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Ordförande har ordet!

En meningsfull fritid!

Personlig assistans
för personliga människor

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

Annons

I alla tider och för oss alla har fritiden ökat i bety-
delse, när ditt arbete varit monotont, ensamt och 
därför erbjudit mindre arbetsglädje. Ibland kan det-
ta kompenseras av den gemensamhet du har med 
dina kamrater på arbetsplatsen. Om också detta 
saknas blir en meningsfull och aktiv fritid det abso-
lut viktigaste för din glädje och sociala gemenskap.

Utbudet av aktiviteter för våra medlemmar i vårt 
län är fortfarande ganska bra även om viss oro finns 
för politikers besparingar. Det kan ni läsa om både 
på vår hemsida och i denna tidning. Svårigheten är 
tillgängligheten. Det är få av våra medlemmar som 
kan välja fritt i utbudet efter sina egna individuella 
önskemål, vilket ju är hela grunden för att aktivite-
ten skall vara meningsfull och rolig.

Jag skrev i februari detta år ett inlägg på fubbloggen 
som hade den något provocerande rubriken ”Har 
personer som omfattas av LSS rätt till fritidsaktivite-
ter?” Orsaken var att jag upplever att våra kommu-
ner mer och mer begränsar möjligheterna till egna 
fritidsaktiviteter. Behöver du personalstöd är du 
oftast numera hänvisad till kollektiva veckoaktivite-

ter tillsammans med de andra boende som du råkar 
bo ihop med.

Du som inte har en funktionsnedsättning, hur ofta 
gör du dina bästa fritidsaktiviteter tillsammans med 
dina grannar?

Och när du far iväg på en kollektiv aktivitetet som 
du trots allt kan uppskatta typ dansen eller discot 
på fryshuset, då får du åka hem när det är som 
mest roligt! Inte för att du är för ung för att vara ute 
efter kl. 21, utan för att din personals arbetsskift tar 
slut. Det är enligt min mening ett övergrepp! Och 
det strider definitivt mot LSS intentioner.

Självklart har personer som omfattas av LSS rätt till 
en aktiv fritid med aktivititeter de valt helt själva 
efter sina egna personliga intressen. De har också 
enligt kompensationsprincipen extra behov av en 
meningsfull fritid för att få de goda livsvillkor de en-
ligt LSS skall ha.

Du har rätt till en meningsfull fritid! 
/Harald
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Kontaktperson, antal personer med insats i Stockholms län mellan åren 2002-2011*

Insatsen kontaktperson är en viktig insats för mån-

ga personer med funktionsnedsättning. Man kan-

ske har behov att ha någon person att prata med 

eller få råd över en fika eller någon annan aktivitet.

 

Om man bor i gruppbostad så har man behov av att 

träffa andra personer än de som bor och arbetar i 

gruppbostaden. Man kanske vill prata om dem i 

gruppbostaden eller få råd eller tips om olika situ-

ationer i livet. Då kan en kontaktperson vara ett bra 

alternativ. Kontapersonen får ofta en viktig roll för 

den enskilde och det skapas ofta en särskild relation.

 

Vi har sett att det ibland är svårt att få 

kontaktperson enligt LSS. Kommunerna hävdar att 

man måste vara socialt isolerad för att få rätt till 

insatsen. Vad socialt isolerad innebär varierar från 

bedömning till bedömning. I vissa bedömningar har 

jag sett  att man nästan måste vara helt ensam, inte 

någon kontakt med omvärlden alls, för att få kon-

taktperson.

Hur många personer har kontaktperson i 

Stockholms län? 

År 2011 var det 2 489 insatser om kontaktperson 

som var beviljade i Stockholms län, det är 112 färre 

insatser mot 2010, nedan ser ni utvecklingen för an-

talet insatser av kontaktperson sedan 2002. 

Kontakperson enligt LSS – insatsen för en bra fritid.

I hela landet var det 19 500 personer som hade kon-

taktperson. Som vi ser i grafen ovan var det 2010 

ett trendbrott i utvecklingen för insatsen kontakt-

person. För första gången sedan 2002 så minskade 

antalet kontaktpersoner. En andledning till det kan 

vara en hårdare tillämpning av insatsen. Mycket ta-

lar för det då antalet personer med insatser enligt 

LSS har ökat och inte minskat under denna tid. 

Även i landet så har insatsen gått från en ökning till 

att stå still mellan 2010 och 2011. Riksförbundet FUB 

och Riks-Klippan har skrivit en debattartikel, Rör inte 

min kompis, som publicerats i tidningen Dagens 

samhälle. Där skriver de att det kommit många sig-

naler om indragningar av insatsen runt om i landet. 

Hur har det sett ut i förvaltningsrätterna 

under 2011? 

Efter att ha tittat på 30 domar i Förvaltningsrätten i 

Stockholm kan det konstateras att den enskilde  bara 

vann i 2 fall. 28 överklaganden gick till kommunens 

favör. Ur den aspekten så måste slutsatsen dras att 

insatsen kontaktperson är hotad av en tuffare til-

lämpning, både i kommunen och i förvaltningsrät-

ten. 

Text och bild Emanuel Mörk. 

*Statisktiken är hämtad från Socialstyrelsen



LSS-undersökning

Vi har tidigare undersökt hur enhetschefer för 
LSS-verksamheter i Stockholms län arbetade med 
självbestämmande och delaktighet. Nu ville vi un-
dersöka hur LSS fungerar i hela Sverige med utgång-
spunkt ifrån vilken kompetensförsörjning man har 
samt om man kan leva upp till intentionerna i LSS. 
Därför frågade vi 70 chefer för LSS hur de upplevde 
situationen. 48 av 70 kommuner svarade på hela 
enkäten vilket ger en svarfrekvens på 68 %.

Sammanfattande slutsatser:

25 % av kommunerna uppger att de inte kan leva 
upp till LSS, sannolikt är det fler som upplever att 
de inte kan men som avstått från att svara.

Det ser ut som att partipolitisk blocktillhörighet 
saknar betydelse för om man kan leva upp till LSS 
eller inte.

En väldigt låg andel av personalen i verksamheter 
enligt LSS har eftergymnasial utbildning.

Alla kommuner uppger att de har behov av kompe-
tensutveckling. 63 % uppger att behovet är stort.

De efterlyser statliga satsningar på kompetens, likt 
det så kallade Äldrelyftet inom äldreomsorgen.

Nedan kan ni se två diagram från undersökningen..

Ni hittar hela rapporten här: 
www.fubbloggen.se/lssundersokning

Kan kommunerna leva upp till LSS?

Ja Nej

75 % 25 %
N=48

Kan man leva upp till LSS, sett utifrån om kommunen är vänster eller  
högerstyrd?

N=48

Ja

Nej

Totalt

19 17

5 7

24 24

Höger Vänster

5
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Vi är en lokalförening med fokus på fritidsaktiviteterna!

FUB Stockholm om fritid:

FUB Stockholm har det senaste året fördubblat det 
antal fritidsaktiviteter som de erbjuder sina med-
lemmar. Det är en tydlig satsning dels på att nå ut 
till alla åldrar och dels på att kunna erbjuda ”något 
för alla”. 

Det som många dock främst förknippar med FUB 
Stockholm är de populära danserna på Fryshuset 
varannan fredag. En dans kan locka upp till 1000 
besökare en kväll. Som komplement till dansmusik-
en arrangeras discokvällar några gånger per termin, 
även det på Fryshuset.

Totalt engagerar fritidsaktiviteterna ca 100 deltagare 
varje vecka och under ett år kommer det totalt 
nästan 10 000 besökare till föreningens Fryshusdan-
ser och discon.

Övriga samarbeten 
                                                                                                                                       
FUB Stockholm samverkar med Studieförbundet 
Vuxenskolan kring musikupplevelser för personer 
som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå. Den 
verksamheten sker på Lagunen på Rosenlunds 
sjukhus. I samarbete med FUB Stockholms län an-
ordnas varje termin några cafékvällar med olika te-
man som rör vardagslivet för personer med utveck-
lingsstörning. Med Stockholms idrottsförvaltning 
förs kontinuerliga samtal om hur fritidsutbudet för 
personer med utvecklingsstörning kan utvecklas. 

Kommande planer 
                                                                                                                                         
Inför hösten finns det planer på nya fritidsaktiviteter, 
bl a innebandy för barn i samverkan med en idrotts-
förening. Fler spännande samarbeten med t ex 
Stockholms Handikappidrottsförbund är på gång och 
kanske kommer det även att anordnas regelbundna 
datacafé-kvällar där deltagarna får lära sig om dator-
er och internet samtidigt som man umgås och fikar. 

Ett annat nygammalt samarbete är det med Habil-
itering & Hälsa som driver händelseriket Korallen för 
barn upp till 12 år med omfattande funktionsned-

sättning. För ett antal år sedan hade FUB familjeträf-
far på helgerna på Korallen och nu undersöks om 
denna verksamhet kan starta upp på nytt.

För mer information och anmälan till aktiviteterna, 
kontakta Stefan Fagerström på FUB Stockholms 
kansli på tel: 600 16 74 eller via e-post: kansli@
fubstockholm.se   
 
Text: Stefan Fagerström

Den 4:e maj var det dags för disco på Fryhuset och  
denna gång var temat Michael Jacksson. Närmare 
300 personer var på plats för att dansa kvällen lång 
på ett packat dansgolv i Fryshusets nattklubb. Det 
var ett riktigt bra drag och flera ungdomar visade 
upp sina danskunskaper på scenen. 

Min Omsorgs showgrupp My Way gjorde ett be-
jublat dansuppträdande och publiken kunde inte få 
nog. FUB Stockholm planerar att fortsätta sitt samar-
bete med Min Omsorg men ser även gärna att andra 
tar chansen och uppträder. Har Du någon speciell  
förmåga, ett dans- eller musiknummer som Du 
vill visa upp? Maila oss då gärna på adressen  
disco@fubstockholm.se. 

Har du synpunkter på våra discon eller förslag till 
vilket tema du skulle vilja ha på nästa disco får du 
också gärna höra av dig.
 
Text: Veronica Uddsten 

Disco!



7

Från att tidigare haft fritidsverksamhet i Ungdo-
mens Hus tillsammans med Vuxenskolan
gjorde vi en nystart 2010 i egen regi i Kulturskolans 
lokaler. Vi gav verksamheten namnet Stället.

Vi skrev ner tydliga mål för verksamheten.
Förutsättningar för att lyckas var god om vi lyckades 
med att
• rekrytera ”rätt” fritidsledare
• hålla regelbundna öppettider
• strukturera verksamheten
• erbjuda rätt aktiviteter
• nå målgruppen och deras företrädare med    

Vi ville att verksamheten skulle etableras och 
fungera. Det gör den nu.

Vi ville hitta de ungdomar som ännu inte hittat sitt 
fritidsintresse.

Vi driver verksamheten med hjälp av tre avlönade 
fritidsledare och ideellt arbete från styrelsen.

Varje söndag har vi ett tema för verksamheten. Vid 
några tillfällen har vi engagerat utomstående t.ex. 
trollkarl, band som spelar. En återkommande aktiv-
itet är karaoke. Temat Luftgitarr blev så populärt att 
det nu spelas luftgitarr i stort sett varje söndag.
Varje år i juni avslutar vi med en Raggarrunda. Den 
sker i samarbete med Jakobsbergs Bilsportförening.
Vid några tillfällen har vi även haft föräldraträffar 
med olika teman.

Verksamheten finansieras delvis av Järfälla kom-
mun. Administrationen och arbetet på Stället sköts 
ideellt av styrelsen.

Verksamheten är etablerad och börjar bli känd även 
utanför kommunen. Vi fortsätter att arbeta med 
strukturen och innehållet.

Vi har en kontinuerlig diskussion med kommunen 
där vår målsättning är att kommunen ökar sitt 
engagemang i fritidsverksamhet för funktionshin-

drade.
Vi vill att verksamheten ska vara en kommunal 
angelägenhet och att verksamheten ska drivas och 
finansieras av kommunen.

Text: Agneta Hägerstrand

FUB Järfälla-Upplands-Bro om fritid:

Så skapades Stället

information.

Jonny spelar luftgitarr

Wilhelm Tell? Nej det är Troll-Roger 
provar pilpågen.
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Med alla sinnen är en speciell dag för alla åldrar. 
Du får dansa, uppleva hur livet var förr, lyssna till berättelser och musik, 
ja allt det som Skansen har att erbjuda!

Välkommen till Skansen! 
Insläpp denna dag från klockan 9.00

På Tingsvallen:
Klockan 10-11 Allsång med Rövarbandet.
Klockan 13.30-15 Dans till Rövarbandet.

Vid Bollnästorget & Tingsvallenscenen:
Ansiktsmålning.
Clowner går runt och trollar, jonglerar och busar.
Gissa vilken doft!
Mickel i Långhult – berättande av och med Per Gustavsson.
Odla själv i Möjligheternas trädgård.
Visningar om livet förr av Äppelgårdens dagliga verksamhet.
Prova gammaldags hattar.
Tipspromenad för alla.
Korvgrillning. Ta med korv att grilla. Senap och ketchup finns.

Vid Sollidenscenen:
Klockan 11.30. Följ med bakom Sollidenscenens kulisser ”back stage”. 
Samling framför Sollidenscenen.

På Mini-Skansen och vid Fäboden:
Besök kaniner, marsvin och getter vid Mini-Skansen och de större 
djuren vid Fäboden.

Med alla sinnen tisdagen den 23 augusti på Skansen

FUB-medlemmar kommer in gratis på Skansen denna dag om de 
visar upp medlemskort. Ledsagare kommer in gratis om de visar 
upp ledsagarbevis eller intyg med telefonnummer och underskrift 
av enhetschef.  Skolklasser kommer in gratis mot uppvisande av 
intyg med skolans stämpel och uppgift om elevantalet.  Övriga 
betalar entré. OBS! Du behöver inte anmäla dig i förväg.
Taxiadress: Sollidsbacken 9.
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Prova gammaldags hattar.
Tipspromenad för alla.
Korvgrillning. Ta med korv att grilla. Senap och ketchup finns.

Vid Sollidenscenen:
Klockan 11.30. Följ med bakom Sollidenscenens kulisser ”back stage”. 
Samling framför Sollidenscenen.

På Mini-Skansen och vid Fäboden:
Besök kaniner, marsvin och getter vid Mini-Skansen och de större 
djuren vid Fäboden.

Med alla sinnen tisdagen den 23 augusti på Skansen

FUB-medlemmar kommer in gratis på Skansen denna dag om de 
visar upp medlemskort. Ledsagare kommer in gratis om de visar 
upp ledsagarbevis eller intyg med telefonnummer och underskrift 
av enhetschef.  Skolklasser kommer in gratis mot uppvisande av 
intyg med skolans stämpel och uppgift om elevantalet.  Övriga 
betalar entré. OBS! Du behöver inte anmäla dig i förväg.
Taxiadress: Sollidsbacken 9.

Med reservation för ändringar

Med alla sinnen är en speciell dag för alla åldrar. 
Du får dansa, uppleva hur livet var förr, lyssna till berättelser och musik, 
ja allt det som Skansen har att erbjuda!

Välkommen till Skansen! 
Insläpp denna dag från klockan 9.00

På Tingsvallen:
Klockan 10-11 Allsång med Rövarbandet.
Klockan 13.30-15 Dans till Rövarbandet.

Vid Bollnästorget & Tingsvallenscenen:
Ansiktsmålning.
Clowner går runt och trollar, jonglerar och busar.
Gissa vilken doft!
Mickel i Långhult – berättande av och med Per Gustavsson.
Bokbord.
Visningar om livet förr av Äppelgårdens dagliga verksamhet.
Prova gammaldags hattar.
Tipspromenad för alla.
Korvgrillning. Ta med korv att grilla. Senap och ketchup finns.
Många fler aktiviteter.

Vid Sollidenscenen:
Klockan 11.30. Följ med bakom Sollidenscenens kulisser ”back stage”. 
Samling framför Sollidenscenen.

På Lill-Skansen:
Besök kaniner, marsvin, getter, katter och råttor vid på Lill-Skansen.

Med alla sinnen tisdagen den 21 augusti på Skansen

FUB-medlemmar kommer in gratis på Skansen denna dag om de 
visar upp medlemskort. Ledsagare kommer in gratis om de visar 
upp ledsagarbevis eller intyg med telefonnummer och underskrift 
av enhetschef.  Skolklasser anmäler sig på www.skansen.se.  
Taxiadress: Sollidsbacken 9.

Med reservation för ändringar
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Du får dansa, uppleva hur livet var förr, lyssna till berättelser och musik, 
ja allt det som Skansen har att erbjuda!
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Besök kaniner, marsvin och getter vid Mini-Skansen och de större 
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Vid Sollidenscenen:
Klockan 11.30. Följ med bakom Sollidenscenens kulisser ”back stage”. 
Samling framför Sollidenscenen.

På Mini-Skansen och vid Fäboden:
Besök kaniner, marsvin och getter vid Mini-Skansen och de större 
djuren vid Fäboden.

Med alla sinnen tisdagen den 23 augusti på Skansen

FUB-medlemmar kommer in gratis på Skansen denna dag om de 
visar upp medlemskort. Ledsagare kommer in gratis om de visar 
upp ledsagarbevis eller intyg med telefonnummer och underskrift 
av enhetschef.  Skolklasser kommer in gratis mot uppvisande av 
intyg med skolans stämpel och uppgift om elevantalet.  Övriga 
betalar entré. OBS! Du behöver inte anmäla dig i förväg.
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Med alla sinnen är en speciell dag för alla åldrar. 
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Välkommen till Skansen! 
Insläpp denna dag från klockan 9.00

På Tingsvallen:
Klockan 10-11 Allsång med Rövarbandet.
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Vid Sollidenscenen:
Klockan 11.30. Följ med bakom Sollidenscenens kulisser ”back stage”. 
Samling framför Sollidenscenen.

På Lill-Skansen:
Besök kaniner, marsvin, getter, katter och råttor vid på Lill-Skansen.

Med alla sinnen tisdagen den 21 augusti på Skansen

FUB-medlemmar kommer in gratis på Skansen denna dag om de 
visar upp medlemskort. Ledsagare kommer in gratis om de visar 
upp ledsagarbevis eller intyg med telefonnummer och underskrift 
av enhetschef.  Skolklasser anmäler sig på www.skansen.se.  
Taxiadress: Sollidsbacken 9.
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Med alla sinnen är en speciell dag för alla åldrar. 
Du får dansa, uppleva hur livet var förr, lyssna till berättelser och musik, 
ja allt det som Skansen har att erbjuda!
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Vid Bollnästorget & Tingsvallenscenen:
Ansiktsmålning.
Clowner går runt och trollar, jonglerar och busar.
Gissa vilken doft!
Mickel i Långhult – berättande av och med Per Gustavsson.
Bokbord.
Visningar om livet förr av Äppelgårdens dagliga verksamhet.
Prova gammaldags hattar.
Tipspromenad för alla.
Korvgrillning. Ta med korv att grilla. Senap och ketchup finns.
Många fler aktiviteter.

Vid Sollidenscenen:
Klockan 11.30. Följ med bakom Sollidenscenens kulisser ”back stage”. 
Samling framför Sollidenscenen.

På Lill-Skansen:
Besök kaniner, marsvin, getter, katter och råttor vid på Lill-Skansen.

Med alla sinnen tisdagen den 21 augusti på Skansen

FUB-medlemmar kommer in gratis på Skansen denna dag om de 
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Taxiadress: Sollidsbacken 9.

Med reservation för ändringar
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Nacka-Värmdö
Båtutflykt till Fjäderholmarna den 3 juni. Det kostar 
75 kr, som betalas in på vårt PG konto 497901-9 
efter anmälan till tel 070 5157989 .  
Vi får en guidad tur på ön, och äter picknick tillsam-
mans som var och en tar med själv (man kan välja 
att köpa lunch där om man vill, ca 100-130 kr). 

Båt från Nacka Strand kl 10.15, den som är rullstols-
buren måste dock åka från Nybroplan, kajplats 12, 
kl 10.00. Kom i god tid, de som missar båten får be-
tala fullt pris på sin resa om man åker senare. 

Vi åker tillbaka ca 13.30, men vill man åka annan tid 
går det bra. Vi hoppas på en solig dag!

Den 17 juni har vi traditionsenlig grillfest på Palet-
ten, daglig verksamhet på Sandholmsv 1 i Orminge. 

FUB har varma grillar, tillbehör och fika samt håller 
med musikunderhållning.

Kostar ingentig!  Alla tar med det man själv vill 
grilla, samt glatt humör och sånglust! Anmälan till 
070-5157989.  
Om det regnar får vi ställa in, eftersom detta är en 
utomhusaktivitet!

I Nacka finns gympa och handboll för barn och 
unga med funktionshinder. Det är Skuru IK, Hand-
boll som ordnar detta.

För barn mellan ca 4-12 år finns ”Upp&Ner” gympa 
på lördagsförmiddagar mellan kl 9:30 och 10:30 i 
Skuru sporthall.

Och för ungdomar över 13 år, samt vuxna finns 
”Härs&Tvärs” handbollsträning på lördagsförmid-
dagar mellan kl 10:30 och 12:00 i Skuru sporthall

Intresserade kan kontakta till Bo Helgesson (0761-
391835 eller bo.helgesson@hotmail.com) eller till 
Sussan Nylund (0702-794844 eller  
sussan.nylund@stockholm.se 

Höstens föreningsaktiviteter meddelas i medlems-
brev efter sommaren!

Sollentuna-Väsby-Sigtuna
Disco

Våra populära söndags-discon fortsätter under hös-
ten med start sista söndagen i augusti.

Se sista sidan.

Adressen är: Arlanda gymnasiet, Kunskapens hus i 
matsalen på Vikingavägen 2 i Märsta.

Tid: Klockan 13.00-15.30.

Entré: Medlemmar 50 kr, ledsagare 25 kr, övriga 70 
kr.

För mer information ring till Ruth Myrin,  
tel: 08-623 10 65, 070-763 41 07.

 
 Botkyrka-Salem
Utomhusdanser i Hågelbyparken  
datum se sista sidan.

Adress: Hågelby Gård, Tumba

Entré:    100 kr, ledsagare 50 kr

Dansbanan har tak, så lite regn gör inget.

För mer information ring 070-530 68 86.

Södertälje-Nykvarn
Dans på Trombon  
datum se sista sidan.

Adress:Campusgatan 26, Södertälje

Tid:      19.00- 22.00 
Entré:   120 kr, ledsagare gratis.

Månadsdisco datum se sista sidan

Adress: Barrtorpsvägen 1 A, Ovanplan, Södertälje

Tid:       19.00-21.00 
Entré:    75 kr, ledsagare gratis.

Runt Länet



Runt Länet

Hej alla medlemmar!

Vid årsmötet i Norrtälje FUB valde Solbritt Matts-
son att lämna styrelsen efter många år. 
Vi tackar henne för att hon varit med på många 
möten med oss och i kommunen.
Viveka Lekander valdes in i styrelsen och vi hälsar 
henne välkommen .  

Övriga ledamöter i styrelsen är Britt-Inger Halvors-
en, Laszlo Garamvölgyi, Solveig Björkén, Håkan 
Töllborn, Elsie Ekström och Peter Nilsson.
Vi har styrelsemöten i lokalen på Stockholmsvägen 
57 i Norrtälje

Om ni vill nå oss så går det bra att både ringa, 
skriva brev eller mail. 
Bra om ni hör av er när ni har frågor eller annat att 
prata om som vi i styrelsen kan hjälpa till med!

Gräddö missionshus i april var som vanligt väl-
besökt och trevligt dock var det besvärligt väglag 
så några kunde inte komma dit.

 
 
Håll utkik i RoslagsTidningen när det annonseras 
om bussresan till Musikfestivalen i Sandviken. Den 
brukar vara helgen före midsommar.

Badet i Hallstavik har avslutning i maj men fortsät-
ter i höst.

Sommarhälsningar från oss i styrelsen.
Kontakt:
Ring oss på 070 – 35 66 44 8 eller skriv till 
FUB Norrtälje,  
Stockholmsvägen 57,  
761 43 Norrtälje.

Norrtälje Södra Roslagen

Äntligen ska vi öppna Cafékvällar på Oasen i Gribby 
Gård.
Du kan komma och fika, dansa, sjunga eller göra 
något annat och träffa dina vänner.

Onsdagar kl. 18.30-20.30
30 maj      Lekar
13 juni      Sommaravslutning med allsång

Adress: Linbastuvägen 1, Gribbylund i Täby, tel: 070-
695 29 09 (Tina) 

Mer information på vår hemsida  
www.sodraroslagen.fub.se.

Vi räknar med att forsätta med cafékvällarna även i 
höst, men ännu är inga datum klara.
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Järfälla-Upplands-Bro
Stället

Sista gången på Stället innan sommaren är den 27 
maj, kl. 13.00-16.00. 
Vi öppnar igen den 26 augusti.

Adressen är Mjölnarvägen 8 i Järfälla (Kultursko-
lan).

Ledarna håller på att planera vilka aktiviteter vi ska 
ha till hösten och när programmet är klart så pre-
senterar vi detta på vår hemsida www.jarfalla.fub.
se.

Raggarrunda 3 juni

Vi har gjort det till en tradition att avsluta med en 
Raggarrunda. I år kommer även Broken Roads or-
kester att delta. Det är viktigt att du som vill vara 
med och åka raggarbil anmäler dig till Janne, Eddie 
eller någon av ledarna på Stället.

I år kommer FUB-medlemmar att ha förtur att välja 
bil så passa på och bli medlem.

 

Runt Länet

Bilder från Raggarrundan Dans på Stället
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Runt Länet

I Huddinge så har vi en bra fritidsverksamhet till-
sammans med några olika föreningar.

Dans: I samarbete med Tyresö/Haninge så har vi 
danser på Midgård i Haninge. Där bjuder vi upp till 
dans på fredagar, ca 8 gånger/termin, ibland så är 
det på en söndag. Alltid levande musik med popu-
lära orkestrar och i baren säljer vi läsk, kaffe, kakor 
mm. På borden är det framdukat med snacks. Det 
är bra tryck på dansgolvet och alla dansar med alla. 
Det är verkligen jätteroligt att vara på Midgård.  
Kom dit och prova en fredag!

Datum se sista sidan!

Adress: Sleipnersvägen 115, Haninge

Tid:       18.30-21.30

Entré:    125 kr för medlemmar, 150 kr övriga, led-
sagare gratis.

Folkparksfest den 10 juni.

Folkfesten är i Stortorpsparken i Trångsund. Där 
finns en dansbana, där Björn och Linda Rapp upp-
träder och spelar dansmusik. I pauserna går tru-
baduren Mikael Wärnström omkring, spelar och 
sjunger önskelåtar. Man kan pröva lyckan i tom-
bolan och chokladhjulet och sitta ner i solen och 
dricka en kopp kaffe.

Höstupptakt på Sundby Gård den 1 september är 
ett populärt evenemang, då går vi en lätt tipspro-
menad och som belöning så vinner man ett bra pris.
Vi mumsar på korv med bröd och dricka. På Sundby 
Gård i Huddinge är det gott om plats för alla, med 
eller utan rullstol. Bra tillgång på faciliteter. Man 
kan även ta sig ett dopp i sjön om man är badsu-
gen.

Cirklar: I samarbete med ABF så anordnar vi studie-
cirklar i t.ex. dans. Vi har även haft musikalcirklar 
som varit mycket populära. Många av våra medlem-
mar bor i gruppbostad och är lediga på dagtid, då 
har vi haft sammankomster där vi har läst en bok, 

målat tavlor, använt lera och sjungit allsång.

Kultur & fritid, Huddinge kommun anordnar en 
del aktiviteter för våra medlemmar. Prova på cirkus 
med Cirkus Cirkör, olika sporter och dagläger på 
sommaren är några av aktiviteterna. 

Samarbete: Många av våra medlemmar är även 
medlemmar i flera föreningar som vi samarbetar 
med, t.ex. Föreningen Solrosen som är en kultur 
och fritidsförening för personer med utvecklings-
störning. Huddinge FUB och Solrosen anordnar bl.a. 
Öppna musik och Kulturfester några söndagar/ter-
min på dagtid, då kan det vara uppträdande av en 
teatergrupp, karaoke eller liknande. Det kan vara 
olika tema som melodifestival, talangtävling, karne-
val och till jul så är det jultema. Alltid lika uppskat-
tat. 

Solrosen har många cirklar som tex Bugg, Rockklub-
ben, vardagsekonomi, matlagning och hälsa och Qi 
Gong. 

Idrott: Huddinge AIS och Solrosen är med i Mälar-
touren som är en friidrottstävling för föreningar 
runt Mälaren. Man tävlar i Höjd, längd, kula och 
några löpgrenar. Vi i FUB är funktionärer när täv-
lingen är i Huddinge. Några FUB-medlemmar tävlar 
för Solrosen och HAIS. I Huddinge är tävlingen på 
våren.

I Vårbybadet så är det bad varje söndag i samarbe-
ta med BHHI (Botkyrka Huddinge handikappidrott) 
Det är många som tycker det är skönt att röra sig 
och leka i vattnet. I simhallen är det många duktiga 
ledare som hjälper till, men du måste ha en ledsa-
gare med dig.

Mer information gå in på vår hemsida www.hud-
dinge.fub.se eller maila fub-huddinge@swipnet.se.

Huddinge FUB

Catharina Björkander.

 

Huddinge
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Runt Länet

Fritidsaktiviteter                                                                                                                               
Vi har haft 6 olika fritidsaktiviteter igång under 
våren och här nedan kan du se när vårterminsavs-
lutningen infaller samt när aktiviteten startar upp 
igen i höst: 

Bowlingen på Birka Bowling har avslutning onsdag 
30 maj och torsdag 31 maj. Höstterminen startar 
onsdag 29 augusti och torsdag 30 augusti.
 
Familjebadet  i Långbrobadet slutar söndag 3 juni 
och startar igen söndag 26 augusti. 

Kören på Färgargårdstorget 1 slutar tisdag 5 juni 
och startar igen tisdag 28 augusti. 

Barngymnastiken i Södermalmsskolan slutar lördag 
2 juni och startar igen lördag 25 augusti. 

Dansen för barn 10-15 år i Högalidsskolan slutar 
tisdag 5 juni och startar igen tisdag 28 augusti. 
  
Vuxengymnastiken i Matteus skola slutar måndag 
28 maj och startar igen måndag 27 augusti. 

I höst startar vi även upp innebandy för barn 7-12 
år. Mer info kommer på hemsidan i juni. 
 
Uppdaterad hemsida                                                                                                                                         
FUB Stockholms hemsida har uppdaterats med 
kontaktinformation till alla våra representanter i 
stadens funktionshinderråd och till våra arbetsgrup-
per. En kalender har lagts in där vi kontinuerligt 
lägger in alla möten mm. Vi har även lagt in infor-
mation om vårt samarbete med en vänförening i 
Bosnien. Hemsidan når du via:  
www.fubstockholm.se .

Medlemsmöte för nya och gamla medlemmar 
5 juni kl. 18.00-19.30                                                                                   
Vi har ökat medlemsantalet kraftigt det senaste 
året och bjuder nu in till en medlemsträff på S:t 
Göransgatan 82A där vi berättar om FUB i allmän-
het och FUB Stockholm i synnerhet. Passa på att 
träffa styrelsen och andra medlemmar över en fika. 
Anmälan sker till kansliet senast 1 juni.

Cafékväll 13 juni om ekonomi                                                                                                                    
Onsdag 13 juni är det dags för en cafékväll igen som 
Klippans utvecklingsgrupp inom Stockholms län an-
ordnar. Denna gång är temat ekonomi och hur man 
handskas med sina pengar. Plats: S.t Göransgatan 
82A. Tid: Klockan 17.00-20.00. Har du frågor kon-
takta Lena Håkansson på tel. 08 – 546 404 56 eller 
via e-post:  lena.hakansson.fub@telia.com . 

Sommardansavslutning  på Fryshuset 16 juni  
kl 18.00-22.00                                                                                         
Vårens danser avslutas med en extrainsatt danskväll 
med middag på Fryshuset lördag 16 juni. Då blir det 
en 2-rätters middag följt av dans till levande musik. 
Föranmälan krävs och sker till kansliet senast 1 juni. 
E-post: kansli@fubstockholm.se eller via  
telefon: 08-600 16 74.
I höst är den första dansen fredag 17 augusti då 
Elisabeth Lords spelar.

Skansendagen ”Med Alla Sinnen”                                                                                                               
Tisdag 21 augusti är det dags för den årliga  
Skansendagen då alla våra medlemmar går in gratis 
på Skansen. Som vanligt bjuds det på allsång, musik 
och frågesport men det blir även en och annan 
nyhet. FUB Stockholm finns med på Bollnästorget 
hela dagen!

Stockholm

Under kvällen kommer vi att prata om hur man kan få en bättre kontroll på sin ekonomi.
KlaraMera kommer att visa och informera om vilka hjälpmedel som finns och
Godmans- och förvaltarföreningen kommer och infromerar. 
Har du frågor kontakta Lena på kansliet 08 546 404 56, lena.hakansson.fub@telia.com  

Välkomna på Cafékväll 13 juni, 17:00 – 20:00  Sankt Göransgatan 82 A, Stockholm
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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: Gunnar Råhlander, 
Tfn: 08-756 22 19, 
e-post: gunnar.rahlander@telia.com

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

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: 
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

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
     
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    



Danser i  Länet 
vår/höst 2012 

Posttidning B

Maj                  Plats                             Arrangör

25  Face 84                   Fryshuset  Stockholm

27  Disco                   Arlanda gymnasiet Sollentuna-Väsby-Sigtuna

27 Karaoke och dans    Stället                 Järfälla

  

Juni                                                Plats                             Arrangör

  8  Löpsjötorpans                  Fryshuset  Stockholm

16 Middag med dans    Fryshuset  Stockholm

30  Sammet     Hågelbyparken Botkyrka-Salem

Juli                                                   Plats                           Arrangör

28  Janne Anderssons band     Hågelbyparken Botkyrka-Salem

Augusti                                          Plats                           Arrangör

17  Elisabeth Lords orkester    Fryshuset  Stockholm

26  Disco                    Arlanda gymnasiet Sollentuna-Väsby-Sigtuna

31  Sandins orkester     Fryshuset  Stockholm

  

September                                     Plats                           Arrangör

  1   Häggarna       Hågelbyparken Botkyrka-Salem

  7   Tripel X                      Midgård  Huddinge, Tyresö-Haninge

  7   Dibz                      Trombon  Södertälje-Nykvarn

14   Effect                      Fryshuset  Stockholm

21   Tripel X                       Midgård  Huddinge, Tyresö-Haninge

21   Frontline        Trombon  Södertälje-Nykvarn

21  Disco                      Fryshuset                     Stockholm

28   Disco                      Barrtorpsvägen  Södertälje-Nykvarn

30   Disco                      Arlanda gymnasiet Sollentuna-Väsby-Sigtuna

25 maj spelar  
Face 84 på  
Fryshuset

Den 7 september  
spelar Dibz på  
Trombon i Södertälje

Den 21 september 
spelar Frontline på 
Trombon i Södertälje


