
FUB i Varberg bildades 1961. Detta har en särskild bakgrund i att de 
föräldrar som varje måndagsmorgon skickade sina barn med buss 
till den stora institutionen Hallagården i Heberg, kände att de hade 
mycket gemensamt. 
 
De behövde träffas och efterhand bildades föreningen. Detta var alltså år 1961 och på 
den tiden hade landstinget ansvaret för personer med utvecklingsstörning och så gott 
som alla från norra Halland hänvisades till Hallagården.
  Under ett 20-tal år hade föreningen sina möten hemma hos de olika styrelsemed-
lemmarna. Årsmötena hölls i regel i Folkets Hus. Styrelsen sökte länge efter en för-
eningslokal. Efter förhandlingar med kommunen lyckades föreningen få tillgång till 
en av granngårdarna på Sanatorievägen, som stått oanvänd några år. Vi hade nu en 
föreningsgård – FUB-gården. Inflyttningen skedde den 15 april 1983. 
  Kommunen äger gården. Enligt överenskommelse med kommunen har även Var-
bergs Omsorg och Särskolan verksamheter i gårdens lokaler. 

Konstnärskollektiv
FUB-gården byggdes redan år 1806 och i kommunens bevarandeprogram från år 
1991 har den hamnat i den högsta klassen som en ”Kulturhistoriskt särskilt värdefull 
byggnad som inte får förvanskas”.
  Gården är en av gårdarna i Karl Nordströms målning ”Granngårdarna”, som finns 
på Nationalmuseum i Stockholm (en kopia av denna målning hänger här bredvid). 
Karl Nordström bodde med sin familj i FUB-gården under tre somrar, 1893-95. Till-
sammans med konstnärerna Richard Bergh och Nils Kreuger bildade de konstnärs-
kollektivet ”Varbergsskolan”, som verkade i slutet av 1800-talet.
  Det är intressant att tänka på att dessa konstnärer säkert regelbundet träffades på 
FUB-gården som då ingick i den lilla byn Appelvik.
 
Trädgården
2011 påbörjades ett projektarbete av Marjot Vastersson, i syfte att skapa en handi-
kappanpassad upplevelseträdgård. Arbetet utfördes under hennes ledning av Gym-
nasiesärskolans individuella program, Byggprogrammet Peder Skrivares skola samt 
Gymnasiesärskolan, hantverk och produktion. Ett flertal företag bidrog med växter 
och ekonomiskt bidrag gavs av Sparbanksstiftelsen och Rebeckorna.
Under 2019 uppfördes en utomhusscen i trädgården. Arbetet utfördes av Särskolans 
byggprogram på Peder Skrivares skola med ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen. 
 
Dagens verksamhet
Idag används gården flitigt av både kommun och föreningar. Daglig verksamhet har 
aktiviteter månd-onsdag, Peder Skrivares skola är på gården under torsdagar och 
Mariedalsskolan har tillgång till gården på fredagar. FUB har sitt kansli på gården 
tillsammans med HRF och det bemannas alla dagar utom fredagar. På kvällar och 
helger är det ofta föreningsaktiviteter och möten, även anhörigstödet och andra lånar 
Gården för sina verksamheter. FUB har förutom detta även midsommarfest, allsång 
och MC-åkning varje år. FUB-Gården är i allra högsta grad en levande gård och idag, 
2020 pågår en  interiör uppdatering med bilder från de olika verksamheterna.
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