
 

 

Stärk LSS – Stärk oss! Den 3 december 2017 manifesterar vi tillsammans för LSS!  

Här nedanför finns flygblad som arrangörer kan skriva ut eller trycka upp. Del ut dem 

innan och under manifestationen.  

Mer material och info: www.fub.se/rädda-lss-manifestationer-3-december-2017  
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Hjälp oss rädda LSS! 
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