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Aktiviteter m m 

 

Bostad för era ungdomar?  
VIKTIGT möte för ANHÖRIGA till alla som vill flytta hemifrån de närmaste 5 åren!!! 

Tisdag den 13/10, klockan 18:30 – 20:30 i Grindtorpskyrkans lokaler. 

Grindtorpsvägen 4, Täby, se bifogad inbjudan. 

 

Höstprogram för TRÄFFPUNKTEN i Täby   
Under hösten öppet måndagar kl 18:00 – 21:00.  

(gäller även besökare från våra övriga kommuner)   

Se bifogat program    

 

Höstens danser på Fryshuset 
Se bifogat program 

 

FUB-dag på Skansen  
GRATIS inträde för FUB-medlemmar 

Onsdag den 26 augusti,  

klockan 10:00 – 16:00, se bifogat program 
 

Fadern – i faderns, sonens och försäkringskassans namn 
Arrangeras av anhörigstödet i Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och Österåker 

Tisdag den 29 september, klockan 19:00–20:00 

Tibbleteater, Attundavägen 1, se bifogat program 

 

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp 
Deltidsanställning enligt bifogad annons 

 

Information från våra kommungrupper: 
Täbygruppen fortsätter sina aktiviteter för att påverka kommunen till nytta för 

våra medlemmar med bl a: 

- Möte med kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam 

- Möten med socialnämndens politiska ledning 1-2 ggr/år 

- Möten med LSS-ledningen 4 ggr/år 

Har du någon viktig fråga som du vill att vi ska ta upp med våra kommuner?  

Kontakta:  Täby: Sören Wiklund, 0708-76 86 00, wiklund.soren@gmail.com 

 Vallentuna: Irene Öhgren, ui.ohgren@gmail.com  

 Vaxholm: Tina Bendelin, bendelinarrangemang@hotmail.com  

 Österåker: Jörgen Johansson, jorgen.johansson@nui.se  

 Danderyd: Lisa West Åkerblom, lisa.west.akerblom@gmail.co  
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Till dig som företräder person med utvecklingsstörning som idag eller de 
närmaste åren vill flytta till grupp- eller serviceboende eller annan särskilt 
anpassad bostad i Täby!   

 

Inbjudan till informationsmöte om möjligheterna till boende i Täby enligt LSS 
idag och de närmaste åren. 

Tid: tisdagen 13 oktober kl 18.30 – ca 20.30 

Plats: Grindtorpskyrkan 

Behovet av LSS-bostäder, särskilt grupp- och servicebostäder, i Täby är mycket stort. Enligt 
Täby kommuns behovsprognos för perioden 2016-2025 uppgår behovet 2016 till minst 36 
bostäder för att 2018 stiga till 63 bostäder. Ytterst få nya LSS-bostäder har tillkommit i Täby 
sedan 2007. Efter påtryckningar från FUBs Täbygrupp prioriterar dock nu kommunens 
politiska majoritet åtgärder för att tillskapa nya LSS-bostäder i Täby. 

FUBs Täbygrupp får ofta frågor från medlemmar, som i vissa fall har väntat i många år på 
boende i Täby, när ett bra boende i Täby ska kunna erbjudas. 

För att informera om olika boendeformer enligt LSS och om kommunens boendeplanering 
idag och de närmaste åren framöver inbjuder FUB i Södra Roslagen/Täbygruppen till 
informationsmöte med följande innehåll: 

1. Inledning av Sören Wiklund, sammankallande i FUBs Täbygrupp. 
 

2. Allmänt om de olika boendeformerna enligt LSS §9 samt lite om FUBs boendepolicy; Eva 
Borgström, ombudsman Riks-FUB  
 

3. Ansökningsförfarandet, utredning och beslutsfattande inför e vinflytt på ett LSS-boende. De 
olika boendeformerna i Täby samt planeringsläget för 2015 och de närmaste åren framöver; 
Marie Bildhjerd, chef avdelningen funktionsnedsättning, Social Omsorg Täby, Ann-Charlotte 
Bångman, biträdande chef avdelningen funktionsnedsättning, Social Omsorg Täby  
  

4. Paus med fika  
 

5. Läget, byggnationen och planeringen av kommande LSS-bostäder i Täby; fastighetsstrateg 
Joakim Qviding, Stadsbyggnadskontoret och projektledare Johan Dovärn, Kommunfastigheter  
 

6. Möjlighet att ställa frågor 
 

7. Kort avslutande information från FUB i Södra Roslagen/Täbygruppen, Sören Wiklund  

Vi är tacksamma för besked om du/ni kommer till mötet senast den 5:e oktober till Marianne 
Olbrant marianne.olbrant@telia.com  

 

Välkomna ! 

Sören Wiklund                      Marianne Olbrant                   Claes Oldin 

0708-76 86 00                      0703-681963                          070-266 27 53 
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Träffpunkten Täby - en mötesplats för vuxna med funktionsnedsättning 

Öppet måndagar 18.00-21.00 

PROGRAM HÖSTEN 2015 

Träffpunkten Täby Linbastuvägen 1, Täby (Fritidsgården Oasens lokal)Har du frågor?              

Britt Ljunghe Fritidskonsulent 08-55 55 97 73 

DATUM 
 

AKTIVITETER 
 

17-aug MUSIK MED KRISTER   

24-aug GRILLKVÄLL/ BIBLIOTEK 
 

LÖRDAG     
29-aug Vandring i Vallentuna. Se separat inbjudan 

 

31-aug MUSIK MED KALLE   

07-sep 
BIBLIOTEK/SKAPANDE 

X 

14-sep MUSIK MED KRISTER   

21-sep 
KAREOKE MED MAJJA 

 X 

28-sep                                               TACOKVÄLL                                    Kostnad:80 kr   

05-okt BIBLIOTEK/SKAPANDE X 

12-okt MUSIK MED KRISTER   

19-okt SKAPANDE X 

26-okt MUSIK MED KALLE   

02-nov BIBLIOTEK/SKAPANDE/DRAMA X 

09-nov MUSIK MED KRISTER   

16-nov DRAMA/SKAPANDE X 

23-nov                                         PANNKAKSKVÄLL MED BINGO          Kostnad:50 kr   

30-nov BIBLIOTEK/SKAPANDE X 

07-dec MUSIK MED KRISTER   

14-dec 
                   DISCO                                                                      

JULSKINKSMACKA        Kostnad: 20 kr X 
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Med alla sinnen är en dag för alla åldrar. 
Du får dansa, uppleva hur livet var förr, lyssna till berättelser och musik, 
ja allt det som Skansen har att erbjuda!

Välkommen till Skansen! 
Insläpp denna dag från klockan 9.00. 
Program mellan klockan 10.00 och klockan 16.00.

Bollnästorget 10-16

• Pröva på Afrikanska trummor med Atab

• Hör om du kan identifiera 3 enkla ljud

• Upptäck vad som finns i våra doft- och känsellådor

• Pröva på att blåsa såpbubblor

• Läs en bok på plats eller ta med den hem, lyssna på Talböcker

• Läs nyheter om vad som händer i världen och i Sverige på lättläst!

 Tidningsredaktion på plats

• Tipspromenad: Start och mål på Bollnästorget. Priser utlovas till alla!

• Skansen folkdanslag visar upp spelmännens instrument på Bollnästorgets scen

• Pröva på Cirkus med Cirkus Gränslös

Tingsvallen

• 10.10-11.10 Allsång på Tingsvallenscenen

• 12.30-13.30 Dans på Tingsvallenscenen

• 12-12.30 Minitennis med ATS (Anpassad Tennis för Stående) – kom och var med!

Skånegården

• 12 & 13  Visningar av Skånegårdens djur

    Studieförbundet Vuxenskolan teckentolkar utifrån TAKK

Moragården 

• 12 & 13  Visning av Moragården

    Studieförbundet Vuxenskolan teckentolkar utifrån TAKK

                       

Med alla sinnen onsdagen den 26 augusti 2015 på Skansen

FUB-medlemmar kommer in gratis på Skansen denna dag om de visar upp med-
lemskort. Ledsagare kommer in gratis om de visar upp ledsagarbevis eller intyg 
med telefonnummer och underskrift av enhetschef. Dagliga verksamheter 
kommer in gratis (ev mot uppvisande av ett FUB-kort per enhet).
Skolklasser anmäler sig på www.skansen.se.  Taxiadress: Sollidsbacken 9.
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TEATER

Fadern 
– i faderns,  
sonens och   
försäkringskassans  
namn
Välkommen till en varm och humoristisk teaterföreställning  
med ståuppkomiker Eric Löwenthal. Att ha ett barn med grav 
utvecklingsstörning betyder att man är förälder till ett älskat barn 
som aldrig växer upp. Eric är pappa till ett barn med särskilda 
behov och har erfarenhet av att möta både okunskap och  
fördomar. Med sin föreställning vill Eric skapa förståelse och 
nyfikenhet för en pappas glädjeämnen och utmaningar i ett  
annorlunda föräldraskap.

Från kl. 18.15 kan du mingla runt och ta del av information från 
anhörigstöd och FUB (För barn, ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörning).

Datum: 29 september
Tid: Klockan 19.00–20.00
Plats: Tibbleteater, Attundavägen 1
En föreställning arrangerad av Täby kommuns anhörigstöd i samverkan med 
anhörigstöd i Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommun.

taby.se/anhorigstod



Administratör: 
Ordning, reda och engagemang 20-25 timmar i månaden? 
  
FUB Södra Roslagen söker dig som på deltid kan arbeta med 
vår administration och information. Du har god ordning och reda, kunskaper inom området och 
gärna föreningsvana. 
Arbetet består av att: 

 Delta i styrelsemöten och föra protokoll, 6-7 ggr/år 

 Uppdatera vår WEB 

 sammanställa och administrera distribution av medlemsinformationen 4-6 ggr/år via post 
och mail 

 Underhålla medlemsregister 

 Eventuellt också hantera föreningens ekonomi 
 

Kontakta gärna vår sekreterare, Claes Oldin 070-266 2753 eller Arne Hedman 070-618 0027 
för mer information. 
Ansökan skickas som mail till claes.oldin@telia.com. 
 

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB i Södra Roslagen har cirka 450 medlemmar i 
Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker och Vaxholm. 

 

http://www.fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen 
 

http://www.fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen

