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För fjärde året i rad korades vinnarna i tävlingen Bästa LSS-kommun. Det blev Lerums kommun som tog 
hem förstavinsten, med Malmö stad och Kristianstads kommun på delad andraplats. 
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Ordförande har ordet

Hej på er!

Idag ringde en medlem till mig och var förtvivlad. 
De hade sökt insatsen bostad med särskild service, 
gruppboende åt sin 23-årige son. LSS-myndigheten 
beviljade insatsen och allt var frid och fröjd. De fick 
ett erbjudande om boendeplats och åkte dit och blev 
mycket förvånade. Den yngsta som bodde där var 
50+ och sedan gick åldersspannet upp till pensionär. 
Detta kändes inte bra – varken för 23-åringen eller 
för de som redan bodde där. Föräldrarna tackade nej 
eftersom de inte tyckte att det här boendet var ett 
alternativ. 

Föräldrarna kontaktade utredaren igen och frågade 
vad som skulle hända nu och fick svaret: 

”Läget beträffande LSS-gruppbostad är just nu myck-
et ansträngt. Det finns helt enkelt inga andra lediga 
gruppbostäder än den ni tackade nej till. På grund av 
situationen är jag därför tvungen att skicka platsför-
frågningar till två andra kommuner”. 
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Dessa två kommuner ligger miltals från föräldrarnas 
bostad och de blir naturligtvis förtvivlade.

Den här historien är antagligen inte unikt men ändå 
sorgligt. Ska en person verkligen behöva flytta från 
sina släktingar och vänner samt säga upp sig från dag-
lig verksamhet? Att flytta ifrån allt som är trygghet i 
ens liv kan ju vara skrämmande för vem som helst. 

Det konstiga i det hela är att det i den här kommu-
nens boendeplan står att inga nya gruppboenden be-
höver byggas, eftersom behovet är mer än uppfyllt. 
Ekvationen går inte ihop. 

Man inser återigen att kampen för våra medlemmar 
i länet inte alltid är lätt och att det finns mycket att 
hålla koll på och jobba med för att alla ska kunna leva 
ett tryggt liv, samt få leva ett liv som alla andra.

Vänligen, 
Christina Corbell
Ordförande, Länsförbundet FUB i Stockholms län
christina.corbell@sodertalje.fub.se

Ny ombudsman på Länsförbundets kansli

Jag heter Ewa-Maj Rasmusson Säter. 

Den 13 januari började jag som ombudsman hos 
Länsförbundet FUB i Stockholms Län.

Tidigare har jag jobbat hos Stockholms Stad med att 
stötta personer till arbete eller studier. Jag har innan 
det bland annat jobbat som lärare och utvecklare av 
utbildningar. Pedagogik är ett viktigt verktyg för mig. 
Jag är utbildad inom naturvetenskap, pedagogik, led-
arskap och socialpsykologi. Jag har också varit enga-
gerad inom Funktionsrätt Stockholms län.  

Mina arbetsuppgifter på Länsförbundet är bland an-
nat att ge råd och stöd till lokalföreningar, att arbe-
ta intressepolitiskt, sprida kunskap om intellektuell 
funktionsnedsättning, skriva artiklar i tidningar, på 
hemsidor och i sociala medier. 

Jag kommer innan sommaren att besöka de elva lo-
kalföreningarna i Länet. Jag ser fram emot att få träf-
fa er när jag kommer till er lokalförening!

Så nu sitter jag här på kansliet för FUB Stockholms 
län och det är här som jag ska fortsätta att kämpa 
tillsammans med er så att fler oberoende av funk-
tionsnedsättning ska kunna känna sig bra bemötta 
och som en del av samhället.

Ewa-Maj Rasmusson Säter
ewa-maj@fub.se
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Bästa LSS-kommun 2019

För fjärde året i rad (och 25 år efter införandet av LSS) korades vinnarna i tävlingen Bästa LSS-kommun. Det 
blev Lerums kommun som tog hem förstavinsten, med Malmö stad och Kristianstads kommun på delad 
andraplats. I slutspurten fanns även Uppsala och Härnösand, som också hyllades av tidigare socialminister 
Bengt Westerberg, när han avslöjade resultatet vid en ceremoni i Stockholm den 28 november.

– Alla fem kommuner är vinnare redan genom att de 
blivit nominerade. Det är angeläget att säga att även 
de som går härifrån utan ett pris idag kan känna sig 
som vinnare, inte förlorare, sa Bengt Westerberg.

– Det är uppenbart att Försäkringskassans neddrag-
ningar har lett till övervältring av kostnader på kom-
munerna, det tas upp av alla de nominerade kommu-
nerna.

– Neddragningen av assistansersättningen har också 
inneburit en övervältring på anhöriga och fram-
förallt för personer som har fått en sämre standard. 
Det är en allvarlig utveckling. Det har inte funnits nå-
got skäl att dra ned assistansersättningen. Behoven 
har inte minskat, det är bara staten och domstolar 
som har definierat om behoven. Ofta har behoven till 
och med ökat trots att man dragit ned på insatserna, 
sa Bengt Westerberg.

Därför vann Lerum

Beslutet att utse Lerum till vinnare i år motiverar 
juryn främst med kommunens utmärkta samverkan 
med funktionsrätts organisationer. ”Både tjänstemän 
och politiker är lyhörda för synpunkter vilket har lett 
till en verklig och givande dialog, med konkreta resul-
tat. Även den högsta ledningen är engagerad”, skriver 
juryn.

Ett resultat av Lerums samverkan är en kvalitetssäk-
ring som föreslagits av FUB, och som kommunen nu 
utvecklar tillsammans med föreningen. ”Kvalitets-
säkringen är ett nytt, spännande sätt att höja kvalite-
ten på alla typer av LSS-verksamheter, en metod som 
vi tror kan inspirera andra kommuner”, skriver juryn.

Samverkan och hyrestak

På delad andraplats kom Malmö och Kristianstad.
Malmö stad korades till delad andraplats för att man 
infört ett hyrestak för LSS-bostäder. 

Bengt Westerberg (i mitten) delade ut priserna till 2019 års bästa LSS-kommuner. På bilden ses kommunalråd, 
tjänstemän och representanter för funktionsrättsrörelsen från Lerum.

Malmö på delad andraplats i kategorin Bästa 
LSS-kommun 2019.
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”Kommunen strävar också efter ökad ekonomisk 
trygghet för personer med LSS-insatser, genom 
ambitiösa satsningar på att skapa arbetstillfällen, 
samt genom att lyfta fram gruppens försämrade 
ekonomi som ett allvarligt samhällsproblem. Att den 
högsta politiska ledningen driver dessa frågor ser ju-
ryn som en nyckel faktor för framgång”, skriver juryn 
som motivering till Malmös andraplats.

Kristianstad prisades också för kommunens höga 
ambition gällande samverkan och dialog med 
funktionsrätts organisationen FUB. 

”Samverkan är en av grundpelarna i LSS. Ett stort plus 
är att den högsta politiska ledningen visar stort enga-
gemang för funktionsrättsfrågorna. Satsningar på att 
öka kompetensen hos LSS-personal bidrar också till 
ett högt betyg. Personalens kompetens är en av de 
avgörande faktorerna för kvalitet inom LSS”, skriver 
juryn.

Text: hejaolika.se

Foto: Linnea Bengtsson
info@faktapress.se

Kristianstad på delad andraplats i kategorin Bästa 
LSS-kommun 2019. 

Medlemsmöte om ekonomi den 23 april

Tid: 18:00 – 20:00

Föreläsare: Harald Strand, Riksförbundet FUB

Plats: Länsförbundet FUB i Stockholms läns kansli/
Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50 A (4 trappor), 
Sundbyberg

Torsdagen den 23 april bjuder Länsförbundet FUB i 
Stockholms län och Autism- och Aspergerföreningen 
Stockholms län in till ett medlemsmöte, där Harald 
Strand föreläser och diskuterar temat allmän ekono-
mi för våra målgrupper. 
Det kommer även att ges utrymme för dialog och er-
farenhetsutbyte. 

Harald är ordförande för Riksförbundet FUB, samt 
skribent på HejaOlika och på Länsförbundets egen 
blogg Reclaim LSS. 

Anmälan görs till Länsförbundet senast den 9 april:
 
Epost: stockholmslan.fub@telia.com
Telefon: 08-546 404 33

OBS! Ange vilken förening du tillhör!!
Välkommen med din anmälan!

Länsförbundet FUB i Stockholms län
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Studera vidare  
efter gymnasiesärskolan!
Hos oss …

 → finns ett stort kursutbud
 → kan du gå lärlingsutbildning
 → finns speciallärare
 → har vi undervisning på teckenspråk

 → kan du läsa sfi 
 → är all undervisning individanpassad 
 → pluggar man i små grupper
 → är det löpande antagning.

Boka ett besök så berättar vi mer!
Ring våra studie- och yrkesvägledare 08-508 33 249 
eller e-posta till info.larvux@edu.stockholm.se

Lärvux Stockholm: larvux.stockholm.se

Annons
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Huddinge
Årets sista dans var så sent som den 20 december, 
men då kände jag för första gången julstämning. Det 
är ju ont om snö den här vintern, men det kan ju dock 
ändra sig. På dansen som blev en julfest åt vi god jul-
mat från julbordet och dansade till Björn och Linda, 
som kvällen till ära följde kvällens jultema. Tänk att 
det finns så många fina jullåtar att både sjunga och 
dansa till. Jag tror att alla som gick från dansen var 
både mätta och glada.
Vår traditionsenliga julgransplundring var som van-
ligt fullbokad. Vi var många som dansade jullekar till-
sammans med Vargarna som även uppträdde för oss.

I slutet av förra året träffade vi Vård- och omsorgs-
nämndens ordförande Karl Henriksson samt tillför-
ordnade omsorgsdirektören Lina Blombergsson för 
ett samtal kring samverkan: Vi ställde även en mängd 
frågor som vi hade fått till oss från medlemmar. 

Runt Länet
Botkyrka-Salem Det var många boendefrågor – hur man vill att per-

sonalen ska vara, vad man vill göra på sin fritid och 
hur många aktiviteter man får göra under en vecka. 
Många frågor kunde de inte svara på, utan vi fick svar 
några dagar senare på mejlen.
En fråga rörde hur många egna aktiviteter man får 
ha på en vecka, samt hur lång tid aktiviteten får ta. 
Ryktet hade nått oss om att en aktivitet i veckan på 
max en timme var det som gällde! Vi fick svar på att 
det absolut inte var så. En aktivitet i veckan stämde, 
men det är behovet som styr hur lång tid den får ta.

Nu i mars ska vi träffa cheferna för boende och daglig 
verksamhet. Det händer så mycket i kommunen just 
nu, med mindre pengar till alla verksamheter. Vår 
stora och viktiga fråga blir- hur ska de lösa detta? De 
har ju LSS att förhålla sig till.
Den extra habiliteringspeng som kommunen ansökt 
om betalades ut i januari till alla som hade en daglig 
verksamhet. Välkomna pengar för alla att kunna göra 
något roligt för.

Catharina Björkander

Danser på ABF-huset
För datum - se tidningens baksida.
Tid: klockan 18.30 - 21.00 
Adress: ABF-huset i Huddinge.
Pris: medlemmar 120 kr, ledsagare gratis, övriga 
deltagare 150 kr. 

FUB Botkyrka-Salem har sitt årsmöte den 7 mars. Vi 
börjar klockan 14.00. Lokal: ABF, Hallundavägen 26, 
Norsborg/Hallunda.

Klubb 30 har startat för våren. Du är välkommen på 
onsdagar klockan 18.00-20.30. Fika finns att köpa. 
ABF, Hallundavägen 26, Norsborg/Hallunda.

Sommarklubben vid Möllebadet, Möllevägen i Sa-
lems kommun. Datum är planerade till 10, 17 och 24 
juni, samt den 5 augusti. Vi börjar klockan 18.00 och 
slutar cirka 20.30. Vi håller med grilleld och något att 
dricka, ketchup och senap.  Du tar med korv att grilla.

Dans under stjärnorna i Hågelbyparken blir 26 juni, 
7 juli och 21 augusti.  Vi börjar klockan 19.00 och 
spelar sista dansen klockan 21.30.  Du kan köpa fika i 
parken. Boka redan nu in dessa datum.

Vår populära innebandy ligger vilande, då vi just nu 
saknar ledare. Vi planerar att komma igång i höst 
igen. 

Mai Eriksson

Björn och Lina Rapp spelar den 6 mars. 
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Sigtuna

EN SALIG 
BLANDNING  

- Välgörenhetskonsert till förmån för FUB, Norrtälje 
FUB hemsida: www.fub.se/lokal/fub-norrtalje 

Margaux Flavet, sång och 
Morris Eneroth,  trumpet. 

Ylva Leandersson med 
Henrik Edström vid flygel.  

Norrtälje Gospel med  
Johanna Young.  

 Country Side Stompers 
spelar gammaldags jazz. 

Rodenkyrkan, Norrtälje - Equmeniakyrkan  

DAG: lörd 7 mars 2020 - TID: kl 14.30 
Entré 150 kr - Barn/unga 50 kr 

FÖRKÖP Norrtälje: Turistbyrån/Visit Roslagen 
och Abel Edlunds Tobak Stora Torget. 

 

RODENKYRKAN 

Lörd 7 mars 2020 
kl 14.30  

(fika från kl 13.30) 

 

Ylva Leandersson, 
sång 
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Runt Länet
Nacka-Värmdö

Årsmöte den 7 mars 
Tid: klockan 13:00-14:30. 
Lokal: Kyrkettan, Värmdögatan 1, Gustavsberg.
Det blir fika och musik med Värmdös Funkiskör. 
Anmälan senast den 5 mars till e-post: 
fubnackavarmdo@gmail.com
 
Medlemsträff den 25 april 
Tid: klockan 13:00-14:30  
Lokal: Kyrkettan, Värmdögatan 1, Gustavsberg.
Anmälan senast den 23 april till e-post: 
fubnackavarmdo@gmail.com

Gratis fika på våra Medlemsträffar för FUB-medlem-
mar. För ledsagare kostar det 20 kr. 
Betalas kontant på plats, eller via Swish. 

Norrtälje
Välgörenhetskonsert den 7 mars
En salig blandning - välgörenhetskonsert till förmån 
för FUB Norrtälje

Tid: klockan 14.30  i Rodenkyrkan.
Fika från klockan 13.30. 

Plats: Rodenkyrkan, Norrtälje - Equmeniakyrkan.

Pris: vuxna 150 kr. Barn och unga 50 kr. 
Förköp: Turistbyrån/Visit Roslagen och Abel Edlunds 
Tobak Stora Torget.

Underhållning: 
Margaux Flavet, sång och Morris Eneroth,  trumpet.
Ylva Leandersson med Henrik Edström vid flygel.
Norrtälje Gospel med Johanna Young.
Country Side Stompers spelar gammaldags jazz.

Mer information finns på FUB Norrtäljes hemsida: 
www.fub.se/lokal/fub-norrtalje/kalender

Sollentuna-Väsby
VI hade vår julgransplundring tillsammans med FUB 
Sigtuna söndagen den 12 januari på Kunskapens Hus, 
Arlanda gymnasium i Märsta.
Det var skön stämning till musik av Märsta Folkdan-
slag. Det kom över 120 besökare, som fikade och 
dansade runt granen. Under fikastunden sålde vi lot-
ter. Vinster ropades ut på ett lite bättre sätt än tidi-
gare år. Det gjorde, att utdelning av godispåsarna av 
Tomtemor och Tomtefar gick i lugn takt. Alla hann 
ut till väntande taxibilar och hann också säga adjö 
till kompisar. Vi stämde träff igen om ett år med de 
glada folkdansarna. Då ses vi den 10 januari 2021. 
Åren går!
 
Nu förbereder vi oss inför årsmötet. Det äger rum 
måndagen den 9 mars 2020 klockan 18.00. Vi träffas 
precis som förra året i Tintomara-salen i Biblioteks-
huset i Sollentuna centrum. Snart kommer kallelsen i 
brevlådan eller på mail. Håll utkik.
 
VI vill också berätta för alla att vi ska ordna ett 50-års-
jubileum under hösten. År 1970 startade FUB lokalt 
i kommunerna Sollentuna, Väsby och Sigtuna. De tre 
kommunerna höll ihop i 45 år, så vi ska självklart fira 
tillsammans. Hur och var berättar vi om innan som-
maren.
 
Nu hoppas vi på ljusare dagar med eller utan snö.

Av: Ulrika Lindgren

Danser på Arena Satelliten, Club Galaxy
För datum - se tidningens baksida.
Tid: klockan 18.00 - 21.00 
Adress: Busstorget, Sollentuna station.
Pris: 80 kr, ledsagare 30 kr. 

Julgransplundring
Vi hade vår årliga julgransplundring tillsammans 
med Sollentuna-Väsby (se text ovan). 
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Runt Länet
Disco på Arlanda gymnasium 

Arrangör: FUB Sigtuna och ABF Norra Stockholms 
län.  För information, ring Ruth Myri: 070 763 41 07

Alla är varmt välkomna!

För datum - se tidningens baksida.
Tid: klockan 13.00 - 15.00.
Adress: Kunskapens hus/Arlanda gymnasium, 
matsalen. 
Vikingavägen 2, Märsta.
Pris: 70 kr för FUB-medlemmar, ledsagare 30 kr, 
övriga 100 kr. 

Stockholm

Påsklovet 2020
Vad: tre dagliga cykeltillfällen á 90 min, med start kl 
13.00 eller 14.45

När: Påsklovet, lördag till måndag, 4-6 april 2020
Var: Thorildshallen, Geijersvägen 7-9, Stockholm 
Avgift: 300 kr per deltagare. 
Platserna är begränsade så anmälningstiden avgör. 
Betalning sker efter bekräftelse av plats.

Välkommen till cykellägret Jag Kan Cykla, ett projekt 
initierat av FUB Stockholm finansierat av Arvsfonden. 
Vi vill lära barn och ungdomar cykla tvåhjuling och 
ser fram emot att se er familj som deltagare.   Föräld-
rar och vårdnadshavare får gärna vara på plats och 
peppa under lägret men cykelträningen tar vi hand 
om.  Varje cyklist kommer att ha en till två ledare. 

Nedan förutsättningar som deltagarna ska uppfylla:
- Vara minst 8 år
- Ha intellektuell funktionsnedsättning
- Kunna delta samtliga fem tillfällen
- Kunna gå
- Kunna bära ”vanlig cykelhjälm”
- Vara mellan 130 och 165 cm lång
- Vara medlem i FUB 

Prova på i Kungsan
Vad: prova på JagKanCykla, valscyklar 
och tvåhjulingar 
När: Torsdag 7 maj kl 9.30-15.30 
Var: Kungsträdgården, Oktagonen mitt i parken fram-
för scenen

Välkommen att prova på JagKanCykla i Kungsan.  
För att erbjuda fler möjligheten att testa cykla på 
våra specialbyggda valscyklar och våra tvåhjulingar 
arrangerar vi en prova på aktivitet i Kungsan. 
Kom förbi och testa.  På plats har vi våra cyklar och 
hjälmar så alla som vill får prova.  Ta med klassen el-
ler familjen och häng med oss. 
För att kunna vara säkra på att varje cyklist har ledare 
när ni kommer vill vi att skolklasser anmäler sig innan 
och gärna anger ankomsttid. 

Frågor och anmälan: 
Bengt Lyngbäck
0706591650
bengt@fubstockholm.se

Månadsmingel med Inre Ringen Stockholm
Kom och häng med oss!

FUB Inre Ringen har månadsmingel en kväll i slutet av 
varje månad. Vi gör litet som vi vill och vad vi har lust 
med - kollar på film, snackar, sjunger karaoke, spelar 
spel. Har trevligt tillsammans, helt enkelt.

När: Vårens månadsmingel är 24 januari, 28 februari, 
27 mars, 24 april och 29 maj, klockan 18.00-22.00.

Var: St Göransgatan 82 A, nära Fridhemsplan

Pris: Medlemmar i FUB Inre Ringen betalar 10 kro-
nor för fika. Alla andra betalar 20 kronor. Vi serverar 
varmkorv med bröd, kaffe, te, juice och popcorn för 
den som vill ha.

Vill du veta mer? Kontakta Conny Bergqvist på 
telefon 076-709 33 32 eller gå in på FUB Stockholms 
hemsida eller Facebook-grupp. 
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Runt Länet

Välkommen på FUB Stockholms Sommarkryssning
med Silja Galaxy 12-13 juni 2020

FUB Stockholm bjuder in till en sommarkryssning med Silja Galaxy. Kryssningen sker mellan 
fredag 12 juni och lördag 13 juni 2020 och alla medlemmar i FUB och dess närstående är 
varmt välkomna. 

TID OCH PLATS
Vi åker med Silja Galaxy som avgår från Värtahamnen klockan 19.30 fredag 12 juni. Vi är 
�llbaka i Stockholm lördag 13 juni klockan 18.15.

KOSTNAD
Priset är 727 kr/person för boende i en 2-bädds A-hy� med fönster. Kontakta bokningen nedan 
för fler hy�alterna�v. Vi har även reserverat båtens 3 handikappanpassade hy�er. I priset ingår 
frukost på lördag morgon, buffé inklusive dryck kl 13.00 på lördagen samt underhållning med 
Sören Stridh i Moonlight Bar på lördag förmiddag. Medföljande personal, ledsagare och familj 
betalar samma pris som FUB-medlem.

BOKNING
Bokning görs på tel: 08-666 33 33. Ange kod: FUB. 
Person med intellektuell funk�onsnedsä�ning ska vara medlem i FUB. 

Sista anmälningsdatum är 5 maj. Vi har totalt ca 200 platser och det är först �ll kvarn som gäller! 

BRA ATT VETA
Obs! Nu är det smidigare a� komma �ll Värtaterminalen e�ersom buss 76 går hela vägen fram. 

Från den 11 maj skickar vi ut mer informa�on om kryssningen �ll alla som anmält sig så uppge 
också 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 de�a vid bokningen. 

Mer informa�on om kryssningen fås av Eva Söderbärj: 073 983 85 82 eller Stefan Fagerström: 
08-600 16 74.
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Barngymnastik våren 2020
Kom och gympa på lördagar. 

Hinderbana och gympa till musik. 

Ålder: 7-12 år
Tid: Lördagar 11.15-12.45
Plats: Södermalmsskolans gymnastiksal, Timmer-
mansgatan 21
Pris per termin: 700 kr/familj för medlemmar i FUB 
och 1 000 kr/familj för icke-medlemmar. Om du vill 
prova på en gång kostar det ingenting.
Ledare: Nina, Eva-Lena och Christina

Är du intresserad eller har frågor:
Kontakta Eva-Lena Fältström: 
E-post: evalenafaltstrom@gmail.com 
eller Sefan Fagerström på FUB Stockholms kansli: 
Telefon: 08-600 16 74 
E-post: info@fubstockholm.se

Danser på Fryshuset
För datum - se tidningens baksida.
Tid: klockan 18.30 - 22.30. Kassan öppnar 17.30. 
Adress: Mårtendalsgatan 6.

Betalning på våra FUB-danser på Fryshuset

Förköpsbiljetter
Köp förköpsbiljetter och betala med bankkort eller 
Swish i entrén på Fryshusdansen.
FUB Stockholms Swishnummer är: 123 221 02 68

Förköpsbiljetter kan även beställas från FUB:s kansli 
som du når via info@fubstockholm.se eller per
telefon 08-600 16 74. 

Inbetalningskort
Har du inte Bankkort, Swish eller kan du inte förköpa 
ett häfte är du ändå välkommen till dansen på Frys-
huset. Du får då ett inbetalningskort. Biljetten kostar 
då 125 kronor.

Har du frågor om FUB-dansen, ring:
Mia Söderbärj, tel: 08-16 46 74 eller 
Stefan Fagerström, tel: 08-600 16 74

Välkommen till FUB-danserna på Fryshuset!

Välkommen på vardagsekonomi
Vi lär oss mer om pengar.
Hur ska vi göra när man inte får betala med kontan-
ter? Hur ska man spara pengar?

Ledare: Doris Vesterlund 
Plats: St Göransgatan 82
Datum: Måndagar 23/3, 6/4, 20/4, 27/4 och 4/5 
Klockan 16.00-18.00. 

För anmälan ring 08-6790330 eller skicka ett mail till 
erik.edlund@sv.se 
Endast för FUB medlemmar

Frukostsamtal
Nätet en möjlighet eller en fälla

Datum: 28 april klockan 08.00-09.00

Ett panelsamtal om internets möjligheter och fällor 
för personer med intellektuella funktions- 
nedsättningar.

Komplett program skickas och 
publiceras vid ett senare tillfälle.

Kontakt: erik.edlund@sv.se eller 
stefan.fagerstrom@fubstockholm.se
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Södertälje-Nykvarn

Åsa och Anna Landin från FUB, Tomas Sjögren och 
Robert Andersson samt konferencier Anki Johansson. 
Musiken stod elever från Södertälje musikskola för.

De får årets 5i12-pris
Sedan 1993 har Södertälje varit en del av 5i12-rörel-
sen och varje år delas ett pris ut till en person eller 
organisation som jobbar för solidaritet och männ-
iskors lika värde. 
I år går priset till FUB Södertälje-Nykvarn.

Varje år den 5 december klockan 5 i 12 sker mani-
festationer runt om i landet. I Södertälje uppmärk-
sammades dagen på Stora torget, där årets 5i12-pris-
tagare tillkännages. I år får FUB Södertälje-Nykvarn 
priset.

FUB Södertälje-Nykvarn är en förening för personer 
med utvecklingsstörning och har cirka 400 medlem-
mar.

Juryns motivering lyder:
”Medmänsklighet är allas lika värde, värme och kär-
lek, att bli sedd för den du är. Medmänsklighet är 
också en fika på en onsdag, eller ett danssteg på ett 
discogolv”.

- Det känns stort och jättebra att det vi gör uppmärk-
sammas. Det betyder jättemycket, säger Åsa Landin, 
som tillsammans med Anna Landin representerade 
FUB på plats.
- Vi jobbar med medlemmar som annars inte syns 
och uppmärksammas så mycket i samhället och idag 
när det blir vanligare med nedskärningar på exem-
pelvis kontaktpersoner, betyder det här mycket. Det 
visar att de inte är bortglömda, säger Anna Landin.

Text & foto: Roger Stigell

Danser på Trombon
För datum - se tidningens baksida.
Tid: klockan 19.00 - 22.00.  
Adress: Campusgatan 26
Pris: 140 kr, ledsagare gratis. 

Disco på Allaktivitetshuset
För datum - se tidningens baksida.
Tid: klockan 19.00 - 21.00. 
Adress: Barrtorpsvägen 1 A, ingång ovanplan.
Pris: 75 kr, ledsagare gratis. 

Gideons spelar den 20 mars. 



13

Södra Roslagen
Ökat öppethållande för fritidsaktiviterer

Club Cosmos i Vallentuna
Klubb Cosmos vänder sig till dig med funktionsned-
sättning från 13 års ålder. Vi har öppet tisdagar och 
torsdagar klockan 16.00-21.00 på MEGA, Gymnasie-
vägen 5. OBS ny lokal.

Solskiftesgården i Åkersberga
Fritidsgården Solskiftet är öppen klockan 18.00-20.30 
på onsdagar och vissa torsdagar, för ungdomar som 
har en utvecklingsstörning. Det är stängt under skol-
loven. 
Adress: Solskiftesskolan, Solskiftesvägen 6B

Enkeljympa
Enkeljympa finns numera även i Åkersberga på tisda-
gar klockan 15.30-16:30 på Friskis & Svettis, Storängs-
torget 26.
I Täby Kyrkby, Eldarvägen 4, har Friskis & Svettis en-
keljympa på tisdagar klockan 18.00-18.55 och på 
fredagar klockan 15.00-15.55.
Korpen brukar anordna enkelgympa i Vallentuna, 
men när detta skrivs är det inte klart med plats och 
tid.

Ny omgång av hälsokörkort i Vallentuna
Eftersom den här cirkeln blev så uppskattad i höstas 
planerar vi för en ny omgång till våren.
Vill du redan nu ta reda på vad det är och hur det går 
till kan du titta på en film här: 
https://vimeo.com/132436449 

Det här har vi gjort:
• Vi har umgåtts och lärt känna varandra med fo-
kus på hälsa.
• Vi har lärt oss och tipsat varandra om vad som är 
gott och nyttigt att äta. 
• Vi har lärt oss hur man annars kan göra för att må 
bra, hemma och borta.

Vi träffades tio gånger.
Om du är intresserad, kontakta Marianne de Vallad-
olid på telefon 073-987 86 63, alternativt per e-post:  
marianne@valladolid.se

Sjunga och spela i Vallentuna
Eftersom många av er tycker om sång och musik har 
vi funderat på att starta en cirkel med det temat. 
Några personer har anmält sig men inte så många att 
vi kan starta just nu. Om du är intresserad, kontakta 
Marianne de Valladolid på telefon 073-987 86 63, 
alternativt per e-post: marianne@valladolid.se

Vår hemsida www.fub.se/roslagen 
Besök gärna vår hemsida. Där finns framförallt tips 
på aktiviteter i södra Roslagen. Du hittar också infor-
mation om oss och en del material. Saknar du något 
får du gärna höra av dig till Ann Sjölander på telefon 
070-888 53 16 eller via e-post:
ann.sjolander@sodraroslagen.fub.se 

Vill du få information varje månad?
Varje månad kommer vårt nyhetsbrev. Det innehåll-
er 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 
e-postadress till: info@sodraroslagen.fub.se 
Vi skickar även ut information i brevform, men det 
kan vi inte göra så ofta för att det kostar för mycket. 

FUB-kontaktpersoner i Södra Roslagen
Danderyd 
Ann Epstein 
070-630 63 07 
ann@epsteinutveckling.se
Täby
Marie Pertoft 
070-200 05 11
marie.pertoft@hotmail.com
Vallentuna 
Marianne de Valladolid 
073-987 86 63 
marianne@valladolid.se
Vaxholm 
Tina Bendelin 
070-611 25 00 
bendelinarrangemang@hotmail.com
Österåker 
Jörgen Johansson 
070-754 08 53 
Jorgen.johansson@nui.se

Runt Länet
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Inre Ringen Stockholms län

Kollektivtrafiken i Region Stockholm har på flera sätt 
blivit bättre jämfört med för några år sedan. De nya 
pendeltågen är mer tillgängliga och tvärbanan är väl-
fungerande. Det är också bra att det finns trafikvär-
dar som kan hjälpa till när det är svår att hitta till ett 
tåg. 

Ett av de största problemen idag – inte minst för per-
soner med en funktionsnedsättning – är att väldigt 
många bussförare slarvar med att åka hela vägen in 
till busshållplatskanten när de ska stanna vid en håll-
plats. Detta är alarmerande, då det gör att många re-
senärer är rädda för att ramla och skada sig. Det hän-
der även titt som tätt att förarna slarvar med att fälla 
ut rampen när de ska stanna vid en busshållplats, vil-
ket medför en påtaglig fara.

Asfalteringen vid busshållplatser är ibland bristfällig 
och det lämnas i vissa fall klumpar av oanvänd as-
falt vid hållplatsen. Även detta kan vara en fara för till 
exempel resenärer i rullstol, med intellektuell funk-
tionsnedsättning eller med synnedsättning. 

Det är generellt sett bra service när man åker färd-
tjänst, och vissa förare öppnar dörren vid av- och på-

stigning. Det händer däremot att förarna inte tänker 
på hastigheten. 

Ett annat problem är att det inte alltid är glasklart vad 
SL menar med att resenärerna ska hitta ”alternativa 
resvägar” när det är stopp i trafiken, på tunnelbanan 
eller på pendeltågen. Denna otydlighet är svår för 
alla och extra problematisk för personer med intel-
lektuell funktionsnedsättning. 

För att främja en trygg kollektivtrafik behövs det över 
lag klarare information om den hjälp som finns att 
tillgå. Många resenärer vet till exempel inte om att 
det finns en plats på pendeltågsstationerna där man 
kan ställa sig om man behöver hjälp. Det finns en 
stolpe med en symbol för rullstol, vilket i sig är väldigt 
bra, men det gäller att förmedla denna information 
till berörda på ett mer uppenbart sätt. På samma sätt 
känner inte alla människor till att det vid behov går 
att beställa en ledsagare. 

Styrelsen FUB Inre Ringen Stockholms län 
stockholmslan.fub@telia.com

Bild: www.flickr.com/photos/62405357@N03/

Framsteg och problem med tillgängligheten inom SL
Inre Ringen Stockholms län är en sektion inom Länsförbundet FUB i Stockholms län. De har en egen styrel-
se som i dagsläget består av nio personer med intellektuell funktionsnedsättning. Styrelsen har under 2019 
diskuterat tillgängligheten inom SL och har kommit fram till att en del saker inte fungerar så bra – 
i synnerhet inte för personer med en funktionsnedsättning. Här summeras styrelsens tankar. 
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BOTKYRKA-SALEM 
Ordförande: Ylva Berglund 
Telefon: 070-722 21 14 
e-post: ylvaberglund@bredband.net 
  
HUDDINGE
Ordförande: Ann-Charlotte Norling 
Telefon: 070-699 86 08 
e-post: ann-charlottenorling@telia.com  
  
JÄRFÄLLA-UPPLANDS-BRO
Ordförande: Anna-Karin Jendert  
e-post: ak@valideringsforum.se

LIDINGÖ
Ordförande: Anna Berglund
Telefon: 070-440 39 19
e-post: anna.berglund@apona.se

NACKA-VÄRMDÖ
Ordförande: Katarina Berggren 
Telefon: 070-415 57 78
e-post: katarinaberggren72@telia.com

NORRTÄLJE
Ordförande: Ingrid Landin 
Telefon: 070-237 61 06 
e-post: landiningrid@gmail.com

SIGTUNA 
Ordförande: Jan Olson 
Telefon: 073-983 52 85   
e-post: jangolson.1@gmail.com

SOLLENTUNA-VÄSBY 
Ordförande: Ulrika Lindgren 
Telefon: 073-707 18 05
e-post: ulrikalindgren@yahoo.com 

STOCKHOLM
Ordförande: Torbjörn Dacke
Telefon: 072-531 01 02
e-post: torbjorn.dacke@outlook.com
Kansli: Telefon: 08-600 16 74 
e-post: kansli@fubstockholm.se

SÖDERTÄLJE-NYKVARN
Ordförande: Christina Corbell
Telefon: 076-337 30 11 
e-post: christina.corbell@sodertalje.fub.se
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

ORDFÖRANDE 
Jens Persson 
Stockholm
roslagsbanan2020@gmail.com
     
LEDAMÖTER
Lennart Bäck,
Sollentuna-Väsby

Krister Ekberg
Stockholm

Catharina Källström 
Nacka-Värmdö

Lena Virgin
Södra Roslagen

Stefan Westerdahl 
Botkyrka-Salem

ERSÄTTARE
Elham Aghababa 
Södra Roslagen

Olle Jirving
Stockholm

Yngve Nilsson
Sollentuna-Väsby

ORDFÖRANDE
Christina Corbell
Södertälje-Nykvarn
076-337 30 11
christina.corbell@sodertalje.fub.se

VICE ORDFÖRANDE
Katarina Berggren
Nacka-Värmdö
070-415 57 78 
katarinaberggren72@gmail.com

LEDAMÖTER
Torbjörn Dacke
Stockholm
072-531 01 02
torbjorn.dacke@outlook.com

Christina Jansén
Huddinge
073-586 55 74
thorvaldsdotter@gmail.com

Bo Nilsson  
Lidingö
070-473 57 61
bo.nilsson4@comhem.se

Åse Johansson-Kristiansen
Botkyrka-Salem
070-866 11 76
ase.johanssonkristiansen@gmail.com

Malin Tjernell Prioset
Stockholm
073-350 32 00
malin@advokattjernell.se

ERSÄTTARE
Krister Ekberg
Stockholm
076-854 35 41
krister.ekberg@fub.se

Ingrid Landin
Norrtälje
Telefon: 070-237 61 06 
landiningrid@gmail.com



  

Posttidning B

Danser i Länet våren 2020
För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.

Mars
 6   Björn och Linda   ABF-huset   Huddinge
 6  Music Men  Fryshuset   Stockholm
 6  Reminders  Trombon   Södertälje-Nykvarn
20  PAs Orkester  Fryshuset   Stockholm
20  Gideons  Trombon   Södertälje-Nykvarn
21   Karaoke, Disco  Arena Satelliten   Sollentuna-Väsby
27  Disco   Allaktivitetshuset  Södertälje-Nykvarn
29  Disco   Arlanda Gymnasium  Sigtuna

April
 3  Titanix   Fryshuset   Stockholm
 3  Effect   Trombon   Södertälje-Nykvarn
17   Disco    ABF-huset   Huddinge
17  Wahlströms  Fryshuset   Stockholm
17  Hans Rytterströms Trombon   Södertälje-Nykvarn
18  Karaoke, Disco  Arena Satelliten   Sollentuna-Väsby
24  Disco   Allaktivitetshuset  Södertälje-Nykvarn
26  Disco   Arlanda Gymnasium  Sigtuna

Maj
 8  Date   Fryshuset   Stockholm
 8  Maximalt  Trombon   Södertälje-Nykvarn
16  Häggarna   Arena Satelliten   Sollentuna-Väsby
29  Barbados  Fryshuset   Stockholm
29  Disco   Allaktivitetshuset  Södertälje-Nykvarn
31  Disco   Arlanda Gymnasium  Sigtuna

Juni
14  Björn och Linda  Stortorpsparken Trångsund Huddinge


