
 
 
 
 
 
 
 
    februari 2014 

 
 
Hej Klippan-sektionerna! 
 
Här kommer årets första nyhetsbrev  
till alla Klippan-sektioner.  
 
Ta med nyhetsbrevet 
till Klippan-sektionens nästa möte. 
Ta gärna med det som kom före jul också, 
för det kanske ni inte har hunnit läsa tillsammans? 
 
Extra viktigt i kuvertet den här gången: 
Inbjudan till Klippans ordförandekonferens! 
 
Som vanligt: 
Mejla eller ring om ni har frågor. 
 
Varma hälsningar  
 
 
 
 

 Victoria Sjöström, informatör och webbredaktör 

 08-508 866 38   victoria.sjostrom@fub.se 
 
 
 
 
  

brevbrev

mailto:victoria.s@fub.se


  

Riks-Klippans styrelse  
 

Anders Peterson, ordförande  Fadder för Jämtland, Örebro 
070-569 29 68  och Värmlands län 
tisdagar och torsdagar 18:00-20:00 
anders.peterson@fub.se 

Stefan Bartsch  Fadder för Stockholms 
08-648 02 27 hem Uppsala och Gotlands län  
072-325 02 27  

Per-åke Berglund  Fadder för Gävleborg 
072-551 17 38 Västerbotten, Norrbotten 
tvalen51@live.se och Västernorrlands län 
 

Gunilla Karlsson  Fadder för Halland, Kalmar 
0346-147 21 hem och Kronobergs län 
073-031 73 04  
gunillakarlsson71@yahoo.se 

Anna Niklasson, vice ordförande  Fadder för Östergötlands, 
0510-67482 hem, efter 17:00 Jönköpings och Västra  
 Götalands län 

Markus Petersson  Fadder för Blekinge 
0707-76 62 57 samtal  och Skåne län 
070-776 62 34 bara sms  
mackan.gast@home.se 

Jan Pettersson  Fadder för Södermanlands, 
016-13 43 72 hem Västmanlands och Dalarnas 
072-927 47 20  län 

Det går också alltid bra att kontakta Conny Bergqvist  
på Riksförbundet FUBs kansli, 08-508 866 37.  

Riks-Klippan/Riksförbundet FUB 
Box 6436, 113 82 Stockholm 
klippan@fub.se eller 08-508 866 00. 

mailto:gunillakarlsson71@yahoo.se
mailto:klippan@fub.se


 
 
 
 

 
Nyheter och tips  

till alla Klippan-sektioner 
      februari 2014 
 
  

 Klippans ordförandekonferens 2014 
Den 26-27 april 2014 är Klippans ordförandekonferens. 
Ordförandekonferensen är på våren i år 
eftersom vi vill prata om valåret  
och vad vi kan göra under valåret. 
Under ordförandekonferensen kan ni träffa  
andra Klippan-sektioner och Riks-Klippans styrelse. 
Inbjudan till konferensen finns i det här kuvertet!  

  

 

”Klippan har ordet” i Unik 

Stefan Bartsch har skrivit ”Klippan har ordet” 
i första numret av Unik. 
Läs Unik tillsammans i Klippan-sektionen. 
I Unik finns mycket att prata om. 

  

 

 

Anna ska börja på särgymnasiet 

 
Lyssna på dokumentären om Anna! 
Anna bor med sin mamma och pappa i Stockholm.  
Hon är 15 år och älskar dans, sång och musik  
och sin pojkvän Gustav.  
Nu ska hon sluta nian och börja gymnasiesärskolan.  
Hon är nyfiken, men också lite osäker.  

     Vänd!  

träffasträffas



 Anna har Downs syndrom.  
Det är inget som hon själv tänker särskilt mycket på. 
Lyssna på UR:s webbplats: 
http://www.ur.se/Produkter/177288-Barnaministeriet-Dokumentar-
Anna-ska-borja-pa-sargymnasiet  
Tips: Det kan vara intressant  
att lyssna tillsammans i Klippan-sektionen. 
Prata om det ni hört! 

  

  Valet 2014 
Åtta av tio personer med utvecklingsstörning  
väljer att inte rösta. 
Men fler borde gå och rösta!  
Vi har tidigare berättat om projektet om Valet 2014  
som FUB, Klippan och Studieförbundet Vuxenskolan gör tillsammans. 
Målet är att fler personer med utvecklingsstörning ska gå och rösta. 
I sju kommuner i landet finns grupper som deltar i projektet.  
De får lära sig hur det går till att rösta  
och ta fram frågor som de vill ha svar på av politikerna.  
Sen blir det lokal valdebatt. 
Deltagarna ställer frågorna till politikerna. 
Projektet gör också ett material för studiecirklar. 
Det materialet kan alla använda,  
inte bara de som är med i projektet!  
Studiematerialet blir klart om några veckor.  
Riks-Klippans styrelse är referensgrupp  
under hela projektet. 
Projektet om valet 2014 kommer också vara med  
i Almedalen under politikerveckan.  

  

 Riks-Klippans styrelsemöten under 2014 
Riks-Klippans styrelse hade sitt första möte 31 januari-2 februari. 
Resten av årets möten:  
14-16 mars 
13-15 juni 
19-21 september  
14-16 november 
Styrelsen söker ofta personer som är intresserade  
av att arbeta med olika uppdrag, 
så hör gärna av dig om du är intresserad av någon särskild fråga. 

     Nästa sida!  
  

http://www.ur.se/Produkter/177288-Barnaministeriet-Dokumentar-Anna-ska-borja-pa-sargymnasiet
http://www.ur.se/Produkter/177288-Barnaministeriet-Dokumentar-Anna-ska-borja-pa-sargymnasiet


 

Lättläst-utredningen 
FUB har skickat in svar på remissen om lättläst-utredningen. 
Svara på en remiss betyder att säga vad man tycker.  
Läs om FUB:s remissvar här: www.fub.se/remiss-lattlastutredning  
Riks-Klippans styrelse har dessutom skickat in egna synpunkter. 

  

 
 

 

Vill du bli ambassadör för Come Together? 

I förra nyhetsbrevet fick ni veta vad Come Together är  
– ett projekt för att fler barn med funktionsnedsättning  
ska få gå i skola i Tanzania och Rwanda.  
Come Together letar efter fyra svenska ungdomar  
som vill vara ambassadörer för projektet!  
Ambassadörerna reser till Tanzania eller Rwanda  
och träffar barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.  
När ambassadörerna är tillbaka i Sverige berättar de  
om vad de har gjort under resan. 
Ambassadörerna ska vara mellan 17 och 23 år, 
ha utvecklingsstörning och gilla musik och kultur.  
Läs mer på webbplatsen för Come Together:  
www.cometogethereveryone.org Johanna Bergsten och Peter Pop  
 arbetar i Come Together. 

  
 Alla Väljare ska hjälpa alla att bli väljare 

Centrum för lättläst har fått pengar  
för att deras nyhetstidning 8 sidor  
ska göra val-webbplatsen Alla väljare.  
Webbplatsen startar den 1 mars. 
Där ska det finnas lättlästa texter om politik 
så att man själv kan jämföra partierna. 
Läs mer om Alla väljare på 8 sidors blogg: 
http://www.8sidor.se/blogg/2013/12/13/vi-vill-na-alla-valjare  

  

 

 

Skriv på för LSS – namninsamlingen fortsätter! 
FUB har samlat in namnunderskrifter 
för att regeringen ska förstå att LSS måste stärkas.  
Det går fortfarande att skriva under på internet, 
för vi vet inte när vi får lämna dem till regeringen. 
www.skrivunder.com/skriv_pa_for_lss  
Skriv bara under en gång - på en papperslista eller på internet.  

     Vänd!  

http://www.fub.se/remiss-lattlastutredning
http://www.cometogethereveryone.org/
http://www.8sidor.se/blogg/2013/12/13/vi-vill-na-alla-valjare
http://www.skrivunder.com/skriv_pa_for_lss


 

Delaktighetsmodellen 
Projektet med Delaktighet i Sikte 
Projektet är i full gång i Jönköping, Helsingborg  
och Bergs kommun i Jämtland. 
Vi har haft gemensamma temadagar  
med politiker, tjänstemän och personer med utvecklingsstörning. 
Vi hoppas att politikerna och tjänstemännen  
har fått nya funderingar. 
Vi har börjat utbilda vägledare i Delaktighetsmodellen. 
Det första steget är att vara med i en Delaktighetsslinga. 
I Jönköping möttes Klippansektionen Fyrklövern 
och personer från FUB-föreningens styrelse  
i en delaktighetsslinga. 
Det kom fram många bra förslag  
hur Klippan kan få mera inflytande i föreningen. 
FUB behöver också arbeta för ökad delaktighet. 
På riktigt. 
Vill du veta mera om vårt arbete så kan du kontakta  
Hans Nilsson (hans.nilsson@fub.se)  
eller Malin Holmén (malin.holmen@fub.se) 
som jobbar med projektet. 
 

 
  
  

Facebook 
Facebook är en mötesplats på internet 
som många använder.  
Välkommen att gå med i Klippans Facebookgrupp! 
Här kan man prata med vänner, byta tips  
och uppmuntra varandra.  

 Gilla också Riksförbundet FUB:s nya sida:  
www.facebook.com/riksforbundet.fub  

 

 

mailto:hans.nilsson@fub.se
mailto:malin.holmen@fub.se
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