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Ordförande har ordet!
Lokalföreningen är viktigast!
En aktiv och bra lokalförening är nyckeln till goda
livsvillkor för personer med LSS insatser!
I en stor vetenskaplig studie 2010 i FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) konstaterades att stödet till funktionshindrade i kommunerna
varierar stort. Något som även Socialstyrelsen i sina
uppföljningar av LSS upptäckt. Vissa kommuner gav
mer än tio gånger så mycket i handikappstöd som
andra!
Forskningsprojektet konstaterade och det inte
berodde på kommunens ekonomi. Så det budskapet
som sprids allmänt av SKL och kommunerna själva
är falskt! Utjämningssystemet gynnar de aktiva kommunerna. Det som istället gjorde den stora skillnaden var om det fanns eldsjälar och ambitioner hos
politiker, tjänstemän och/eller hos handikapporganisationerna. I de bästa kommunerna hade FUB en
egen samrådsgrupp direkt under kommunstyrelsen.
Vi som representerar FUB har således en viktig roll i
den kommunala politiken och behövs lokalt för våra
medlemmar! Idag fattas de flesta viktiga beslut som
berör den enskilde på lokal nivå. FUB har genom LSS
möjlighet att vara med att påverka de beslut som direkt berör våra medlemmars liv. Men för att få deltaga i den lagstadgade samverkan som LSS anger i
paragraf 15:7, måste de som samverkar bo i kommunen.
Målet för mig och LänsFUB måste vara en lokalförening i varje kommun i Stockholms län! Bara
då kan vi kräva vår rätt att samverka med kommunen. Det är avgörande att FUB är med lokalt och
sprider kunskap om våra medlemmars livsvillkor och
samtidigt är med och påverkar hur lagstiftningen tillämpas i kommunen.

Detta är därför ett upprop till alla medlemmar i de
kommuner som inte har lokalförening ännu att bilda en snarast! Och till alla medlemmar i kommuner
där det finns lokalföreningar men där det är svårt
att engagera er medlemmar i arbetet.
För er som tror att styrelsearbetet är omfattande
kan jag säga att detta är vad som krävs:
• En lokalförening kan ha minimum 3 styrelsemedlemmar varav 1 ordförande och en kassör
• Det bör finnas minst en lekmannarevisor
• Ni behöver en valberedning eller så gör ni valen på
årsmötet
• Ni skall ha minst 2 protokollförda styrelsemöten
per år.
Då vi utnyttjar gemensam kompetens och
erfarenhet så sparar vi tid. Vi LänsFUB tillsammans med riksförbundet kan dessutom hjälpa
er med styrelsearbetet. Det viktiga är dock samverkan med kommunen!
Det är väldigt tydligt att en aktiv lokalförening gör
stor skillnad för våra medlemmar!
Ställ upp och ta kommandot över LSS i din
kommun!

Glad sommar!
/Harald
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Teatergruppen där alla är välkomna!

Från vänster stående: Sebastian Willnerth, Simon Blidborg, Caroline Skyttman (skymd),
Elsa Hellander, Niklas Jensen, Elin Svahn, Hjalmar Uddsten, Sebastian Tiainen och Gunilla Wester.
Från vänster sittande: Fredrik Janzen, Ezana Alemu och Fredrik Olsson.

F

ör flera år sedan anmälde jag min son Hjalmar till
teaterundervisning på Resurscentret Kulturskolan i
Stockholm. När vi kom till den första lektionen visade
det sig att upplägget var för svårt för honom. Dramapedagogen förklarade ursäktande att flera av deltagarna gick i vanlig skola, det vill säga inte i särskola.
Märkligt, tänkte jag, eftersom Resurscentret vänder
sig till funktionshindrade och utvecklingsstörda barn
och ungdomar. Och jag tänkte att han aldrig skulle
kunna delta i en teatergrupp. Istället fick han därefter vara hemma på fritiden och se pjäser på tv och
ibland följa med oss föräldrar på någon barnpjäs som
spelades upp. Men jag som förälder önskade hela
tiden att han skulle få vara mer aktiv på sin fritid.
Att vi lever i ett elit- och prestationssamhälle är väl
inte en överraskning för någon. En knivskarp intelligens och ett perfekt utseende imponerar på de
flesta. Påverkas handikappidrotten och kulturella fritidsaktiviteter för utvecklingsstörda av detta? När vi

hör talas om en ungdom med Downs syndrom som
kan spela piano och skriva dikter blir vi glada och imponerade -- förstås! När den utvecklingsstörde med
multihandikapp tar perfekta crawl-simtag jublar vi!
Och det är klart vi ska jubla! Men alla andra som
inte tar perfekta simtag och inte kan skriva sin egen
teaterpjäs, var finns det plats för dem?

M

an kan fråga vad syftet är med kultur och idrott?
Är det att få fram kandidater som kan delta i Olympiska spelen/ Paralympics eller personer som ska
bli yrkesmusiker/spela ett instrument efter noter?
Eller är syftet bättre hälsa, välmående, gemenskap
och att få göra saker som ger livet innehåll och
meningsfullhet?
När Hjalmar bytte skola och började i Utsäljeskolan i
Huddinge kommun frågade en av lärarna en dag om
han inte ville pröva på att vara med i en teatergrupp
för funktionshindrade barn och ungdomar.

Det blev startskottet för många glada och lärorika år
i ABF: s teatergrupp för funktionshindrade barn och
ungdomar i Huddinge.
Han har varit med där i fem år nu. Mångfalden är
stor; flera promenerar själva dit, en del åker färdtjänst och andra har med sig en assistent som stöd. En
del förstår pjäsens handling, andra förstår mindre.
Alla är väldigt olika men kompletterar varandra med
sina olikheter. Gunilla Wester heter eldsjälen som
tillsammans med dramapedagog Sebastian Willnert
har förmågan att få dessa individer till en sammansvetsad grupp.

Gunilla Wester tar emot
Huddinge Kommuns
kulturpris år 2011

D
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et är mycket svårare att ordna träning och kulturaktiviteter för personer med måttlig eller grav
utvecklingstörning än för personer med lindrigare
funktionshinder. Men vi har ju lärt oss att mångfald
berikar och ett lyckat exempel är Glada Hudiks- teatern! Ledaren Pär Johansson skriver i sin bok ”I huvudet på en normalstörd” ”För att pjäsen ska fungera
måste det finnas olika människor i olika roller, det är
samma sak med samhället. Vi ska komplettera och
respektera varandra, inte bete oss likadant”.
När det är teater på tisdagar har Hjalmar alltid bråttom att komma dit. Där möts han av ett gäng glada
spralliga ungdomar med många olika viljor! Gunilla
och Sebastian skriver manus och regisserar men
håller också pli på detta glädjefyllda gäng. Man
märker att ungdomarna har stor respekt för sina dramapedagoger på ett lustfyllt sätt! Och resultatet blir
till slut en lyckad föreställning med stor publik och
långa varma applåder.

G

ruppen repeterar vid tio tillfällen per termin
och sätter upp fyra föreställningar per år förutom
skolföreställningar för klasser i kommunens skolor.
Gunilla Wester fick 2011 pris för bästa kulturella insats för barn och ungdomar i kommunen.
Flera av ungdomarna är inte talande utan föreställningen har en berättare (Gunilla). Sedan iscensätter
ungdomarna de olika rollerna med sitt skådespeleri -- med eller utan tal. Musiken styr föreställningen, den hjälper ungdomarna att känna till när
det är dags för scenbyte. Vid några föreställningar
har man haft ungdomar från Huddinges kulturskola
som spelat live under framförandet.

Sebastian Willnerth instruerar Hjalmar i rollen som
Alfons Åberg 2008

H

jalmar hittade till slut sin teatergrupp! Teatergruppen som gör alla deltagare till en viktig del av
pjäsen oavsett grad av utvecklingsstörning! Han hittade till slut sin teatergrupp i Huddinge ABF, teatergruppen där alla är välkomna!

Text: Madeleine Uddsten
madeleine.uddsten@bredband.net
Foto: Theresie de Gosson & Madeleine Uddsten
Caroline Skyttman och Hjalmar Uddsten.

6

Vi tycker inte om ordet vårdare

17 verkstadsklubbar från dagliga verksamheter i Stockholm hade möte. Klubb Äpplet på Äppelgårdens
dagliga verksamhet hade ansvar för mötet.
De som var med på mötet pratade om vad som är viktigt och roligt på arbetet, om krångliga ord och om
kärlek på jobbet.

Verkstadsklubbar har funnits ända sedan 70-talet. Här är alla som var med på mötet.

Så här sade de:
Om arbetet
Personalen ska inte prata åt någon om den personen klarar det själv.
Personalen ska prata så att man förstår.
Det är viktigt att man gör något meningsfullt. Att bara gå och driva runt är inte meningsfullt.
Dötid är tråkigt.
Man ska känna sig trygg och våga vara sig själv, och våga ta för sig och ta plats.
Kul med många studiecirklar. Ingen dag är lik den andra och det är kul.
Krångliga ord
Ingen tyckte om ordet utvecklingsstörd. Det låter ju som att man är störd.
Att ha ett funktionshinder betyder att man behöver stöd.
Funktionshinder är ett svårt ord. Man kan säga funkis istället. Det tyckte inte alla om men många.
Personalen på gruppbostäder i Stockholm kallas för vårdare. Ingen på mötet tyckte om det ordet. Det låter
ju som att man är sjuk. Personalen ska kallas för stödperson eller boendestödjare.
Alla i en gruppbostad är hyresgäster, inte brukare.
Fritidsutvecklare är ett svårt ord. Man kan säga fritidsordnare istället. Det förstår man bättre.
Man kan säga lätt att använda och lätt att komma fram istället för tillgängligt.
Vi kallar habersättning för lön.
LSS-handläggare och biståndsbedömare är svåra ord.
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Kärlek på jobbet
Det är mer vanligt än ovanligt att man träffas på jobbet, men det är jobbigt att vara hemligt förtjust i någon
på jobbet eftersom man träffas varje dag.
Man behöver inte hångla, pussa och kramas framför någon annan. Man kan gå till ett annat rum. Om det
blir för mycket kyssande kan man tala om det på sitt jobb och komma överens om hur man ska göra.
Om två visar att de är tillsammans kan det kännas som när några andra har fest och man inte själv blir bjuden.
Det är inte ok att dejta assistenter.
Om man blir kär i chefen ska man prata med chefen eller ligga lågt.
Personalen kan inte bestämma om man ska ha hemligheter för varandra på jobbet.
Det behövs inga regler om kärlek på jobbet men det är viktigt att visa hänsyn till andra.
Text och bild: Krister Ekberg och Kitte Arvidsson

Krångliga ord

Sofie Sylvén vann i musiktävlingen.

Med27alla
sinnen
n den
augusti
påtisdagen
Skansend
Välkommen
tillärSkansen!
Med alla sinnen
en dag för alla åldrar.

Insläpp denna dag från klockan 9.00.
Du får dansa, uppleva hur livet var förr, lyssna till berättelser och musik,
Program mellan klockan 10.00 och klockan 15.00.

ja allt det som Skansen har att erbjuda!

Platser: Tingsvallen, Orsakullen och Lill-Skansen
• Prova på Blindskrift
• Hörselstation
• Känna och lukta-station
• Häggarna – musikunderhållning med allsång och dans mellan
kl 12.30-14.30, Tingsvallen
• Tipspromenad, Lill-Skansen
• Clown på Bollnästorget
• Backstagevisningar Sollidenscenen
• Fyrfat för korvgrillning
• Skansens folkdanslag
• Häst och vagn
• Musikkryzz
• Blåsa såpbubblor
• Afrikanska trummor och dans
• Prova på instrument
• Visning av hjälpmedel av Klara Mera
• Gymnastikuppvisning
• Mickel i Långhult – berättande av och med Per Gustavsson.
• Bokbord med lättlästa böcker
• Visningar
om livet förrkommer
av Äppelgårdens
verksamhet
FUB-medlemmar
in gratisdagliga
på Skansen
denna dag om de
visar upp
medlemskort.
Ledsagare kommer in gratis om de visar
• Visningar
av djuren
på Skånegården
upp ledsagarbevis
eller intygvisar
medkläder
telefonnummer
och underskrift
• Äppelgårdens
dagliga verksamhet
från förr i tiden
av enhetschef.
anmäler sig på www.skansen.se.
• Träffa
journalister påSkolklasser
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Taxiadress: Sollidsbacken 9.
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Granskning av LSS-bostäder

Som vi skrev om i ett tidigare nummer av Länet Runt
så har Socialstyrelsen nu genomfört en granskning
av 100 gruppbostäder i 52 slumpmässigt utvalda
kommuner i Sverige. I Stockholms län var dessa kommuner med i granskningen:
Sollentuna
Botkyrka
Salem
Täby
Norrtälje
Södertälje
De flesta upplever att de har självbestämmande och
inflytande på gruppbostaden. Nedan ser ni en sammanställning av vad de enskilda tycker.
Socialstyrelsen bedömde att 89 av de granskade
gruppbostäderna hade kompetenta personalgrupper. I de övriga gruppbostäderna saknade personalen en relevant grundutbildning. Chefer och personal bedömer att det behövs kompetensutveckling
inom bland annat dokumentation och autism.
Antalet lägenheter i gruppbostäder är oftast mellan
fyra till sex stycken.
Det förekommer begränsningar som förvårar tillgången till de gemensamma delarna av gruppboenden.
I 48 gruppboenden ställde Socialstyrelsen krav
till Socialnämnden om att vidta åtgärder efter
granskningen.

Här är några exempel på dessa krav:
-Den som förestår verksamheten ska ha en lämplig
utbildning.
-Det ska finnas den personal som behövs för att personerna som bor i en gruppbostad ska tillförsäkras
ett boende med goda levnadsvillkor.
-Dokumentationen ska följa den gällande lagstiftningen.
-Gemensamhetsutrymmena ska vara tillgängliga för
de boende.
-Den enskilde ska få sina individuella behov tillgodosedda när det gäller fritids- och kulturaktiviteter.
-De som bor i gruppbostaden ska tillförsäkras goda
levnadsvillkor genom att man inte tar emot personer
för korttidsvistelser.
-Inga inskränkande åtgärder får förekomma som inte
har stöd i lag. Till exempel måste verksamheterna
omedelbart upphöra med att sätta fast strumpor på
en boendes händer samt ska inte använda en specialsydd pyjamas nattetid på en boende.
-Hänglås ska tas bort från kyl- och frysskåp i det gemensamma köket.
Läs hela granskningen om LSS-boenden i
Tillsynsrapport 2013, Hälso- och sjukvård och
socialtjänst, sida 65-71.

Frågor om självbestämmande och inflytande. Avser 97 gruppboenden. Källa Socialstyrelsen
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Runt Länet
Botkyrka-Salem
Drakfestivalen på Tumba Gärde
(intill Ishallen och Silverkronan)
Torsdagen den 6 juni kl 13-16.
Då kommer FUB Botkyrka Salem att medverka med
Korvgrillning. Kom och se drakarna flyga.
Du får gärna ta med en egen drake.
Sommardanser
Fredagen den 2 augusti och fredagen den 23
augusti dansar vi i Hågelbyparken, Tumba.
Vem som spelar är ännu ej fastställt men dansen
börjar klockan 19.00 och slutar klockan 21.30.

Huddinge
Våren är här (hoppas jag) och vi avslutar vårens
musik och dansaktiviteter med Folkparksfesten i
Stortorpsparken, Trångsund den 26 maj. På dans
banan står Linda och Björn Rapp för dansmusiken.
Musik på begäran av trubaduren Mikael
Wernström. Gycklare uppträder, varför inte prova
på att jonglera med bollar eller gå på styltor. Ta
chansen att bli gästartist för en dag när vi kör
”Scenen är din”. Korv och bröd, kaffestuga, tombola
och chokladhjul. Vi slår upp portarna klockan 12
och håller på till klockan 16.

Höstupptakt
På hembygdsgården - Trädgårdstorp
I Tullinge Lördagen den 7 september kl 13.00-16.00.
Vi grillar, sjunger och leker. Inbjudan kommer att
skickas ut i brev till medlemmarna.

Södertälje-Nykvarn
Dans på Trombon
Campusgatan 26 klockan 19-22
Entré 120 kronor, ledsagare gratis. Se danserna på
baksidan av tidningen för program.
Disco på Allaktivitetshuset
Barrtorpsvägen 1A, ingång ovanplan
Entré 75 kronor, ledsagare gratis.
Se även hemsidan för information om fler
aktiviteter: www.sodertalje.fub.se

Huddingedagarna 31 maj - 1 juni. Även i år är det
Huddinge jazzdagar med högklassig musik. Många
föreningar passar på att berätta om sina verksamheter. På lördagen är det även stor loppmarknad,
på förmiddagen är det uppträdande för de yngre
barnen. Huddingedagarna får du inte missa, förra
året var det strålande fint väder. Blir du sugen på
att stoppa något i magen finns det restaurangtält.
Hoppas vi ses!
Lite tråkigt att prata höst, men… Höstupptakten på
Sundby Gård kommer att hållas som vanligt i början
på hösten. Om du är medlem i Huddinge kommer
du att få en inbjudan när det är dags. Du kan även
gå in på vår hemsida för att se när den är.
www.huddinge.fub.se
Höstens danser i ABF-huset är 6/9, 4/10, 1/11 och
29/11. Första dansen är det Björn och Linda Rapp
som spelar.
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Runt Länet
Järfälla-Upplands-Bro
Vi ser många positiva tecken på ett ökat engagemang från kommunen i kultur- och fritidsfrågor för
funktionshindrade och vi hoppas på ett bra fortsatt
samarbete. Kommunen gör nu en inventering av
vilka kultur- och fritidsverksamheter för funktioshindrade som finns i kommunen och kommer sedan
att lägga in informationen på den nya webbplatsen
http://www.fritidsnatet.se/.

Mellersta Nyland (Helsingforsregionen) för deras svensk- eller tvåspråkiga medlemmar. Deras
verksamhet innefattar bland annat klubbverksamhet kvällstid, olika resor och utflykter.
Maija kom tillsammans med deras teatergrupp
DuvTeatern och en Flamencogrupp som turnerade med en fantastisk fotoutställning. Vi utbytte
erfarenheter och Maija skulle genast undersöka
möjligheterna att dra igång en Raggarrunda i
Helsingforsregionen. Hon var också intresserad av
Schlagerfestivalen. Vi kommer att ha fortsatt kontakt för att utbyta erfarenheter och inspirera varandra.

Alex och Hans sköter bingo
Det är glädjande att se att verksamheten på Stället
fortsatt har många besökare.
Nu är det snart sommar och Stället stänger den 2
juni 2013. Avslutar gör vi åter igen med en Raggarrunda den 2 juni 13-16. I år kommer FUBmedlemmar att ha förtur att välja bil så passa på
och bli medlem.
Anmälan till Raggarrundan görs till någon av
ledarna på Stället.

Duvteatern

Vi öppnar sedan Stället den 26 augusti 2013 med
Karaoke, dans 26 augusti 1300 - 1600.
Ledarna håller på att planera höstens aktiviteter
och när programmet är klart så prestenterar vi
detta på vår hemsida http://www.jarfalla.fub.se/
Den 20 april träffade delar av styrelsen Maija från
Finland. Hon jobbar för en svenskspråkig förening
i Finland som heter De Utvecklingsstördas Väl i
Mellersta Nyland. De organiserar fritidsverksamhet

Flamencogruppen
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Runt Länet
Stockholm
Fritidsaktiviteter
Det är dags för terminsavslutningar i våra fritidsaktiviteter och här är de datum som gäller för
respektive aktivitet:
Bowlingen på Birka Bowling har avslutning onsdag
12 juni och torsdag 13 juni. Höstterminen startar
onsdag 21 augusti och torsdag 22 augusti.

Skansendagen ”Med Alla Sinnen”
Tisdag den 27 augusti är det dags för den årliga
Skansen-dagen då alla våra medlemmar går in
gratis på Skansen. Som vanligt bjuds det på allsång,
musik och frågesport och det blir även en och annan nyhet. Själva centrum för all verksamhet denna
dag förflyttas i år från Bollnästorget till Orsakullen
för att öka närheten till Lill-Skansen, Moragården ,
Fäboden mm.
FUB Stockholm finns med hela dagen!

Danser och discon på Fryshuset
Den 14 juni hålls den sista FUB-dansen på Fryshuset
innan sommaren. För att se hela höstens program,
titta in på vår hemsida. Alla medlemmar får även
en fickbroschyr med höstens program hemskickat i
juni.
FUB Stockholms populära bowling-grupp

Kören på Färgargårdstorget 1 har avslutning tisdag
4 juni och startar igen tisdag 27 augusti.
Barngymnastiken i Södermalmsskolan har avslutning lördag 8 juni och startar igen lördag 24 augusti.
Dansen för barn 10-15 år i Bergsundsskolan har
avslutning tisdag 4 juni och startar förmodligen igen
under vecka 34. I skrivande stund är det ännu inte
klart med lokal och tid för hösten.
Vuxengymnastiken i Matteus skola har avslutning
måndag 27 maj och startar igen måndag 26 augusti.
Vi gör även ett nytt försök att starta upp innebandy
för barn 7-12 år i höst. Mer info kommer på
www.fubstockholm.se i mitten av juni.
För anmälan, kontakta kansliet via
info@fubstockholm.se eller tel: 600 16 74.

Full fart på FUB-discot på Fryshuset!

Besök i LSS-boenden
I vår verksamhetsplan för 2013 fokuserar vi på
frågor som har med boendet att göra och bl a kommer vi under året att besöka minst 5 boenden som
av de boende själva uppfattas som bra boenden där
de trivs. Då kommer vi att fråga både boende och
personal vad det är som gör just detta boende bra.
Tanken är sedan att sprida resultatet via artiklar
mm.
Har du tips på ett bra boende? Det kan vara såväl
gruppboende som serviceboende. Hör då av dig till
oss!
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Runt Länet
fortsättning.. Stockholm
Kommande medlemsmöten i FUB
Alla datum för höstens föreläsningar/medlemsmöten är ännu inte bestämda men följande
möten är preliminärt inplanerade:
Ett föräldraforum i ”after work”- form om att stödja
barnen att bli mer självständiga unga/vuxna
25 september. I samverkan med Mosaikteatern.
En inkluderande skola
17 oktober eller 14 november kl 13-16. I samverkan
med Forum Funktionshinder.
Öppet Hus inför skolvalet 2014
Oktober/november. I samverkan med Utbildningsförvaltningen.
Definitiva datum och tider samt mer info om respektive föreläsning/medlemsmöte annonseras på
hemsidan samt i kommande medlemsbrev i mitten
av juni.
Medlemsbrev
Ett medlemsbrev med tillhörande fickbroschyr inför
höstens alla aktiviteter skickas ut till alla medlemmar i mitten av juni.
FUB Stockholm på Facebook och Twitter
Vi har numera en egen sida på Facebook och vi
finns även med på Twitter (sök på FUB Stockholm).
Gå in och gilla och ta del av de senaste nyheterna.
Och glöm inte att titta in på vår hemsida där det
finns mycket mer information om såväl vår egen
verksamhet som tips på annat aktuellt, främst i
Stockholmsområdet.
FUB Stockholm
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm
Tel: 08-600 16 74
info@fubstockholm.se
www.fubstockholm.se

Efterlysning!
Har ni några roliga
bilder från FUBaktiviteter så skicka
dem gärna till oss på
Länsförbundet!
Det kan vara från en
diskussionskväll, danser
eller andra tevliga
träffar.
Vi vill skapa en sida i
Länet Runt där vi visar
bilderna.
Skicka bilderna till epostadress:
lena.hakansson.fub@telia.com
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Lokalföreningarna i länet

Läns-Klippan

BOTKYRKA-SALEM
Ordförande: Mai Eriksson,
Tfn: 070-530 68 86,
e-post: mai.eriksson@iogt.se
		
HUDDINGE
Ordförande: Catharina Björkander,
Tfn: 076-038 64 73,
e-post: bjorkander@gmail.com		
		
JÄRFÄLLA-UPPLANDS-BRO
Ordförande: Anna-Karin Törnberg,
Tfn: 08-58 35 00 06,
e-post: anna.karin.tornberg@glocalnet.net

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

LIDINGÖ
Ordförande: Claes Lindahl
Tfn: 070-597 89 44

ERSÄTTARE
Helene Granath,
Huddinge
helengladh@hotmail.se

NACKA-VÄRMDÖ
Ordförande: Lillemor Johansson,
Tfn: 08-715 79 89,
e-post: lillemor.json@telia.com
NORRTÄLJE
Ordförande: Britt-Inger Halvorsen,
Tfn: 0176-540 42,
e-post: bih1020@yahoo.se
Kansli: Tfn: 070-356 64 48
SOLLENTUNA-VÄSBY-SIGTUNA
Ordförande: Marie Cronström,
Tfn: 08-626 81 55
e-post: marie.cronstrom@lectona.se
Postansvarig: Ruth Myrin,
Tfn: 08-623 10 65,
e-post: ruth@myrins.com
STOCKHOLM
Ordförande: Ulf Uddsten
Tfn: 070-591 41 42
e-post: ulf.uddsten@bredband.net
Kansli: Tfn: 08-600 16 74,
e-post: kansli@fubstockholm.se
SÖDERTÄLJE-NYKVARN
Ordförande: Christina Corbell
Tfn: 076-337 30 11,
e-post: familjen.corbell@gmail.com
Kansli: Tfn: 08-550 352 69,
e-post: fub.sodertalje@ebrevet.nu
SÖDRA ROSLAGEN
Ordförande: Gunnar Råhlander,
Tfn: 08-756 22 19,
e-post: gunnar.rahlander@telia.com

LEDAMÖTER
Hans Finn
Järfälla-Upplands-Bro
Christina Sundström
Stockholm
Stefan Westerdahl,
Botkyrka-Salem

Catharina Källström,
Nacka-Värmdö
Lena Virgin
Södra Roslagen
Kontaktpersoner för Klipporna
runt om i länet
Sollentuna
Lennart Bäck, 070-98 478 56
Stockholm
Christina Bywander Sundström
070-370 97 47

Länsförbund
ORDFÖRANDE
Harald Strand
Botkyrka-Salem
070-984 84 85
harald.strand@telia.com
VICE ORDFÖRANDE
Lars Thidevall
Södra Roslagen
070-764 87 31
lars.thidevall@telia.com
LEDAMÖTER
Catharina Björkander
Huddinge
076-038 64 73
bjorkander@gmail.com
Christina Jansén
Huddinge
08-740 24 07
thorvaldsdotter@hotmail.com
Bo Nilsson
Lidingö
070-473 57 61
bo.nilsson@comhem.se
Ulf Uddsten
Stockholm
070-591 41 42
ulf.uddsten@bredband.net
ERSÄTTARE:
Desirée Björk
Huddinge
070-731 00 24
desireebjork@hotmail.com
Lennart Bäck,
Sollentuna-Väsby-Sigtuna
070-98 478 56
lennart_beck@hotmail.com
Britt-Inger Halvorsen
Norrtälje
070-356 64 48
bih1020@yahoo.se
Margareta Magnusson
Sollentuna-Väsby-Sigtuna
08-754 28 16

margareta-magnusson@tele2.se

Posttidning B

Danser i Länet sommaren 2013
För mer information läs under respektive lokalförening
Juni
14

Okrkester
Löpsjötorparns		

Fryshuset		

Stockholm

Augusti
2
Meddelas senare
16
Elisabeth Lords 		
23
Meddelas senare
23
Excess			

Hågelbyparken		
Fryshuset		
Hågelbyparken		
Fryshuset		

Botkyrka-Salem
Stockholm
Botkyrka-Salem
Stockholm OBS! Datum

September
6
Björn och Linda Rapp
6
Disco			
13
Holens orkester		
13
Frontline		
20
Disco			
27
Extas			

ABF-huset 		
Fryshuset		
Fryshuset		
Trombon		
Allaktivitetshuset
Trombon		

Huddinge
Stockholm
Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Södertälje-Nykvarn
Södertälje-Nykvarn

Plats			Arrangör

Excess spelar på Fryshuset 23 augusti

Det är disco den 6 och 20 september

