
Vår verksamhet i FUB Varberg 

FUB Varberg bevakar sina medlemmars intressen på många olika plan. Ett sätt är att anordna olika 

aktiviteter för att bryta isolering och försöka bidra till en bättre livskvalitet. 

De fasta aktiviteterna består, förutom års- och medlemsmöten, av Midsommarfirande, Allsång, MC-

Åkning, Höstfest och Luciafirande.  

Fantastiska Underhållningsbandet, under 

ledning av Calle Karlsson, är nog vår 

populäraste och mest kända verksamhet. 

Bandet är öppet för alla som vill vara med och 

de tränar höst- och vårtermin på 

Träslövsgården.  

De uppträder i olika sammanhang runt om i 

Varbergs kommun och håller även i 

föreläsningar om utvecklingsstörning och om 

sin verksamhet. 

 

Utöver dessa aktiviteter pågår ständigt ett påverkanspolitiskt arbete för att 

förbättra villkoren för de utvecklingsstörda och deras familjer. Detta sker bland 

annat genom KTRR, Kommunala tillgänglighetsrådets referensgrupp, där FUB 

sitter med som en av flera föreningar. Där behandlas olika kommunala beslut, 

både redan tagna och påtänkta. Vi driver bland annat frågan om 

Friskvårdspeng för alla som deltar i Daglig Verksamhet. 

Det påverkanspolitiska arbetet pågår även genom enskilda möten med olika politiker och andra 

makthavare i kommunen samt genom ett samarbete med andra föreningar. 

 

Styrelsen försöker även hjälpa och stötta om någon kommit i kläm eller stött 

på problem inom olika områden. Det kan handla om att ge rådgivning, 

vägledning eller vara med på möten med boenden eller i andra sammanhang.  

I riktigt svåra fall kan Willy Engelbrethsen, som arbetat i ett projekt med 

kvalitetssäkring för FUB Halland, hjälpa till då han har stor erfarenhet i rättsliga 

frågor. 

 

Att informera är också att påverka. FUB Varberg jobbar just nu, 2020, med att 

ta fram ett informationsmaterial till föräldrar. Det är förhoppningsvis ett 

material som kan underlätta för många familjer och även påverka politiker och 

ge dem insikt i vår grupps problematik. 

Vi försöker också, i möjligaste mån, informera och tipsa press och annan media, 

om vår verksamhet eller om saker som är på gång i kommunen.  

      


