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FUB Stockholms län
Postadress: Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Landsvägen 50 A, 4 tr., Sundbyberg
Telefon: 08-546 404 33
E-postadress: stockholmslan@fub.se
Hemsida: www.stockholmslan.fub.se
Facebook: www.facebook.com/fubstockholmslan

Kanslipersonal
Johan Jarl
Kansliansvar och ekonomi
Telefon: 08-546 404 33
E-post: johan.jarl@fub.se

Prenumerationspris
Prenumeration fysisk tidning: 300 kr/år
Prenumeration digital tidning: 100 kr/år

Preliminär utgivingsplan Länet Runt 2020
Nr  Material      Prel. Utgivning
3               “      44              “      49

Annonspriser från färdigt material
Inlaga 4-färg
1/1-sida      1/2-sida         1/4-sida
4 900 kr      2 900 kr         1 900 kr

För gåvor till FUB Stockholms län:
Plusgiro: 23 96 49-7

  

 
Inbjudan till digitalt medlemsmöte om hälsa 24 september  
FUB Stockholms län har tråkigt nog tvingats ställa in vårens fysiska medlemsmöten till följd av 
Covid-19. Till hösten bjuder vi istället in till digitala medlemsmöten med föreläsningar via 
videoplattformen Zoom. Mötena arrangeras i samarbete med Autism- och asperger-
föreningen Stockholms län. 

Tema: Hälsa 

Tid: Torsdagen 24 september 
klockan 18.00 – cirka 19.00 
Föreläsare: Eva Flygare Wallén 
Plats: Digitalt möte via Zoom, 
anmälan senast fredagen den 
18 september 

Föreläsare är Eva Flygare Wallén, 
forskare inom ämnet hälsa på Karolinska Institutet och projektledare av Hälsan spelar roll vid 
Akademiskt primärvårdscentrum i region Stockholm.  

Hon kommer att tala om vad som långsiktigt kan göras för att främja möjligheterna till en mer 
jämlik hälsa. Eva kommer att diskutera vikten av att våra målgrupper får rätt kunskap, stöd 
och verktyg för att göra egna bra val.  

Under medlemsmötet kommer utrymme för frågor att erbjudas. Skicka era tankar och 
funderingar i förväg till stockholmslan@fub.se Det kommer även vara möjligt att ställa 
spontana frågor direkt i chatten under mötes gång.  

 

Anmälan till de digitala medlemsmötena görs till:  

• stockholmslan@fub.se 

• 08-546 404 33 

Ange vilken förening du tillhör och vilket möte anmälan gäller! 

När du har anmält dig till ett möte kommer du att få en bekräftelse via e-post med mer 
information och en länk till aktuellt Zoom-möte. Om du inte är van vid att använda 
mötesplattformen Zoom är du välkommen att höra av dig till kansliet.  

Varmt välkommen med din anmälan! 

Bild: www.flickr.com/photos/nillanilzon
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Företrädare för FUB Stockholms län i  
externa arbetsgrupper:

Habilitering & Hälsa
Eva Flygare Wallén
E-post: eva.f.wallen@gmail.com

Maj-Britt Lind 
E-post: majbritt_lind@hotmail.com

Funktionsrätt Stockholms läns

Styrelse
Maj-Britt Lind
Eva Flygare Wallén

Färdtjänst Resursgrupp
Åse Johansson-Kristiansen
E-post: ase.johanssonkristiansen@gmail.com

Arbetsmarknadsgruppen
Bengt Lyngbäck
E-post: bengt.lyngback@icloud.com

Locum AB
Eva Söderbärj
E-post: esoderberg@gmail.com

Forum Carpe
Eva Flygare Wallén
Maj-Britt Lind
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 KANSLIET HAR ORDET

År 2020 blev inte riktigt som vi alla hade tänkt oss. 
Både FUB Stockholms län och våra lokalföreningar 
hade högtflygande planer på föreläsningar, medlems-
möten, danser och andra aktiviteter. Covid-19 kom 
sedan plötsligt in i våra liv, blev en stark närvaro i vår 
vardag och gjorde att vi alla tvingades att tänka om.

Att plötsligt inte kunna hålla fysiska möten var en tuff 
utmaning. Hur skulle vi kunna arrangera träffar, hålla 
igång verksamheten och sprida information och kun-
skap via föreläsningar om vi inte kunde ses ansikte 
mot ansikte? För FUB Stockholms län kom den digi-
tala plattformen Zoom som en räddning. Under hela 
våren kunde styrelsen fortsätta att kontinuerligt hålla 
sammanträden och vi på kansliet kunde kommunice-
ra med varandra på ett smidigt sätt. Zoom fick i alla 
fall mig att känna mig mindre ensam i mitt arbete. 
Jag diskuterade med vår ordförande Christina Corbell 
via Zoom, jag kunde vid behov fortsätta att ha möten 
med styrelsen och jag kunde även hålla kontakten 
med kollegor inom hela FUB-rörelsen. 

Även i höst kommer den digitala plattformen Zoom 
att vara FUB Stockholms läns viktigaste arbetsverk-
tyg och jag tror att den anpassning som vi har varit 
tvungna att göra i och med Covid-19 kommer att 

påverka vårt arbetssätt även i framtiden. Att träffas 
digitalt möjliggör flera och effektivare möten. Den 
digitala mötesformen är verkligen ett ypperligt kom-
plement till det fysiska mötet, och den gör det dess-
utom enklare att kommunicera och samarbeta med 
andra närliggande organisationer. 

Covid-19 och Inre Ringen 
För FUB:s målgrupp har Covid-19 varit en ännu större 
prövning. Fikaträffar, danser och andra sociala aktivi-
teter arrangerade av våra lokalföreningar har ställts 
in, dagliga verksamheter har hållit tillfälligt stängt 
och många personer har blivit fångar på sina boen-
den. Att inte få träffa andra människor – i vissa fall 
inte ens sina föräldrar, syskon eller släktningar – kan 
få förödande konsekvenser för tryggheten och själv-
känslan. 

När FUB Stockholms län hade sitt digitala årsmöte 
innan sommaren ville vi att så många som möjligt 
skulle känna sig inkluderade. Det var därför glädjande 
när personal på boenden tog sig tid att hjälpa flera av 
våra medlemmar med att ansluta till Zoom. Idag ser 
jag en stor potential i att använda Zoom som ett red-
skap för Inre Ringen. Med rätt vägledning och hjälp 
kan den digitala plattformen nyttjas som ett smidigt 
verktyg för att träffa vänner runtom i landet även ef-
ter Covid-19. Detta förutsätter givetvis att handleda-
re, personal, vänner och anhöriga hjälps åt att göra 
plattformen tillgänglig för alla, men efter ett positivt 
och givande årsmöte med FUB Stockholms län är jag 
optimistisk. Flera deltagare med intellektuell funk-
tionsnedsättning kopplade upp sig från sina boenden 
och verkade känna en stor stolthet och glädje i att 
bemästra Zoom. 

Förändringar på FUB Stockholms läns kansli
Under våren har det även hänt en hel del på vårt 
kansli. Lena Håkansson som under många år var 
förbundets kansliansvariga och sekreterare har gått 
i pension. Jag har nu tagit över Lenas arbetsuppgif-
ter och är nu den person som ni ska vända er till om 
ni har frågor om förbundet, tidningen eller hemsi-
dan. Jag kommer även fortsättningsvis att sköta FUB 

Stockholms läns ekonomi och bokföring, liksom övrig 
administration. Både styrelsen och jag vill tacka Lena 
för lång och trogen tjänst! Lena var uppskattad – inte 
minst av Inre Ringen som titt som tätt frågar mig om 
var Lena är nu och vad hon ska hitta på i framtiden. 

Även Inre Ringen Stockholms läns handledare Eva 
Stjernholm har nu gått i pension. I hennes ställe har 
vi fått Erik Tillander som kommer att finnas där som 
stöd under Inre Ringens sammanträden och träffar. 

Slutligen kan nämnas att vår ombudsman Ewa-Maj 
Rasmusson Säter har lämnat oss för att vara projekt-
ledare i ett av Riksförbundet FUB:s nystartade pro-
jekt. Det är min förhoppning att Ewa-Maj kommer att 
berätta mer om sin nya uppgift i framtida nummer av 
Länet Runt. Jag önskar henne all lycka med projektet!

Hösten och framtiden
I dagsläget vet vi inte hur läget med Covid-19 kommer 
att utvecklas. FUB Stockholms län planerar två digita-

la medlemsmöten redan nu i höst och jag hoppas på 
att det så snart som möjligt även kommer att vara 
möjligt att arrangera fysiska träffar igen. 

Flertalet av våra medlemsföreningar har valt att av-
vakta med att anordna höstaktiviteter, då Folkhäl-
somyndigheten fortfarande starkt avråder från fysis-
ka träffar i större grupper. Min förhoppning är dock 
att 2021 blir en nystart där FUB Stockholms län åter-
igen kan vara med och arrangera Skansendagen och 
inte minst delta vid den viktiga Järvaveckan. 

Framtiden får utvisa hur snart vi ses i verkliga livet 
igen – till dess ses vi via Zoom!

Johan Jarl
Kansliet FUB Stockholms län
johan.jarl@fub.se

 ORDFÖRANDE HAR ORDET

Hej på er!

Allas våra liv förändrades drastiskt i våras när Covid-19 
slog till. Konsekvenserna är ju stora för alla och inte 
minst för personer med funktionsnedsättningar. I 
princip alla verksamheter har ställts in i regionen, 
men jag ser nu att några lokalföreningar försöker att 
ordna lite aktiviteter vilket är glädjande. 

Vi får nog räkna med att livet och umgänget med an-
dra kommer att gå på sparlåga även under hösten. 

Själv tänker jag lite oroligt på funktionshinderfrå-
gorna vi kämpar för och hur prioriteringen av dessa 
kommer att vara framöver i våra kommuner i regio-
nen. Sveriges ekonomi kommer ju att vara påverkad 
länge på grund av arbetslöshet och annat i spåren av 
Covid-19. Hur kommer det att påverka våra medlem-
mar framöver? Ingen vet i dagsläget. 

Som Johan skriver har Lena Håkansson gått i pension 
under våren och jag vill tacka henne för alla år som 
hon har jobbat på vårt kansli. Vi saknar henne så klart 
men önskar henne ett fortsatt härligt liv som pensi-
onär. Vi har inte kunnat fira av henne ännu men det 
kommer vi att göra så fort det går. Jag vill även tacka 
Ewa-Maj Rasmusson Säter för hennes tid hos oss och 
önskar henne lycka till i sina framtida projekt. 

Önskar och hoppas att alla får en fin höst!

Vänligen, 
Christina Corbell
Ordförande FUB Stockholms län
christina.corbell@sodertalje.fub.se
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Runt Länet

Huddinge
Vårens sista dans och inplanerade aktivitet hade vi 
den 6 mars på ABF-huset. Linda och Björn spelade 
och till vår stora glädje var det många som kom och 
ville dansa. Men då visste vi  inte att det var vårens 
sista dans/fest.
Sedan var vi tvungna att ta många tråkiga beslut om 
att ställa in danser, Folkparksfesten och vårens resa 
som var planerad till Vimmerby och Astrid Lindgrens 
värld. Alla tyckte att det var tråkigt, men förstod ändå 
att vi var tvungna att göra det.
Alla planerade möten med chefer inom funktions-
hinderområdet blev inställda. Cheferna hade fullt 
upp med Corona.

Hur har då våren sett ut i Huddinge på våra boenden 
och dagliga verksamheter? Vi har som förening ingen 
inblick i hur det har varit och är, men vi har fått infor-
mation från medlemmar och anhöriga. Vi har även 
själva frågat våra vuxna barn.
Vi vet att många har blivit sjuka i Covid-19, men vi 
vet inte hur många, eller hur svårt sjuka de har varit. 
Alla kommunala boenden införde besöksförbud väl-
digt tidigt när pandemin spred sig. Detta för att mins-
ka smittspridning till de som tillhör riskgrupperna. 
Dagliga verksamheter hade öppet till en början, men 
stängde när både arbetstagare och personal var sju-
ka. Det var svårt att ha öppet när många av persona-
len var sjuka av olika anledningar.
På min dotters boende vet jag att personalen tidigt 
fick information om hur smittspridning skulle mini-
meras. Brukarråd med bildstöd fanns vid flera tillfäl-
len. Den information som jag har fått är att det har 
funnits skyddsmaterial. Övriga verksamheter så som 
gymnasieskolor har tillverkat handsprit samt skydds-
visir till alla boenden.

Hur kommer höstens planerade verksamheter att 
se ut? Kommer de att kunna genomföras? Det finns 
många frågor som vi inte vet svaret på ännu. MEN 
vi arbetar för att vi ska kunna ha våra danser som 
planerat.
Håll utkik på hemsidan - vi uppdaterar den så fort 
som vi får ny information. Sedan kan ni förstås mejla 
till oss.

Vi fortsätter vårt arbete med att få till samverkan 
med politikerna inom vårt område.

Vi startar upp med höstupptakt som vi brukar göra 
efter sommaren. Vi är utomhus i Rådsparken, vi gril-
lar korv, går på tipspromenad och umgås. 
Datum för höstens danser kan ni läsa om på baksidan 
på den här tidningen.

Hoppas att vi ses i höst!

Av: 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. 

Björn och Lina Rapp spelar igen den 2 oktober. 

Sollentuna-Väsby
Likt övriga delar av FUB så stängde även vi i Sollen-
tuna-Väsby ned vår verksamhet under våren. Vi har 
haft distansmöten inom styrelsen - ett möte per te-
lefon och ett möte via Zoom. Vi blev stärkta av att 
länets årsmöte gick att genomföra så bra med Zoom. 
Våra medlemmar i Inre Ringen beslutade att ställa in 
sina månadsmöten i april och maj.

I år 2020 är det 50 år sedan FUB bildades för tre kom-
muner: Sollentuna, Väsby och Sigtuna. Tillsammans 
med FUB Sigtuna hade vi börjat planera för jubiléet. 
Nu får vi planera för ett 50-årsjubileum nästa år istäl-
let. Efter vårt nästa styrelsemöte i mitten av septem-
ber, sänder vi ut brev till alla medlemmar i Sollentu-
na-Väsby och berättar om hur vi har tänkt oss att de 
kommande månaderna ska bli. Även om vi har haft 
turen att ej bli Covid-19-drabbade så sätts ju allt i ett 
”vänteläge”. Alla måste vi ha tålamod.

Av: Ulrika Lindgren

Runt Länet

Stockholm

FUB Stockholms kansli flyttar till nya lokaler
Efter 9 år på St Göransgatan 84 vid Fridhemsplan flyt-
tar FUB Stockholm till hösten sitt kansli. Den 1 sep-
tember kommer vi att flytta in i nya lokaler på Bränn-
kyrkagatan 91 vid Zinkensdamm på Södermalm. Vi 
kommer att dela lokaler med Autism- och Asperger-
föreningen i Stockholms län samt Attention Stock-
holms län. I anslutning till kansliet kommer det att 
finnas bra träfflokaler för olika medlemsaktiviteter. 
Vi skriver mer om vårt nya kansli i nästa medlems-
brev som kommer den 21 augusti. Du kan prenume-
rera på medlemsbrevet på vår hemsida:
www.fubstockholm.se 

Dansprogram, kryssning och övriga fritidsaktiviteter 
i höst
På grund av Covid-19 råder det fortfarande stor osä-
kerhet kring om vi får genomföra våra fritidsaktivite-
ter i höst. Framförallt gäller det de aktiviteter med 
många deltagare som FUB-danserna och bowlingen. 
Det krävs större lättnader i Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer kring folksamlingar samt en tyd-
lig minskning av smittorisken i Stockholm jämfört 
med idag. 
Runt 20 augusti vet vi förhoppningsvis mer om läget 
och då kommer vi att meddela hur det blir via hemsi-
da, facebook och medlemsbrev. 
Höstens program för våra fritidsaktiviteter är alltså 
endast preliminära än så länge. 
Vi planerar att ha första FUB-dansen den 11 sep-
tember då Black Jack spelar. 
Sommarkryssningen blev inställd men med i denna 
tidning finns inbjudan till en julkryssning 27-28 no-
vember. 

Datum att ha koll på under hösten
10 oktober 
Äventyrsbad för barnfamiljer. 
Samarrangeras med RBU. Inbjudas finns på FUB 
Stockholms hemsida.

26-30 oktober
Cykelläger i Liljeholmshallen. 
Anmälan sker via ”Jag kan cykla” på Facebook.

10 november
Öppet Hus inför val av grundsärskola 2021. 
Inbjudas finns på FUB Stockholms hemsida. 

27-28 november
Julkryssning med FUB Stockholm.  

http://fubstockholm.se/

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 �lm, snackar, sjunger karaoke, spelar spel. Har trevligt 
tillsammans, helt enkelt.

Varmt välkomna!
Hälsar planeringsgruppen genom Ulla, Lena, Stefan och Elham.

MÅNADSMINGEL
- MED FUB INRE RINGEN

Information:
När: Höstens Månadsmingel är lördagarna 5 september, 3 oktober, 7 november och 5 
december, klockan 18.00-22.00.

Var: Brännkyrkagatan 91, t-bana Zinkensdamm

Pris: Medlemmar i FUB Inre Ringen betalar 10 kronor för �ka. Alla andra betalar 20 
kronor. Vi serverar varmkorv med bröd, ka�e, te, juice och popcorn för den som vill ha.’

Vill du veta mer: Kontakta Conny Bergqvist på tel: 076 709 33 32 eller gå in på
FUB Stockholms hemsida fubstockholm.se eller Facebook-grupp, FUB Stockholm

HÖST 2020
Månadsmingel med FUB Inre Ringen
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.

Information:
När: Höstens månadsmingel är lördagarna 
5 september, 3 oktober, 7 november och 
5 december, klockan 18.00-22.00.
Var: Brännkyrkagatan 91, t-bana Zinkensdamm. 
Pris: Medlemmar i FUB Inre Ringen betalar 10 kronor 
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 www.fubstockholm.se eller 
Facebook-grupp, FUB Stockholm. 

Varmt välkomna hälsar planeringsgruppen genom 
Ulla, Lena, Stefan och Elham.



8 9

Runt Länet

Välkommen på FUB Stockholms julkryssning 
med Silja Galaxy 27-28 november 2020

TID OCH PLATS
Vi åker med Silja Galaxy som avgår från Värtahamnen klockan 19.30 fredag 27 november. Vi är
�llbaka i Stockholm lördag 28 november klockan 18.15. OBS! Tiderna är preliminära.

BOKNING

KOSTNAD

BRA ATT VETA

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, julbordsbuffé 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 görs på tel: 08-666 33 33. Ange kod: FUB.
Person med intellektuell funktonsnedsä�ning ska vara medlem i FUB.

Sista anmälningsdatum är 30 oktober. Vi har totalt ca 200 platser och det är först �ll kvarn som 
gäller!

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

Ca en månad innan avresa 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 informaton om kryssningen fås av Eva Söderbärj: 073 983 85 82 eller Stefan Fagerström:
08-600 16 74.

Denna kryssning ersätter den inställda sommarkryssningen 12-13 juni. Det är samma priser 
och upplägg som gäller samt att bokning sker via samma telefonnummer. Den som redan 
bokat plats på sommarkryssningen har automatiskt plats på julkryssningen istället. 

Denna kryssning ersä�er sommarkryssningen 2020Danser 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!

Runt Länet

Den 11 september spelar Black Jack på Fryshuset!

Stallet, Blasieholmstorg 10, T-bana Kungsträdgården

Lördagar kl.11-12

19/9, 3/10, 10/10, 24/10, 21/11, 12/12

100 kr, kontant el. swish. En ledsagare/anhörig gratis.

Medlemmar i FUB eller Autism & Aspergerföreningen 50 kr.

Fika finns att köpa

Med anledning av Covid19 får endast 50 pers vistas

i lokalen samtidigt. Därför behöver du under hösten

boka din plats i förväg. Detta görs till Sara Brannäs

på NBV. Tel. 072-238 87 01, sara.brannas@nbv.se

Sprallsång på Stallet

Allsång för barn och unga med funktionsvariation

Plats

Tid

Datum

Inträde

Övrigt

Info

Sprallsång på stallet
Allsång för barn och unga med funktionsnedsättning

Plats: Stallet, Blasieholmstorg 10, T-bana Kungsträd-
gården

Tid: Lördagar kl.11-12

Datum: 19/9, 3/10, 10/10, 24/10, 21/11, 12/12

Inträde: 100 kr, kontant el. swish. En ledsagare/an-
hörig gratis.
Medlemmar i FUB eller Autism & Aspergerförening-
en 50 kr.
Fika finns att köpa

Med anledning av Covid-19 får endast 50 personer 
vistas i lokalen samtidigt. Därför behöver du under 
hösten boka din plats i förväg. Detta görs till Sara 
Brannäs på NBV:
Telefon: 072-238 87 01
E-postadress: sara.brannas@nbv.se

Stallet, Blasieholmstorg 10, T-bana Kungsträdgården

Lördagar kl.11-12

19/9, 3/10, 10/10, 24/10, 21/11, 12/12

100 kr, kontant el. swish. En ledsagare/anhörig gratis.

Medlemmar i FUB eller Autism & Aspergerföreningen 50 kr.

Fika finns att köpa

Med anledning av Covid19 får endast 50 pers vistas

i lokalen samtidigt. Därför behöver du under hösten

boka din plats i förväg. Detta görs till Sara Brannäs

på NBV. Tel. 072-238 87 01, sara.brannas@nbv.se

Sprallsång på Stallet

Allsång för barn och unga med funktionsvariation

Plats

Tid

Datum

Inträde

Övrigt

Info
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Runt Länet

Fri�dsak�viteter
FUB Stockholm

Läs mer om aktiviteterna och aktuella datum
 på fubstockholm.se

Vuxengymnas�k
Tid:      Måndagar kl 18.00-19.00,  
        startdatum 24 aug
Plats:     Ma�eusskolan
        Vanadisvägen 16

Dans för barn & ungdomar
Ålder:    10-17 år
Tid:      Tisdagar kl 18.00-19.00,   
        startdatum 25 aug
Plats:       Mariaskolan
        Ringvägen 23

Samtalsgruppen ”E�er Jobbet”
Ålder:    25-35 år
Datum:   Datum ej klara
Tid:      15.30-17.00
Plats:     FUB Stockholms lokaler
        Brännkyrkagatan 91
Anmälan görs till Eli Åhman Owetz, 
eli.ahman@sv.se, alternativt till Birgitta 
Hörnström, birgitta.hornstrom@telia.com

Bowling
Tid:      Ons & Tors kl 16.45-17.45,    
        startdatum 26-27 aug
Plats:     Birka Bowling
        Birkagatan 16-18

Barngymnas�k
Ålder:    3-6 år
Tid:      Lördagar kl 10.00-11.00
Ålder:    7-12 år
Tid:      Lördagar kl 11.15-12.45,
        startdatum 29 aug
Plats:     Södermalmsskolan
        Timmermansgatan 21

Månadsmingel
Datum:   Lördagarna 5 sep, 3 okt,     
        7 nov och 5 dec
Tid:      18.00-22.00
Plats:     FUB Stockholms lokaler
         Brännkyrkagatan 91 

HÖST 2020

ANMÄLAN
FUB Stockholm Kansli
Telefon: 08 - 600 16 74
E-post: info@fubstockholm.se

  

 
Inbjudan till digitalt medlemsmöte om ekonomi 4 november 
FUB Stockholms län har tråkigt nog tvingats ställa in vårens fysiska medlemsmöten till följd av 
Covid-19. Till hösten bjuder vi istället in till digitala medlemsmöten med föreläsningar via 
videoplattformen Zoom. Mötena arrangeras i samarbete med Autism- och aspergerföreningen 
Stockholms län. 

 

Tema: Ekonomi 
Tid: Onsdagen 4 november 
klockan 18.00 (pågår 1-2 timmar) 
Föreläsare: Harald Strand, Riksförbundet FUB 
Plats: Digitalt möte via Zoom, anmälan senast 
tisdagen den 27 oktober 
Om läget med Covid-19 är förändrat vid denna tidpunkt kan 
mötet istället komma att hållas i fysisk form.  

Harald Strand svarar på frågor om allmän ekonomi för våra målgrupper. Han presenterar även 
Riksförbundet FUB:s uppdaterade rapport Fångad i fattigdom (2020). Harald är skribent på 
HejaOlika och på FUB Stockholms läns egen blogg Reclaim LSS.  

Det kommer att ges generöst med utrymme för frågor, dialog och erfarenhetsutbyte och vi 
uppmanar deltagare att inkomma med frågor i förväg. Skicka era frågor per e-post till 
stockholmslan@fub.se  

För att få ut maximalt av mötet vill vi uppmana deltagare att läsa Fångad i fattigdom i förväg. 
Den kan hämtas från vår hemsida www.fubstockholmslan.se under fliken aktuellt.  

 

Anmälan till de digitala medlemsmötena görs till:  

• stockholmslan@fub.se 

• 08-546 404 33 

Ange vilken förening du tillhör och vilket möte anmälan gäller! 

När du har anmält dig till ett möte kommer du att få en bekräftelse via e-post med mer 
information.  

Varmt välkommen med din anmälan! 

Bild: www.flickr.com/photos/helenasicily
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Att personer med olika former av funktionsnedsätt-
ningar är underrepresenterade på TV och film är ing-
en nyhet. Det är ytterst ovanligt att möta karaktärer 
som har svårt att tala eller röra sig när man slår på en 
ny TV-serie, och det är fortfarande påtagligt få filmer 
som faktiskt skildrar autism eller mentala funktions-
nedsättningar på ett seriöst, nyanserat sätt. Visst har 
det genom historien funnits en rad undantag – och 
just för att de varit undantag har de rönt uppmärk-
samhet – men överlag har människor som på olika 
sätt inte passar in i normen haft väldigt få fiktiva mot-
svarigheter att identifiera sig med.

En viss positiv förändring har dock nyligen kunnat 
iakttas på denna front. Det verkar som att en ny 
medvetenhet har börjat sprida sig bland upphovs-
makarna till TV-serier; de försöker uppenbarligen att 
erbjuda en mer diversifierad representation. Plötsligt 
är det betydligt vanligare att se karaktärer av varie-
rande etnicitet. Sexuell orientering och könstillhörig-
het är inte lika skrivna i sten som tidigare. Och olika 
typer av funktionsnedsättningar har också blivit nå-
got mer synliggjorda. Givetvis är det fortfarande en 
sällsynthet och långt ifrån en ny standard, men det är 
likväl uppiggande att manusförfattare, rollbesättare 
och regissörer äntligen tycks ha kommit till insikten 
att ett mer varierat utbud av fiktiva karaktärer ofta 
innebär en intressantare produkt. Samt att även de 
icke-normativa tittarna har ett behov av att kunna 
identifiera sig med de rollfigurer de ser på TV.

Queer TV synliggör funktionsnedsättningar

Sebastian Jarl tycker sig se en positiv utveckling när det kommer till representation av funk-
tionsnedsättningar i TV-serier – i synnerhet queera sådana.

Sebastian Jarl är film- och litteraturvetare, samt 
kanslichef hos Stamningsförbundet.

Ett tydligt exempel på denna ”trend” är serien The 
Politician, vars första säsong hade premiär på Netflix 
i september 2019, och som nyligen släppte sin andra 
säsong på samma strömningstjänst. Seriens fram-
gångsrike upphovsmakare Ryan Murphy och hans 
medarbetare har i The Politician varit synnerligen 
måna om mångfalden i rollbesättningen. Förutom de 
många flytande sexualiteterna har den återkomman-
de karaktären Andrew Cashman cerebral pares. Han 
gestaltas av Ryan J. Haddad (som själv har CP) och är 
– intressant nog – en av de mest osympatiska rollfi-
gurerna i serien. Men Andrew är också mycket intel-
ligent och begåvad; en akademiker som strävar efter 
framgång. Genom att låta en karaktär med CP vara 
smart, arrogant och manipulativ avdramatiserar upp-
hovsmakarna hans funktionsnedsättning. De visar att 
hans CP bara är en aspekt av hans personlighet och 
att Andrew har lärt sig att cyniskt använda den till sin 
fördel i en elitistisk universitetsmiljö där det handlar 
om att prestera och slå sig fram.

Serien Special, som hade premiär på Netflix i april 
2019, stoltserar med en huvudperson med cerebral 
pares. Ryan O’Connell har skrivit den humoristiska 
serien baserat på sitt eget liv med CP, och spelar själv 
huvudrollen. Han utvinner såväl humor som drabban-
de insikter ur sina erfarenheter av hur det är att leva 
med CP och dessutom vara gay. Special är helt olik 
den ironiska, satiriska The Politician i anslaget, men 
lyckas även den med att avdramatisera O’Connells 
funktionsnedsättning. Han släpper in tittarna i sin 
tillvaro och visar oss vad som kan vara jobbigt – och 
ibland roande, för det gäller att se komiken i varda-
gens motgångar – med att leva med cerebral pares. 
Tittarna lär sig att bli bekväma med hans annorlunda 
sätt att gå och tala, och inom kort har fokuset istället 
hamnat på intrigen.

Ett ytterligare exempel på en serie som erbjuder stort 
utrymme för en karaktär med avvikande beteende är 
Everything’s Gonna Be Okay, som hade premiär på 
nätverket Freeform i januari i år. Serien är skriven av 
huvudrollsinnehavaren Josh Thomas, sedan tidigare 
känd för australiska serien Please Like Me. Han spe-
lar en ung, homosexuell man som efter sin fars död 
blir vårdnadsgivare åt sina två tonåriga halvsystrar. 
Den ena av dessa är autistisk, vilket påverkar alla i fa-
miljen och är katalysatorn till många av seriens hän-

delseutvecklingar. Alla omkring henne anpassar sig 
efter henne, men de får samtidigt skoja om hennes 
funktionsnedsättning. Kayla Cromer (som själv är au-
tistisk) gör karaktären till allt annat än ett offer; hon 
är intellektuell, framåt, brådmogen och har humor.

Dessa tre karaktärer är sinsemellan olika, men de 
har gemensamt att de är nyanserade och fulla av 
mänskliga egenheter, båda goda och dåliga sidor. De 
är med andra ord inte uppbyggliga och endimensio-
nella stereotyper, vilket ofta är fallet när ”avvikande” 
individer ska introduceras för den breda massan. Att 
de gestaltas av skådespelare med samma funktions-
nedsättningar som sina rollfigurer är också en positiv 
utveckling inom nöjesbranschen; uppenbarligen har 
den återkommande kritiken mot att normativa skå-
despelare ”tar” roller från minoriteter slutligen bör-
jat ge resultat.

En iakttagelse som går att göra utifrån dessa tre ex-
empel på synliggörande av olika typer av funktions-
nedsättningar, är att samtliga är skrivna av homosex-
uella personer. Detta kan givetvis vara en slump, men 
en slutsats som skulle kunna dras är att minoriteter 
ser varandra bättre – att om man inte helt passar in 
i samhällets snäva normer är det lättare att sympa-
tisera med andra som inte heller gör det, trots att 
orsakerna till utanförskapet kan vara väsensskilda. 
Det går förstås att påpeka att Ryan O’Connell visser-
ligen må vara gay men också har cerebral pares, och 
därför av förklarliga skäl skriver om detta. Vidare kan 
man invända att Ryan Murphy krasst exploaterar en 
politiskt korrekt trend som går ut på att pliktskyldigt 
diversifiera så mycket som möjligt. Men oavsett or-
saken bakom valen att ge speltid åt karaktärer med 
funktionsnedsättningar blir ju resultatet detsamma: 
ett synliggörande, en avdramatisering, en breddad 
förståelse hos publiken. Och det är ändå någonting 
att glädjas över.

Aktiviteter som pågår trots Corona

Klubb Cosmos i Vallentuna
Klubb Cosmos vänder sig till dig med 
funktionsvariation från 13 års ålder. 
Vi har öppet tisdagar klockan 16.00-21.00 
på  Fabriksvägen 1 A, Vallentuna. 
Höststart 18 augusti.

Innebandy Täby IS Parasportklubb
Vi varvar både träning och spontana matcher. 
Vi skapar glädje och gott kamratskap genom att alla 
ska ha kul. 
Onsdagar klockan 17.00-18.30 
på Erikslundshallen, Anbudsvägen 10, Täby. 
Höststart 19 augusti.
För mer information, kontakta Christina Svensson: 
E-postadress: christina.svensson@yahoo.se

Race Running/Frame fotboll Täby IS 
Parasportklubb
Race Running är en sport som utövas med hjälp av 
en trehjulig ”springcykel”. 
I Frame fotboll använder man en bakvänd rollator 
och får på så sätt möjlighet att spela fotboll. 
Med hjälp av en Race Running-cykel kan personer 
med omfattande rörelsehinder och balanssvårig-
heter ges möjlighet att springa, få puls och därmed 
uppnå bättre syreupptagningsförmåga och starka-
re muskler. Samma sak gäller förstås när man spe-
lar Frame fotboll.
Lördagar 14:00-16:00 
i Hall A, Skarpängsskolan, Ljungmyrsvägen 20 i Täby 
eller på Friplassen i Vallatorp (utomhus). 
Höststart 22 augusti.
Är du intresserad, kontakta Malin Borgert: 
E-postadress: malin.borgert@hotmail.com 
eller ta kontakt med Bert-Olov Persson: 
Telefon: 076-848 45 55
E-postadress: bert.olov.persson@gmail.com

Texten fortsätter på nästa sida

Runt Länet

Södra Roslagen

Ryan J. Haddad synliggör cerebral pares i 
Netflix-serien The Politician. 
Foto: Daniel Rader
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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@nui.se

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

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
Harald Strand
Botkyrka-Salem
070-984 84 85
harald.strand@telia.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

SUPPLEANT
Olle Jirving
Stockholm 
ollejirving@hotmail.com

Runt Länet

Fotboll Täby IS Parasportklubb
Är du intresserad av att spela eller bara prova på kon-
taktar du klubben på e-postadress: 
tabyisparasport@yahoo.com 
så får du mer information. Det finns flera grupper.
Söndagar klockan 14.00-17.00 
på Nya Viggbydalen i Täby.
Höststart 23 augusti.
Kontaktperson: Gabrielle Wessel.
Telefon kvällstid: 070-577 36 80

Aktiviteter vi hoppas på

Sommarfest – utomhus
Vi bjuder på enkel middag med dans och underhåll-
ning på Ekbacken, Centralvägen 55 i Åkersberga. 
Tisdagen 1 september klockan 18 till 20
Linda Rapp med komp spelar upp till dans och bju-
der på show. Häng med och dansa, sjung, var med på 
scenen och önska låtar!
Klädsel efter väder. I nödfall kan vi äta inomhus.
Anmälan: Senast: 25 augusti till Ann Sjölander: 
Telefon 070-888 53 16 
E-postadress: ann.sjolander@sodraroslagen.fub.se
Aktiviteten kan ställas in beroende på coronaläget.
Se även vår hemsida: www.fub.se/sodra-roslagen

Föreläsning med Lars Björklund
Lars Björklund, tidigare sjukhuspräst - numera förfat-
tare och föreläsare, berättar utifrån temat ” Hur ska 
jag orka”. Han lyfter fram anhörigvårdarens livssitua-
tion och de känslor som det kan väcka. Han ger också 
tips på hur man ska orka när livet känns tung. 
Plats: Mattiasgården, Vallentuna
Tid: 17 september, klockslag ej bestämt
Anmälan kommer att krävas. 
Mer information kommer på vår hemsida: 
www.fub.se/sodra-roslagen 
Förutom FUB är Anhörigföreningen, SIF och Vallentu-
na kommun medarrangörer.

Ny adress till vår hemsida 
vår nya hemsida finns på: 
www.fub.se/sodra-roslagen 
Detta med hemsida är extra aktuellt just nu när sa-
ker ändras hela tiden. På hemsidan finns framförallt 
tips på aktiviteter i Södra Roslagen. Du hittar också 

information om oss och en del material. Saknar du 
någonting 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?
Nästan varje månad kommer vårt nyhetsbrev. Det 
innehåller tips på fritidsaktiviteter men också infor-
mation om saker som händer som kan vara viktigt att 
känna till. Den som inte själv kan läsa våra nyhets-
brev 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 även ut information i brev, men det kan vi 
inte göra så ofta för att det kostar mycket pengar. 

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



  

Posttidning B

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

September 
11  Black Jack  Fryshuset   Stockholm
Oktober
 2   Björn och Linda Rapp ABF-huset   Huddinge
 9  Barbados  Fryshuset   Stockholm 
November
 6   Time Machie   ABF-huset   Huddinge
 6  Artist ej klar  Fryshuset   Stockholm
20  Artist ej klar  Fryshuset   Stockholm
December
 4  PH’s   Fryshuset   Stockholm
11   Björn och Linda Rapp ABF-huset   Huddinge
11  Artist ej klar  Fryshuset   Stockholm

OBS: På grund av rådande läge med Covid-19 är datum för dessa danser preliminära och 
arrangemangen kan kommma att ställas in. Information om ifall danserna blir av eller 
inte får du när du anmäler dig hos respektive lokalförening. 

Pris
100 kr för FUB-medlemmar
100 kr för personal och ledsagare
125 kr för övriga

Tid
Klockan 18.30-22.30
Kassan öppnar 17.30!

Betalning endast med 
kort, swish eller 
förköpsbiljett, som 
beställs via kansliet

Ansvarig
Namn: Mia Söderbärj
Tel: 08-16 46 74

Adress FRYSHUSET
Mårtensdalsgatan 6

Upphittade värdeföremål återfås på FUB Stockholms kansli
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 39 Stockholm

11 september     Black Jack
9 oktober         Barbados
6 november       Ar�st ej klar
20 november      Ar�st ej klar
4 december       PH’s
11 december      Ar�st ej klar
OBS! På grund av Covid-19 råder det fortfarande stor osäkerhet om vi 
får genomföra FUB-danserna i höst. Höstens dansprogram är därför 
endast preliminärt. I mitten av augusti vet vi förhoppningsvis mer om 
läget och då kommer vi att meddela hur det blir.

Missa inte Black Jack!
Spelar 11 september

Missa inte Barbados!
Spelar 9 oktober

Missa inte PH’s!
Spelar 4 december

HÖSTENS PROGRAM

Höstens danser på FRYSHUSET 

INFORMATION

2020

Pris
100 kr för FUB-medlemmar
100 kr för personal och ledsagare
125 kr för övriga

Tid
Klockan 18.30-22.30
Kassan öppnar 17.30!

Betalning endast med 
kort, swish eller 
förköpsbiljett, som 
beställs via kansliet

Ansvarig
Namn: Mia Söderbärj
Tel: 08-16 46 74

Adress FRYSHUSET
Mårtensdalsgatan 6

Upphittade värdeföremål återfås på FUB Stockholms kansli
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 39 Stockholm

11 september     Black Jack
9 oktober         Barbados
6 november       Ar�st ej klar
20 november      Ar�st ej klar
4 december       PH’s
11 december      Ar�st ej klar
OBS! På grund av Covid-19 råder det fortfarande stor osäkerhet om vi 
får genomföra FUB-danserna i höst. Höstens dansprogram är därför 
endast preliminärt. I mitten av augusti vet vi förhoppningsvis mer om 
läget och då kommer vi att meddela hur det blir.

Missa inte Black Jack!
Spelar 11 september

Missa inte Barbados!
Spelar 9 oktober

Missa inte PH’s!
Spelar 4 december

HÖSTENS PROGRAM

Höstens danser på FRYSHUSET 

INFORMATION

2020

 FUB Stockholms län hjälper din förening att hålla digitala möten
- Zoom till alla medlemsföreningar i Stockholms län

Har er förening i Stockholms län svårt att hålla fysiska 
styrelsemöten till följd av Covid-19? Vill ni anordna 
aktiviteter online, men vet inte riktigt hur ni ska kom-
ma igång?

Som en av FUB Stockholms läns medlemsföreningar 
har ni möjlighet att nyttja vårt konto på plattformen 
Zoom. Ni kan boka in en dag och tid för ert önskade 
möte hos vårt kansli. 

Vi har tillgång till fullversionen av Zoom, som er-
bjuder ljud och bild för alla deltagare, samt så gott 

som obegränsad längd för styrelsemötet eller med-
lemsaktiviteten. 

Om ni är nya på Zoom – eller osäkra på hur plattfor-
men på bästa sätt bör användas – kan vi även hjälpa 
er med rådgivning och/eller en testomgång av Zoom. 

Tveka inte att höra av er till kansliet: 
stockholmslan@fub.se


