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Ordförande har ordet!

Jag hoppas att ni alla haft en riktigt bra sommar! 
Vädret har varit fantastiskt. En bonus för oss som 
tillbringar somrar i Sverige av olika skäl.

Nu är det dags att kämpa igen för goda levnads-
villkor!

En av de viktigaste uppgifterna för oss gode män 
och föräldrar är att se till att personerna vi hjälper 
får en Individuell Plan!

I LSS finns den i 10 § och förstärktes så sent som 
1 januari 2011. Kommunen skall erbjuda alla med 
LSS insatser en sådan plan. Tyvärr struntar ofta LSS 
handläggare i detta. Kommunernas information 
om Individuell Plan saknas på nästan alla hemsidor 
i länet. Och kommunerna har lyckas gömma och 
glömma individuell plan – bara 6-7 % av de som har 
rätt till plan har den.

Som vanligt ser många kommuner alla insatser som 
en kostnad och inte en kvalitativ insats för att ge 
sina funktionshindrade goda livsvillkor. Individuell 
Plan är en av de bästa.

Varför är det då så viktigt med Individuell Plan för 
individen:

•Individuell Plan är den enda plan som är din egen. 
Alla andra är verksamheters planer. I till exempel 
Genomförandeplanen bestämmer i praktiken  
kommunen innehållet via förutbestämda mallar!

•Individuell Plan är planernas plan. Den skall sam-
ordna alla dina andra planer.

•Individuell Plan är den plan där du själv bestäm-
mer om vad som är viktigt för dig. Men du behöver 
extern hjälp, då LSS-handläggaren tyvärr ofta har 
krav från kommunen att spara pengar.

•Alla dina individuella behov blir tydliga.

•Med Individuell Plan garanteras uppföljning av alla 
insatser minst 1 gång per år. Ta vara på den unika 
möjligheten!

•Individuell Plan  är ett kontrakt mellan individen 
och kommunen, som kommunen måste följa!

Individuell Plan är dock bra även för kommunen:

•Individuell Plan spar tid och resurser – inget  
dubbelarbete och inga akututryckningar.

•Att ”göra rätt från början” spar både frustration 
och resurser.

•Man får ett utmärkt underlag för planering av 
resurser.

Så det finns bara vinnare med Individuell Plan.  
Se till att du får din!

/Harald

Gå och få Individuell Plan!

Läns-Klippan vill veta hur det är för dig
Läns-Klippan vill veta när man får vara

i de gemensamma utrymmena i sin gruppbostad.

Hör av dig  till Länsförbundets kansli och berätta hur det är.
Tel: 08-546 404 56, e-post: lena.hakansson.fub@telia.se.
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Möt Simon Sandberg, ny medlemsrådgivare i Stockholm

Simon Sandberg har genomgått FUBs utbildning till 
medlemsrådgivare och kommer från och med i höst 
att vara medlemsrådgivare i FUB Stockholm. Stefan 
Fagerström fick en pratstund med Simon i början 
av augusti.

Berätta lite om dig själv, Simon!
Jag är 24 år (fyller 25 i höst) och bor på Kungshol-
men i Stockholm. Jag är utbildad socionom och in-
riktad på LSS-frågor kring lagstiftning och vardag. Nu 
jobbar jag som socialsekreterare i Globen med för-
sörjningsstöd/ekonomiskt bistånd och jobbar även 
extra med socialrådgivning i Stockholms stad. Det är 
en ny tjänst där alla stockholmare kan chatta med 
socialtjänsten om olika sociala frågor.
Jag är också politiskt engagerad och i höst blir jag 
även medlemsrådgivare i FUB. 
 
Hur kommer det sig att du blev medlemsrådgivare 
i FUB?
Jag har en bror med Downs syndrom som är 19 år 
och genom min uppväxt med honom har jag sett hur 
mycket orättvisor det finns. Det finns också så myck-
et okunskap om personer med funktionsnedsättning 
i samhället, såväl på individnivå som på t ex arbets-
marknadsnivå. Något som jag upplever som väldigt 
frustrerande är när personer bemöter min bror som 
ett litet barn trots att han är vuxen nu. Därför var det 
en självklarhet att utbilda mig till socionom för att 
därigenom motverka orättvisor och minska den räd-
sla som finns mot det som avviker. När jag fick höra 
om FUBs medlemrådgivarutbildning hoppade jag på 
den direkt. Drivkraften är att vara ett stöd för och 
upplysa medlemmar om vart de kan vända sig t ex. 
Jag kan även bistå med kontakter med myndigheter 
eftersom jag är van vid det. Förhoppningsvis kan jag 

hjälpa till att främja en bra vardag för FUBs medlem-
mar.

Du som är kunnig i LSS-frågor, borde du inte blivit 
rättsombud istället?
Jo, men de sociala frågorna som en medlemsrådgi-
vare får övervägde till att istället gå medlemsrådgi-
varutbildningen. Fast jag kan också ses som ett kom-
plement till t ex riksförbundet FUBs ombudsmän och 
jurister, som stundtals är hårt belastade har jag hört. 
Där kan jag kanske vara en avlastning. Jag kan säkert 
vara behjälplig med många frågor om LSS och fram-
förallt kan jag hänvisa till rätt person eller myndighet 
om det behövs. 
Det kan också vara bra och betona att jag är till- 
gänglig för alla medlemmar i FUBs lokal- 
föreningar i Stockholms län.  

Hinner du med något annat förutom jobbet och 
dina extra-uppdrag?
Jadå, mina intressen är att träffa vänner, gå och dan-
sa, spela brädspel och dataspel, gå på gym och träffa 
flickvännen. Direkt efter den här intervjun ska jag 
och min bror gå på bio. Han har bestämt att vi ska se 
”Pacific Rim”!

Låter kul! Till sist, hur når man dig?
Mitt telefonnummer är: 073-775 41 01. Jag har 
avsatt tid för samtal på söndagar mellan kl 18.00-
21.00. Övrig tid går det bra att tala in ett meddelande 
så ringer jag upp. Man kan även nå mig via e-post: 
ssandberg@hotmail.com. Jag ser fram emot att få 
många samtal och mail!

Stefan Fagerström, verksamhetschef, och Simon Sandberg, 
medlemsrådgivare, kommer tillsammans att ha de flesta 
medlemskontakterna i FUB Stockholm framöver. 
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JAG är inte som alla andra 
JAG är inte vilken assistansanordnare som helst. JAG är en ideell förening och vårt assistans
kooperativ drivs utan vinstsyfte. I JAG är du medlem, inte kund!

Vår förening har valt namnet JAG för att varje medlem vill vara huvud person i sitt liv. Vi vill göra egna 
val i livet och ta plats i samhället på lika villkor som andra, från dagis och skola till vuxenliv.

JAG är bara vår förening och den arbetar för ett enda mål: att vi medlemmar ska kunna leva våra liv 
fullt ut, på våra egna villkor, med bästa möjliga personliga  assistans.

Sedan starten 1992 har JAGs medlemmar envist försvarat  assistansreformen, familjeperspektivet i 
LSS och barns rätt till personlig assistans.

Väljer du JAG som assistansanordnare får du det stöd du behöver av våra erfarna rådgivare och 
jurister. De hjälper dig att skapa en trygg personlig assistans med självbestämmande, utifrån dina 
förutsättningar. 

Dina personliga assistenter får skräddarsydd och nära arbetsledning av din egen servicegarant. 

Tel: 08789 30 00   Epost: kooperativet@jag.se   Hemsida: www.jag.se

Annons
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Skansendagen 2013
Med alla   sinnen!

D a n s    t i l l   H ä g g a r n a 

Simon och Simon från Äppelgården

Mums sa Geten Klippans nya affisch Mums..nej..det var slut

Malin från Stockholms-Klippan

Trollkarlen hade show på torget

FUB på Orsakullen
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Skansendagen 2013
Med alla   sinnen!

D a n s    t i l l   H ä g g a r n a 

Mona skakar loss

Musiktävling, man skulle gissa vem som sjöng

Lena från Läns-Klippan

Trollkarlen hade show på torget

Mickel i Långhult med ännu en skröna
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Runt Länet
Botkyrka-Salem 

Kanske den sista sommarkvällen 2013 dansade FUB 
Botkyrka-Salem m fl. i Hågelbyparken.

Sommarkvällen var varm men långsamt smög sig 
mörkret och en aning kyla in över de dansande.
Häggarna kan verkligen få upp folk att dansa.

Själv var jag helt slut när kvällen var över. Det kän-
des som i min tidiga ungdom när man gick hem på 
värkande ben efter en danskväll. Alla dansade, var 
och en på sitt särskilda sätt, roligt såg besökarna ut 
att ha.

Kaffe, varm korv och kulörta lyktor hör förståss 
också till ett folkparksbesök.

Mai Eriksson, 
ordförande för FUB Botkyrka-Salem

Våra tjänster:

	Hemtjänst

	Personlig Assistans

	Avlösning och ledsagning

	Hushållsnära tjänster à Vi erbjuder Gratis rådgivning och speciella erbjudande

Du är varmt välkommen att kontakta oss:

Tel:   08-437 616 50  
e-post:   info@skandicomsorg.se  
Hemsida:  www.skandicomsorg.se || www.skandic-spa.se

Vi bryr oss om människor oavsett bakgrund, religion eller språk; och 
erbjuder Dig professionell  service utifrån Dina behov och önskemål.

Annons



Föreningen arbetar vidare med fyra huvudfrågor:
- Rimlig personlig ekonomi (Täby och Österåker)
- Kraftigt utökad satsning på LSS-bostäder (Täby och 
Österåker)
- Fritidsaktiviteter i vardagen och under som-
marledigheten (Täby)
- Daglig verksamhet med hög kvalitet (Täby)
Resultat i Täby av några års arbete:
- Kommunalt bostadstillägg (KBH) för LSS-boenden 
som betalas av Täby 
- Nytt försöksprojekt under 2 år med fritid för vuxna 
med utvecklingsstörning (budget 400 000 kr per år)
- ½-tidstjänst för fritidsverksamhet i egenregin
- träffar med politiker 2-3 gånger per år
- träffar med LSS-ledningen 4 gånger per år
- träffar med egenregin 2 gånger per år

Aktiviteter under hösten 2013

Träffpunkt Oasen i Gribby Gård, Linbastuvägen 1, 
Gribbylund, Täby. Täby kommun har (efter påver-
kan från FUB i Södra Roslagen) fattat beslut om att 
genomföra ett tvåårigt försöksprojekt med riktad 
fritidsverksamhet för vuxna med utvecklingsstörn-
ing med en budget på 400 000 kr per år. I projektet 
har kommunen tagit över FUB:s onsdagscafé och 
erbjuder nu en mötesplats och café för vuxna med 
utvecklingsstörning som har öppet varje vecka 
på måndagar kl 18:30 – 20:30.  Verksamheten för 
hösten börjar måndagen den 26 augusti. 

Hur blir det med egen bostad?  
Onsdag den 30/10, klockan 17:30- ca 21:30. 
Se www.sodraroslagen.fub.se i september/oktober 
för detaljerad information. Vi har samlat de som vet 
mest om denna fråga, jurister och experter från 
FUB.
 
I samarbete med Vuxenskolan ordnar vi Prova på 
kurser (se www.sodraroslagen.fub.se för mer infor-
mation)
Prova på Dans för dig som tycker om att dansa. 
Vi dansar, rör oss och hittar glädjen till musikens 
rytmer.
Torsdagarna 19/9, 26/9, 3/10 kl 18.00-20.
Avgift:  750 kr (300 kr för FUB-medlemmar) för 3 
ggr. Anmälan senast den 6 september till  
doris.vesterlund@sv.se 

Prova på Teater för dig som tycker om teater.  
Vi spelar teater genom lek och rörelse, och vi övar 
våra röster. Med vår fantasi har vi kul tillsammans.
Torsdagarna 10/10, 17/10, 24/10  kl 18.00-20. 
Avgift:  750 kr (300 kr för FUB-medlemmar) för  
3 ggr. Anmälan senast den 6 september till  
doris.vesterlund@sv.se 

Prova på Musiklyssning. Vi lyssnar och upplever 
olika musikstilar. Det kan vara allt från hårdrock 
och metal till visor, jazz och opera. Vi bestämmer 
tillsammans vad vi ska lyssna på.
Måndagarna16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 
28/10 kl 18.00-20.00
Avgift:  1 550 kr (700 kr för FUB-medlemmar) för 7 
ggr. Anmälan senast den 6 september till  
doris.vesterlund@sv.se 

Att flytta hemifrån. Att flytta hemifrån är ett stort 
steg i livet och det är mycket du ska tänka på. Det 
innebär också att du blir mer vuxen när du bor 
själv. Det här och mycket mer pratar vi om i den här 
kursen. Intresserad? Hör av dig till Doris Vesterlund, 
08-120 55 137, doris.vesterlund@sv.se

Ny premiär för Musikcafé
Nu öppnar vi Musikcafé igen för dig med funk-
tionsnedsättning. Onsdagar kl. 18.30-20.30. Inget 
insläpp innan utsatt tid. Vi kommer att vara i en ny 
lokal ”Eldqvarn”  som ligger i Häggviks Gymnasium,
Häggviksvägen 4 i Sollentuna. Pendeltåg till  
Häggviks station, Buss 520 eller 527 hållplats Tun-
bergskolan. Musikcafét följer skolans terminer och 
har stängt på loven.

Disco
Våra populära söndagsdiscon fortsätter under 
hösten. Liksom tidigare rattas musiken av disc- 
jockeyn Fredrik. Några gånger blir det karaoke.
Datum: 29/9, 27/10, 24/11, se tidningens baksida.
Pris: 50 kr för FUB-medlem, Ledsagare 25 kr, övriga 
70 kr.
Adress: Arlanda gymnasiet, Kunskapens hus i mat-
salen,  Vikingavägen 2 i Märsta.
Mer information: Ruth Myrin, tel: 070-763 41 07

Runt Länet
Södra Roslagen

Sollentuna-Väsby-Sigtuna
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Runt Länet
Järfälla-Upplands-Bro

Mitt i sommargrönskan sitter jag och funderar över 
höstens utmaningar inom FUB Järfälla-Upplands-
Bro.

I Järfälla fortsätter vi vår verksamhet på Stället. 
Planering av aktiviteter sköter ledarna på Stället, 
med Hans i spetsen, och jag ser fram emot många 
roliga möten på söndagarna. Det är många bostads-
grupper som besöker Stället på söndagarna och 
det vore kul om personalen på gruppbostäderna 
också kunde bidra med idéer om hur vi kan utveckla 
verksamheten. Styrelsen har påbörjat ett långsik-
tigt arbete med syfte att föra över verksamheten i 
kommunens regi. Stället är en fritidsgård som vilken 
annan kommunal fritidsgård och nu har vi ju under 
några år visat hur man gör.

Genom kommunens medverkan i Fritidsnätet hop-
pas jag också att informationen om tillgängliga fri-
tidsaktiviteter kommer att öka så att alla som ännu 
inte hittat sin favoritaktivitet ska göra det snart.

Järfälla kommun är mitt inne i en upphandling av 
nya utförare till ett antal befintliga gruppbostäder. 
Vi har fått bidra med synpunkter på viktiga krav i 
upphandlinsunderlagen. Erfarenheten visar ändå 
att det vid varje upphandling blir en aning turbu-
lent men att det brukar lugna ner sig efter ett tag. 
All personal kanske inte vill följa med till den nya 
utföraren, utföraren har en annan organisation och 
andra system för dokumentation etc.

Under hösten kommer kommunen också att påbör-
ja en årlig uppföljning av kvaliteten på alla LSS-
boenden och där vill vi naturligtvis vara med och 
påverka så att eventuella missförhållanden kommer 
i dagen. I arbetet med att följa upp hur det faktiskt 
fungerar i våra LSS-bostäder är det viktigt att alla 
som bor och arbetar i gruppbostad eller servicebo-
ende utnyttjar sin rätt att meddela upplevda fel och 
brister. 

Alla som snart ska börja i gymnasieskolan kan vi 

glädja med att Utvecklingspedagogik planerar att 
starta en gymnasiesärskola i Järfälla från och med 
höstterminen 2014.

I våras träffade jag och Anna-Karin Helsingfors 
motsvarighet till vårt lokala FUB och vi hoppas att 
vi under hösten ska komma igång med ett mer 
konkret erfarenhetsutbyte.

Andra viktiga frågor som förhoppningsvis ryms 
inom nästa års verksamhet är att ta upp diskus-
sionen om ekonomi, arv, testamente, godmanskap 
etc.

 Stället öppnade igen den 25 augusti och prelim-
inärt program för hösten är klart. Det kan bli förän-
dringar och då meddelar vi detta på vår hemsida 
http://www.jarfalla.fub.se/ och/eller på Facebook 
https://www.facebook.com/groups/fubstallet/. 

Agneta Hägerstrand

Aktiviteter på Stället
Häggarna spelar 15 september 
Karaoke, dans              22 september 
Karaoke, dans  29 september 
Pyssel med Lee,    6 oktober 
Karaoke, dans             
Karaoke, dans  13 oktober
Cirkusflickan,   20 oktober
Karaoke, dans              
Karaoke, dans  27 oktober 
Pyssel med Lee,    3 november
Karaoke, dans  
Bingolotto, Karaoke,  10 november
dans   
Karaoke, dans  17 november 
Cirkusflickan,    24 november
Karaoke, dans  
Karaoke, dans    1 december 
Häggarna    8 december 
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Runt Länet

För femte året i rad genomfördes, den 2 juni, Rag-
garrundan i Järfälla. Solen sken från klarblå him-
mel och ett 25-tal bilar från Jakobsbergs Bilsport-
förening och knuttar från Fafnir MC-club Järfälla 
hade ställt upp.

Solen och värme gjorde att de ”nedcabbade” bi-
larna valdes först men alla fick plats och i kortege 
med knuttarna i täten cruisade vi runt i Jakobsberg, 
Stäket och Viksjö.

Cruisingen avslutades på Stället med musik, lot-
teri och fika. Jakobsbergs Motorsportförening hade 
anordnat ett lotteri med många fina vinster.  
Toppvinsten gick till en av våra medlemmar som 
vann en fin skinnväst och utsågs till hedersmedlem i 
Jakobergsbergs Motorsportförening. Medlemskapet 
innebär bland annat att hon fortsättningsvis alltid 
åker i första bilen i kortegen.

Familjebad           
I Hallstaviks badhus , Badhusvägen 3                                 
Varannan söndag, ojämn vecka,, kl 18 – 20
2013 Start 22/9,  Avslutning 15/12

Gratis för medlemmar, anhöriga och ledsagare. 
Anmälan till Bror och Märta 0176 – 50632

Vuxenskolan ordnar kurser i bland annat mat-
lagning, dans, musik, torsdagsklubb, färg och form.

Kom med egna förslag så ordnar Anitha resten.
Anmälan till Anitha på SV. tel 0176 – 176 10

mer Järfälla-Upplands-Bro 

Victor, Mats och Janne åkte i en Oldsmobil

Martin valde att åka hoj

Hedersmedlem

Norrtälje



Runt Länet
12

Fortfarande så är det sommar, men jag tänker 
berätta lite om vad som hände i Huddinge i slutet 
av våren och början av sommaren.

26 maj var det folkparksfest, det vi mest kommer 
ihåg var att det REGNADE. Men som tur var så är 
det tak över dansbanan.  Men vi höll oss varma 
med dans som Björn och Linda Rapp stod för. Det är 
tur att Linda kan få igång oss så bra, ingen kan sitta 
still när musiken spelar upp.

31/5-1/6 var det Huddingedagarna i Sjödalsparken. 
Nu sken solen även om det kom regn på lördagen. 
Under Huddingedagarna kan man träffa många 
föreningar och även stora delar av kommunens 
verksamheter. Det var många som passade på att 
prata med alla utställare. Musik var det också, Hud-
dinge jazz och blues spelade fredag och lördag med 
många toppen artister, även barnen fick se många 
roliga uppträdande med bl.a. Tobbe Trollkarl. Var 
man köpsugen så fanns det mycket att titta på och 
köpa, det var loppmarknad med allt mellan himmel 
och jord. 

På gång i höst i Huddinge. 
Danserna i ABF-huset börjar vi med den 6 septem-
ber, vi hoppas att ännu fler hittar till oss i höst. Det 
är lätt att hitta till ABF-huset, det ligger väldigt nära 
Huddinge centrum där pendeltåg och bussar stan-
nar. En del bussar stannar även vid ABF, gå då av vid 
Huddinge kommunalkontor. Taxiadressen är  
Kyrkogårdsvägen 2, Huddinge.

Klippan i Huddinge vill väldigt gärna att fler kommer 
till deras träffar. Vi har möte ca en gång i månaden, 
då pratar vi om det vi är nyfikna på. Vi är med på 
danskvällarna i ABF-huset. På våra möten bestäm-
mer vi tillsammans vad vi ska prata om eller göra, vi 
kan till exempel gå på teater eller museum tillsam-
mans. Vill du vara med? Ring Christina på telefon 
073-586 55 74 eller Ketty på telefon 070-658-01-31.

Hoppas vi ses i höst/ Catharina

Reseberättelse från Vimmerby
 Vi var 30 glada och förväntansfulla resenärer som 
samlades tidigt på morgonen den 6 juni utanför vår 
lokal i Huddinge. Solen sken och väderprognosen 
visade en stor sol på kartan.

Vårresan gick i år till Vimmerby med ett stopp på 
flygvapenmuseet i Linköping. Det var många gamla 
flygplan att titta på, bland annat DC3 som blev ned-
skjutet 1949, nu fanns det där med alla saker som 
de hittade på havets botten, det var både skor, olika 
godispapper och även en vigselring. Är man mycket 
intresserad kunde man läsa om hur man bygger  

Huddinge 
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flygplan. Vi åt en god lunch och tittade på några 
plan som stod på gräsmattan utanför, där det även 
var fågelbon i vingarna. 

Sen fortsatte färden mot Vimmerby där vi bodde 
på Best Western Vimmerby Stadshotell. Efter in-
checkning så gick vi runt i byn och tittade, vi åt en 
god middag på hotellet, och avslutade kvällen på 
en sommarvarm terrass. Efter en skön natt så var 
det frukost i matsalen innan bussen gick till Astrids 
Lindgrens Värld, där fanns det mycket att se och 
uppleva och tur med vädret hade vi hela tiden. Vi åt 
en god lunch, där fanns köttsoppa, kroppkakor och 
mycket annat att välja på, allt som det stod att läsa 
om i Astrid Lindgrens böcker.

Efter en lång och varm dag var det gott med en 
glass på torget utanför hotellet. Sen en god middag 
med glass till efterrätt, och ännu en varm kväll på 
hotellets terrass.

På morgonen efter ännu en god frukost så bar det 
av hemåt, men lite uppehåll måste man göra, vi 
började med ett besök i Katthult, tittade på snickar-
boa, varggropen och flaggstången där Emil hissade 
upp Ida. Nästa stopp blev Bullerbyn, där man kunde 
köpa kaffe i en lada och sitta ute i sommargrönskan. 
Det smakade jättegott, sen åkte vi till Näs där Astrid 
har sitt barndomshem. Två nätter sov vi på hotell, 
men det är alltid roligt och skönt att komma hem. 

Tack Göran på Gladö buss för en trygg och skön 
resa, och tack FUB för ännu en trevlig utflykt. 

mer Huddinge 

PUSS - 
om utvecklingsstörning, sexualitet  och relationer      
Iren Åhlund  presenterar läromedlet PUSS.  
Föreläsningen riktas i första hand till anhöriga. 
Sker i samverkan med Studieförbundet  
Vuxenskolan. 
Tid:  Onsdag 2 oktober kl 18-20
Plats:  Aulan i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler 
på Eriksbergsgatan 8B. 
Anmälan sker via Studieförbundet Vuxenskolans 
hemsida: www.sv.se/stockholm. Skriv PUSS i  
sökrutan för att komma till anmälningsformuläret.

Hälsa och utvecklingsstörning – 
hur bryter vi den negativa trenden?                 
Varför har ungdomar med utvecklingsstörning en 
hälsa motsvarande medelålders personer? Beror 
det på utvecklingsstörningen eller finns det  
sociala omgivningsfaktorer? Vad säger forskningen 
om utvecklingsstörning och hälsa? Vad görs för 
att bryta den negativa utvecklingen? Jens Ineland, 
Umeå universitet och Eva Flygare Wallen, Karolinska 
institutet föreläser.  Sker i samverkan med Forum 
Funktionshinder. 
Tid:  Torsdag 17 oktober kl 14.00-16.30 och 
18.00-20.30 (eftermiddagen är mer anpassad till   
yrkesverksamma o kvällsföreläsningen mer an-
passad till närstående). 
Plats:  Aulan i Forum Funktionshinders lokaler på 
entréplanet på Tideliusgatan 12.  
Anmälan görs på Habilitering & Hälsas webbplats:  
www.habilitering.nu/kalendarium

Kommande medlemsmöten: 

Hur hjälper vi våra ungdomar 
att bli mer självständiga?
 Föreläsning i ”after work”-form + uppträdande för 
föräldrar/anhöriga.   Sker i samverkan med Mosaik-
teatern. Tid:  Onsdag 25 september kl 17-20.

 Plats:  Mosaikteatern, Virkesvägen 7 i  
Hammarby sjöstad. Anmälan sker till FUB  
Stockholms kansli, tel: 600 16 74 eller via  
mail: info@fubstockholm.se  Sista  
anmälningsdatum är 20 september.
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Inför skolvalet 2014                                                                                                         
Öppet hus där föräldrar får möjlighet att träffa och 
jämföra olika skolor. Sker i samverkan med 
Utbildningsförvaltningen. Tid: Tisdag 12 november 
kl 18-20. Plats: Södermalmsskolans ljushall, Tim-
mermansgatan 21. Anmälan senast 8 november till 
FUB Stockholms kansli, tel: 600 16 74 eller via mail: 
info@fubstockholm.se  

Kunskapsträff om Inkludering i Förskola-Skola.                                                
Harke Steenbergen, rektor för Kyrkskolan i Trosa 
och Eva Melin, forskare och sjukgymnast föreläser 

om inkludering och social delaktighet i skolan.  
Svenska Downföreningen arrangerar tillsammans 
med FUB Stockholm. Tid:  Onsdag 6 november kl 
18-21 Plats:  Aulan i Studieförbundet Vuxenskolans 
lokaler på Eriksbergsgatan 8B. För mer information 
och anmälan se: www.svenskadownforeningen.se 

Familjekväll för småbarnsfamiljer på Junibacken
FUB Stockholm disponerar själva Junibacken för en 
kväll. Tid: Söndag 17 november kl 17-20.  Anmälan 
senast 8 november till FUB Stockholms kansli,  
tel: 600 16 74 eller via mail: info@fubstockholm.se  

mer Stockholm 

Fritidsaktiviteter - för barn

Fritidsaktiviteter - för vuxna 

 

• Tid: Måndagar klockan 
18-19 

• Plats: Matteus skola, 
Vanadisvägen 16          
Det kostar 400 kronor för 
medlemmar och 700 kronor 
för icke medlemmar i FUB per 
termin. 

Gymnastik 

• Tid: ons & tors klockan 
16.45-17.45 

• Plats: Birka Bowling, 
Birkagatan 16-18                               
Det kostar 500 kronor för 
medlemmar och 800 kronor 
för icke medlemmar i FUB per 
termin. 

Bowling 

• Tid: Tisdagar klockan    
18-19 

• Plats: Pumpan, 
Färgargårdstorget 1           
Det kostar 400 kronor för 
medlemmar och 700 kronor 
för icke medlemmar i FUB per 
termin.           

Sjung i kör 

Om du vill prova på en aktivitet kostar det ingenting första gången. Är du intresserad? 
Ring Stefan Fagerström, FUB Stockholms kansli, på telefon 08-600 16 74 vardagar mellan 
9-16 eller skicka ett mail till info@fubstockholm.se. Läs mer på www.fubstockholm.se.  
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Dans 

 GILLAR DU ATT DANSA? 
 

VI HAR EN DANSGRUPP FÖR 
DIG MELLAN 10-15 ÅR. 

 
VI DANSAR OCH RÖR OSS 

TILL MUSIK PÅ ETT 
LEKFULLT OCH ROLIGT SÄTT. 

 
PLATS: MARIASKOLAN. 

 TID: TISDAGAR KL 18-19.  
 

TERMINSSTART 27 AUGUSTI. 
 

Barngymnastik 

 Välkommen till våra 
gympagrupper för barn 3-6 år 

och för barn 7-11 år. 
Vi tränar vår grundmotorik, 

bland annat genom att hoppa, 
krypa, springa, gå och balansera. 

Gymnastiken bygger på att de 
vuxna deltar tillsammans med 

sitt barn. 
Gymnastiken avslutas med lekar 

och avslappning. 
Plats: Södermalmsskolan. 

Tid: lördagar kl 10-11(3-6 år) och 
kl 11-12.30 (7-11 år). 

Terminsstart 31 augusti.  
 

Innebandy 

FUB STOCKHOLM STARTAR 
EN NY INNEBANDYGRUPP 
FÖR TJEJER OCH KILLAR I 

ÅLDERN 7-12 ÅR. 
 
 

PLATS: ERIKSDALSSKOLAN. 
TID: TORSDAGAR KL 17-18 

 
TERMINSSTART 29 AUGUSTI. 

För frågor och anmälan 
kontakta Stefan Fagerström 
på telefon 08-600 16 74 
eller info@fubstockholm.se 
Läs gärna mer på: 
www.fubstockholm.se   
 

Om du vill prova på en aktivitet kostar det ingenting första gången. Är du intresserad? Ring Stefan 
Fagerström, FUB Stockholms kansli, på telefon 08-600 16 74 vardagar mellan 9-16 eller skicka ett 
mail till info@fubstockholm.se.  Läs mer på www.fubstockholm.se.

Danser och discon
Program finns på baksidan.  Se även www.fubstockholm.se för mer information. 
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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

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

NACKA-VÄRMDÖ
Ordförande: Lillemor Johansson, 
Tfn: 08-715 79 89, 
e-post: lillemor.json@telia.com

NORRTÄLJE
Ordförande: Britt-Inger Halvorsen,  
Tfn: 070-356 64 48,  
e-post: h.brittinger@gmail.com
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

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,  
h.brittinger@gmail.com

Margareta Magnusson
Sollentuna-Väsby-Sigtuna
08-754 28 16
margareta-magnusson@tele2.se

Lokalföreningarna i länet   Länsförbund
ORDFÖRANDE 
Lennart Bäck,  
Sollentuna-Väsby-Sigtuna
lennart_beck@hotmail.com
     
LEDAMÖTER
Hans Finn
Järfälla-Upplands-Bro

Christina Sundström
Stockholm

Stefan Westerdahl,  
Botkyrka-Salem

ERSÄTTARE
Helene Granath,  
Huddinge
helengladh@hotmail.se

Catharina Källström,  
Nacka-Värmdö

Lena Virgin
Södra Roslagen
 

Läns-Klippan    



Posttidning B

Danser i Länet höst/vinter 2013
För mer information kontakta respektive lokalförening

September Orkester  Plats  Arrangör
13  Holens orkester  Fryshuset  Stockholm
13  Frontline  Trombon  Södertälje-Nykvarn
20  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
27  Kenneth Hertz  Fryshuset  Stockholm
27  Extas   Trombon  Södertälje-Nykvarn
29  Disco   Arlanda Gymnasium,  Sigtuna, ABF 

Oktober  
4  Björn & Linda Rapp ABF-huset  Huddinge
11  Arvingarna  Fryshuset  Stockholm
11  Music Men  Trombon  Södertälje-Nykvarn
18  Disco   Fryshuset  Stockholm
18  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
25  Trio Cavalkad  Fryshuset  Stockholm
25  Effect   Trombon  Södertälje-Nykvarn
27  Disco   Arlanda Gymnasium, Sigtuna, ABF

November   
1  Cassius Clay  ABF-huset  Huddinge
8  Callinaz   Fryshuset  Stockholm
8  Kiwi Band  Trombon  Södertälje-Nykvarn
15  Disco   Fryshuset  Stockholm
22  Nordbergs  Fryshuset  Stockholm
22  Take Five  Trombon  Södertälje-Nykvarn
24  Disco   Arlanda Gymnasium Sigtuna, ABF
29  Löpsjötorparn  ABF-huset  Huddinge
29  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn

December
6  Mats Bergmans       Fryshuset  Stockholm
6  Edwings       Trombon  Södertälje-Nykvarn
13  Julfest med dansorkester    Fryshuset  Stockholm


