/6, 4/7, 1/8 och 8/8.

Gräddö missionshus

Nacka-Värmdö

Mitt lov - Alla får vara med!

Grillträff

Den 10 juni har vi grillträff på Tollare Folkhögskola, Åhlbergs väg 1. Då grillar vi korv och har trevligt ihop. FUB håller med korv och tillbehör samt
serverar kaffe och kaka. Du som äter/fikar betalar
20 kronor på plats! Gå gärna ihop flera för en grupp
om ni bor på samma ställe, även personal betalar om
man äter/fikar!
Lättast anmäler du dig till våra aktiviteter via e-post:
fubnackavarmdo@gmail.com

Vi i FUB Norrtälje hjälper Norrtälje kommun att ta
fram sommaraktiviteter till sommarlovet för elever med funktionsnedsättning. Vi i styrelsen har haft
dialog med Mikaela Martinsson som är ansvarig för
verksamheten i Kultur- och Fritidsförvaltningen.
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Runt Länet

Skansen för alla!

Med alla sinnen

Välkommen till Skansen denna speciella dag!
För alla åldrar, anpassad för dig med funktionsvariationer
Bollnästorget & Tingsvallen
• Prova på cirkus 10-12
• Ansiktsmålning 10-13
• Schlagerverkstad – skriv din egen schlagerlåt
• Vad undrar du om valet – fråga redaktionen
på 8 sidor
• Frågesport med 8 sidor – 8 frågor om valet
• Prova på att rösta med Stockholms valnämnd
• Klappa djur 11.40-12.00
• Blås såpbubblor
• Vad finns i Läskiga Lådan?
• Måla vykort
• Information från dagens arrangörer:
FUB och Inre Ringen Stockholm, Studieförbundet Vuxenskolan, MTM- Myndigheten för
tillgängliga medier samt Autism- och
Aspergerföreningen
• Kl 11.00 & 13.00 Visning av Nordiska Djur.
Utgår från Bollnästorget.
Orsakullen
• Fyrfat – Korvgrillning. Ta med egen korv!

Bollnästorgets scen
• Kl 10.30 Invigning. Ut
Allsångshäften.
• Kl 10.40 Allsång med
Husbandet
• Kl 12.00-13.00 Prova p
Kulturskolans resursc
• Kl 13 Dans med Ayla K

Tingsvallen
• Kl 12.15 Enkelgympa m

Sollidens parkering
• Kl 14-16 Underhållnin
på färdtjänsten
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Runt Länet
Onsdagen 29 augusti 2018
Skansen öppnar kl 09.30

•

Program kl 10-14

ioner

en
ning. Utdelning av
n.
ng med Ayla Kabaca &

Prova på dans med
resurscenter
d Ayla Kabaca & Husbandet

ympa med Friskis & Svettis

ng
hållning i väntan
n

Fri entré denna dag för: medlemmar i FUB,
Autism- och Aspergerföreningen samt
Daglig verksamhet. Medtag medlemskort
eller inbjudan. Ledsagare uppvisar
ledsagarbevis eller skriftligt intyg.
Adress:
Färdtjänst: Sollidsbacken
Huvudentré: Djurgårdsslätten 49-51
Bergbanan: Hazeliusporten 2
Ej möjlighet till parkering inne på Skansen.
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Runt Länet
Huddinge
Nu äntligen har våren kommit hit till
Huddinge!!

Sollentuna-Väsby
Aktivitviteter

1. Vi inbjuder alla våra medlemmar på en bussresa till
I slutet av februari var det dags för årsmöte, både för Furuvik söndagen den 20 maj 2018. Håll utkik efter
Inre Ringen Huddinge och FUB Huddinge. Då gick vi ett brev från oss!
igenom vad som hänt i vår förening 2017. Det hade hänt
2. Vi kommer också att ha en utfrågning av politiker
väldigt mycket roligt och många danskvällar hade vi.
i Sollentuna Kommunalhus tisdagen den 28 augusti
klockan 19.00. Då kommer vi att ställa frågor kring
Vi har bjudit in Huddinge kommunstyrelse ordförande Daniel Dronjak till ett möte och ett samtal om LSS. Kom med och visa intresse, ställ frågor. Tycker vi
att allt fungerar bra i dessa frågor eller......?
hur det är att bo och arbeta i Huddinge kommun.
Daniel hade även med sig tre tjänstemän för att svara på
eventuella frågor som vi hade. Han var mycket intresse- 3. Detta gäller hela Sverige. Många av oss i FUB är
rad och ställde många frågor. Vi berättade att vi fått en oroliga över vad, som kommer att beslutas i den pådel frågor från medlemmar, bland annat om att det är gående LSS-utredningen. Vi kan visa att vi är många,
för lite personal på boendena och på de dagliga verk- som vill stärka LSS och ej montera ned den lagen! På
samheterna. Vad innebär det för den enskilda medlem- flera platser i Sverige kommer demonstrationer att
men om det inte finns personal när man har planerat att äga rum.
gå på bio till exempel?
Vi önskar alla våra medlemmar i Sollentuna och
Vår medlemsresa till Småland i maj har blivit fullbo- Upplands-Väsby en trevlig sommar med aktiviteter
kad, vi är nästan 40 st som åker, roligt! Vi kommer bl.a. av många slag.
att besöka flygplansmuseet i Linköping och ett bil- och
leksaksmuseum i Småland. Vi ser fram emot en trevlig Dans på Arena Satelliten
resa med våra medlemmar.
Datum: se baksidan av tidningen
OBS: Söndagen den 10 juni är det folkparksfest i
Stortorpsparken i Trångsund. Programmet är inte riktigt klart ännu, men det kommer att bli en och annan
överraskning. Björn och Linda kommer att spela för
oss. Alla är välkomna och du behöver inte anmäla dig,
bara att komma om du blir danssugen. Inträde för medlemmar 100 kr, ledsagare gratis. Grillad korv och dricka
och kaffe och kaka finns att köpa. Du kan även ta med
dig matsäck, dansen börjar kl. 12.00 och håller på till ca
15,00. Självklart så hoppas vi på fint väder.

Plats: Busstorget, Sollentuna station
Tid: 18.00-21.00
Entré: 80 kronor, ledsagare 30 kronor

Musikcafé på Eldqvarn

Vi fikar, dansar, umgås och lyssnar på livemusik.
Onsdagar under terminen. För dig med behov av extra stöd.

Musikcaféerna följer skolans terminer och stänger på
loven. Du är välkommen oavsett vilken kommun du
I början på september kommer vi att ha höstupptakt bor i.
för våra medlemmar här i Huddinge, med tipspromeTid och plats
nad och korvgrillning.
Onsdagar 18.30-20.30
Klippan i Huddinge har också bytt namn till Inre Ring- Restaurang Eldqvarn i Häggviks Gymnasium
en Huddinge.

Adress
Häggviksvägen 4 i Sollentuna
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Runt Länet
Södertälje-Nykvarn
60 år

Disco på Allaktivitetshuset

Plats: Barrtorpsvägen 1 A, ingång ovanplan
Entré: 130 kronor, ledsagare gratis

Södra-Roslagen

FUB Södertälje/Nykvarn 60 År!

FUB Södertälje/Nykvarn fyller 60 år och det tänkte vi
fira den 18 maj 2018 på fredagsdansen på Trombon.
Det blir en vanlig, men ändå ovanlig fredagsdans då
FUB:s 60-årsdag kommer att uppmärksammas.

Bibbi och Dessan. Två eldsjälar som driver Café Måsen i Åkersberga
FUB kören i Södertälje
Onsdagen den 25 april sjöng FUB kören sin repertoar som de övat på hela våren. Kören består av ett
härligt gäng som kommer på våra Onsdagscaféer.
De sjunger till en CD-skiva men drömmen är att utveckla så vi har en som spelar gitarr eller piano till.
Förutom kören så har vi massa andra roliga aktiviteter på onsdagarna som Disco, egna uppträdanden,
bingo, pyssel och prova på gånger med exempelvis
dans och gympa. Vi har alltid spel och pennor och
papper framme för de som vill spela lite sällskapsspel eller måla en bild. Fika kan man köpa under
hela kvällen men så har vi en liten fikapaus för de
som vill vara med på allt under kvällen.

Dans på Trombon se tidningens baksida.
Plats: Campusgatan 26
Klockan: 19.00-22.00
Entré: 130 kronor, ledsagare gratis

Besök på Café Måsen

När jag var på besök var det Trubadurafton. Det var
fullt med folk och stämningen var hög. Trubadur
Calle spelade önskelåtar. Det var allt från Björnen
sover till ABBA. Ibland blev det spontan dans. Det
här är en verksamhet som pågått i så många år så
ingen kommer längre ihåg hur det hela startade.
Ungefär fyra onsdagar varje termin öppnas dörrarna till Knopens dagliga verksamhet i Åkersberga på
kvällen. Det finns fika till självkostnadspris och det
står alltid något på programmet.
Vill du veta när höststarten är kan du ringa till
Bibbi på telefon 070-835 66 62.
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Kanske bad och simskola i Vallentuna

Vinterfest

Den 10:e februari hade vi vår årliga vinterfest på Nova
i Vallentuna. Roligt blev det med ungefär 120 deltagare som dansade, sjöng, fikade och hade det väldigt bra
tillsammans. Trubadur Calle och halva Aja Baja Band
stod för underhållningen.

Vi hoppas att till sommaren få några egna tider på
Kvarnbadets utebassäng. Blir det av får vi det flera
har frågat efter; bad då det är lugn och ro och kanske också anpassad simskola. Fritidsförvaltningen
är positiv och beslut väntas snart. Vill du veta mer
kan du kontakta fritidskonsulent Ida-Maria Hallberg, 08-588 851 86
ida-maria.hallberg@vallentuna.se
Den vanliga simskolan på Kvarnbadet startar upp i
juni. Alla barn kan anmäla sig och grupperna ska
anpassas efter behov.

Spring i sommar

Vill man komma igång och röra sig är det bra att ha
ett mål.
• Anmäl dig till Glädjeruset i Täby – loppet för ALLA
http://gladjeruset.se/ Det går lördagen den 25 augusti.
• Eller anmäl dig till Runrundan i Vallentuna
http://www.vallentunafriidrott.se/Arrangemang/
Runrundan2018
De har en särskild kompisklass där man springer två
och två och får ta det i sin egen takt.
Det går lördagen den 11 augusti
I Vallentuna planeras för möjlighet att träna tillsammans en kväll i veckan.
Kontakta Irene Öhgren om du är intresserad
telefon 070-946 22 74

Studiecirkel om Hälsa efter sommaren

Hälsokörkortet är en studiecirkel som vi hoppas kunna starta i början av september. Det blir i samarbete
med studieförbundet Vuxenskolan och Vallentunas
fritidskonsulent.
Vi lär oss om: kost, motion, kultur, estetik, mental
hälsa, vila och avspänning.
Vi tänker att vi träffas 8 - 10 gånger. Cirkeln hjälper
oss att steg för steg tillsammans påbörja resan mot
en bättre hälsa. Samtidigt som vi har roligt och umgås med varandra. Kanske hittar vi också nya vänner!
Materialet är skrivet på lättläst svenska. Du som är
intresserad / vill veta mer är välkommen att kan vända dig till
Marianne de Valladolid, 083-988 86 63, eller
marianne@vallaldolid.se
Väldigt bra om du gör det ganska snart så vi vet
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om vi blir tillräckligt många för att cirkeln kan
starta.

Vill du få information varje månad?

Varje månad kommer vårt nyhetsbrev. Det innehåller
tips på fritidsaktiviteter men också information om saker som händer som kan vara viktigt att känna till. Den
som inte själv kan läsa våra nyhetsbrev får gärna lämna
e-postadress till någon som kan hjälpa till att förmedla informationen. Det kan vara någon i personalen en
god man eller någon anhörig. Skicka in e-postadressen
till info@sodraroslagen.fub.se
Vi skickar ut information i brev också men det kan vi
inte göra så ofta för att det kostar så mycket pengar.

Information om fritid kommunvis

Det ser olika ut i olika kommuner. Nedan kommer lite
information om hur du tar dig fram för att få information i de olika kommunerna.
Danderyd
Kontakt: Helena Mannermo Spering, 08-568 910 88,
helena.spering@danderyd.se
Täby
Kontakt: Bengt Lilljeqvist, 086-643 98 83,
bengt.lilljeqvist@taby.se
Vallentuna
Kontakt: Ida-Maria Hallberg, 08-588 851 86,
ida-maria.hallberg@vallentuna.se
Vaxholm
Kontakt: Hans Larsson, 08-541 808 00,
hans.larsson@vaxholm.se
Österåker
Kontakt: Margareta Kekkonen,
telefon 08-540 815 03,
margareta.kekkonen@osteraker.se

Sigtuna
Disco datum se tidningens baksida
Plats:

Arlanda gymnasiet, Kunskapens
hus, i matsalen på Vikingavägen 2 i
Märsta
Klockan: 13.00-15.00
Entré: 70 kr för medlemmar, ledsagare
30 kr och icke-medlemmar 100 kr.
För mer information ring Ruth Myrin på
telefon 070-763 41 07.

Stockholm

#jagskarösta

I år är det valår. Den 9 september ska vi välja hur
Sverige ska styras. Alla ska ha möjlighet att använda
sin rösträtt och delta i valet. För många är det svårt
att välja ett parti att rösta på.
För många handlar det också om att inte veta hur
det går till att rösta. Det vill Inre Ringen Stockholm
ändra på. Så de har bildat en valgrupp och startat en
kampanj som heter #jagskarösta. Kampanjen går ut
på att så många som möjligt ska gå och rösta.
Under tiden fram till valet kommer valgruppen att
besöka boenden och dagliga verksamheter i Stockholm och berätta hur det går till att rösta. De berättar också var det finns bra information om de olika
partierna.
Alla som vill kan komma och jobba med valgruppen. Och alla som vill kan beställa ett besök på sitt
boende eller dagliga verksamhet.
Mejla till jagskarosta@fubstockholm.se om du vill
veta mer, boka in ett besök eller vara med i arbetet i
med valgruppen.
Du kan också hitta mer info på #jagskarösta på
Facebook.
På vår hemsida, www.fubstockholm.se och på vår
Facebook-sida kan du läsa mer om vår verksamhet.
Danser på Fryshuset i höst börjar 14 september
med Titanix se tidningnes baksida
Entré: 100 kr för medlemmar, personal, ledsagare,
ej medlemmar 125 kr
Tid: 18.30-22.30, kassan öppnas 17.30

14

Runt Länet
HÖ

ST

Fritidsaktiviteter
FUB Stockholm

201

8

Läs mer om aktiviteterna på www.fubstockholm.se
Vuxengymnastik
Tid:
Måndagar kl 18:00 - 19:00
Plats:
Matteus skola
Vanadisvägen 16
Dans
Tisdagar
Tid:
kl 17.00-18.00 (6-9 år)
Plats:
kl 18.00-19.00 (10-15 år)
Mariaskolan Ringvägen 23
Bowling
Tid:
Ons & Tors kl 16.45-17.45
Plats:
Birkagatan 16-18
Barngymnastik
Ålder:
3-6år
Tid:
Lördagar kl 10.00 - 11.00
Ålder:
7-12år
Tid:
Lördagar kl 11.15 - 12.45
Plats:
Södermalmsskolan
Timmermansgatan 21
Samtalsgruppen
“Efter Jobbet” (25-35år)
Varannan Fredag
Tid:
15.30 - 17.00
Plats:
Birkagården
Karlbergsvägen 86B

ANMÄLAN

Simträning för hela familjen
Tid:
Söndag 11.00 - 12.00
Plats:
Långbrobadet
Arrangeras i samverkan med Älvsjö AIK
Sprallsång för barn & ungdom
Tid:
Lördag 11.00 - 12.00
Datum:
se www.nvb.se för aktuella datum
Plats:
Stallet Folk- & världsmusik
Blasieholms torg 10
Arrangeras i samverkan med NBV
Fotboll 8-15 år i MIK All Stars
Tid:
Söndagar 14.00 - 15.00
Plats:
Hägerstensåsens BP
Intresseanmälan görs till mik@eftab.se
Arrangeras i samverkan Mälarhöjdens IK
Upplevelsemusik (Lagunen)
Tid:
Ons 18.00 - 19.30
Sön 13.30 - 15.00 & 15.15 - 16.45
Plats:
Caféet på lagunen
Rosenlunds Sjukhus
Tideliusgatan 12
Arrangeras i samverkan med Studieförbundet
Vuxenskolan, Anmälan görs till
Tel: 08 - 679 03 37

FUB Stockholm Kansli

telefon: 08-600 16 74
e-post: info@fubstockholm.se

Lokalföreningarna i länet
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,
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: Jörgen Johansson
Telefon: 070-754 08 53
e-post: jorgen.johansson@nvi.se

Inre Ringen

Länsförbund

ORDFÖRANDE
Runt
Länet
Jens Persson,

ORDFÖRANDE
Harald Strand
Botkyrka-Salem
Huddinge
botniabanan2010@hotmail.com 070-984 84 85
harald.strand@telia.com
LEDAMÖTER
VICE ORDFÖRANDE
Krister Ekberg
Katarina Berggren
Stockholm
Nacka-Värmdö
070-415 57 78
Lennart Bäck,
katarinaberggren72@gmail.com
Sollentuna-Väsby
Catharina Källström,
Nacka-Värmdö
Lena Virgin
Södra Roslagen
Stefan Westerdahl,
Botkyrka-Salem
ERSÄTTARE
Elham Aghababa
Södra Roslagen
Yngve Nilsson,
Sollentuna-Väsby
Sari Nurmi
Huddinge

LEDAMÖTER
Christina Corbell
Södertälje-Nykvarn
076-337 30 11
familjen.corbell@gmail.com
Torbjörn Dacke
Stockholm
070-885 10 99
torbjorn.dacke@telia.com
Christina Jansén
Huddinge
08-740 24 07
thorvaldsdotter@hotmail.com
Bo Nilsson
Lidingö
070-473 57 61
bo.nilsson@comhem.se
ERSÄTTARE:
Krister Ekberg
Stockholm
076-854 35 41

krister.ekberg@icloud.com

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
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Posttidning B

Danser i Länet 2018
För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.
Maj		Orkester		Plats			Arrangör		
25		
Disco			
Allaktivitetshuset
Södertälje-Nykvarn
26		
Häggarna		
Arena Satelliten		
Sollentuna
27		
Disco			
Arlanda gymnasium
Sigtuna, ABF
Juni
1		
Framed			
Fryshuset		
Stockholm
Augusti
10		
Meddelas senare
Hågelbyparken		
Botkyrka-Salem
24		
Meddelas senare
Hågelbyparken		
Botkyrka-Salem
26		
Disco			
Arlanda gymnasium
Sigtuna, ABF
31		
Maximalt		
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
September
14		Björn och Linda		ABF-huset		Huddinge
14		
Titanix			
Fryshuset		
Stockholm
14		
Reminders		
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
21		
Disco			
Allaktivitetshuset
Södertälje-Nykvarn
28		
Ayla Kabaca		
Fryshuset		
Stockholm
28		
Music Men		
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
30		
Disco			
Arlanda gymnasium
Sigtuna, ABF
Oktober
12		
Excess			
Fryshuset		
Stockholm
12		
Gideons		
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
19		
Disco			
Allaktivitetshuset
Södertälje-Nykvarn
26		
Barbados		
Fryshuset		
Stockholm
26		
Stjärnfest		
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
28		
Disco			
Arlanda gymnasium
Sigtuna, ABF
November
9		
Date			
Fryshuset		
Stockholm
9		
Edwings		
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
16		
Disco			
Allaktivitetshuset
Södertälje-Nykvarn
23		
Effect			
Fryshuset		
Stockholm
23		
Take Five		
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
25		
Disco			
Arlanda gymnasium
Sigtuna, ABF
December
7		
Björn och Linda		
ABF-huset		
Huddinge
7		
Holens			
Fryshuset		
Stockholm
7		
Ankies			
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
			

