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Som ni säkert minns har FUB samarbetat med Teater Blanca. De meddelar nu att 
de har filmpremiär den 20 december. Vi är mycket stolta över samarbetet med 

dem och ser fram emot resultatet. Läs gärna mer på bloggen 
 

http://teaterblanca.blogspot.se/ 
 

 
Välkomna att träffa mig på Café Draget! 
  
Hösten är här på riktigt efter en lång och skön sensommar. Träden lyser med 
sina starka färger och ger ny energi för oss som arbetar med FUB Uppsala.  
Jag jobbar t ex regelbundet på Café Draget, vårt eget FUB-café. Caféarbetet 
ger mig bra tillfällen att träffa våra medlemmar. Det är annars inte lätt för mig 
som bor på landet att få till personliga möten. 
 
Under hösten bjuder jag därför in alla er som vill träffa mig personligen till Café 
Draget. Kom gärna och prata med mig. Vi behöver veta vad ni har ”problem 
med” eller funderar på så att vi kan föra vidare era åsikter till politiker och 
tjänstemän. Jag arbetar 18 november och 10 december på Café Draget,  
St Persgatan 21 mellan 18.00 och 20.30.  
 
Vi vet att det händer mycket när det gäller Daglig verksamhet just nu. Vi vet 
också att det många har personliga funderingar om hur man ska få vardagen att 
fungera. Men vi behöver veta hur just du har det så kom och prata med mig. 
Passa även på att ta en kopp kaffe på vårt trevliga café. 
 
Varmt välkomna till Café Draget 
Hälsningar Pia Ek,  
ordförande FUB Uppsala 
 

 



FUB Uppsalas styrelse 
I våras påbörjade vi en presentation av vår styrelse och andra som arbetar för FUB 

på olika vis. Här följer en presentation av två av FUB Uppsalas mest trofasta 
medlemmar.  

 
Bengt Löfgren, styrelseledamot 
Bengt, 60 år, är också en av de som 
varit medlemmar längst  i Uppsala 
FUB. Han jobbar på Tunagruppen, 
där packar han olika saker, 
möbeltassar och krokar och tar 
promenader. Han är född i Uppsala, 
uppvuxen i Gamla Uppsala. Bengt har 
sedan bott både i Rickomberga och 
Gränby innan han flyttade till 
Gottsunda 1981. På fritiden tycker 
han om att se på sport, speciellt 
fotboll, ishockey, tennis och friidrott. 
Bengt tycker också om att vara med 
på FUBs träffar och möten. Har även 
deltagit på Riks-Klippans årsstämma 
under flera år. 
 

Bo Olsson, styrelseledamot 
Bo Olsson har varit med i FUB sedan 
70-talet. Bo började som medlem i 
ungdomsektionen för FUB, där var 
han även ordförande cirka 4 år. Han 
arbetar idag på Uppsala Universitet 
på Blåsenhus och är sambo med sin 
fästmö Boel. Han håller gärna 
föredrag om sina egna erfarenheter. 
På fritiden tycker han om att gå ut och 
gå äta på restaurang och i bland gå 
på bio.  
Vill du ha kontakt med Bo, mejla: 
bo.olsson@blasenhus.uu.se 
 
 
 
 

  

 
 
Skolfrågor              
Skolan är numera en viktig fråga i politiken. Vi i FUB Uppsala hoppas att alla våra unga 
medlemmar som går i skolan trivs och får utvecklas efter sina egna förutsättningar. För 
att lyckas i skolan krävs bl a en god planering av pedagogerna och genomtänkta IUP:er. 
Många barn har dessutom särkskilda behov vilket även kräver välskrivna 
åtgärdsprogram. 
 
Tyvärr har det nu kommit ett förslag från Jan Björklund, skolministern, där man vill 
minska på lärarnas arbetsbörda genom att ta bort kravet på åtgärdsprogram. 
Åtgärdsprogrammen ska enligt förslaget endast skrivas om en målsman ber om det 
vilket enligt FUB skulle kunna ge förödande konsekvenser för våra medlemmar.  
 
Läs gärna mer om FUB:s åsikter på UNT:s hemsida: 
http://www.unt.se/debatt/ett-hart-och-kostsamt-forslag-2626780.aspx 

 
Är du intresserad, läs då gärna mer på www.skolverket.se. 
http://www.skolverket.se/regelverk/allmanna-rad/atgardsprogram-1.196156 

 

Saknar ditt barn åtgärdsprogram, tydliga IUP eller har ni andra frågor? 
Mejla oss så försöker vi hjälpa vi er.  



Blandad information   
 
Hemsidan Riks-FUB kan nu stolt visa upp sin nya hemsida www.fub.se och vår 
nya lokala sida är sammankopplad med riks-sidan. Tyvärr fungerar inte vår sida fullt 
ut ännu därför låter vi den gamla sidan står kvar tills vidare, www.uppsala.fub.se. Där 
finns information om t ex FUB-danserna och café Dragets verksamhet samt övrig 
kontaktinformation. Men gå gärna in och kika på vår nya, fina hemsida, 
http://www.fub.se/lokalt/fub-uppsala 
  
Rullstolsdansen på måndagarna ligger för tillfälle nere pga. för få anmälda. Vi 
vill gärna få igång gruppen igen. Har ni intresserade till våren så vore det toppen.  

LSS- råd och stöd Alla habiliteringsinsatser går via kurator, behöver du som 
brukare eller anhörig stöd från habiliteringen kontaktar du själv kurator. Habiliteringen 
har inget uppsökande kontaktansvar.  
 
Konsultativt stöd fd resursteam Skolans resursteam har bytt namn och 
heter numera konsultativt stöd. Här kan ni få hjälp om ni har frågor angående skolan. 
 

Bad på habiliteringen Medlemmar i FUB kan boka badtider på 
habiliteringens bad. Frågor? Kontakta Gunilla Blomstedt fam.blomstedt@telia.com 
 
Kulturparken startar en ny mötesplats i Uppsala. Vi i FUB välkomnar initiativet. 
Läs mer om deras arbete på hemsida http://kulturparken.wordpress.com/ 
 

 
 

 

 
Tallkrogen informerar     
Efter en härlig sommar med många läger för våra medlemmar stundar hösten och 
vintern även på Tallkrogen, FUB:s egen lägergård. Tomas och Kristina bjuder bl a in 
till Julhantverk den 4 december klockan 10.00- 15.00. Anmäl dig och var med och 
tillverka fina juldekorationer eller baka läckra tyska julbakelser med Rolf.  
Tallkrogen bjuder på en julinspirerad lunch. 

Är du nyfiken på verksamheten, gå in på www.tallkrogen-fub.se. 
  Föreningen FUB-gårdenTallkrogen 

  743 74 Björklinge  

  018-37 03 02 eller 070-727 03 02             

  www.tallkrogen-fub.se 
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