
 FUB Nacka Värmdö      _                           Medlemsbrev mars 2017
 

Nu har föreningen haft årsmöte, den 26 mars! Ny styrelse blir enligt val följande; 

Katarina Berggren Ordförande, omval på ett år 
Camilla Sundman Sekreterare, har ett år kvar 
Lillemor Johansson Kassör, omval på två år 
Helen Borell Ledamot, har ett år kvar 
Lena Evrell Ledamot, har ett år kvar 
Lena Karman Ledamot, nyval på två år 
Annika Aspén Franzén Ledamot, nyval på två år 
 
Fonden Önskedröm: Du kan söka medel till något som ger guldkant, Vi kommer att dela ut medel 
till färre personer då styrelsen bestämt att sänka totalsumman. Skicka ett mail till: 
fubnackavarmdo@gmail.com eller brev till FUB c/o Hagvägen 8, 13231 Saltsjö Boo. Skriv ditt namn 
och dina kontaktuppgifter, samt vilket konto du har och vad du önskar medel till senast den 15 maj! 

Här kommer info om vårens aktiviteter! Du kan anmäla dig, eller vilka som kommer antingen via 
fubnackavarmdo@gmail.com Eller prata in ett meddelande eller sms:a till 070-515 79 89 eller 
076-199 86 18.  

● Den 31 mars kl 18:00 - 21:00 ordnar Värmdö Kommun DISCO på Ungkulturhuset Gurraberg 
i Gustavsbergs centrum (ovanpå Coop) för dig med funktionsnedsättning boendes i Värmdö 
och Nacka! Pris 50 kr, i priset ingår en lott samt en del att äta och dricka!  

● Den 22 april  kl 10:00 - 14:00 bjuder Läns FUB in till föreläsning om Hälsosamma vanor! 
Matprat som förändrar och info om en app som gör det enklare att laga mat; Mat Glad. 
Föreläsningen hålls på Läns FUBs kansli, adress: Landsvägen 50 A i Sundbyberg. OBS! 
Anmälan senast 7 april till stockholmslan.fub@telia.com eller tel: 08 54640456. 

● Den 14 maj har vi medlemsträff i Handikappforums lokal på Järla Östra skolväg 23, plan 1 
(portkod 8585)  kl 13:00 - 15:00! Då blir det DANS och fika med Tomaz som spelar för oss! 

● Den 26 april kl. 12:45 - 15:30 arrangeras en demonstration vid Sergels Torg! Vi spränger 
fördomar och värnar valfrihet och vårt människovärde. Arrangör och info www.kungsaga.se  

● Den  11 juni kl 12:00 träffas vi på Tollare folkhögskola, Åhlbergs väg 1. Då grillar vi korv 
och har trevligt ihop! FUB håller med korv och tillbehör samt serverar kaffe och kaka, du 
som äter/fikar betalar 20 kr på plats! Även personal betalar om man äter/fikar! 

 
Vi har ett sommaruppehåll och planerar att ses igen efter sommaren den 27 augusti, därefter den 
10 september, den 15 oktober och den 12 november. Julbord i december blir det också förstås! Vi 
ses i Handikapp Forums lokal på Järla Östra skolväg 23, plan 1, på våra träffar. Det kommer förstås 
ett medlemsbrev som berättar vad vi planerar för aktiviteter i höst! Titta gärna in på vår hemsida 
www.fub.se/lokalt/fub-nacka-varmdo där kan du läsa mer om våra aktiviteter och vad som händer 
lokalt i Värmdö och Nacka. Du kan också följa oss på Facebook: FUB Nacka Värmdö. 
Vi behöver utöka vårt medlemsregister med så många e-postadresser vi bara kan, så vi kan sända 
ut information snabbare och billigare än med frankerade kuvert! Du som vill ha vår information och 
utskick via e-post skicka ett mail med din e-postadress till fubnackavarmdo@gmail.com 
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