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Ordförande har ordet!

Harald Strand

Valfrihet är ett positivt laddat ord, som jag tidig-
are kommenterat i mitt inlägg, ”Får jag lov? ”på vår 
blogg.
 
Att själv få välja stämmer bra med länsförbundets 
ledord för 2012, självbestämmande och delaktighet. 
Dessa goda ord är hämtade direkt från LSS lagens 5 
och 6 paragrafer.

Att de flesta av oss människor som kan vill kunna 
välja och på så sätt få vara med och bestämma över 
våra liv är ju en självklarhet. Det är en del av att bli 
mer självständig och delaktig. Detta borde vara alla 
vuxna personer i Sverige förunnat. Vi vet att detta 
inte är enkelt, men hinder är till för att övervinnas.

Vi har valt att i detta nummer av Länet Runt ha LOV, 
Lagen om valfrihet, som tema utifrån ovanstående 
synsätt.

Vi vill tala mer om möjligheter än problem, utan att 
för den skull ta på oss de ”ideologiska skygglappar” 
som jag påstår är största anledningen till de avigsidor 
och vårdskandaler vi hört och läst om i media under 
2011. Som alltid krävs god kompetens i alla led för 
att kvalitet skall bli styrande, inte pengar och profit.

Med hjälp av politiker från Botkyrka pekar vi ut de 
kvalitetskrav som LOV ställer på upphandling och 
uppföljningskontroll. Liksom dessa politiker från 
båda blocken kan vi inte avvisa LOV, utan vi måste 
öppet diskutera vad som krävs för att LOV skall bli 
den valfrihetsreform som våra politiker utlovat och 
inte minst samtala om hur funktionshindrade skall 
bli delaktiga i denna i grunden positiva reform.
Dags för öppen och positiv dialog om LOV!

/Harald

Att få välja själv!

Personlig assistans
för personliga människor

Telefon 08-55 77 19 00 
www.hsaab.se

Annons
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Uppskattat initiativ inför höstens 
val av skola 

FUB Stockholm arrangerade ett Öppet Hus inför 
skolstart 2012 på Eriksdalsskolan på Södermalm 
måndagen den 30 januari. 

Min dotter med Downs syndrom började i skolan 
i höstas och det är många av oss föräldrar till barn 
med funktionsnedsättningar som upplever att det är 
svårt att välja skola. Var finns alla skolor och vilken 
skola passar bäst för mitt barn? Dessa frågor blir för 
oss högst aktuella oavsett om det handlar om sär-
skolor eller om särskoleklasser och individintegre-
ring i vanlig grundskola.
 
På en förfrågan från Västbergaskolan arrangerade 
FUB Stockholm ett Öppet Hus där föräldrar kunde 
träffa skolorna på en och samma plats för att höra 
mer om vad de har att erbjuda samt för att kunna 
jämföra skolor med varandra. 11 av stadens skolor 
kom samt ett 30-tal föräldrar. Även Utbildningsför-
valtningen och Stockholms Handikappidrottsför-
bund fanns på plats. Det blev en trevlig kväll med 
många givande samtal, inte bara mellan föräldrar 
och skolor utan även mellan de olika skolorna, då 
skolorna också har ett stort behov av utbyte peda-
goger emellan. 

Många framförde sin uppskattning av detta initiativ 
och det kom flera förslag till hur vi kan göra detta 
ännu bättre nästa gång. T ex är det många som fun-
derar på skolval inte bara inför att barnet ska börja 

i skolan utan även under barnets hela skoltid. Flera 
uttryckte att man kunde ha ett Öppet Hus redan på 
hösten året innan skolstart då många föräldrar vill 
vara ute i god tid, och kanske inte bara anordna det-
ta i Stockholms innerstad utan på fler platser lokalt 
dit det är lättare för både skolor och föräldrar att ta 
sig. Det kom även förfrågningar om att ha ett Öppet 
Hus inför gymnasievalet. 

Med en sådan positiv respons i ryggen känner vi 
oss förstås motiverade till en fortsättning och vi 
har  redan börjat planera för nästa Öppet Hus-ar-
rangemang, som kanske blir av redan i höst! 

Hanna och Julia bjöd på kaffe och smörgås

Det fanns mycket att diskutera 

Här läses skolmaterial
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I Täby har vi nu under 2 år haft ett mycket engag-
erat och aktivt nätverk som bearbetat kommunen i 
framförallt följande fem huvudfrågor för våra vux-
na medlemmars rätt till goda levnadsvillkor:

1. Rimlig personlig ekonomi 

2. Kraftigt utökad satsning på LSS-bostäder 

3. Tillgång till önskade kultur- och fritidsaktiviteter 

4. Daglig verksamhet med hög kvalitet 

5. LSS-handläggarnas roll ska stärkas 

Täbynätverket har i regelbundna möten med LSS-
ledningen och ett flertal möten med politiker i so-
cialnämnden diskuterat dessa frågor. Gruppen har 
också bevakat frågor på nämndsammanträden och 
lämnat föreningens synpunkter i mail eller brev till 
nämnden ett flertal gånger. 

Till vår glädje har nu resultaten börjat komma: 

1. Täby inför från 2012-01-01 ett kommunalt bostad-
stillägg för handikappade (KBH) med 90% av hyran 
för hyror över 5 200 kr/mån. Kommunen har bud-
geterat kostnaden till 1,2 miljoner kr för år 2012 
– pengar som i huvudsak är aktuella för vår grupp 
av funktionshindrade. Vi är inte helt nöjda med de 
beslutade tillämpningsreglerna och kommer att 

fortsätta bearbetningen för att få dessa ändrade.

2. Planeringen av bostäder har förbättrats, men för-
dröjs en del av onödiga överklagande på bygglov. 
Kommunen har också visat större vilja att köpa plat-
ser i intilliggande kommuner för att lösa akuta frågor.

3. Från 2012 återinförs i egenregiverksamheten 
en ½-tidstjänst för fritids- och sommaraktiviteter 
inkl resor som bantades bort för 2 år sedan. LSS- 
myndigheten kommer också under 2012 att arbeta 
för att generellt förbättra fritidsverksamheten i Täby 
för vuxna med funktionshinder.

4. Genom införandet av LOV inom daglig verksam-
het har våra möjligheter att själva välja lämplig da-
glig verksamhet kraftigt förbättrats. Förhoppningsvis 
innebär den ökade konkurrensen att kvaliteten även 
i egenregiverksamheten förbättras.

5. Ansvaret för nivåbedömningarna återförs från 
den tidigare specialistfunktionen till ordinarie LSS-
handläggare som ju är den myndighetsperson 
som bäst ska känna våra funktionshindrade.

Det lönar sig att bearbeta kommunernas tjän-
stemän och politiker, men det kräver mycket arbete 
och endast DU som starkt känner behovet och en-
gagemanget kan göra det.

Text: Sören Wiklund, FUB Södra Roslagen

Kommunalt bostadstillägg för handikappade (KBH) i Täby

Stefan Fagerström på FUB Stockholm

Text och bild
Stefan Fagerström, FUB Stockholm

Notis: LSS-domar uppmärksammade

Vår rapport om att det är svårt att få rätt i Kam-
marätten som enskild uppmärksammades av 
Ekot och rapport. Ekot gjorde också en egen 
genomgång av domar i Förvaltningsrätten som 
visade att domarna hade ökat med nästa 80% 
mellan 2007 och 2010. En anledning till detta är 
att det kan vara svårare att som enskild få det 
stöd som man anser sig behöva.
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Privatiseringar innebär att det offentliga väljer att 
sälja ut driften eller en hel verksamhet till någon 
privat aktör. Inom den kommunala omsorgen är 
detta mycket aktuellt. Många kommuner vill nu 
införa LOV (Lag om valfrihet) som innebär att den 
enskilde ska kunna välja verksamhet bland många 
olika utförare.

Varför privatisera?

Att sälja ut offentlig verksamhet kommer ifrån en idé 
om att byråkratin är trög och inte särskilt effektiv. Att 
utsätta offentlig verksamhet för konkurrens på den 
fria marknaden kommer göra att de tjänster som 
konkurrensutsätts bedrivs effektivare. Med effekti-
vare menas att de kommer bedrivas till ett lägre pris 
men också till en högre kvalitet. Detta är i mångt och 
mycket en politisk diskussion, men idén har dock ac-
cepterats av de flesta politiska partier. Trots att de 
flesta partier accepterat idén om att konkurrens vad 
gäller offentliga tjänster är något positivt så är frågan 
kontroversiell. Framförallt är frågan om vinster inom 
vård och omsorg en kontroversiell fråga. I spåren av 
den så kallade Caremaskandalen på ett äldreboende 
i Hässelby har frågan om övervinster lyfts. Insikten 
om att en stor del av våra omsorgsföretag ägs av 
riskkapitalister har återigen fått igång privatiserings-
debatten. Den 2 februari skrev Finansmarknadsmin-
ister Peter Norman att moderaterna nu tillsatt en 
arbetsgrupp som ska vidarteutveckla politiken inom 
välfärden och det gemensamma ägandet.

Att återta privatiserad verksamhet i offentlig regi är 
inte ett sannolikt scenario, snarare har debatten va-
rit fokuserad på hur man kan motverka övervinster 
och hindra omsorgsföretag från att skatteplanera på 
ett sätt som uppfattas som oetiskt. 

Inom vårt område, verksamheter som drivs enligt 
LSS, så har vi olika erfarenheter av vad privatiserin-
gen har fått för konsekvenser. Vi har sett oro över 
utförsäljningar av befintliga gruppbostäder, där väl-
fungerande gruppbostäder upphandlats trots att de 
enskilda på boendet varit emot det. Vi har fått 

vittnesmål från medlemmar som berättat om per-
sonalneddragningar och andra konsekvenser av  en 
utförsäljning. Men vi har också sett det positiva med 
privatiseringen; specialisering och ökad komptens 
inom olika områden. Nya verksamheter har vuxit 
fram och lyft kvaliteten på omsorgen. Bilden av pri-
vatiseringen är inte ensidig. 

Vad tycker Botkyrkas politiker?

En kommun i länet som ännu inte har infört LOV 
är Botkyrka kommun. Länet Runt har träffat två  
kommunpolitiker, ordföranden Gabriel Melki (S) 
och andre vice ordförande i Vård- och omsorg-
snämnden Kia Hjelte (M). Vi börjar repotaget med  
Kia Hjeltes synpunkter, Kia tillhör oppositionen i 
kommunen. 

Kia säger att det huvudsakliga målet med att konkur-
rensutsätta är att öka kvaliteten i omsorgen. Om det 
finns konkurrens så tvingas kommunen att utarbeta 

kvalitetskriterier och 
även sin egen kom-
munala verksamhet 
kommer att få en 
kvalitetshöjning. Det 
ökar även valfriheten 
för medarbetarna i 
kommunen om det 
finns fler utförare 
att välja emellan. 
Kia menar dock att 
kommunen inte ska  

upphandla all verksamhet, det behövs kommunala  
alternativ inte minst för att behålla kompetensen. 
Att bryta det kommunala monopolet är en viktig 
anledning till att konkurrensutsätta. När Länet Runt 
frågar om det inte finns risk att det blir ett oligopol 
med de stora omsorgsföretagen så säger Kia att det 
inte vore bra om så blev fallet. Det finns en risk för 
stagnation om företaget blir för stort, alltså att man 
blir så stora att utveckling hämmas och att man fast-
nar i gamla vanor och mönster. Så som det också kan 
bli med en kommun. Med flera utförare så finns det 
förutsättningar för utveckling. 

Privatiseringar av kommunal omsorg

Kia Hjelte
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Finns det några tjänster som inte passar att  
upphandla? Kia anser att man ska vara försiktig med 
att upphandla och varje upphandling måste bygga 
på en ordentlig konsekvensanalys. När det gäller in-
satser som har en stor omsorgsnivå  så gäller det att 
gå försiktigt fram. Vi ställde frågan vad hon tycker 
om att upphandla befintliga gruppbostäder där de 
boende är nöjda? I dessa fall menade hon att det 
inte är lämpligt att upphandla. Det är en annan fråga 
med nybyggda bostäder. Där kan det vara lämpligt 
att upphandla för att se vilken aktör som är bäst läm-
pad och specialiserad att driva denna bostad. 

Vi frågade om hon såg något problem med att vård-
företag är vinstdrivande? Hon menade att alla före-
tag måste gå med vinst. Utan vinst finns det inga 
möjligheter att utveckla verksamheten genom in-
vesteringar. Däremot ser hon ett problem med de 
övervinster som gjorts inom omsorgen, det är ett 
tecken på att någonting inte står rätt till. 

Valfrihet ser hon som någonting positivt. De som i 
framtiden blir pensionärer kommer inte att accep-
tera att någon annan bestämmer var de ska bo. De 
kommer vilja bestämma själva. Det gäller också in-
satser enligt LSS. Hon tror att det tidigare funnits ett 
olyckligt perspektiv på personer med funktionsned-
sättning. Ett ovanifrån perspektiv där man bestäm-
mer över dessa personer, det vill hon ifrån och ser 
valfriheten som ett viktigt led i detta. 

Ett hinder mot valfriheten är att bostadsbristen, 
något som står i vägen för valfrihet. Hennes vision 
är att man ska kunna välja boende utifrån intresse 
och utifrån vad som passar.  I dagsläget är det inte 
möjligt då lediga platser i en gruppbostad snabbt går 
åt, det är något man länge känt till i Botkyrka men 
inte gjort någonting åt. 

Uppföljningar och kvalitetsarbete är undermåligt i 
Botkyrka kommun anser Kia. Konkurrensen skulle 
tvinga Botkyrka att bli bättre på att följa upp sin 
verksamhet och bli bättre på utveckla kvalitetskriter-
ier. Hon betonar dock att detta borde ske oavsett 
driftsform och det är något som är ett problem för 
kommunen. 

Gabriel Melki (S) tillhör 
den politiska majoriteten 
och är kommunalråd samt 
Vård- och omsorgsnämn-
dens ordförande i Bot- 
kyrka kommun. Han säger 
att Botkyrka ännu inte tagit 
ställning till om man ska 
införa LOV i kommunen. 
För honom är frågan om 
vem som utför insatserna 

inte det viktigaste utan kvaliteten är det som måste 
vara i fokus. Valfrihet och kvalitet måste utgå ifrån vad, 
hur och när.  Det måste byggas utifrån medborgnas- 
perspektiv och inte endast utifrån företagens. Han 
menar att den allmänna debatten om valfrihet har 
varit ensidig och till största del utgått ifrån vård- 
aktörernas perspektiv och för honom är valfrihet 
bredare än så. 

Han delar i viss mån Kia Hjeltes beskrivning att 
kvalitetsystemen och indikatorerna kan utvecklas i 
Botkyrka och menar att det pågår ett arbete för att 
utveckla detta.  Man har gått med i projektet Carpe 
och satsar nu pengar på kompetensutveckling och 
kvalitetsutveckling.
 
Finns det problem med att vårdföretag är vinstd-
rivande? Gabriel menar att det självklart vore bäst 
om vinsten i vårdföretag återinvesterades i verksam-
heten. Men han ser också att företag måste göra vin-
ster men ser problemet med att det tas ut för stora 
vinster och att det är viktigt att politiken kan reglera 
det på något sätt. Vi frågar om det inte är lika bra att 
behålla verksamhet i kommunal regi, på sätt slipper 
man vinstproblematiken? Gabriel menar dock att 
konkurrensaspekten är viktig, det är svårt att skapa 
en liknande konkurrens om allting är kommunalt, 
därför kan privatisering vara viktigt. Tanken är att 
konkurrensen ska skapa kvalitet och öka möjligheten 
till att människor får göra egna val. 

Gabriel säger att vi måste gå från sloganen  
Medborgaren i fokus till Medborgarens fokus. Han 
menar att den första sloganen ser medborgaren 
ovanifrån, medan den andra slogan faktiskt utgår 
från medborgaren själv. Framtidens omsorg kommer 
att ställa krav på det offentliga. Den nya generatio-

Gabriel Melki
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nens omsorgstagare kommer inte vara tacksamma, 
de kommer att ställa krav. Valfrihet och omsorg uti-
från individuella behov måste kommunen kunna ge 
annars blir det svårt för kommunen att överleva. 

 Även Gabriel ser att vissa insatser måste man vara 
försiktig med att privatisera. Boenden enligt LSS kan 
vara svårt att ha med i ett valfrihetssystem. Han men-
ar att för att ett valfrihetssystem ska kunna fungera 
måste det finnas en överkapacitet. Det innebär att 
det måste finnas tomma platser i ett gruppboende 

för att valfriheten ska kunna fungera fullt ut. Det är 
sannolikt svårt eftersom tomma platser kostar myck-
et pengar.

Både Gabriel och Kia anser att organisationer som 
FUB måste involveras när man privatiserar och när 
man ska upphandla verksamheter. De specialkun-
skaper som FUB besitter ska tas tillvara.

Text och bild Emanuel MörK

Varför är LOV här för att stanna!

Y-axeln är andel personer i % från 0 till 100.  X- axeln 
är andel aktuella tjänster i % från 0 till 100
Den röda kuben representerar personer som har 
svårt att välja och tjänster som pga. brist och/eller 
specialiseringsgrad etc. är svåra att använda LOV på.
Det finns yngre personer som har svårt att göra egna 
val pga. sina funktionshinder och det finns äldre 
personer som pga. åldersrelaterade problem typ de-
mens har likaså svårt att bedöma och förstå hur man 
väljer. Den andelen av totala befolkningen är dock 
mycket liten!

Det finns tjänster som pga. sin beskaffenhet, brist, 
specialisering etc. är svåra att använda LOV på. Des-
sa är dock en liten del av alla tjänster som efterfrå-
gas inom vård och omsorg.

Den stora blå kuben minus den röda delen rep- 

resenterar andelen där LOV går att använda!
Om man gör det så här tydligt med bild så inser nog 
de flesta att LOV är här för att stanna. De drygt 90 % 
av befolkningen som kan välja kommer inte att vilja 
avstå den möjligheten pga. att en liten minoritet inte 
kan välja.

Att några få tjänster inte är möjliga att utsätta för 
LOV kan inte heller motivera att alla andra tjänster 
inte blir valbara!

Den debatt som förs i media och av motståndare 
till LOV handlar om ”den röda kuben” dvs. om alla 
svårigheter som finns.  En pådrivande orsak är dock 
tillskyndarnas ”skygglappar” för att inte allt fungerar 
med LOV och deras brådska att införa systemet med-
an de ”har makten”. Ideologin får styra över sans och 
förnuft.

Rätt presenterat och med de undantag som behöver 
göras är det ju ganska självklart att vi medborgare 
vill ha möjlighet att välja. Debatten borde således 
handla om hur vi skall hantera de potentiella prob-
lem som finns och hur lösningarna på detta skall se 
ut. Samt att innan LOV börjar användas se till att 
kompetensen finns i kommunerna om upphandling, 
avtal och kvalitetskontroll samt att uppföljningssys-
tem finns på plats.  Den ”röda kuben” kan inte heller 
vara svår att motivera för oss medborgare om våra 
politiker anstränger sig att vara objektiva. Ingen vill 
ju sälja ut vår välfärd och skänka våra skattepengar 
till rikskapitalister eller andra lycksökare.

Text och bild: Harald Strand

Andel personer i procent

Antal tjänster i procent

100- 

50 -

0-

75- 

25- 
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Det råder brist på bostäder med särskild service i Sveriges kommuner, Länet Runt har sammanställt siffror 
från Boverkets årliga bostadsmarknads enkät. Vi kan konstatera att sedan 2004 har antalet kommuner som 
täcker behovet av bostäder med särskild service minskat från 46% till 35%. I grafen över ser ni utvecklingen.
Det kommer knappast som en överraskning att det existerar en brist. Det är hög tid att satsa resurser på att 
bygga boenden med särskildservice så att man kan ge stödet som ens kommunmedborgare har rätt till. 

Det finns två olika lagar som en kommun måste 
använda när de upphandlar. LOU eller LOV. Här 
förklarar vi skillnaden mellan dessa.

När det gäller LOU så är det en lag som används för 
att upphandla en viss tjänst. Vi tar ett gruppboende 
som exempel, en kommun vill privatisera grupp-
boendet Käglan. Då gör de ett anbudsunderlag där 
de tar upp kvalitetskriterier som företaget som ska 
driva Käglan måste uppfylla. Sedan publicerar de 
anbudsunderlaget och företag kan lämna anbud 
om att få driva boendet. När anbudstiden är över 
så utvärderas anbuden och det som anses vara bäst 
får kontraktet. En kritik mot LOU är att man i vissa 
fall valt de företag som sagt sig kunna driva boen-
det billigast, men man kan upphandla med fasta 
priser. I så fall så väljer man det företaget som man 
anser kunna ge bästa kvalitet till det fasta priset. 
En annan kritik mot LOU har varit att stora företag 
har haft en fördel när de lagt anbud. Denna kritik 

menar att de större företagen haft större resurser 
att lämna kvalitativa anbud och därmed vunnit  
upphandlingar.

LOV har delvis växt fram som en kritik mot att stora 
företag tagit över mycket av omsorgen. Men den 
främsta anledningen är för att ge den enskilde möj-
lighet att välja verksamhet själv. När man inför LOV 
så ska kommunen som med LOU också upprätta ett 
anbudsunderlag. Skillnaden är att alla företag som 
uppfyller kraven i detta anbudsunderlag blir antag-
na i kommunens valfrihetssystem och blir valbara 
på en lista av utförare.  Om man har ett beslut om 
insats enligt LSS, exempelvis boende, så får man då 
välja boende utifrån denna lista av utförare. I ett val-
frihetssystem så är det vanligt att man som enskild 
har en LSS-peng som ska täcka ens behov. Ofta är 
pengen indelad i olika nivåer. Pengen är också den 
ersättning som företagen får och den ska vara lika 
för alla företag. 
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Skillnaden mellan LOU och LOV

Kommuner som täcker behovet av bostäder med  
särskild service för personer med funktionsnedsättning

Bostadsbristen hot mot valfrihet

Procent



10

När vi arbetstagare på Min Omsorgs dagliga verksam-
het MY Way fick veta att vi tillsammans med FUB 
skulle anordna världens häftigaste disco på fryshu-
set blev vi överlyckliga! Vi kände verkligen att detta 
var något för oss att ta oss an!

Inspirerade satte vi genast igång med att förbereda 
ett spektakulärt shownummer att bjuda på under 
kvällen. Ett inslag var dock solklart- vi skulle framföra 
en scen ur vår egenskrivna musikal ”Pelle Svanslös 
och annorlundingarna”. 

Det är en musikal som bjuder på skratt, musik, dans 
och fart men som samtidigt tar sig an den stora frå-
gan ”Vem är egentligen annorlunda?” Musikalen be-
finner sig nu i repetitionsfasen och kommer att ha 
premiär på Pelle Svanslös hus i Uppsala senare i vår. 
Håll ögonen öppna! Den är något alldeles extra som 
absolut inte bör missas!

Sedan bestämde vi att det andra inslaget skulle bestå 
av en danskoreografi till vår egna ”My way-låt”. Nöj-
da med innehållet i showen satte vi nu igång med 
repetitionerna.  Detta gäng är otroligt fokuserade, 
ambitiösa och tar sitt jobb som skådespelare, dan-
sare och musiker på fullaste allvar. 
Repliker nöttes in, det sångtränades och dansades 
för fullt i Min omsorgs lokal på Kungsholmen hela 
veckan innan discot ägde rum. 

För att gästerna skulle känna sig lite extra välkom-
na och lyxigt bemötta så utsåg vi även två choklad-

värdinnor som delade ut mumsiga chokladbitar till 
de som önskade. 

Efter mycket träning och förberedelser började allt 
sitta men det pirrade i många magar kvällen innan. 
Vi packade ihop alla scenkläder och vårt teatersmink 
under fokuserad tystnad. Hur skulle allt gå? Kommer 
gästerna att ha roligt? Hur kommer det gå att spela 
teater på en scen vi aldrig stått på innan? Kommer 
publiken att tycka om vår musikal och allt vi förbe-
rett? Många tankar snurrade i huvudet för de flesta 
av oss!

På fredagen möttes vi alla på fryshuset för sound-
check och genrep. Vi byggde även upp en lyxig skön-
hetsavdelning dit gästerna kunde komma och bli 

Världens häftigaste disco på Fryshuset

Pelle Svanslös och annorlundingarna.

Pelle Svanslös och Maja Gräddnos

Eddie Razaz, känd från Idol, 
uppträdde också.
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stylade under kvällen.  Allt klaffade perfekt och vi 
kände oss redo för vårt uppdrag när de första gäster-
na dök upp.

Skönhetssalongen började genast fyllas av kunder, 
chokladvärdinnorna stod i entrén med härliga pra-
liner och sköna discobeats fyllde dansgolvet och 
lockade till dans och skratt. Redan inom bara några 
minuter svängdes det friskt på höfter från flera håll 
och rullstolar rörde sig rytmiskt till en brilliant disc-
jockeys låtlista.
 

Postkodlotteriet var där med ett TV team och delade 
ut en check till FUB precis innan vår show startade 
och värmde upp publiken till vår entré. Spända men 
laddade väntade skådespelarna bakom kulissen 
och när folkets jubel lyfte taket i lokalen kände alla  
samma sak - Nu kör vi!

Redan när de första stegen på scenen togs insåg vi 
att det skulle bli succé. Publiken var lyrisk, gav direkt 
respons till skådespelarna som då blev extra taggade 
att ge allt. Ja… and the rest is history! Det blev en 
dundersuccé och det var svettiga men otroligt nöjda 
skådespelare som gick av scenen när showen var 
slut. Allt slit och tragglande av repliker var värt det 
tusenfalt efter ett sådant framträdande! Efter att ha 
växt åtminstone några centimeter av stolthet gick 
Min Omsorg-gänget  sedan ut för att ha roligt med 
alla gästerna. 

Vilken kväll, vilken publik, vilken musik, vilken ge-
menskap och värme! Det finns bara ett ord som rät-
tvist beskriver tillställningen på fryshuset. GÅSHUD!

Text och bild: Lenita Sällström, Min Omsorg

Taltjänst hjälper till med
att fylla i blanketter, läsa upp och skriva brev,
läsa in viktiga papper eller förklara svåra ord.

Taltjänst använder bilder och ett enkelt språk
så att det passar dig.

Här finns Taltjänst
Taltjänst finns på Tideliusgatan 12, plan 7
i Stockholm.
Telefon 08-123 851 20

E-post: taltjanst@sll.se

www.habilitering.nu/taltjanst

Jag får hjälp av Taltjänst, berättar Katarina Garamvölgyi.
Jag får hjälp med att skriva brev, gå in på 
internet och skicka och läsa e-post.
Jag kan också få hjälp med att ringa telefonsamtal.

Taltjänst är till för dem
som har svårt att tala
eller svårt att förstå vad andra säger
och för dem som behöver hjälp med att läsa och skriva.

Du kan beställa tolk från Taltjänst
när du ska ringa, skriva eller göra ett besök
på banken, försäkringskassan,
hos läkaren, i skolan eller på möten.

Så här hjälper Taltjänst till
Taltjänst upprepar det du har sagt på ett tydligt sätt.

En tolk är med under samtalet när du ringer 
och kan tala om vad du menar
och skriva ner det ni bestämmer.

Det här är Taltjänst
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Huddinge
Danserna på Midgård fortsätter som vanligt. 
Danserna är oftast på fredagskvällarna, men i vår så 
har vi två söndagsdanser.

Datum: 17/2, 2/3, söndag 18/3, 30/3, 20/4, 4/5 
samt söndag 20/5.

Tid: 18.30–21.30, fredagar. 13.00–16.00, söndagar.

De orkestrar som spelar är bland annat: Trippel X, 
Björn och Linda Rapp och Cassius Clay. Danserna 
ordnar vi tillsammans med Tyresö/Haninge FUB. 

Se mer om danserna på vår hemsida.  
www.huddinge.fub.se 

Det kostar 125 kronor om du är medlem i FUB och 
150 kronor för icke medlem.  Ledsagare betalar 
ingen entréavgift.

I entrén så ingår det en läsk och snacks. I baren kan 
du köpa kakor, kaffe, läsk och smörgås.

Den 6 mars är det Årsmöte. Vi är som vanligt i 
Rådsalen, Fullersta Torg 4, Huddinge.Efter årsmötet 
så äter vi lite mat och lyssnar på musik.

Vårens resa går i år söderut till Gränna och Vi-
singsö. Den 1 juni på morgonen lämnar bussen 
Huddinge och vi är åter i Huddinge på kvällen den 3 
juni. Resan kostar 1700 kr för dig som är medlem i 
Huddinge FUB. 

Även i vår har vi musikfester tillsammans med Sol-
rosen, en i februari på ”Huset” i Huddinge och i juni 
så är det Folkparksfest i Stortorpsparken. Mer infor-
mation om den senare i vår.

Välkomna på våra aktiviteter!

Catharina Björkander/ordförande

Nacka-Värmdö
Vårt Årsmöte är den 26 februari, kl. 13-15 i Handi-
kappforum, i samband med medlemsfikaträff!

Adress: Järla skolväg 23, 1 tr.

Vi bjuder på underhållning, samt semlor till fikat! 

Anmälan till Lillemor på telelefonnummer  
070 5157989 (lämna meddelande) eller via e-post 
till lillemor.json@telia.com 

Kommande träffar blir 25 mars och 22 april, för 
närmare program se vår hemsida, eller nästa med-
lemsbrev!

Tack till alla som kom till Julbordet i december. Det 
var det sista på Graninge stiftsgård tyvärr. Svenska 
kyrkan ska sälja gården. Men vi undersöker redan 
nu möjligheterna att ordna Julbord på nytt ställe!

Södertälje-Nykvarn

 
 
 

 
Sollentuna-Väsby-Sigtuna

Runt Länet

Dans på Trombon 2012
Adress: Campusgatan 26,  
Södertälje
24 februari Topps
  9 mars Kiwi Band
23 mars Effect
13 april Music Men
27 april Reminders
11 maj              Edwings
 
Klockan 19.00-22.00
Entré 120 kr, ledsagare gratis.

Månadsdisco
Adress: Barrtorps-
vägen 1 A, Ovanplan
Lördagar den:  25 
februari, 31 mars,  
28 april och 26 maj.

Klockan 19.00-21.00
Inträde 75 kr, 
ledsagare gratis.

Club Galaxy-dans
Vårens danser på Arena Satelliten är den:
18 februari Häggarna
24 mars Dizcover
28 april Band ej bokat.
Tid: 18.30-21.30
Entré: 75 kronor, ledsagare 25 kronor.
Fika och bulle ingår.
Adress: Allfarvägen 4, Sollentuna
Information: 08-579 228 60, 08-579 228 65.

Disco
Våra populära söndags-discon är den:
26 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj.
Klockan 13.00-15.30.
Entré: Medlemmar 50 kr, ledsagare 25 kr, övriga  
70 kr. Adress: Arlanda gymnasiet, Kunskapens hus
i matsalen på Vikingavägen 2 i Märsta.
Information: Ruth Myrin, tel: 08-623 10 65, 070-
763 41 07.
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Runt Länet
Järfälla-Upplands-Bro

Efter ett härligt jullov så är verksamheten på Stället 
igång igen.

Vi har redan hunnit med en danstillställning till 
Broken Roads orkester. De spelade jättebra och vi 
kommer att försöka anlita dem ytterligare en gång 
under våren.
 
Vi har också haft en trollkarl på besök och han kom-
mer säkert att besöka oss fler gånger.

Söndagarna fram till påsk kommer vi förutom kara-
oke och dans att få pröva på både teaterlekar och 
zumba. 

Vi har också börjat planera vår årliga Raggarrunda. 
I år kommer FUB-medlemmar att få förtur att välja 
bil och icke-medlemmar får åka med i mån av plats. 

Vi letar hela tiden efter nya artister och aktiviteter 
vilket gör att vi ofta gör ändringar i programmet ifall 
något spännande dyker upp. 
Vi tar gärna emot tips.

Aktuellt program ser ni här ovan och vi presenterar 
och uppdaterar vi kontinuerligt på vår hemsida   
www.jarfalla.fub.se/

Agneta Hägerstrand
FUB Järfälla – Upplands-Bro

Programmet för Stället ser ut så här:
Teaterlekar med Maria -12 februari kl 13-16

Karaoke, dans och målning- 19 februari kl 13-16

Sporttema (Wii) -26 februari kl 13-16

Karaoke, dans och målning - 4 mars kl 13-16

Zumba med Alexandrina 11 mars- kl 13-16

Karaoke, dans och målning -18 mars kl 13-16

Karaoke, dans och målning -25 mars  kl 13-16

Adressen till Stället är Mjölnarvägen 8 i Järfälla  
(Kulturskolan).  
OBS! Om du åker taxi så kan  
du säga till chauffören att inte åka till Simhallen  
utan köra rakt fram så kommer du rätt.

Hej alla medlemmar!

Vi har fått ett nytt år och snart är det årsmöte. 
Årsmötet är på ROS måndagen den 20 februari 
kl.18.00–20.15.
Det är din chans att komma och tala om vad du vill 
att föreningen ska göra.
Det blir underhållning av RockOm alla. 

Några kurser har startat men vill du gå en kurs kan 
du ringa till Anitha på Studieförbundet Vuxens-
kolan, tel 0176–176 10, så kan hon hjälpa till.

Jag hoppas vi ses på årsmötet.
Välkommen från styrelsen.

Familjebad
I Hallstaviks badhus, Badhusvägen 3.
Varannan söndag, ojämn vecka, kl.18.00-20.00.
Start 19 februari, avslutning 6 maj.
Gratis för medlemmar, anhöriga och ledsagare.
Anmälan till Bror och Märta, tel: 0176-506 32.

www.norrtlje.fub.se 

Norrtäje
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Runt Länet

Årsmöten
Söndag 4 mars har Stockholms-Klippan sitt årsmöte 
kl. 13-16
Söndag 11 mars har FUB Stockholm sitt årsmöte kl. 
13-16
Lokal för båda årsmötena är S:t Göransgatan 82A 
vid Fridhemsplan.
Titta gärna in på vår hemsida:  
www.fubstockholm.se för mer information om vad 
som är aktuellt just nu. Via vår hemsida når du även 
FUB-koll så passa på att gå in där också!

Succé för nytt Disco på Fryshuset!    
Bland andra uppträde Eddie Razaz från IDOL och 
det blev ett ordentligt drag. Resten av kvällen dan-
sades det hejvilt till gamla och nya hits. Ni kan läsa 
mer om Discot på sida 10. 

Nästa DISCO är Fredagen den 2:a mars i Klubben på 
Fryshuset! Discot håller på 19.00-23.00 och  Rabih 
Jaber som har varit med i IDOL och Let’s Dance 

kommer att uppträda.
Fredagen den 4:e maj är det DISCO igen och då 
kommer det att bli dansshow och du kommer att få 
lära dig ”Michael Jackson mooves”. Tiden är  
19.00-23.00.

FUB Stockholm och Min Omsorg vill skapa en hipp 
mötesplats för ungdomar. Har du någon idé om hur 
vi ska kunna bli bättre eller kanske rent utav skulle 
vilja engagera dig i FUB’s discoverksamhet får Du 
gärna kontakta oss!
Hoppas att vi får se Dig på nästa DISCO! Häftigt och 
skönt att släppa loss och glöm inte, ju fler som kom-
mer, desto bättre blir det!
Veronica Uddsten och Lenita Sällström
FUB:Veronica Uddsten, 
E-post: v.uddsten@gmail.com
Min omsorg:
Lenita Sällström, E-post: lenita@minomsorg.se 

Fritidsaktiviteter
Gymnastik: Måndagar kl. 18-19 i Matteusskolan
Dans 10-15 år: Tisdagar kl. 17-18 i Högalidsskolan
Kör: Tisdagar kl. 18-19 på Pumpan, Färgargårdstor-
get 1
Bowling: Onsdagar och torsdagar kl. 16.45-17.45 på 
Birka Bowling
Barngymnastik 6-10 år: Lördagar kl. 10.30-12 i Sö-
dermalmsskolan
Familjebad: Söndagar 10-11 i Långbrobadet
Vi har gott om platser kvar på främst Dansen och 
Familjebadet! 
För mer information och anmälan, se hemsidan: 
www.fubstockholm.se  
Cafékvällar
Kom till S:t Göransgatan 82A i vår för att träffa an-
dra medlemmar över en fika!
Totalt är 3 stycken cafékvällar bokade under våren:
onsdag 15 februari kl. 17-20
torsdag 12 april kl. 17-20
onsdag 13 juni kl. 17-20
Kvällarna arrangeras av Stockholms-Klippan och 
Läns-Klippan.

Stockholm

• Rabih Jaber uppträder!

• Cool, populär DJ!

• Min Omsorgs skönhetssalong erbjuder 
gratis hårstyling!

• Min Omsorgs showgrupp bjuder på ett 
litet shownummer!

Datum: Fredag 2 mars 2012, 19-23.

Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6-8. 
T-bana: Gullmarsplan, därefter tvärbana till 
Mårtensdal om man kommer kommunalt.

Pris: 100 kr. 50 kr för ledsagare/personal.

FUB och Min Omsorg hälsar dig välkommen till

VÅRENSCOOLASTE

DISCO

Välkomna!
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BOTKYRKA-SALEM 
Ordförande: Mai Eriksson, 
Tfn: 070-530 68 86,  
e-post: mai.eriksson@botkyrka-salem.fub.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: 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: Carl Dahlberg
Tfn:070-255 55 20
e-post: carl.dahlberg@telia.com
Kansli: Tfn: 08-600 16 71,  
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: Apostolis Papakostas, 
Tfn: 08-511 700 34, 
e-post: apostolis@score.su.se

TYRESÖ-HANINGE
Ordförande: Ingmari Eriksson Johansson
Tfn: 08-500 814 81, 
e-post: ingmariee@hotmail.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
Christina Jansén
Huddinge
08-740 24 07
thorvaldsdotter@hotmail.com

Eva Söderbärj
Stockholm
073-983 85 82
evasbj@swipnet.se

Ulf Uddsten
Stockholm
070-591 41 42
ulf.uddsten@bredband.net

ERSÄTTARE: 
Catharina Björkander
Huddinge
076-038 64 73
bjorkander@gmail.com

Lennart Bäck,  
Sollentuna-Väsby-Sigtuna
lennart_beck@hotmail.com
070-601 02 27  

Britt-Inger Halvorsen
Norrtälje
070-356 64 48
bih1020@yahoo.se

Leif Håkansson 
Botkyrka-Salem 
070-990 44 41

Lokalföreningarna i länet   Länsförbund
ORDFÖRANDE 
Lennart Bäck,  
Sollentuna-Väsby-Sigtuna
lennart_beck@hotmail.com
     
VICE ORDFÖRANDE 
Katarina Garamvölgyi,  
Järfälla-Upplands-Bro
katarinagaram@gmail.com

LEDAMÖTER
Krister Ekberg,  
Stockholm
krister.ekberg@stockholm.fub.se

Stefan Westerdahl,  
Botkyrka-Salem

ERSÄTTARE
Helene Granath,  
Tyresö-Haninge
klippan.helen@hotmail.se

Catharina Källström,  
Nacka-Värmdö

Lena Virgin
Södra Roslagen
 
Kontaktpersoner för Klipporna  
runt om i länet

Botkyrka-Salem
Leif Håkansson, tel: 070-990 44 41

Huddinge
Ketty Sundberg, 070-658 01 31

Sollentuna
Lennart Bäck, 070-601 02 27

Stockholm
Christina Bywander Sundström 
070-370 97 47

Tyresö-Haninge
Helen Granath, 076-274 20 55

Läns-Klippan    

Årsmöten!

Länsförbundets Ombuds-/årsmöte är lördagen den 31 mars
kl. 10.00-12.00.

Läns-Klippans årsmöte är lördagen den 31 mars
kl. 13.00-ca  16.00.
Båda mötena är hos HSO i Stockholms län
S:t Göransgatan 82 A i Stockholm.
Kallelse kommer att skickas till lokalföreningarna som utser 
ombuden.



24 februari      Donnez 

9   mars            Barbados
     
23 mars            Hedins

13 april            Arvingarna

Danser på  
FRYSHUSET 
våren 2012 

27 april      Willez

11 maj       Rezar

25 maj       Face 84

8 juni          Löpsjötorpans
 

Posttidning B

FUB StockholmArrangör:
Telefon:   08-600 16 74 FUB-Kansliet
     0739 83 85 82 Eva Söderbärj

Dansen börjar 19:00 och slutar 23:00
Paus mellan klockan 21.00 och 21.30

Under pausen spelas dansmusik

KASSAN ÖPPNAR KL 18.00 ENTRÉ 100 KR VID UPPVISANDE
AV MEDLEMSKORT. LEDSAGARE 50 KR

FÖR ÖVRIGA 125 KR
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