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Nyhetbrev #3 

Oktober 2015 

 Hej! 

Hösten har kommit och med den kommer många förändringar. Inom 

Riksförbundet FUB har en stor verksamhetsanpassning startats som kommer 

innebära förändringar och just nu är vi inne i en stor omställningsfas. 

Omställningen innebär att mycket ses över, däribland vårt arbetssätt, vilka 

resurser vi har, vilka arbetsområden som ska prioriteras och vad som ska 

prioriteras bort. Nu när vi genomför denna stora omställningsprocess så tittar vi 

inte bara på kansliets personal, vi ser även över arbetssätt för att få en 

organisation som passar till den ekonomi som finns idag.  

 

Just nu är vi mitt uppe i en kämpig tid, det finns en stor oro över FUB och hur det kommer att bli i framtiden på 

både kort och lång sikt. Orsaken till översynen är att förbundsstyrelsen i framtiden ska kunna lägga fram en 

budget i balans. Det ska vara balans mellan intäkter och kostnader. För att det ska bli möjligt måste bland annat 

den dagliga verksamheten på kansliet anpassas. Åtgärden beklagas men är nödvändig för att vi ska kunna 

fokusera på de områden som är viktiga för medlemmarna samt att ha en långsiktighet i att FUBs framtid 

säkerställs. 

Jag tror på den nya organisationen och har förtröstan att det här kommer att bli bra. Det kommer att bli 

tydligare vad man ska arbeta med och det kommer också vara tydligare vad man inte ska arbeta med. Det 

kommer finnas långsiktiga mål, mätbara mål med en god uppföljning. Detta arbete är jag säker på kommer att 

stärka hela organisationen.  

Riksförbundet FUB understryker med kraft att det intressepolitiska arbetet ska utvecklas för att våra 

medlemmar ska få ett gott liv. Det som kommer att bli mycket viktig för oss är att prioritera arbetsområden och 

våga prioritera bort. Dessutom ska samarbetet mellan förbundsstyrelsen, länsförbunden och lokalföreningarna 

bli bättre. Dessa två områden förutsätter att FUB skapar förutsättningar för ökad dialog till gagn för alla våra 

medlemmar.  

Finns det frågor och funderingar från er om verksamhetsanpassningen så hör av er till mig eller till någon i 

förbundsstyrelsen. Vi svarar gärna på era frågor istället för att det ska uppstå missförstånd, feltolkningar och 

ryktesspridningar. Det är dags för FUB att skapa förtroende, bygga tillit och bli en starkare organisation.  

 

Med vänlig hälsning 

Maria Sundström, Kanslichef Riksförbundet FUB 

maria.sundstrom@fub.se 

08-508 866 48 
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Påminnelse! Årets Äldrekonferens går av stapeln 18 november på Essinge konferens som 

vanligt. Årets program och inbjudan finns nu att ladda ner på http://www.fub.se/om-

fub/aktuellt/kalender/konferens-om-aldrande. Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av 

stöd till personer med utvecklingsstörning som åldras. Såväl chefer som medarbetare I vård och 

omsorg, anhöriga, politiker och beslutsfattare är välkomna.                                                                          

Sprid gärna programmet inom din kommun! 

___________________________________________________________________________ 

Friskis & Svettis skänker 100 cd-skivor till FUB 
 

Mini-Röris ger på ett enkelt sätt möjlighet till rörelsepaus under 

dagen. Målgruppen är 3-6 år. Mini-Röris är enkelt och passar lika 

bra ute som inne. Utgångspunkten är rörelseglädje till musik men 

med ambitionen att också ge motorisk och sensorisk 

grundträning för barnens utvecklingsbehov. Andra vinster med är 

träning av kroppsmedvetenhet, samarbete och 

avslappning/avspänning. Grundpasset är uppdelat i fem delar: start, på 

golvet, uppe, varva ner och vila. Delarna kan användas var för sig eller 

tillsammans. Hela programmet är cirka 20 minuter. Inga träningskläder 

behövs. Förutom grundpasset innehåller Mini-Röris 5 två 

bonuspass: Kompisyoga är ett cirka 13 minuters lekfullt yogapass som bjuder in till fokus och lugn. 

Med fokus på andning och närvaro ger passet plats för ett möte med både sig själv och kompisarna 

utan inslag av prestation. Hör & Gör utmanar och överraskar med ljud kopplade till olika rörelser. Här 

tränas framförallt uppmärksamhet och hörselsinnet. Som ytterligare ett verktyg för att få in korta 

rörelsepauser under dagen finns en rörelsekortlek.  

 

Lokalföreningar som vill få inspiration eller själva är intresserade av att starta rörelse-grupper för 

barn. Hör av er till Kristina Heilborn på Rikskansliet om ni är intresserade så skickar vi Mini-Röris 5 till 

er. Maila till kristina.heilborn@fub.se 

 

__________________________________________________________________________ 

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/konferens-om-aldrande
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/konferens-om-aldrande
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Nätverksträff för anställda inom FUB-rörelsen, tema lättläst 

Den 12:e november är det dags för höstens nätverksträff för anställda inom FUB-rörelsen. Mötet 
äger rum mellan kl. 10.00 och kl.16.00 på Elite Place Hotel, Sankt Eriksgatan 115, Stockholm. 

Förmiddagskaffe serveras kl. 09.30 för de som så önskar. 

Större delen av dagen kommer ägnas åt en kurs i lättläst med Ulla Bohman, Myndigheten för 
tillgängliga medier, som lärare. 

OBS! begränsat antal platser 

Sista anmälningsdag är 28 oktober. 
Anmäl dig genom att klicka på nedanstående länk. 

www.fub.se/nätverksträff-november-2015 
Välkomna! 

Iréne Engstrand 
Tel: 08-508 866 24 

___________________________________________________________________________ 

Avlutat projekt om familjestöd 

I tre år mellan 2011-2014 har Bräcke diakoni 

och RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade 

Barn och Ungdomar) bedrivit projektet 

Personlig Koordinator. Målet för projektet var 

att dels utveckla ett pilotprojekt med 

personer som fick rollen av koordinator för 

familjens behov och dels har man velat skapa 

en grund för etablering inom permanent 

verksamhet. Syftet var att koordinatorn skulle 

underlätta vardagen för familjer som befann 

sig i en problematisk situation, dels genom att 

fungera som länk till samhällets stöd och dels 

samordna aktörerna i familjens nätverk. Bakgrunden till projektet var att i de omfattande kontaktnät 

som finns runt familjer som har barn med flerfunktionsnedsättning var det lätt att familjernas behov 

inte kunde fångas upp.  

Det inte fanns någon som hade en helhetssyn runt familjerna och det uppstod ”hål” i nätverket. 

Projektet visade att när familjerna fick stöd i att förstå och tolka den information som gavs utifrån 

familjens situation blev de mer insatta i vilka rättigheter de hade men också vilka stödåtgärder de 

inte hade möjlighet att få. Koordinatorernas samarbete med familjerna innebar att de fick en 

förbättrad självkänsla med ökad insikt och överblick över sin situation. Förutom att deltagarna i 

projektet mådde bättre fick de även verktyg för att förstå hur de skulle gå till väga med att 

strukturera upp sin vardag. Familjerna var mycket positiva till det stöd de hade fått genom projektet 

och de upplevde att de fick en grund för att ta ytterligare steg när det gällde utbildning och 

försörjning.  Läs projektets slutrapport på www.brackediakoni.se 

 

http://www.fub.se/nätverksträff-november-2015
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Utbildningskommittéen 

Kommittén kommer att ha hösten första möte i oktober, men redan nu pågår arbetet med ett antal 

remisser på utbildningsområdet. Det är ”SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet” (SOU 2015:45), en 

regeringspromemoria ”Utbildningsgaranti i gymnasieskolan” och ”Rektorn och styrkedjan” (SOU 

2015:22). Kommittén fortsätter sitt arbete med att bilda en referensgrupp med ungdomar/unga 

vuxna med utvecklingsstörning som kommer att kunna hjälpa till med att ge en fördjupad förståelse i 

många frågor. Under hösten kommer också uppföljning av arbetet med politikerkontakter att 

fortsätta. Dels kommer dialogen med etablerade kontakter att fortsätta och dels kommer kommittén 

att följa upp andra kontakter med olika politiska partier från bland annat Almedalen.  

___________________________________________________________________________ 

Ny TV-serie från UR för gymnasiesärskolan 

I höst kommer den nya tv-

serien från UR om hur ett 

gäng ungdomar från en 

gymnasiesärskola i Kista 

bygger om 

uppehållsrummet på sin 

skola. I arbetet får de hjälp 

av olika inredningsexperter 

som Elsa Billgren, Johnny 

Krigström, Anna Braun och 

Maria Montazami. Totalt 

kommer det att bli 8 avsnitt 

som är 15 minuter vardera 

och alla har de olika tema. 
Fotograf Malin Nyberg/UR 

Tittarna får även lära känna deltagarna närmare då inspelningsteamet följer med och gör ”hemma-

hos”-reportage hos de medverkande programledarna. Programledare är Zafire Vrba som också 

medverkade i en annan UR-serie, Sexbyrån. Producent är Ulrika Johnsson och hon berättar varit 

oerhört roligt. Ungdomarna har fått upp ögonen på oss som jobbar med att göra tv-program när det 

gäller att vara tydlig och genomtänkt i inspelningsarbetet. Det har varit nyttigt och bra för oss alla i 

arbetslaget och vi har lärt oss mycket. Det blev många glada skratt och diskussioner som smittade av 

sig på arbetet med filmen.  -Ungdomarna lärde oss mycket om att vara sig själv, att inte spela roller 

utan att vara öppna, ärliga och accepterande. Det blev verkligen ett jättebra arbetsklimat. I 

november kommer vi ha möjlighet att under åtta veckor följa Sebastian, Amanda, Jens och de övriga 

ungdomarna i arbetet med att göra ett nytt fräscht uppehållsrum. 

___________________________________________________________________________ 
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Klippans Riksstämma och FUB:s Förbundsstämma 2016 

Stämmorna kommer att genomföras på Aronsborgs konferensanläggning i Bålsta, 4 mil utanför 

Stockholm. 

Lokalföreningar, länsförbund, länsklippan sektioner och lokala klippansektioner ska ha fått kallelse till 

respektive stämma senast 30 november 2015. 

Riksstämman pågår 19-20 maj och förbundsstämman 21-22 maj. Liksom tidigare år kommer Forum 

FUB att äga rum under fredag eftermiddag 20 maj och lördag förmiddag 21 maj. 

 

2016 fyller riksförbundet FUB 60 år och det ska vi fira! 

___________________________________________________________________________ 

Glöm inte att ta del av FUB:s remissvar 

Riksförbundet FUB är remissinstans och vi besvarar många 

remisser varje år. Glöm inte att ta del av dem. Remissvar från 

2015 hittar du här. 

___________________________________________________________________________ 

 

Barnrättighetsutredningen (S 2013:08) 

FUB deltar i utredningens referensgrupp, tillsammans med flera andra 

företrädare för olika organisationer med barnfokus. Utredningens 

ursprungliga uppdrag var att ta ställning till om konventionen bör 

införas som svensk lag eller inte. Efter Regeringens besked att FN:s 

Barnkonvention ska införas som svensk lag har utredningen i stället fått i 

uppdrag att föreslå hur det ska ske på bästa sätt. FUB:s företrädare har lyft fram de särskilda behov 

som barn med utvecklingsstörning har och vikten av att Barnkonventionens artiklar i alla delar även 

ska gälla dessa barn. Utredningen ska lämna sitt förslag i slutet av februari 2016. 

http://www.fub.se/asikter/remissvar/2015
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FUB i media ett axplock 

Om FUB:s rapport ”Hur störd får man vara i ert varumärke?” 

http://www.dn.se/debatt/tio-problem-som-osynliggor-folk-med-funktionshinder/ 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/halland/kunder-vill-bli-servade-av-utvecklingsstorda 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=6237395 

 

Om bristande hälsokontroll och ojämlik vård för personer med utvecklingsstörning. 

http://www.allehanda.se/allmant/angermanland/utvecklingsstorda-far-ingen-halsokontroll 

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/krav-p%C3%A5-%C3%A5rliga-h%C3%A4lsokontroller-f%C3%B6r-

funktionsnedsatta-3202637 

 

Om serien ”Heja Sverige”. 

http://www.tv4gruppen.se/TV4s-medieblogg/Valkommen-till-TV4-huset/mediebloggen/Magnus-

Tornblom/FUB-Heja-Sverige-Bravo-TV4/ 

 

Om det ojämlika stödet till funktionsnedsatta. 

http://www.dn.se/sthlm/yakob-3-far-ingen-assistent/ 

http://www.dn.se/sthlm/staden-overklagar-allt-fler-stodbeslut/ 

 

Om brottsutsattheten för personer med utvecklingsstörning 

http://www.expressen.se/gt/frack-kupp-mot-man-med-downs-syndrom/ 

http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/halland/1.2843957-polisen-kan-vara-bedragarna-pa-sparen 

 

Om Come together 

http://www.dagen.se/kultur/unga-svenskar-p%C3%A5-turn%C3%A9-f%C3%B6r-funktionsnedsatta-i-

tanzania-och-rwanda-1.394481 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6253983 

 

Debattartikel om Samhall 

http://www.dagensarena.se/opinion/fub-samhall-stanger-ute-personer-med-utvecklingsstorning/ 

__________________________________________________________________________ 

 

Har ni lokala nyheter som ni vill ha hjälp att sprida till media så tveka inte 
att kontakta mig.  

Kristina Heilborn, kristina.heilborn@fub.se 08-508 866 47 

 

___________________________________________________________________________ 

http://www.dn.se/debatt/tio-problem-som-osynliggor-folk-med-funktionshinder/
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/halland/kunder-vill-bli-servade-av-utvecklingsstorda
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=6237395
http://www.allehanda.se/allmant/angermanland/utvecklingsstorda-far-ingen-halsokontroll
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/krav-p%C3%A5-%C3%A5rliga-h%C3%A4lsokontroller-f%C3%B6r-funktionsnedsatta-3202637
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/krav-p%C3%A5-%C3%A5rliga-h%C3%A4lsokontroller-f%C3%B6r-funktionsnedsatta-3202637
http://www.tv4gruppen.se/TV4s-medieblogg/Valkommen-till-TV4-huset/mediebloggen/Magnus-Tornblom/FUB-Heja-Sverige-Bravo-TV4/
http://www.tv4gruppen.se/TV4s-medieblogg/Valkommen-till-TV4-huset/mediebloggen/Magnus-Tornblom/FUB-Heja-Sverige-Bravo-TV4/
http://www.dn.se/sthlm/yakob-3-far-ingen-assistent/
http://www.dn.se/sthlm/staden-overklagar-allt-fler-stodbeslut/
http://www.expressen.se/gt/frack-kupp-mot-man-med-downs-syndrom/
http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/halland/1.2843957-polisen-kan-vara-bedragarna-pa-sparen
http://www.dagen.se/kultur/unga-svenskar-p%C3%A5-turn%C3%A9-f%C3%B6r-funktionsnedsatta-i-tanzania-och-rwanda-1.394481
http://www.dagen.se/kultur/unga-svenskar-p%C3%A5-turn%C3%A9-f%C3%B6r-funktionsnedsatta-i-tanzania-och-rwanda-1.394481
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6253983
http://www.dagensarena.se/opinion/fub-samhall-stanger-ute-personer-med-utvecklingsstorning/
mailto:kristina.heilborn@fub.se
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FUB PRESENTERAR 

 

Blå hallen den 5 december, 2015 

Under pompa och ståt delar vi ut priser till de personer och företag som gjort stordåd. Vi gör galan 

för att ta plats, skapa mötesplatser och påverka samhället. Klippans styrelse är jury. Under kvällen 

kommer utmärkelser att delas ut och artister kommer spela. Efterfesten och dans hålls i Gyllene 

salen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biljetterna kostar 200 kronor för FUB-medlemmar och 400 kronor för icke FUB-medlemmar. 

Företagsbiljetter kostar 2000 kronor per biljett. 

Från klockan 12:00 den 15 oktober så släpps eventuellt överblivna biljetterna till andra. Då är det de 

som ringer eller mejlar först som får biljetter – max fem (skulle det bli många biljetter över, öppnar vi 

för större grupper) och företräde till de som är FUB-medlemmar eller har någon anknytning till FUB:s 

målgrupp. Biljettelefon 08 508 86 601 (tala in namn, telefonnummer och hur många biljetter) eller e-

posta till sos@fub.se 

__________________________________________________________________________ 

Gilla FUB på Facebook!  

Här hittar ni FUB:s Facebook-sida:  

www.facebook.com/riksforbundet.fub Även lokalföreningar, länsförbund och 

Klippan-sektioner kan använda en Facebook-sida för att sprida information till medlemmar som 

komplement till ett nyhetsbrev.  

mailto:sos@fub.se
http://www.facebook.com/riksforbundet.fub
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SV Kulturcollege kommer till Riksdagen 

 
FUB /Stiftelsen ALA  sitter i 

referensgruppen för Studieförbundet 

Vuxenskolan/Örebro:s Arvsfondsprojekt 

KulturCollege, ett nytt 

utbildningsalternativ för personer som 

har gått i gymnasiesärskolan. Onsdagen 

den 21 oktober har man möjlighet att 

träffa och diskutera med projektteamet, 

pedagoger och elever som deltar i 

utbildningen. 

Tid: 21 oktober kl.14.00-15.00  

Plats: Mittpoolen i Riksdagens Östra  

Anmälan: Anmälan senast den 19 oktober via e-post: per.lodenius@riksdagen.se 

 

 Frågor? Kontakta projektledare Maria Östby 072-220 72 39  

Presentationer görs av: 

Björn Brunnberg – avd. chef Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län  

Anna-Lena Thornberg och Maria Östby - projektledare SV Kulturcollege  

Pedagog och elever vid SV Kulturcollege  

Moderator: Per Lodenius (C) Riksdagsledamot 

___________________________________________________________________________ 

 

Stiftelsen ALA:s kartläggning pågår 

Tack alla ni som har skickat in idéer och förslag på angelägna ämnen kopplad till diagnosen 

utvecklingsstörning. Men vi vet att det finns mycket mer intressant att inhämta från våra drygt 

25 000 medlemmar! 

ALA:s kartläggning kommer att fortsätta under hela hösten så det finns gott om tid att fundera och 

diskutera tillsammans med familjemedlemmar, medlemmar i din lokalförening eller Klippan- 

förening. Som vägledning kan ni utgå ifrån följande frågor:  

Vilka områden önskar FUB:s medlemmar att det forskades mer om? Vilka forskningsområden väcker 

medlemmarnas nyfikenhet? Vilka områden vill man läsa mer om på ALA:s webbplats? 

Skriv gärna en rad till Judith Timoney, ALA:s handläggare: judith.timoney@fub.se 

PÅMINNELSE! 

mailto:per.lodenius@riksdagen.se
mailto:judith.timoney@fub.se
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Internationella nätverksträffen samlar projektaktiva från hela Sverige 

 

Vartannat år inbjuder Riksförbundet FUB lokalföreningar och länsförbund som arbetar med 

internationella utvecklingsprojekt till en nätverksträff. Årets träff ägde rum på Park Inn i Solna den 10 

-11 oktober och bjöd på tankeväckande presentationer om projektarbete i Bolivia (FUB Berg), 

Bosnien (FUB Stockholm & FUB Växjö), Nepal (FUB Örebro), Nicaragua (FUB Jämland & FUB 

Östersund), Rwanda (FUB Jönköping) och Sri Lanke (Gute Klippan). Träffen ger också projektaktiva ett 

tillfälle att diskutera framstegen och utmaningarna som uppstår i varje projekt och hämta energi 

inför kommande årets arbete. 

Ett ytterligare uppskattat inslag på årets träff var ett gästbesök från Come Together-projektets 

ambassadörer som visade ett filmat inslag från sitt besök i Tanzania och berättade om projektets 

pågående turné. 

Nytt för i år var en intervju med Janne Pettersson, Klippans representant i Internationella kommittén.  

Under 2015 och 2016 är Sverige ordförandeland för NSR (Nordiska samarbetsråd) och Janne är 

ordförande för den nordiska expertgruppen som finns representerad på NSR möten. Janne berättade 

om hur expertgruppen arbetar och vilka diskussionsämnen är aktuella. Janne fick ta emot en 

ordförandeklubba som får följa med till höstens NSR-möte i Rovaniemi! 

Träffen avslutades med ett samtal om flyktingkrisen och personer med funktionsnedsättningar.  

Alltför ofta blir gamla personer och personer med funktionsnedsättning kvar i hemlandet, trots 

pågående kring, eller blir kvar i de enorma flyktinglägren i grannländerna. Risken är alltför stor att de 

inte skulle överleva den enorma påfrestningen som en lång och farlig resa till Europa innebär. 

Men det händer att familjer kommer som har barn med utvecklingsstörning. Ett tips från träffen: 

FUB:s lokalföreningar kan kontakta flyktingsamordnaren på orten och berätta att viktig kunskap finns 

hos FUB:s medlemmar om en familj anländer och behöver stöd och hjälp. 

 

___________________________________________________________________________ 
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Axels och Sörens pott, en liten guldkant på tillvaron 
 

 
 
Hösten 2014 deltog ambassadörerna Axel Isaksson och Sören Olsson och tävlade för FUB:s räkning i 
PostkodMiljonären, vilket inbringade 150 000 kronor till vår organisation. Förbundsstyrelsen har 
beslutat att vinstsumman skall utdelas till rörelsens medlemmar. Detta via att enskilda medlemmar 
får möjlighet söka pengar ur ”Axels och Sörens pott”. Godkänd sökande får 1 000:- i bidrag. 
 
Till vad går det söka pengar? 
För att sätta ”en liten guldkant” på tillvaron, till sådant som ibland kan betraktas som ”onödigt” men 
som förgyller vardagen. 
 
Vilka kan söka pengar? 
Alla FUB-medlemmar som har rekryterat en ny medlem som betalar sitt medlemskap via autogiro. 
 
När kan jag ansöka? 
Från dags datum fram till dess medlen i potten är uttömda. 
 
Hur ansöker jag? 
Maila till fub@fub.se , skriv Axel och Sörens pott I ämnesraden. Uppge ditt namn, address, mail, 
medlemsnummer, kontonummer och namn och medlemsnummer på den nya medlemmen du 
värvat. 
 
Hur får jag veta att min ansökan är godkänd? 
De som tilldelas medel ur potten får besked om detta via mejl. En mejladress måste alltså uppges i 
ansökan. Övriga som inte får ett bidrag får inget besked. 
 
När får jag pengarna? 
Så snart som vi mottagit en komplett ansökan och villkoren är uppfyllda. Välkommen med din 
ansökan! 

mailto:fub@fub.se
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___________________________________________________________________________ 

 
 

Come Together-projektet 
fortsätter  
Tillsammans med artister från Östafrika har 

Come Together-ambassadörerna rest runt 

till Erikshjälpens second hand butiker i södra 

och mellersta Sverige och berättat om 

projektet och Tanzaniaresan vi gjorde i mars. 

Det har varit en intensiv och rolig turné 

uppdelad i en längre och en kortare del. De 

första tio dagarna gjorde vi turnén 

tillsammans med Baba Gurston från Kenya 

och under en kortare sväng till bl a Örebro 

och Göteborg var Sixmund från Tanzania 

med.  

På några av orterna besökte Come Together-

ambassadörerna även skolor. I Gävle blev 

det ett kul möte fullt av kunskap med elever 

på Thorén Business School som var väldigt 

intresserade av Tanzaniaresan och allas rätt 

till utbildning. Där blev det även en viktig 

diskussion om att det behövs fler möten 

mellan elever på särskolor och så kallade vanliga skolor. 

Come Together-projektet är ett samarbete mellan Riksförbundet FUB och Erikshjälpen och det har 

varit kul och givande att möta Erikshjälpen mer under den här turnén.  

På flera av orterna vi besökte har den lokala FUB-avdelningen och Erikshjälpens second hand butik 

dessutom redan ett samarbete. Tyvärr finns det bara få Erikshjälpen-butiker norr om Gävle. Vi trivdes 

bra när vi var på stämman i Luleå och berättade om resan, om möjlighet dyker upp åker vi förstås 

gärna norrut igen! 

I projektet jobbar vi också vidare med dokumentärfilmen om resan och med musiken. I samband 

med att Baba och Sixmund var i Sverige släppte vi deras låtar på Spotify. Länkar finns på 

www.cometogethereveryone.org 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

http://www.cometogethereveryone.org/
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Skriv lättläst!  
 

"Skriv lättläst! Annars kanske vi 

skriver "Läst, men inte förstått" på 

din text och skickar tillbaka den till 

dig" skriver Klippan.  

På Klippans webbplats finns en 

checklista för dig som skriver texter 

för personer med 

utvecklingsstörning.  

 

Du hittar den på http://www.fub.se/klippan/skriv-lattlast 

___________________________________________________________________________ 

Leva som Svensson 
 

Många har använt studiematerialet Leva 

som Svensson och startat en cirkel. I en 

cirkel talar vi med varandra och lär av 

varandra. Alla hjälps åt med det man är bra 

på. Några är bättre på att skriva. Några 

bättre på att fixa fika. Några är bra på att 

leta kunskap på internet. Man börjar med 

en fråga som är viktig för just dig. Så hjälps 

man åt att hitta en lösning. Målet är att 

ännu fler i FUB ska kunna lite mer om sina 

rättigheter – så att vi alla hjälps att återta 

LSS!  

Starta en studiecirkel – det är inte alls krångligt och materialet ger mycket stöd på vägen.  

Låt dig gärna inspireras av Annelie Sylvén Troedssons presentation på Forum FUB i maj  

Beställ här: LSS, Leva som Svensson, studiematerial         

 LSS, Leva som Svensson,studiehandledning 

___________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.fub.se/klippan/skriv-lattlast
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/leva_som_svensson_annelie_sylven_troedsson.pdf
http://www.fub.se/ebutik/lss-leva-som-svensson-studiematerial
http://www.fub.se/ebutik/lss-leva-som-svensson-studiehandledning
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Klippans nyhetsbrev 

I september fick alla Klippan ett nytt nyhetsbrev med tips och 

information. Det handlade om att Riks-Klippans styrelse träffade 

den finska ”Klippan” Steg för Steg, om ”Klippan har ordet” i Unik, 

om filmen Kropp och känsla, om motioner till Klippans riksstämma, 

nytt material om sexualitet och mycket annat. Klippan-sektionerna 

får nyhetsbrevet med papperspost till en postmottagare och en 

handledare fyra gånger per år. Det senaste nyhetsbrevet finns här. 

 

___________________________________________________________________________ 

 
Madeline Stuart, modellen som vill förändra världen, kommer till Sverige 
 

FUB har bjudit in Madeline och hennes 
mamma Rosanne till Sverige. Madeline Stuart 
kommer bland annat att vara en av 
prisutdelarna på galan i Stockholms stadshus 
den 5 december.  
 
För frågor runt Madelines besök i Sverige, 
kontakta Kristina Heilborn på rikskansliet 
kristina.heilborn@fub.se 
 
http://www.madelinestuartmodel.com/ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

                                                                

Ha en fin höst. Nästa nyhetsbrev kommer i december. 

 

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/nyhetsbrev_till_klippan-sektionerna_september_2015.pdf
http://www.madelinestuartmodel.com/

