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Ordförande har ordet!

Intressepolitik är kanske ett obegripligt ord, men 
det handlar om att FUB måste synas och höras!

I en tid då vår grupp i media och av ansvariga 
politiker bara nämns i ”fuskdebatt” och i överskridna 
budgetar. Eller hur besvärligt våra kommuner har 
att planera LSS-insatserna. Då behövs verkligen vår 
intressepolitiska moteld. Att vi upplyser om den 
verklighet som personer med funktionshinder lever 
med. Att vi envist upprepar vad LSS-lagen säger om 
individuella behov, självbestämmande, delaktighet 
och kontinuitet. Samt inte minst om lagens 
övergripande mål om goda livsvillkor – ett liv som 
andra! Vi måste lära politiker och andra ansvariga 
skillnaden mellan SoL och LSS.  Och att LSS är en 
rättighetslag.

Vi måste protestera högljutt när kommuner öppet 
struntar i LSS. Och när de med hjälp av okunniga 
domare och nämndemän i förvaltningsrätterna 
försämrar vår rättighetslag. Också när politiker 
använder upphandlingar, LOV och LOU, som ett sätt 
att spara på insatserna och en metod att klumpa 
ihop LSS personer. Trots att lagen är väldigt tydlig 
med att det är individuella behov som skall vara 
styrande.  Vi måste protestera när politiker trots 
tydliga skrivningar i lagen om självbestämmande och 

kontinuitet utsätter personers hem för upphandling 
och utför rena tvångsförflyttningar. Det kan kanske 
tyckas konstigt att vi bryr oss om en sådan händelse i 
Ljusnarsberg. Men Ljusnarsberg kan nästa gång heta 
Sollentuna, Värmdö eller någon annat från vårt län. 
Det gäller att markera varje gång en oförrätt sker, så 
att den blir offentlig. Det kan kanske hindra politiker i 
andra kommuner att försöka.

Vi ser också att kontaktpersoner och ledsagare tas 
bort ifrån vår grupp med enda motivet att de bor i 
en gruppbostad. En kollektiv bestraffning? Det är då 
knappast de individuella behoven som styr. Eller att 
en ledsagning nekas för att politiker och ansvariga 
tjänstemän inte tycker att vår grupp skall resa på 
semester eller på medlemsmöten i annan stad.

Kort sagt har LSS reducerats till att handla om 
kostnader (pengar)! Inte den rättighetslag för 
funktionshindrade personer ”som behöver mer för 
att få lika”.

Vi i FUB som kan debattera måste höras och ständigt 
slåss för att LSS är och förblir den goda rättighetslag 
som antogs 1993/94! Vi måste först börja synas och 
höras ute i kommunerna.

Ni som läser FUBbloggen vet att jag försöker ”skrika” 
och påverka – men ensam är inte stark – utan alla 
behövs! Alla som kan måste hjälpa till.

Reclaim LSS (Återta LSS) i din kommun!

/Harald

“Varför intressepolitik?”

Pengar ska inte styra beslut om stöd enligt LSS.
Hur är det i verkligheten?

Snart är det Jul och Nytt år!
Vi önskar er alla en god helg.

Kansliet har stängt i mellandagarna 



Året är 1975, Ingrid Dalén och Ingvar Carlsson är 
på Riddarhustorget. Ljudet som kyrkklockorna från 
Storkyrkan ger ifrån sig förstärker upplevelsen av att 
de snart ska rannsakas. Ingvar Carlsson är på denna 
tid bostadsminister och Ingrid arbetar på Bostads-
departement. Nu är de på väg upp till finansminister 
Gunnar Sträng. Med sig har de en reform. Reformen 
handlar om utökat bostadsbidrag.  Ingrid är säker på 
sin sak, hon har räknat rätt, hon vet precis vilket utfall 
reformen ska få och vilka grupper som skulle gynnas. 
När Ingrid haft sin dragning för Gunnar Sträng så lät 
inte svaret vänta på sig. 

- Nej, det gör vi inte. 

Det blev ingen reform. Inte den gången. 

Ingrid Dalén skulle egentligen bli barnmorska. Det 
hade varit bestämt sedan länge. Hon började för-
bereda sig för utbildningen, men efter en termin 
så insåg hon att det inte passade henne.  Istället så 
utbildade hon sig till pol.mag vilket innehåller stats-
vetenskap med stort inslag av statistik. 

Ingrid gifte sig när hon var 22 år, hon har tre barn. 
När hon började att arbeta var det först på Social-
styrelsen. Där arbetade hon med socialstatistik. 
Hon arbetade sedan på Statistiska centralbyrån  
innan hon hamnade på Regeringskansliet där hon  
stannade fram till sin pensionering år 1990.

Under sina många år i Regeringskansliet så hann hon 
med att ansvara för många utredningar. En av de  
viktigaste, sett ur ett FUB-perspektiv, var förslaget 
om att äldre och personer med funktionsnedsättning 
skulle ha rätt till fullvärdiga bostäder. Bakgrunden 
till denna utredning var att regeringen ville för- 
bättra förhållandena på ålderdomshemmen. Det 
blev dock en politisk strid kring detta. Oppositionen 
tog möjligheten att kritisera regeringen för att vilja 
lägga ner ålderdomshem. Med anledning av denna 
strid så valde regeringen att göra en internutredning 
på Regeringskansliet. 

Ingrid Dalén fick ansvaret för denna internutredning. 
Resultatet blev en proposition, som är ett förslag till 
lag. Det innebar att äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning skulle få rätt till en lägenhet 
med ett eget kök. Det var något helt nytt. Tidigare 
hade det funnits vårdhem där flera personer bodde 
tillsammans i ett rum. Förslaget var därför ett väl-
digt stort steg framåt. Ett så stort steg att många tve-
kade på om lagförslaget kunde bli verklighet. Men 
det blev en reform och sedan dess har vi fullvärdiga 
bostäder för personer med funktionsnedsättning. 

Ingrid hann med många utredningar under sin tid på 
Regeringskansliet, hon ansvarade för utredningen 
som ledde fram till att bostadsanpassningsbidraget 
blev helt kommunalt finansierat men lagreglerat.  
I sitt arbete på Regeringskansliet var hon under de 
senare åren departementsråd, vilket innebar att hon 
var chef över en enhet på departementet. 

 

Engagemang och solidaritet
Ingrid Dalén har varit aktiv inom FUB i flera decennier, hon har varit styrelseledamot på alla nivåer 
inom FUBs organisation. Hon var med och grundade HSO Stockholm. Hennes engagemang har drivits 
på av solidaritet med andra människor. I våras fyllde hon 90 år.

Ingrid Dalén talar på HSO Stockholm, den  
organisation som hon själv har varit med och 
grundat.  
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Hennes ideella engagemang är stort. Hon blev 
medlem i FUB år 1953. Anledningen till att hon gick 
med i FUB var att ett av hennes barn har diagnosen 
svag begåvning, då var FUB närmast till hands.  
Under årens lopp har hon varit ledamot i  
lokalföreningen Stockholms styrelse, i Läns- 
förbundets styrelse och i Riksförbundets styrelse. 

Ett viktigt resultat av hennes engagemang inom 
FUB är tidningen 8 sidor. Ingrid lade en motion till 
FUB:s landsmöte om att man skulle arbeta för att ha  
lättlästa sidor i nyhetspressen. Men istället så blev 
det 8-sidor.  Tidningen har vuxit sig stor och ungefär 
100 000 personer läser regelbundet tidningen som 
är på lättläst svenska.  

Inom FUB så arbetade hon mycket för att person-
er med utvecklingsstörning skulle få föra sin egen  
talan och att bli självständiga. Hon har arbetat för att  
hjälpa gruppen som är på gränsen till att få  
diagnosen utvecklingsstörning. 

Solidaritetstanken har varit drivande i hennes  
engagemang. Att sätta sig in i och förstå andras 
situation. Därför blev det naturligt att hon började 
engagera sig i ett bredare handikappolitiskt arbete 
inom den samlade handikapprörelsen. 

Hon var med och grundade HSO Stockholm. Hon 
var också med i styrelsen för Handikappförbundens  
Centralkommitté som numera är Handikappförbun-
den. Inom Stockholms stad var hon länge ledamot 
av Kommunstyrelsens handikappråd och handi- 
kapprådet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. 

Ingrid berättar att det inte varit så mycket partipolitik 
inom handikappolitiken. Det har inte varit så stora 
skillnader mellan partierna i olika frågor. Men efter 
valet 2006 så märkte man en skillnad i Stockholms 
stad. Det handlade om privatiseringar. Den borgerli-
ga majoriteten ville upphandla kommunal verksam-
het. Då hette det att man skulle konkurrensutsätta 
all verksamhet förutom myndighetsutövningen. 

Det väckte en oro hos handikapprörelsen efter-
som det innebar att man skulle upphandla befintlig 
verksamhet. Gruppbostäder som drevs kommun-
alt skulle byta utförare och bli privata. Här menade  
Ingrid och kommunstyrelsens handikappråd att de 
boende själva skulle få vara med och besluta om de-
ras gruppbostad skulle upphandlas eller inte. Ett rim-
ligt krav sett utifrån LSS mål om självbestämmande. 

Men detta togs inte emot väl av politiken. Vid ett 
möte med kommunstyrelsens handikappråd så  
ifrågasatte Ingrid majoritetens snabba takt att  
upphandla och att de boenden inte hade något att 
säga till om. Den moderata ordföranden i rådet blev då  
upprörd och sade att detta har vi gått till val på!  
Sedan var han tvungen att lämna mötesrummet i  
ilska. Det var en period då det hettade till kring de 
handikappolitiska frågorna. 

Det bör väl tilläggas att man inom den borgerliga  
majoriteten i Stockholm på senare tid har uttryckt 
att upphandlingarna gick väl fort. Men strax efter  
valet 2006 var det en mycket känslig politisk fråga 
som inte gick att kritisera utan beskyllas för att vara 
partipolitisk. Numera så finns det en större förståelse 
för att man inte utan vidare kan upphandla männi-
skors bostäder. Där har Ingrid och kommunstyrelsens 
handikappråd haft en viktig roll. 

För sitt gedigna arbete med handikappolitiskt 
arbete belönades hon med S:t Eriksmedaljen 
som delas ut till förtjänta stockholmare av  
kommunstyrelsen i Stockholm. 

I våras fyllde Ingrid 90 år. Hon är fortfarande  
aktiv inom handikapprörelsen, inte minst som  
ordförande för Stadsbyggnadsnämndens och Exp-
loateringsnämndens gemensamma handikappråd.  

HSO Stockholm bjöd in aktiva inom  
handikapprörelsen för att lyssna på när Ingrid 
berättar om sina erfarenheter. Med anledning av 
hennes 90-årsdag så bjöds det på tårta.

Text och bild: Emanuel Mörk
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Jobb

Att man har en bra sysselsättning. 

Att ha ett bra innehåll i sitt jobb. 

Att man är nöjd när man går hem. 

Att man uppskattas för det man gör. 

Att kunna ta egna initiativ på jobbet. 

Att man är bra på det man gör. 

Att ha ett tydligt schema så man vet  
vad man ska göra och vilken tid. 

Att vara trygg på jobbet. 

Att man vet att man har jobbet kvar. 

Att man ingår i arbetsgruppen så man inte  
känner sig utanför och ensam. 

Boende

Att man får bo bra. 

Att man trivs med sin personal. 

Att man får stöd och hjälp. 

Att man får uppmärksamhet och möts av respekt. 

Att ha ett bra boende så man vågar djävlas med 
personalen. 

Att personalen ser en. 

Att få hjälp när man är sjuk om man behöver hjälp  
att ta sig till vårdcentral eller lasarettet. 

Att man alltid kan nå sin personal. 

Att man får vara självständig med stöd från person-
alen. 

Rätten till ett privatliv. 

Att det respekteras att det är mitt hem. 

Att man själv får bjuda in till sitt hem. 
Att personalen är ett stöd och att de inte tar över. 

Vad är goda levnadsvillkor?
 I LSS står det att man ska ha goda levnadsvillkor.  

Klippan i Botkyrka har på sitt möte diskuterat  
vad goda levnadsvillkor betyder för dem.
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Ekonomi 
Att ha ett bra stöd angående sina egna pengar. 

Att få hjälp med räkningar och matinköp. 

Att ha en god man, man kan lita på. 

Kropp & Själ (Hemmiljö) 
Att känna sig fräsch och ren. 

Att man får hjälp med sina kläder så man 
är hel och ren. 

Att man får hjälp med lagning av kläder. 

Att man har bra produkter inte alltid bara 
billiga som t ex tvättmedel. 

Att veta vem som hjälper en till doktorn 
om man blir sjuk. 

Vem kollar en om man är hemma en dag och 
är sjuk, vem kan man ringa. 

Medicin vem hämtar och kollar att den tas. 

Fritid
Att man får resa vart man vill och med vem man vill. 

Att man får hjälp att planera bio, middagar 
och andra utflykter. 

Att man får komma ut bland vänner.

Att man får komma ut och fika. 

Att få sporta och fiska, gå ut på 
staden eller Skansen. 

Att ha en bestämmardag med 
personalstöd. 

Att komma ut på danser eller 
konserter eller bowling. 

Att kunna somna framför tv. 

Datorer
Att kunna använda datorn varje dag. 

Att kunna spela spel på sin telefon eller dator. 

Vad gör livet värt att 
leva? 
Enligt oss så är det att vara lycklig, att ha ett bra 
jobb, kärleken, sex, vänskap och att kunna gå 
på fest med sina vänner. 

Sammanfattande uttryckt av en av deltagarna är att 
”goda levnadsvillkor är när man vågar ”jävlas” med 
personalen”. Då är man trygg i sitt boende.

Leif Håkansson 
Ordförande, Klippan Botkyrka



Joakim Fernström och Hannes Bjurner Dickson, 
båda 24 år, berättar om vänskap och om att bo 
själv. 

Joakim: Hej! Mitt namn är Joakim Fernström.

Hannes: Jag heter Hannes Bjurner Dicksson. 

Hannes: Vi bor här på Pär Lagerkvists gata 37. Jag 
bor på 5:e våningen. 

Joakim: Jag bor på tvåan! Nu är vi hemma hos mig, 
jag bor här! 

Gittan: Hur länge har ni bott här?

Joakim: Jaa, du det är en bra fråga! Januari! 1:a 
januari flyttade jag hit.

Gittan: Och du Hannes, när flyttade du hit?

Hannes: Samma dag!

Gittan: Vad är det bästa med att bo själv?

Joakim: Det är svårt att svara på… laga mat, diska, 
kolla på film, det brukar jag göra
Ibland brukar jag hälsa på Hannes på femman, 
ibland, det kan hända.

Gittan: Vad tycker du Hannes?

Hannes: Jag tycker jättemycket om Jocke här!! Jag 
tycker om att vara med Jocke, jag brukar komma hit 
någon gång ibland. Någon gång vill jag vara själv, 
ibland, någon gång.

Joakim: Det vet jag.

Hannes: ibland kommer Jocke upp till mig och då 
tittar vi på film, mycket… och äter tillsammans. 

Joakim: Det stämmer.

Gittan: Vad brukar ni laga för mat?

Joakim: Det var en svår fråga… bäst jag tar den! 
Ibland färdig mat men ibland lagar vi mat.

Gittan: Vad lagar ni då? 

Joakim: OJ, det får du svara på!
Hannes: Jag äter mest färdig mat faktiskt.

Joakim: Kyckling, köttbullar, brunsås, potatisgratäng 
och klyftpotatis.

Maria: Men då måste du få hjälp.

Gittan: Vem hjälper dig då?

Joakim: Sara!

Gittan: Vem är Sara?

Joakim: Det är dom där nere.

Gittan: Är det någon som jobbar här?

Joakim: Jaa.

Gittan: Vad hjälper hon er med?

Joakim: Tvätt, tvättstugan, städa och olika saker och 
laga mat, fast ibland gör jag det själv också.

Maria: Du, Hannes, har ju bott ensam tidigare…

Gittan: Berätta om det!

Hannes: Jag har tränat . Jag gick på Häggviks gym-
nasium på skolinternat. Där har jag tränat. Där 
lärde jag mig städa, handla och laga mat. Jag hade 
tvättstugan och umgicks med mina kompisar. Det är 
därför jag är jättebra! Jag är van att bo själv.

Gittan: Vad roligt att ni får bo här tillsammans för ni 

Bästa kompisar sedan dagis

Om de andra personerna i intervjun: Gittan  
intervjuar och Maria är mamma till Joakim.
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är ju gamla kompisar!

Maria: När träffades ni för första gången?

Joakim: Det ska jag svara på! När Hannes och jag 
var småbebisar träffades vi på sjukhuset, jag låg i 
mammas mage och Hannes också i hans mammas 
mage. Då när jag kom ut och Hannes också kom 
ut… Då 1988. 

Hannes: Vi har gått på samma dagis, skola och frit-
ids och samma teater. 

Gittan: Vilken skola gick ni på?

Joakim: Södermalmsskolan och Matteus.

Maria: Men sedan i gymnasiet?

Joakim: Då valde vi olika skolor.

Joakim: Hannes valde Häggvik och jag gick på teat-
erlinje.

Hannes: Vi hade lite drama där också, lite musik 
men mest idrottsklass.

Hannes: Sen bytte jag till folkhögskola i Ågesta.

Joakim: Jag började mitt teaterjobb. Där jobbar jag 
nu.

Gittan: Vad gör du nu Hannes?

Hannes: Jag jobbar på Min Omsorg, jag pluggar 
också på Lärvux.

Gittan: Vad läser du då?

Hannes: ”Gör egen film kurs”

Joakim: Vi har varit på samma kollo, jag och 
Hannes. Då blev det mycket bråk också, ovänner! 
Jag vill bestämma ganska mycket över Hannes,  
det är inte bra.

Hannes: Jag kom ihåg vad som hände faktiskt. Så 
här var det: Jocke ville bestämma jättemycket över 
mig och då mår jag dåligt, med hög feber, hög puls 
och blir stressad… inte bara Jocke, andra också.

Gittan: Hur gör ni då?

Joakim: Jag vill gärna att alla ska vara kompisar och 

må bra!

Hannes: Jag vågade inte berätta, istället blev jag 
sjuk.

Joakim: Vänskap betyder vänner och ovänner är 
inte samma sak. Det är mycket viktigt att ha vänner.

Hannes: Jocke och jag blev sams.

Gittan: Hur gör ni när ni blir sams?

Joakim: Vi gör så här: hittar på något, går på bio, 
bjuder på Mac Donalds, 

Gittan: Vad brukar du säga till Hannes när ni har 
bråkat?

Joakim: Min plan är så här, vi ska inte vara ovänner, 
bara riktiga vänner. Det är bra att ha vänner, det är 
viktigt. 

Gittan: Det bor andra personer här i ert hus, känner 
ni dom?

Hannes: Jag är lite osäker…

Gittan: Kan ni bli vänner med dem?

Joakim: Jaa.

Hannes: En tjej och jag spelar bowling tillsammans.

Gittan: Hur tänker ni om framtiden?

Hannes: Vi kan bo kvar här men vi åker utomlands.

Gittan: Vart skulle ni vilja åka då?

Joakim: Mallorca, Cypern, Spanien, Turkiet.

Hannes: …och Skottland.
 
Joakim: Jag bor här om 10 år, jag trivs här. Jag älskar 
min lägenhet! 

Hannes: Jag trivs jättebra här också! Det är bra 
att ha Jocke här, vi är inte bara vänner, han är min 
”bror” på Facebook också.

Intervjuare: Gittan Fagerström
Hela intervjun finns även filmad och går att se på FUB-
koll som du når via www.fubstockholm.se  
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Det är Assar som håller i ordförandeklubban och 
öppnar mötet i Skarpnäcks Folkets hus. Det är 
bostadsklubben som har möte och Lisa, Johannes 
och Assar representerar varsitt boende i Skarpnäck, 
Bagarmossen och Hammarby.

Klubbens främsta uppgift är att ge hyresgästerna 
möjlighet att påverka sitt boende men även lära av 
varandra och därmed skapa förutsättningar för ett 
bättre boende.
 
Bostadsklubben bildades våren 2012, som ett ge-
mensamt initiativ från Attendo och Vuxenskolan. 
Motsvarande klubb kommer att startas i Kista i bör-
jan av nästa år. 

 

Johannes berättar att de boende kan ta kontakt 
med honom för att berätta om saker som behöver 

förbättras men även berätta om saker som fungerar 
bra. Han ser sig som “brevbäraren” som ser till att 
klubben får reda på eventuella problem så att man 
kan lösa dom. Det är en viktig arbetsuppgift, efter-
som alla hyresgäster inte kan eller vill berätta om 
saker som inte fungerar med personalen som job-
bar på boendet. För att lyckas med sitt uppdrag som 
“brevbärare” behöver emellertid Johannes hjälp av 
Attendo att informera de boenden att man kan ta 
kontakt med honom. 

 

Mats Nilsson från Vuxenskolan fungerar som han-
dledare på mötet och han berättar bl.a. om dansen 
på Fryshuset, teaterföreställningar och fester på an-
dra gruppboenden. Lisa och Assar uppskattar verk-
ligen den här typen av information. Nu gäller det 
att tillsammans med personalen och kompisarna på  
gruppboendet planera in alla roliga aktiviteter.
 
Redaktionens kommentar: Det här är ett fint ex-
empel på hur man kan förbättra delaktigheten för 
hyresgäster på grupp- och serviceboenden. Beröm 
till Attendo som på det här sättet visar allvar med 
att man vill säkerställa kvaliteten i sitt boende. Med 
spänning väntar vi på motsvarande initiativ från 
kommuner och andra omsorgsoperatörer.

Text och bild: Ulf Uddsten

- ett sätt att öka delaktighet för hyregäster i grupp och serviceboende

Bostadsklubb

Assar

Lisa

Johannes
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En vacker höstdag i november 2012 blev jag  
inbjuden till Attendos nybyggda gruppboende 
i Södertälje. Den nya gruppbostaden ligger på 
Malmbergavägen 2 i Södertälje och har plats för 
6 hyresgäster. Boendet kommer att öppnas i mit-
ten av januari 2013.  Jag visades runt av Veronica  
Myhrström och  Cecilie Klemetsen.

Cecilie som är ansvarig för boendet tyckte att bygget 
framskridit mycket snabbt. Ett år har det tagit från 
att man fått klartecken att börja bygga till inflyttning. 
Hon var även nöjd med hur hon har fått påverka ut-
formningen av boendet men hade gärna sett att de 
blivande hyresgästerna kunnat vara med i byggpro-
cessen. Eftersom de blivande hyresgästerna inte var 
kända vid byggstart, har man istället träffat och tagit 
in synpunkter från bland annat FUB i Södertälje. På 
så sätt har man ändå kunnat bygga med de tilltänkta 

hyresgästernas bästa i fokus.

Gruppbostaden i Södertälje har stora lägenheter 
med anpassade gemensamhetsutrymmen. Den  
ligger i ett lugnt villaområde med närhet till såväl  
affärer som friluftsområde och har goda kommuni-
kationer till Södertälje centrum.

Jag är fullt medveten om att en väl fungerande  
gruppbostad beror på många andra faktorer än 
hur byggnaden ser ut men ändå är det en bra bör-
jan med fina lägenheter som har bra planlösning.  
Gruppbostaden har därmed goda förutsättningar att 
bli ett attraktivt boende.

Är du intresserad av Attendos gruppbostad i Söder-
tälje, ta då kontakt med Cecilie Klemetsen  
på 070 688 5710 eller cecilie.klemetsen@attendo.se

Personlig assistans
för personliga människor

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

Annons

Besök på en blivande gruppbostad i Södertälje
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Aktuellt

Socialstyrelsen kommer under november att 
inspektera 100 LSS-boenden för vuxna personer 
med utvecklingsstörning eller autism. I 10 av 52 
berörda kommuner granskas också skälen bakom 
långa väntetider för verkställande av beslut om  
insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service.
 
- Vi vet att det finns stora behov av tillsyn av  
boendemiljön för personer med omfattande  
funktionsnedsättningar. För många är det svårt att 
föra sin egen talan, därför vill vi nu försäkra oss 
om att dessa personer får de insatser och goda 
levnadsvillkor som de har rätt till enligt lag, säger 
Socialstyrelsens projektledare Margaretha Addén 
Mårtensson.
 
Lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, LSS, ger rätt till individuellt anpassade  
insatser som stärker personens förmåga att leva ett 
självständigt liv.
 
- Bostäder med särskild service är viktiga eftersom 
de är dessa personers hem, oftast under ett helt liv. 
Vi kommer därför att fokusera på de boendes in-
flytande, delaktighet och självbestämmande, säger 
Margaretha Addén Mårtensson.
 
Insatser måste vara frivilliga

100 gruppbostäder i 52 kommuner, slumpmässigt 
fördelade över landet, ska innan november månads 
utgång tillsynas. Socialstyrelsen kommer bland  
annat att inspektera om lokalerna är lämpligt utfor-
made, antalet boende, vilken bemanning som finns, 
den dokumentation som förs i bostäderna samt 
vilken kompetens personal och verksamhetschef 
har. Förvaltare och gode män kommer att få besvara 
en enkät medan chefer, personal och boende kom-
mer att intervjuas.
 
- Vi kommer att ta reda på om det förekommer 

skydds- och tvångsåtgärder och inskränkande åt-
gärder, säger Margaretha Addén Mårtensson och 
betonar att alla insatser enligt socialtjänstlagen och 
LSS måste baseras på frivillighet.
 
Problem med långa väntetider

I 10 av de 52 kommunerna kommer även så kallade 
ej verkställda beslut att granskas. En person med 
funktionsnedsättning som har beviljats särskilt bo-
ende kan ibland få vänta länge på att få en plats i 
en gruppbostad. Detsamma gäller om han eller hon 
har beviljats en kontaktperson. Den 1 januari i år 
fanns 841 beslut om bostad med särskild service för  
vuxna enligt LSS inrapporterade till Socialstyrelsen 
som inte var verkställda i landets kommuner.
 
- Vi vill med denna tillsyn få bättre kunskap om  
orsakerna till problemen med långa väntetider, säger 
Margaretha Addén Mårtensson.
 
Resultatet av den nationella inspektionen kommer 
att sammanställas till den sista januari 2013. Det 
ska utgöra en del av underlaget till Socialstyrelsens  
arbete för genomförandet av funktionshinder- 
politiken inom myndighetens verksamhetsområde 
och kommer att redovisas till regeringen i mars. Till-
synsresultaten kommer också att redovisas i Social-
styrelsens tillsynsrapport 2013.

Socialstyrelsen inleder nationell granskning av gruppbostäder
 

Socialstyrelsens pressmeddelande från 2012-10-24

Vilka kommuner ska granskas i länet?
Sollentuna

Botkyrka 

Salem

Täby

Norrtälje

Södertälje
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Kom och prata ekonomi!
Vi bjuder in till en kväll om ekonomi. Vi tänker samtala i grupper om olika ämnen.  

Arbete – om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
Ersättningar och ekonomiskt stöd – om exempelvis aktivitetsersättning  och sjukersättning. 
Boende – kostnader som rör hyra och exempelvis bostadstillägg. 
Arv - hur kan man undvika att allt inte går till hyra.
 
Datum: Torsdagen den 7 februari
Tid: 18:00 till 20:00
Plats: Handikappförbundets samarbetsorgan, Sturegatan 4 A, Sundbyberg. 
Om ni är intresserade anmäl er till Lena Håkansson, lena.hakansson.fub@telia.com eller 08-546 404 56

Vi startar nu en fråge- och svarsspalt.  
Man kan skicka frågor till Länet Runt så visar  vi dem 
i tidningen. Man kan också skicka in svar på frågor 
som kommit upp i tidningen.  Frågorna kan handla 
om vad som helst. 

Skicka in frågorna till kanliet på e-post 
lena.hakansson.fub@telia.com eller 08- 546 404 56.

Bildarkiv 

Efterlysning
Skicka gärna in bilder som vi kan använda i Länet 
Runt. Om det är bilder på personer så måste de 
vara tillfrågade först och namn ska vara med. 

Skicka in bilderna till kanliet på e-post 
lena.hakansson.fub@telia.com 

De mest lästa inlägget

FUBbloggen 
Under perioden september till mitten av november 
var de mest lästa inlägget på FUBbloggen.se 
Mitt hem är min borg. 

Inlägget handlar om en kvinna som tvingas att flytta 
från sitt gruppboende efter ett flertal år. 

Ni kan läsa inlägget här  
www.fubbloggen.se/2012/10/15/mitt-hem-ar-min-borg/ 
 

Frågor och svar

Aktuellt
NkA:s nyhetsbrev på webben

Information
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga som bland 
annat arbetar med flerfunktionsnedsättning har nu 
ett nyhetsbrev på webben  

Läs nyhetsbrevet på www.anhoriga.se

Goda exempel
Efterlysning
Vi efterlyser här ”Det goda exemplet” som vi vet 
finns, men som vi sällan skriver eller pratar om. Det 
kan handla om fritid, LSS eller något annat. 

Skriv till emanuel.mork.fub@telia.com eller  
lena.hakansson.fub@telia.com



Runt Länet
Botkyrka
Kan droppar urholka stenar?

FUB i Botkyrka-Salem har sedan flera år tillbaka 
öppna sammanträden. Till varje sammanträde bju-
der vi in någon ansvarig politiker eller tjänsteman. 
Vår Klippan-kommitté brukar ha möte samtidigt.  

I oktober var gästen Jens Sjöström, vice ordförande 
i kommunstyrelsen och ansvarig för bl.a. personal-
frågor och demokratifrågor. En dryg timmas samtal 
om ett särskilt ungdomsråd för unga med  
intellektuella funktionshinder, demokrati, samhälls-
byggnadsförvaltningen, boende m.m. Samtidigt 
fanns Iréne Cederborg på besök hos Klippan för att 
tala om fritidsfrågor. Iréne är anställd på kultur-och 
fritidsförvaltningen för att jobba med fritidsfrågor. 
Aktuellt  just nu är fritidsgårdsverksamheten. 

I december kommer Ebba Östlin, ansvarig för funk-
tionsnedsättningsrådet i Botkyrka och ordförande i 
utbildningsnämnden. Sommarstängning av  
fritidstillsynen på särgymnasiet är en given fråga. 
Liksom det förhållandet att gymnasiet ska rymma 
60 elever men i dag finns det nära 100 elever där. 
Våra elevers rätt till att välja skola kommer säkert 
också att diskuteras.

Nyligen hade vi samrådsmöte med verksamhet-
schefen för daglig verksamhet. Frågor om   
sommarstängning, semesterersättning, under-
sökning om lunchförutsättningarna och särvux var 
några frågor. Vi har tidigare lyft frågan om våld mot 
kvinnor med funktionsnedsättningar. Nu är frågan 
på dagordningen.

Två gånger höst och vår träffar vi verksamhets-
chefen för boendena där vi tagit upp en rad frågor 
om boende, ”sunkigheten” i boendena, byggplaner, 
kompetensfrågor men också mjuka frågor som  
handlar om omsorgens innehåll, mat, hälsa, om-
vårdnad. Vi får information om det som är aktuellt 
inom förvaltningen och kan reagera direkt på det. 

Vi har i två år nu lyft frågan om renoveringsbehoven 
i boendena. I höst har man antagit en  
renoveringsplan för samtliga boenden. 
Verksamhetsansvariga i Salems kommun träffas två 
gånger per ”termin”.

I Botkyrka kommun försöker vi följa alla de öppna 
sammanträden som vård- och omsorg har. Då   
lyssnar vi av de frågor som gäller vår målgrupp sam-
tidigt som vi läst in de handlingar som hör till dessa 
frågor. Vi skriver frågor och yttrar oss över budgetar, 
arbetsplaner. Möten med politiker och grupper av 
politiker förekommer också.

Vi har en engagerad styrelse. Vi träffas en gång i 
månaden och glädjande nog har styrelsen fått nya 
ledamöter i samband med det senaste årsmötet. 
Några problem med att få tjänstemän och politiker 
att delta i våra sammanträden har vi aldrig haft. De 
tycker tvärtom att det är roligt att komma och vi är 
noga med att inte ställa dem mot väggen utan att 
skapa hyggliga förutsättningar för ett samtal om det 
som vi på olika sätt är gemensamt engagerade i.

Nästa sammanträde ska vi avsluta med att ta fram 
föreningens intressekarta för minst tre år framöver. 
Vi ser fram mot att höra om hur andra föreningar 
jobbar.

FUB Botkyrka Salem genom 
Mai Eriksson, ordförande

Hänt i Huddinge
Med orden ”Utan dig, Ingen demokrati” bjöd  
Huddinge kommun in till Demokrati-dagar 15-20 
oktober 2012. Under sex dagar och i hela kom-
munen så var det ett fullspäckat program med 
många intressanta frågor. Många föreningar var 
med och arrangerade många spännande aktiviteter, 
även politiker var med på många möten. Här är ett 
axplock om vad som hände.

Huddinge
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Runt Länet
Mänskliga rättigheter med Pierre Schori, Godkända 
betyg i skolan med Ibrahim Baylan, Kom igång med 
facebook- hur gör jag för att komma igång, Panel-
debatter om delaktighet, demokrati och utveckling 
mm.

Vi i FUB visade ”Hur många lingon finns det i 
världen” med samtal efter filmen. 
Även en paneldebatt var vi med i som tog upp ”Kan 
man vara demokratiskt handikappad.” Det var 
FUB, Solrosen, ABF-teater och Dreamteam som var 
i panelen. Dreamteam är en fotbollsklubb, i alla  
åldrar, vars medlemmar har någon form av funk-
tionsnedsättning. Det blev en livlig debatt och 
många berättade att de är lite si och så med  
demokrati för personer med funktionsned- 
sättningar. Det var några politiker med som åhörare 
och de fick svara på många frågor om varför det var 
så i kommunen. Vad vi alla var överrens om är att 
alla måste lyssna till vad vi tycker, även om man inte 
kan prata själv eller har svårt att göra sig förstådd.
Det är andra året som Huddinge kommun anordnar 
Demokratidagar och det har nog redan blivit en 
tradition.

I år regnade höstupptakten på Sundby Gård in. Det 
var första gången sen vi startade. 
Tråkigt, men regnet öste ner den dagen.

Den 30 november är det sista gången som vi är på 
Midgård. Det kommer vi att ”Fira” med en avslut-
ningsdans. Den 18 januari startar vi upp med vårens 
danser. Ny danslokal är ABF-huset i Huddinge, 
där är det ett bra dansgolv och en stor fin scen. 
Det kommer med andra ord bli lika bra som på 
Midgård. Håll utkik på vår hemsida i januari, vi kom-
mer där att lägga ut all information om adresser, 
tider, orkestrar mm. www.huddinge.fub.se

14 december bjuder vi in till julbord på Rådstugu-
vägen 19. God mat och trevlig musik blir det som 
vanligt. Inbjudan skickas ut till våra medlemmar i 
november. 

16 december är det julfest på ”Huset” tillsammans 

med Solrosen. Björn och Linda spelar och sjunger 
julsånger och har vi tur så klär Linda ut sig till jul-
gran även i år.

Hej alla medlemmar!

I år händer det mycket med LSS-boenden i Norrtälje 
kommun.

Ett nytt boende i Hallstavik blev klart men när det 
skulle starta upp så ville de som ska driva det ha 
mer betalt än vad de kunde få. 
Nu är det ute på upphandling och boendet kan 
komma att drivas av någon annan.
Vi i FUB är med och bevakar det så mycket vi kan. 
Har du som medlem frågor eller funderingar om 
detta eller annat så ring oss i styrelsen.

Årsmöte: Måndag 25 februari 2013 i samlingssalen 
på ROS.
Vill du vara med i styrelsen eller hjälpa till på annat 
vis, kontakta valberedningen, Svante Sandgren, tel 
0176 – 175 10, eller styrelsen.

Ordförande Britt-Inger Halvorsen tel:  
070 – 356 64 4 8

Familjebad  i Hallstaviks badhus, Badhusvägen 3.  
Varannan söndag, jämn vecka kl. 18.00-20.00.    
2013: Start 13 januari, avslutning 19 maj.
Gratis för medlemmar, anhöriga och ledsagare.
Anmälan till Bror och Märta tel. 0176-506 32.    

Studieförbundet Vuxenskolan 
Ordnar kurser i matlagning, dans, torsdagsklubben,
musik, sång, färg och form, flytta hemifrån m.m.   
         
Vill du gå på kurs, ring till Ingalill så hjälper hon till 
och ordnar med allt.

Till våren behövs några nya cirkelledare, kontakta 
Ingalill om du är intresserad, tack.

Anmälan till Ingalill på SV. tel 0176 – 176 10

Norrtälje
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Runt Länet
Nacka-Värmdö
Julbord

Det årliga Julbordet blir den 16 december.
För första gången blir det på Tollare Folkhögskola.
Håll utkik efter nästa medlemsbrev angående tid,
kostnad och anmälan.

Fikaträffar

Datum för fikaträffarna under våren kommer att
finnas på vår hemsida www.nacka-varmdo.fub.se.

Disco

Våra populära söndagsdiscon fortsätter under 2013 
med start sista söndagen i januari.

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.

Sollentuna-Väsby-Sigtuna

Entré: 75:–
För ledsagare 25:– 
(fika & bulle ingår)

Dans för unga/vuxna med funktionsnedsättning

Beställ Färdtjänst (taxi) till:
Arena SATELLITEN som ligger på 
Allfarvägen 4 vid busstorget Sollentuna station. 
Lätt att ta tåget till Sollentuna station, 
uppgång mot busstorget.

(Information 08-579 228 60, 579 228 65)

VÄLKOMNA!

Lördag 1 september 2012
Klockan 18.30–21.30

Dans till 

DizCoverDans till 

DizCover

Höstens danser: 29/9, 27/10 och 1/12.

Dans för unga/vuxna med funktionsnedsättning
Kommande danser: 26/1, 23/2, 16/4, 27/4, 25/5  
Entré: 80 kronor, ledsagare 30 kronor.
Adress: Allfarvägen 4, Sollentuna.  

Stockholm

Fritidsaktiviteter 

Ännu en termin är snart slut och det stundar  
avslutningar i alla våra fritidsaktiviteter. Se här 
nedan när din aktivitet slutar i december och  
börjar i januari.

Bowlingen på Birka Bowling har avslutning onsdag 
5 december och torsdag 6 december. Vårterminen 
startar onsdag 9 januari och torsdag 10 januari.

Familjebadet  i Långbrobadet slutar söndag 9  
december och startar igen söndag 13 januari.

Kören på Färgargårdstorget 1 slutar tisdag 11  
december och startar igen tisdag 8 januari.

Barngymnastiken i Södermalmsskolan slutar 
lördag 8 december och startar igen lördag 12 
januari.

Dansen för barn 10-15 år i Högalidsskolan slutar 
tisdag 11 december och startar igen tisdag 8  
januari.  

Vuxengymnastiken i Matteus skola slutar måndag 
10 december och startar igen måndag 7 januari. 

Innebandy för barn 7-12 år startar upp när vi fått 
minst 6 stycken anmälningar. Anmälan sker till 
kansliet via info@fubstockholm.se eller tel: 
600 16 74.

Danser och discon på Fryshuset
Den sista ordinarie dansen i år är fredag 7  
december då Wretaz spelar men fredagen efter, 
den 14 december bjuder vi in till en Julfest på 
Fryshuset med julbord och dans till Häggarna. 
Priset är 250 kr och föranmälan krävs. Läs mer i 
separat inbjudan här bredvid!  

Nästa år startar danserna fredag den 11 januari då 
Date spelar. Hela vårens program anslås på  
hemsidan i början på december och skickas även 
ut till alla medlemmar senast i januari 2013                  
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Runt Länet
 
Personer sökes till stadens Funktionshinderråd
Varje nämnd och kommunägt bolag i Stockholm har 
ett funktionshinderråd knutet till sig. Råden ska ge 
funktionshindersynpunkter på Stockholmspolitiken. 
FUB Stockholm har representanter i 17 av stadens 
funktionshinderråd men det finns många vakanser i 
de övriga ca 10 råden. Nu uppmanar vi alla som vill 
ta chansen att vara med och påverka i angelägna 
frågor direkt i sin stadsdel att höra av sig till oss. Läs 
mer om vad det innebär att vara funktionshinder-
råd här: 

www.stockholm.se/FamiljOmsorg/funktionsned-
sattning/Tillsyn-organisationer-medinflytande/Han-
dikapprad/

Till sist, glöm inte att titta in på hemsidan,

www.fubstockholm.se , då och då. Där hittar du 
alltid det som är aktuellt i föreningen just nu och 
det kommer t ex snart information om flera spän-
nande föreläsningar under våren. Boka redan nu in 
10 mars i kalendern då det är årsmöte för både FUB 
Stockholm och Stockholms-Klippan. 

Kansliet håller mestadels stängt under mellandagar-
na men det går alltid att nå oss via e-post: info@
fubstockholm.se .

Vi önskar er en skön julhelg! 

FUB Stockholm
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm
Tel: 08-600 16 74
info@fubstockholm.se 
www.fubstockholm.se 

FUB Stockholm anordnade den 13  
november ett Öppet Hus inför skolvalet 
2013. 11 skolor och många minglande 
föräldrar kom denna trevliga kväll

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUB Stockholm 
bjuder in till  

JULFEST 
på Fryshuset 

Mårtensdalsgatan 6 

             fredag den 14 december 
klockan 18:00 till 22:00 

Vi äter julmat och dansar till Häggarna! 
 

Anmälan sker till kansliet, tel: 600 16 74.  
Pris 250 kronor som du sätter in på  

plusgiro 251958-5 (ange namn) eller betalar kontant 
till Eva Söderbärj på Fryshuset, senast fredag  

den 7 december. 
 

 

Öppet hus om skolan

..fortsättning Stockholm
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Södertälje
Runt Länet

Södertälje Simsällskap har sedan 1990 bedrivit 
Simmargården som är en föreningsdriven omsorgs-
verksamhet med profilen IDROTT, FRILUFTSLIV och 
FRISKVÅRD.

Verksamheten vänder sig till lindrigt och måttligt 
utvecklingsstörda ungdomar i åldern 12- 21 år. Ung-
domarna tillhör personkretsen enligt LSS (lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) § 9p7. 
Ungdomarna kommer från Södertälje-, Salems-, 
Nykvarns- kommuner. 

Verksamhetens mål:
• Vi vill att ungdomarna ska få möjlighet att ut- 
veckla sin personlighet, självförtroende, självkänsla 
och lära sig ta ansvar för sina handlingar.
• Vi vill hjälpa ungdomarna att klara av sitt vardags-
liv så självständigt som möjligt.
• Vi vill lära ungdomarna att fungera i grupp, vilket 
innebär att man måste visa hänsyn och respektera 
varandra. 
• Vi vill skapa ett större socialt kontaktnät, inom  
kamratkretsar och föreningsliv samt ge ung- 
domarna tillfälle att vara med jämlikar. 
• Vi vill förbättra ungdomarnas kroppskontroll, 
koordination, rörelseförmåga, kondition och skapa 
förutsättningar för ett bra och meningsfullt liv. 
• Vi vill att ungdomarna ska få pröva på idrotter och 
friluftsliv under variationsrika och lekfulla former 
samt lära sig om friskvårdens betydelse för att 
kunna leva sunt och må bra.

Verksamheten innehåller både individuella- och 
gruppmål. Vi stödjer och hjälper ungdomarna  
motoriskt, socialt och intellektuellt i sin vardag. 
Vi arbetar med kort- och långsiktiga mål i verksam-
heten.

För att uppnå de långsiktiga målen arbetar vi med 
individuella träningsprogram. Träningsprogrammen 
innehåller fysiska- och sociala aktiviteter. 

De fysiska programmen inriktas på kondition, 
styrka, uthållighet, balans och avslappning, t.ex. 
styrketräning, simning, Yoga, Pilates, Afrodans, 
stavgång, step up, massage, jogging, konditions-, 
reflex- och funktionell träning,

De sociala programmen inriktas på samarbete, 
kamratskap, ADL-träning (aktiviteter för dagligt liv), 
tid- och rumsuppfattning, t.ex. drama övningar, 
laga och handla mat, hund-, kalenderprogram och 
bussträning 
Några av aktiviteterna bedrivs utanför Simmar-
gården t.ex. på Actic-Sydpoolen och Friskis och 
Svettis.

Pedagogiken tydliggörs genom att vi använder oss 
av pictogrambilder, aktivitetslistor, foton och olika 
scheman.

De fysiska- och sociala programmen skapar social 
gemenskap och stärker kamratskapen mellan  
ungdomarna. Genom de olika metoderna i 
verksamheten skapar vi trygghet, ökar  
ungdomarnas självkänsla, självförtroende och 
tränar dem till att bli självständigare för att senare i 
livet kunna få ett innehållsrikare vuxenliv.

Vill du veta mer om vår verksamhet gå in på  
www.sss.se/simmargard/
eller hör av dig till Kjell Ståhlberg eller Marianne 
Höglund, verksamhetschefer på Simmargården  
tel. 08-550 309 25

Simmargården

Dans på Tombon se tidningens baksida.
Adress: Campusgatan 26, Södertälje.
Tid:      19.00 – 22.00
Entré:   120 kronor, ledsagare gratis.
Disco. Discot kommer att fortsätta under vår- 
terminen, men datum är ännu ej fastställda.
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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 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

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
070-98 478 56 

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,  
Stockholm
katarinagaram@gmail.com

LEDAMÖTER
Krister Ekberg,  
Stockholm
krister.ekberg@hotmail.se

Stefan Westerdahl,  
Botkyrka-Salem

ERSÄTTARE
Helene Granath,  
Huddinge
helengladh@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

Sollentuna
Lennart Bäck, 070-98 478 56

Stockholm
Christina Bywander Sundström 
070-370 97 47

Läns-Klippan    



Posttidning B

Den 11 januari  
spelar Date på  
Fryshuset

Den 19 april spelar 
Voize på Fryshuset

Danser i Länet vinter/vår 2012/2013
För mer information läs under respektive lokalförening

Den 8 februari spelar  
Cavalkad på Fryshuset

December
  7 Wretaz                Fryshuset  Stockholm
  7 Trippel X  Midgård  Tyresö-Haninge
14 Kiwi Band  Trombon  Södertälje-Nykvarn

Januari 
11 Date               Fryshuset  Stockholm
18 Björn & Linda               ABF-huset, Huddinge Huddinge
18 Take Five              Trombon  Södertälje-Nykvarn
25 Calinnaz              Fryshuset  Stockholm
27 Disco               Arlanda gymnasium Sollentuna-Väsby-Sigtuna

Februari
  2 DIBZ                Trombon  Södertälje-Nykvarn
  8 Cavalkad  Fryshuset  Stockholm
15 Cassius Clay  ABF-huset, Huddinge Huddinge
15 Disco                 Fryshuset  Stockholm
15 Frontline               Trombon  Södertälje-Nykvarn
22 Willez                Fryshuset  Stockholm
24 Disco                Arlanda gymnasium Sollentuna-Väsby-Sigtuna

Mars
  1 Music Men  Trombon  Södertälje-Nykvarn
  8 Barbados  Fryshuset  Stockholm
15 Löpsjötorparn               ABF-huset, Huddinge Huddinge 
15 Disco                Fryshuset  Stockholm
15 Effect                Trombon  Södertälje-Nykvarn
22 Effekt                 Effekt                 Stockholm
24 Disco                 Arlanda gymnasium Sollentuna-Väsby-Sigtuna

April
  5 Frontline  Fryshuset  Stockholm
12 Reminders  Trombon  Södertälje-Nykvarn
19 Voize                 Fryshuset  Stockholm
26 Edwings  Trombon  Södertälje-Nykvarn
28 Disco                Arlanda gymnasium Sollentuna-Väsby-Sigtuna

 Plats   Arrangör

 Plats    Arrangör

 Plats   Arrangör

 Plats   Arrangör

 Plats   Arrangör


