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Jag gillar att träna 
handboll!

William Gårdeman och Isabella Forselius Gårdeman, 
mamma till William.

Fotografering inför finalen mot Ryssland. Övre raden från vänster: Sussan 
Eriksson (ledare), Sara Kristensson, Dennis Olsson Strand, Daniel Larsson, 
Ricky Landgraff, Kim Nilsson, Amanda Ferm (ledare) och Isabella Forselius 
Gårdeman (ledare). Sittande från vänster: Erika Eriksson Nylund (ledare), 
Jesper Eriksson Nylund, Mikael Islas Helgesson, William Gårdeman och 
Mulualem Negash.

William är glad för sin silvermedalj. 

Han fick den när han tävlade med  

sitt lag i handboll i Special Olympics 

Summer Games i Los Angeles i somras.  

Det är en av världens största tävlingar. 

 

– Det var jättekul att vara där. 

Vi hade trevligt och träffade väldigt många  

olika personer. Men framförallt tränade  

och spelade vi matcher. 

Sista matchen mot Ryssland var extra tuff. 

Vi förlorade till sist med 14-15. 

Men det blev silver för handbollslaget. 

Sverige tävlade i åtta olika idrotter. 

61 spelare från Sverige deltog i

tävlingen som pågick i 10 dagar.



Sverigelaget blev inbjudna av Svenska Handelskammaren i Los Angeles till en mottagning i Santa Monica. Där höll idrottsminister Gabriel Wikström 
ett uppskattat tal och spelarna fick också träffa ”Hollywoodfruarna”.

46 medaljer till Sverige

Alla idrottsgrenar tog medalj. 

Sverige lyckades väldigt bra i tävlingarna

och fick 46 medaljer. 

20 guld 12 silver och 14 brons!

William har tränat handboll sedan han 

var sju år. Men han gillar alla bollsporter.

Han spelar också fotboll, golf och innebandy.

Men mest tid går till handbollen.

– Man får bra kompisar i laget. 

Vi gör också annat tillsammans ibland, 

ser film och har pub-kvällar hos mig, 

berättar William med hjälp av sin pappa

Dag Gårdeman. 

Gillar djur och X-box-spel

William har precis kommit hem från skolan.

Han går i årskurs 3 på ”Min Skola” 

som ligger på Gärdet i Stockholm.

Och har nyss börjat årskurs tre på gymnasiet. 

– Jag praktiserar på ett stall där jag får rida

och på ett hunddagis. 

Jag gillar djur, konstaterar

William som är på väg till ett annat 

hunddagis för att hjälpa till. 

– Jag brukar åka dit efter skolan och 

att gå ut med hundarna, säger William.

Han gillar att ha mycket att göra. 

När han inte tävlar eller hjälper till på huddagis

lyssnar han på musik på sin iPad 

eller så blir det spel på X-boxen. 

Och självfallet är det basketspel, 

fotbollspel fotbollsspel som Fifa eller NHL

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: DAG GÅRDEMAN

Du som vill börja med någon sport inom  

Special Olympics hittar information på  

hemsidan: www.specialolympics.se/

Idrottsministern Gabriel Wikström träffade 
många av idrottsmännen som tävlade i Sum-
mer Games i   Los Angeles. Här får Alexander 
Engström en pratstund med ministern.

Alexander Engström träffade 
Idrottsministern
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Hon har nästan en halv miljon 

som följer henne på Facebook.

Madeline Stuarts dröm om att bli 

en berömd fotomodell har blivit verklighet.

Madeline kommer från Brisbane 

i Australien. Hon har Downs syndrom.

För några år sedan var hon på en 

modevisning och tyckte det såg roligt ut. 

Hon bestämde sig för att bli modell.

Tog henne på allvar

Hennes mamma tog hennes dröm på allvar

och hjälpte henne att börja träna

och äta bra, så Madeline gick ner i vikt.

Sedan tog Madeline kort på sig 

i fina kläder och la ut på nätet. 

Efter det fick hon erbjudande att gå modell. 

Först hemma i Australien.

– Det gick fort sedan. Andra modefirmor

ville också att Madeline skulle vara modell.

Ett viktigt budskap

Nu har hon rest över hela världen. 

Och hon har också ett viktigt budskap

om allas lika värde. 

Om att alla ska få ta plats

det spelar ingen roll om

Du har en utvecklingsstörning.

Madelines dröm  
gick i uppfyllelse
Madelines Stuart är en av världens  

mest populära fotomodeller. 

För en tid sedan gick hon modell 

på det finaste stället man kan var  

modell på. Catwalken i New York.

Så här svarade Madeline på den här frågan

som FUB ställde till henne: 

Vad skulle du vilja säga till människor med 

utvecklingsstörning i Sverige?

– Ha kul. Tro på dig själv. 
Var inte rädd för att leva 
och acceptera aldrig
att bli diskriminerad. Du är fantastisk!
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: FACEBOOK

Madeline Stuart får många uppdrag som fotomodell.  
Hon är jätteglad för det. 

Madeline Sutart på Catwalken under modeveckan i New York.



Det är den berömde konstnären 

Lars Lerin som driver konsthallen

tillsammans med sin man 

Manoel Marques Lerin. 

Konstskolan Linnea är en 3-årig konstutbildning

för personer med funktionsnedsättning.

Den ligger i Skärholmen i Stockholm.

Många besökare

Under utställningen som kallades MIX 

kom många besökare för att titta på 

all spännande konst eleverna och tidigare 

elever från skolan gjort.

Det var måleri, grafik och teckningar.

Både Lars Lerin och Manoel Marques Lerin 

tycker det är viktigt att ge många 

möjlighet att visa sin konst för publik. 

Alla ska få chansen

– Vi tycker att så många som möjligt

ska få chans att visa sin konst. 

Hit är alla seriösa konstnärer välkomna. 

Vi bedömer aldrig konst utifrån konstnären. 

Konst är helt enkelt konst,

oavsett vem som gör den, 

säger Manoel Marques Lerin,

chef för konsthallen Sandgrund.

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: WWW.KONSTSKOLANLINNEA.SE

Spännande 
konst  
i Karlstad

Under våren och försommaren 

visade konstskolan Linnea 

konst på konsthallen  

Sandgrund i Karlstad.
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Andreas Juliusson hämtar inspiration från Star Wars-filmerna. 
Han gör figurer i papp, kartong och lim.

Lars Lerin pratar med konstnären Magnus Sieurin som bland 
annat ställde ut teckningar på konsthallen. 

Manoel Marques Lerin med en kollega på museet.
Foto: Agneta Berghamre Heins.

Elever och före detta elever på konstskolan Linnea ställde ut på Lars 
Lerins konsthall Sandgrund i Karlstad.
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Sociala medier är när vi träffas på internet, till exempel på: 

forum på internet där man kan diskutera olika ämnen

bloggar och videobloggar, en del finns på Youtube

sociala nätverk som Facebook och Twitter.

Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig.  

Då skriver du såklart inte elaka saker om någon. 

Var snäll!

Bilder – fråga först

Var extra försiktig när du lägger ut bilder på andra 

eller skriver om andra människor.

Tänk efter om du tycker bilden skulle vara okej 

om det var en bild av dig.  

Men tänk också på att vi är olika. 

Så det bästa är att fråga först  

om du får lov att lägga ut bilder. 

Ta inte heller andras bilder. 

Skydda dig själv

Vad ska du göra om andra lägger upp saker  

som gör dig ledsen?

Om någon behandlar dig illa – gå därifrån! 

Kan man gå därifrån på internet? Ja!  

Det betyder kanske att du tar bort ditt konto  

om du får otrevliga kommentarer 

på dejting-webbplatsen 

eller att du tar bort en Facebook-vän som är elak. 

Det är också bra att anmäla personer  

som beter sig illa  

till den som är ansvarig för webbplatsen 

eller Facebookgruppen. 

Var snäll mot varandra  
på internet! 

När vi träffas på internet så är det också på riktigt!  

Fast vi inte ser varandra ansikte mot ansikte.
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Vill du träffa någon  

som du bara har pratat med på internet  

så ta alltid med en kompis. 

Bestäm träff någonstans där det är mycket folk. 

Ett fik mitt i stan är ett bra ställe. 

Berätta inte var du bor och  

eller ge ditt telefonnummer  

för någon som du bara har kontakt med på internet. 

Du ska aldrig berätta om ditt lösenord 

eller dina koder till bank eller kontokort.  

Inte ens om någon du känner frågar.  

Kom ihåg att folk kan låtsas vara någon annan.

Ta hjälp av andra.

Om någon till exempel frågar  

efter lösenord eller koder 

eller om du blir illa behandlad 

– visa det för någon i din familj eller din personal!

Det kan vara ett brott att skriva elakt om någon.  

Du kan polisanmäla om det händer sig. 

Ta hjälp av någon du litar på 

om du känner dig osäker.

Du är viktig!

De flesta tycker mycket om  

att umgås med andra människor! 

Både på sociala medier, på telefon  

eller att göra något tillsammans. 

En del blir beroende av att andra  

ska gilla deras bilder och texter på nätet. 

De skriver väldigt personligt om sig själva 

och kanske blir vän med personer  

som de inte borde bli vän med.

Prata med dina vänner  

om varför ni använder sociala medier 

och vad ni delar med er av. 

Genom att prata med varandra så lär man sig mer!

VICTORIA SJÖSTRÖM, WEBBREDAKTÖR PÅ FUB

Det här är en fortsättning på artikeln i Unik nummer 3. 

Har du några frågor om internet? 

Skicka dina frågor till klippan@fub.se eller  

till Unik, Box 6436, 113 82 Stockholm

mailto:klippan@fub.se
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Personens namn
FUB Nya vänner
Box 6436
113 82 Stockholm

Hej. Jag heter Kent och jag är 55 år. Jag bor i Gävle. Jag 
gillar att: gå på hockey, gå ut och äta och fika, spela bowling, 
åka på länsdanser och lyssna på dansmusik. Bio gillar jag också. 
Fiska gör jag om jag får tid. Önskar tjejbrevvänner i min ålder. 
Om ni bor i närheten så är det ett plus. Skicka gärna med foto.
Skriv till Kenta 086 

Söker en glad och trevlig flickvän eller tjejkompis. 
Jag heter Fredrik och är 49 år och jag bor i Ekerö kommun, i ett 
eget hus. Jag önskar att hitta en tjej att göra roliga saker med, 
till exempel att gå på bio, fika, promenera, cykla och picknick i 
naturen. Jag önskar hitta en snäll och omtänksam tjej, som är 
precis som jag som gör livet glatt och bli omtyckt och accepte-
rad för den jag är. För att min vill betyda mycket. Hör av dig. Jag 
kan inte svara på mejl, så skriv adress eller/och telefonnummer 
i svaret. Kram Fredrik
Skriv till Fredrik 149

Hej. Jag är en man på 61 år och bor i Jönköping. Söker 
efter en tjej mellan 45-50 år, som först kan leda till vänskap 
men som sen kanske kan utvecklas till ett förhållande. Mina 
intressen är: musik, film, promenader och träffa vänner. Tveka 
inte att ta kontakt med mig, så får du veta mer.
Skriv till Leif 150

Jag är en kille som vill brevväxla med en tjej. Du ska 
vara ärlig när du skriver brev. Din ålder skall vara över 50 år. Själv 
är jag en kille som är mycket ensam och jag skulle bli glad om 
jag fick en tjej att skriva till. Jag kommer från Norra Kalmar län. 
Skriv till Lasse 151

Hej, jag heter Sara och söker nya vänner som ska vara 
mellan 32 och 37 år. Tycker om att skriva brev. Mina intressen 
är: musik, skriva brev, resor, vänner, dator, musikkvällar, laga 
mat, baka, sola, festa och dans. Jag är 35 år och bor i Säter 
Gruppbostad. Jag vill ha brevvän.
Skriv till Sara 044

Hej, jag heter Anders och är 26 år gammal och bor i 
Hässleholm. Jag söker en tjej i åldern 20-26 år. Mina intressen 
är: bowling, filmer (som rysare, äventyr, Disney och deckar-
filmer), dramaserier, bio, tv-spel, resor utomlands. Jag har tre 
assistenter och bor i egen lägenhet.
Skriv till Anders 144

Så här svarar du:
1) Skriv ditt svar. Skriv din adress i brevet.
2) Lägg brevet i ett kuvert.
3)  Skriv namnet och numret på den person 

som du svarar till överst i adressrutan.
4) Skriv adressen till FUB.
5) Sätt på frimärke.
6) Vi skickar brevet vidare.
Vi har adressen. Vi öppnar inte ditt brev.

Varför gör vi så här?
Jo, det här gör vi
för att den som får brevet
ska kunna känna sig trygg.
Så att ingen gör otrevliga saker.

Om du vill skriva
ett eget brev till tidningen:
1)  Skriv ett kort brev 

om dig själv 
och vad du önskar.

2) Max tio rader.
3)  Skriv ditt namn 

och din adress.
4)  Skicka till:  

Nya vänner 
FUB 
Box 6436 
113 82 Stockholm

OBS!
Glöm inte ditt eget namn
och din adress!
Ibland händer det att vi får in många 
”annonser”. Då kan det bli kö 
och man kan få vänta 
till nästa nummer av Unik. 

Nya vänner

NYA VÄNNERLATTLAST
.. ..



Jag heter Mackan. Jag tycker om att fika. Jag går på bil-
bingo med mamma. Jag brukar ta det lugnt. Jag solar mycket. 
Jag vill gärna vara din kompis. Jag tycker om att promenera. 
Jag är glad och snäll. Vill du vara min kompis?
Skriv till Mackan 038

Hej! Jag är en kille på 35 år. Jag är en ärlig och trevlig 
man som bor i Stockholm på ett gruppboende. Jag gillar mu-
sik, sport och är intresserad av trevliga hemmakvällar. Jag är 
singel och saknar en tjej och om det vill sig kärlek. Jag hoppas 
att vi kan ringa varandra, lära känna varandra och umgås. Du 
får vara mellan 30-35 år och gärna bo i Stockholm. Jag kan 
skicka en bild på mig själv om du så vill. Svara gärna med foto.
Skriv till Jonas 152

Hej! Söker brevvänner, tjejer upp till 50-55 år. Helst 
omkring Örebro. Jag bor på boende. Mina intressen är: idrott, 
promenad, bio och matlagning.
Skriv till Olle 066

Jag är en kille som heter Lasse och jag kommer från 
Norra Kalmar län. Och jag vill brevväxla med en tjej. Du skall 
vara omkring 65 år gammal. Du skall vara glad och trevlig av 
dig. Jag är kille som är mycket ensam och jag söker nu brev-
vän. Mina intressen är allmänna.
Skriv till Lasse 024

Hej, jag heter Margaretha. Jag blir snart 49 år. Är en glad 
tjej. Tycker om mysiga hemmakvällar och går ut mycket på 
promenader. Tycker om rock ´n roll musik. Söker en trevlig, 
snäll och lugn kille, i 45-50 års ålder som har egen lägenhet 
och skötsam ekonomi.
Skriv till Margaretha 116

Hej! Jag är en 66-årig man som bor i Visby. Jag söker en 
brevvän som är tjej. Jag är intresserad av sport, djur och gamla 
bilar. Skriv snart.
Skriv till Ulf 046

Jag söker en pojkvän i 55 års åldern, om det går bra. 
Många kära hälsningar ifrån Lars.
Skriv till Lars 153

Hej! Jag heter Rickard. Jag söker en tjej, ålder spelar ingen 
roll. Jag är 23 år och blir 24 år. Jag vill ha någon att dela mitt liv 
med. Jag vill gärna ha någon att ”älska”. Du som tjej ska gärna 
gilla att mysa framför TV och gilla film.
Skriv till Rickard 154

Hej! Jag heter Anne-Li och är 27 år och bor i Lund. Jag 
söker tjejer som brev/fika-vänner i Lund med omnejd. Jag 
tycker om musik, djur, fikastunder, bio och dans. Bor på ett 
gruppboende.
Skriv till Anne-Li 155

Hej, jag är en tjej på 29 år som vill hitta kärleken. 
Mina intressen är att gå på bio, umgås med vänner och ha 
mysiga hemmakvällar. Killen jag skulle vilja träffa ska vara 
snäll, omtänksam, helst runt samma ålder som jag och gärna 
bo i nordvästra Skåne. Tack på förhand.
Skriv till Clemencia 041

Hej, jag är 37 år nu har en dotter på 16 år, som inte bott 
med mig men alltid kommer i första hand. Min pappa har 
utländsk bakgrund och jag är stolt över mitt ursprung. Skicka 
gärna med en färgbild på dig. Söker en pojkvän som är barnkär 
till 1000% eller har egna barn sen tidigare, har körkort och 
högfungerande. Får gärna vara ursprung från västafrika i 
åldern 18-46 år. Ni får gärna prata finska med eller engelska. 
Mina intressen är: äta ute ibland, fika, barn, bowling, skriva 
brev, resa, laga mat och baka, läsa böcker, muséum, Skansken 
med mera. Söker efter seriöst fast förhållande, för resten av 
livet. Får gärna ha glasögon och vara lång, ärlig och trogen till 
1000 %.
Skriv till Diallo 085

Hej, jag heter Camilla och är 44 år. Bor i gruppbostad 
i Bandhagen. Tycker om att gå på bio. Jag är lesbisk/söker en 
tjej mellan 44-55 år med foto.
Skriv till Camilla 113

KILLE SÖKER KILLE  
Jag  heter  Andreas och är 35 år. Jag bor i Stockholm. 
Jag  är  singel och söker nu kärleken, men också vänner.  Jag  
har  en hund  som heter  Ludde.  Mina intressen är att gå på 
bio, museum och mycket annat.  Är du  intresserad av att 
skriva till mig eller träffa mig?  
Hör gärna av  dig  till mig.
Med vänliga hälsningar  Andreas Brunnström
Brunnstrom.andreas@gmail.com

LATTLAST
.. ..
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”Egen nyckel” och ”Kär i Kärleken”

heter de två böckerna om Emma 

som Ann-Charlotte Ekensten har skrivit. 

Emma är en glad och positiv tjej. 

Hon behöver hjälp med en del saker.

Några som hjälper Emma 

är hennes pappa och hennes bror Simon.

– Jag har skrivit två böcker om Emma. 

Den första boken handlar om när 

Emma flyttar hemifrån. 

Hon har längtat efter det.  

Samtidigt är det ett stort ansvar att flytta hemifrån.

Redan första dagen i nya lägenheten  

får Emma mycket att tänka på, berättar Ann-Charlotte.

Böckerna om Emmas liv

Kärlek och vänskap

– I den andra boken: ”Kär i kärleken” 

funderar Emma på vad som är skillnaden 

mellan kärlek och vänskap. 

Hon jobbar med Kim som hon tycker mycket om. 

Emma blir bjuden hem till Kim.  

Men bjuder han henne för att han är kär i Emma – eller? 

Skriver på lättläst 

Ann-Charlotte Ekensten är författare. 

Hon skriver på lättläst.  

I böckerna om Emma tar hon upp saker som  

många unga personer funderar över. 

Du får läsa själv och se hur Emma har det 

och hur hon tänker om att bo själv 

och om vad som är kärlek och vänskap.

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

HTTP://WWW.EKENSTEN.SE/

Byggänget   
– en ny tv-serie om teknik

&
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I höst kommer Utbildningsradion att visa 

en ny tv-serie.   

Den handlar om vad man ska tänka på  

när man bygger om en lokal.

Det är ungdomar som går på gymnasiesärskolan 

som bygger om uppehållsrummet på sin skola.

I serien får vi se hur man gör en ritning  

och vad man måste tänka på när man bygger om. 

Hur mycket färg man behöver till väggarna 

och hur man inreder ett rum med möbler.

Kända experter

I serien hjälper några kända experter  

som Anna Braun, Maria Montazami och  

Johnny Krigström.

På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 12
x. Sidan 15
2. Sidan 17
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,  
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
 
Skicka svaren till
FUB
BOX 64 36
113 82 Stockholm

Senast den 12 oktober måste vi ha ditt svar.

Skriv ”Tävling” på kuvertet om du skriver brev.
Eller e-posta till fub@fub.se
Skriv ”Tävling” i mejlet.

Glöm inte ditt namn och din adress.

Här ser du en liten bit av en bild från denna tidning.

Rätt svar i Unik Nummer 3, 2015:  
2, sidan 14.
Vinnare:
CD-boxen Melodifestivalen 1958–2013 
1. Martin Larsson, Falköping
2–5 Lättlästa böcker
2. Kerstin Wermstrand, Karlstad
3. Mattias Eriksson, Järna
4. Daniel Johansson, Finneröjda
5. Johan Dahl, Kungälv

Tävling  
Vinn första pris Samlingsboxen: Melodifestivalen 1958–2013. 
Andra till femte pris är lättlästa böcker!

Ulrika Johnson är ansvarig för arbetet på UR. 

Hon tycker att det har varit väldigt roligt 

att göra serien.

– Vi som har jobbat med serien 

har lärt oss mycket 

av ungdomarna på 

gymnasiesärskolan.  

Bland annat att man ska acceptera 

varandra för den man är.
TEXT: ANNA GABRIELSSON  FOTO: MALIN NYBERG/UR

Byggänget   
– en ny tv-serie om teknik

Elsa Billgren, i mitten och Byggänget.
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KLIPPAN HAR ORDET

Markus Petersson, 
e-post: markus.petersson@fub.se

Så här bestämmer staten hur  

funktions hindrade ska leva sina liv.

Har man hjälp av en assistent så tycker staten 

att man inte ska få hjälp att gå upp innan 

klockan 07.00 på vardagsmorgnar och att 

man ska vara i säng klockan 24.00 på kvällen. 

På helgen ska man inte gå upp före klockan 

09.00 på morgonen och så ska man vara i 

säng klockan senast klockan 02.00.  

Goda levnadsvillkor?

Det kallas Goda levnadsvillkor! 

Jag sover i genomsnitt i sex timmar per natt.  

Staten tycker att jag måste vara i min säng i 

åtta timmar per dygn. 

Toan åtta gånger per dygn

Sen får man passa sig att bli dålig i magen, 

för man får bara gå på toa 8 gånger på ett 

dygn. Om man sen behöver gå fler gånger, så 

får man ta på sig blöja förmodligen.  

Är det goda levnadsvillkor? 

Man säger att personer med  

funktions nedsättningar  

ska kunna leva samma liv som personer utan 

funktionsnedsättningar.  

Men det kan man inte göra. 

Min fråga är:

När ska handikapprörelsen 

gå ihop och kräva  

att person med funktionsnedsättning ska 

kunna leva ett fritt liv? 

Försämrad assistans

Fortsätter man att försämra assistansen  

för många.  

Det gör man genom att ge oss  

för få timmar eller helt enkelt  

dra in timmar. 

Fortsätter det så  

då kan vi inte längre vara ute  

i samhället och leva som personer  

utan funktionsnedsättningar 

och då behöver inte samhället 

vara tillgängligt heller.

Viktigt att protestera

Jag vill uppmana alla i FUB och andra  

handikapporganisationer att protestera mot  

nedskärningar. Protesterar vi inte tror jag att 

risken finns att politikerna  

öppnar institutionerna igen.  

Det får inte hända!
MARKUS PETERSSON FUB HELSINGBORG / RIKS-KLIPPAN

Vi vill leva ett fritt liv!
Varför ska staten bestämma 

hur gravt funktionshindrade ska leva sina liv?

mailto:gunillakarlsson1@tele2.se
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ÖVRIGT I UNIK

Tipsa Unik  
– vad ska vi skriva om?
agneta.heins@fub.se
Riksförbundet FUB
Postadress:
Box 6436
113 82 Stockholm
Tel: 08-508 866 00

Övrigt i Unik nr 4

Lotta Ekeberg har jobbat på Fredells bygghandel i 2,5 år 

och stortrivs. 

– Det är första gången i livet som jag har ett riktigt jobb 

och ingår i ett socialt sammanhang. 

Mitt råd till alla i min situation, som har en 

funktionsnedsättning är att man inte ska ge upp och mitt 

råd till arbetsgivare är att de ska våga anställa personer 

med funktionsnedsättning. 

Läs mer om ” Störd och Stolt-projektet” på FUB:s 

hemsida: och www.stordochstolt.se 

FUB presenterar: Störd och stolt galan
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.

Läs mer på sidan 15 i detta nummer av Unik.

SID 15

SID 8

SID 15

Varje år har FUB i Stockholm en Skansendag. 

Då kommer flera tusen personer dit.

Det finns mycket kul att göra och att titta på.

På bilden syns Helena Hellman, Linklaters ,  

Stefan Fagerström FUB Stockholm, Irene Åhlund FUB 

Stockholm och Fam Stråhle, Linklaters



Modellen som tar världen med storm

Idrottsministern om 
Special Olympics World Summer Games

Tio tips från ”Störd- och stolt”-projektet

Intradagarna 10 år
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sid 14 
Skansendagen blev en lika stor succé 
som alltid. Flera tusen personer passade 
på att ta del av olika aktiviteter och 
många tog en svängom på Skansens 
dansbana.
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Hur störd får man  
vara i ert varumärke?
En rapport från FUB-projektet Störd och stolt
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sid 17 
FUB deltog i Pridfesti-
valen både i Falken-
berg och Halmstad. 
Något som uppskatta-
des av såväl deltagare 
som besökare.

sid 8 
Med projektet ”Störd 
och stolt” vill man 
bland annat arbeta för 
att fler personer med 
utvecklings störning 
ska få en chans i 
arbetslivet. 

sid 25 
Hans Hallerfors, Intra, 
var nöjd med årets 
Intradagar - som 
firade 10-årsjubileum. 
Nöjd deltagare 
var också Elaine 
Johansson, FUB. 

För mig är hösten lika med läsning. Kvällarna blir längre 
och med det följer lite mer tid för läsning. På ett möte med 
Riks-Klippans styrelse för en tid sedan fick Unik-redaktionen väl-
digt många bra tips och önskemål om vad vi ska skriva om och 
lyfta fram i tidningen. Flera tyckte att vi skulle tipsa om t ex kost, 
 motion, filmer och inte minst böcker. Som redaktör är man ofta 
ombud för sina läsare. Därför är det också viktigt att alla NI bidrar 
till att Unik kan fånga in rätt frågor och förmedla ”bilder” av hur ER 
verklighet ser ut.

Så skriv, mejla eller ring till UNIK! Kanske kommer vi ut 
just till dig och gör ett reportage!

I skrivandets stund har jag gårdagens bild från central-
stationen kvar på näthinnan. Där klev ett 30-tal flyktingar av tåget 
och togs emot med stor värme av polis, personer från migrations-
verket och volontärer; alla också i egenskap av medmänniskor. Det 
 värmde att se att Sverige är ett land som i realiteten öppnar sitt hjärta. 
En person som spred värme och kärlek var Glada Hudik- 
skådespelaren Bosse Östlin, som gick bort i somras. Sist när jag 
var inne i Hudiksvall stannade jag en till lite extra framför Bosse 
Östlins ”Walk of Fame”-stjärna på gågatan. Han var en sann med-
människa och hans ivriga önskan om att ge människor en kram, 
värme och kärlek ska vi fortsätta att sprida. 

Med önskan om en varm och fin höst!

Agneta Berghamre Heins

Agneta Berghamre Heins
Redaktör för Unik
agneta.heins@fub.se
tel: 070 607 04 07
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LEDARE

Lillemor Holgersson 
1:e vice ordförande 
e-post: lillemor.holgersson@fub.se
tel: 070-754 68 98.

 Med det i tankarna har vi gjort en översyn av vår 
organisation inom kansliet. Resultatet av den orga
nisationsutveckling som personal och förbunds

styrelse arbetar med är att medlemmarna och det intresse
politiska arbetet ska få än högre prioritet, vilket ligger helt 
rätt i tiden. 

Återta LSS 
Jag har just avnjutit Intradagarna som aldrig gör någon be
sviken. En av första dagens talare var Guy Lööv, sakkunnig 
på socialdepartementet, och han 
säger att det kommer att bli en 
utredning om LSSlagen under 
nästa år. Då medlemmar måste 
vi ta plats i den utredningen; vi 
måste hjälpas åt så vi återtar den 
LSSlag som vi hade från början. 

Helena Harrysson, som var en 
annan av föreläsarna på Intra
dagarna vittnade på ett gripande 
sätt om att det är tuffare i dag att 
möta myndigheter. Detta med
lemmar är väl något som vi alla 
känner igen. 

FUB:s viktigast uppgift är att fokusera på de mest ange
lägna frågorna. Alla i hela landet har ett ansvar för att 
återta LSS. 

”Allt vårt arbete syftar till  
att ge personer med 

utvecklingsstörning ett gott  
och värdigt liv”

Jag måste påminna er medlemmar om vad Jan-Åke Wendel skrev i sin ledare i Unik efter 
stämman i Luleå. Att stärka LSS och få fler medlemmar i FUB.

Ett gott och värdigt liv
Den centrala frågan för mig som medlem i FUB är att  arbeta 
för att personer med utvecklingstörning skall få ett gott och 
värdigt liv. Jag vill precis som andra som föreläste på Intra
dagarna, som Lotta Löfgren Mårtensson och Lena  Lagren, 
att personer med utvecklingsstörning skall få rätt till käns
lor, relationer och sexualitet och som Erik Löwenthal, att 
 personer med utvecklingsstörning ska få använda det språk 
de är bra på. Jag vill som Thomas Jansson, förbundsordför
ande för FUB, att det personliga mötet är det mötet som 

måste prioriteras, framför tek
niska  lösningar. 

Med fokus på viktiga 
frågor
När jag lyssnar till Malin 
 Nystrand på Intradagarna kän
ner jag att äntligen är det någon 
som förstår. En distriktsläkare 
från Göteborg som tar sig både 
tid och ansvar för att personer 
med utvecklingsstörning skall 
få det bra. (Se Unik nr 1 2015.)

Så vänner i hela FUBrörelsen – vi har ett ansvar att 
 fokusera på viktiga frågor. Vi måste alltid sätta de frågor 
som  gagnar personer med utvecklingsstörning allra, allra  
främst.

”Vi måste alltid 
sätta de frågor som 

gagnar personer med 
utvecklingsstörning 
allra, allra främst.”

mailto:lillemor.holgersson@fub.se
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Information om  
pågående förändringsarbete  

inom Riksförbundet FUB

 Orsaken till åtgärden är att förbundsstyrelsen i framtiden ska kunna lägga fram en budget 
i balans. För att det ska bli möjligt måste 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. För att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för detta viktiga 
arbete kommer det bli nödvändigt med nedskärningar på kansliet.

Åtgärderna som vidtas syftar bland annat till att säkra Klippans verksamhet över tid! Kansliet 
kommer även fortsättningsvis ha medarbetare med utvecklingsstörning. 

De åtgärder som arbetsgivaren vidtar utförs i enlighet med de regler som finns på svensk 
arbetsmarknad. MBLförhandling är påbörjad. 

Riksförbundet FUB understryker med kraft att det intressepolitiska arbetet ska utvecklas för 
att våra medlemmar ska få ett gott liv. Dessutom ska samarbetet mellan förbunds styrelsen, läns
förbunden och lokalföreningarna bli bättre. Dessa två områden förutsätter att FUB skapar förut
sättningar för ökad dialog till gagn för alla våra medlemmar.

Som ett led i detta arbete kommer kansliet att organiseras i två grupper;

Gruppen för intressepolitik

Gruppen för medlemsservice

På detta sätt renodlas kansliets verksamhet och kansliets arbetsuppgifter tydliggörs.
Projekt kommer självfallet att bedrivas även i framtiden. FUB kommer att vara noggranna 

med uppföljning av dessa så att inte arbetet med intressepolitik och medlems service drabbas 
ekonomiskt.

Riksförbundet FUB återkommer med ytterligare information om kansliets organisation när 
MBL förhandlingarna är klara. FUB:s ambition är att detta kan ske i slutet av oktober. 

FUB:s vision är att personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga 
får ett gott liv med ett starkt stöd av FUB på lokal-,  

läns- och nationell nivå.

Riksförbundet FUB har inlett ett förändringsarbete på Riksförbundets kansli  
för att vidareutveckla det intressepolitiska arbetet samt för att  

öka stödet till lokalföreningar och länsförbund.

Om du har frågor rörande ovanstående är du välkommen att kontakta Styrelsens ordförande Thomas Jansson tel 08508 866 46,  
mobil 072387 38 18, 1:a Vice ordförande Lillemor Holgersson mobil 070754 68 98, 2:a Vice ordförande JanÅke Wendel mobil 073855 27 77, 
Kanslichef Maria Sundström tel 08508 866 48
FUB:s styrelse

Stockholm 21 september 2015

Thomas Jansson Maria Sundström 
Förbundsordförande Kanslichef
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 P å mycket kort tid har Madeline 
Stuart skaffat sig 450 000 fans 
på Facebook, extremt mycket 

uppmärksamhet i media världen över 
och snart blir hon den andra personen 
i världen med utvecklingsstörning att 
gå på catwalken på det största mode
eventet i världen, New York fashion 
week. Vi på FUB är självklart nyfikna på 
denna inspirerande tjej så vi kontak
tade henne. 

Hur kom du på idén att bli modell?

– Jag och min mamma gick på en mode
visning och när jag såg modellerna gå 
på catwalken så bestämde jag mig. Det 
där vill jag också göra.

Hur reagerade människor runt omkring dig 
på ditt beslut att bli modell?

– Alla har stöttat mig mycket. Jag tror 
inte att de tog mig på allvar i början, 
men det gör de nu.

Vilket slags bemötande tycker du att du har 
fått från andra modeller och människor 
inom modeindustrin?

– Alla har varit väldigt trevliga och 
 gulliga mot mig.

Vad tycker du är det roligaste med att vara 
modell?

– Det är att gå på catwalken. Jag älskar 
det. Det är fantastiskt.

Det har hänt mycket i ditt liv och med dig som 
person de senaste åren. Berätta hur allt star-
tade och vad du gör just nu.

– Jag bestämde mig för att gå ner i vikt. 
Min mamma hjälpte mig att börja äta nyt
tigare och så började jag att träna och 
komma i form. Sedan tog vi några proffs
bilder på mig och la upp på internet. Efter 
det gick det ganska fort. Människor bör
jade kontakta oss och erbjöd mig upp
drag. Det har fortsatt och just nu väntar 
jag med spänning på att få gå på catwal
ken på New York fashion week. 

Du har sagt att du vill förändra samhällets syn 
på människor med funktionsnedsättningar. 
Skapa medvetenhet, acceptans och inkludering. 
Har du märkt någon skillnad i synen på männ-
iskor med utvecklingsstörning i ditt hemland?

– Vi märker skillnad överallt. Människor 
kommer ofta fram och pratar med mig. 
Och på Instagram skriver ofta unga männ
iskor om hur snygg de tycker att jag är. 
Människor skriver till oss och berättar att 
de träffat personer med Downs och hur 
underbara de tycker att de är. Jag tror att 
uppmärksamheten runt mig är en möjlig
het för inkludering överallt i världen.

Vad skulle du vilja säga till människor med 
utvecklingsstörning i Sverige?

– Ha kul. Tro på dig själv. Var inte rädd för 
att leva och acceptera aldrig att bli exklu
derad eller diskriminerad. Du är fantas
tisk.
TEXT: KRISTINA HEILBORN, FUB

FOTO: ERICA NICHOLS

LÄS MER: SIDAN 5

Modellen som vill förändra världen
Hon är er en 18 årig tjej från Brisbane i Australien som tagit modevärlden med storm.  
Madeline Stuart är fotomodellen som hoppas kunna ändra synen på personer med 

utvecklingsstörning och skapa medvetenhet, acceptans och inkludering. 

Har ni någon gång haft barnmodeller med 
utvecklingsstörning t ex Downs syndrom i 
er marknadsföring?

Tror ni att mångfalden när det gäller barn-
modeller även kommer att omfatta barn 
funktionsnedsättaningar t ex utvecklings-
störning i framtiden? 

Gabriella Mangell, marknads-
chef H&M Sverige:
”Vi vill erbjuda mode för många olika 
tillfällen och till många olika kunder 
som gör det möjligt att uttrycka sin 
personliga stil. Genom vår reklampo
licy åtar vi oss att visa modeller med 

ANNONS

Madeline Stuart.

Gabriella Mangell, marknadschef H&M Sverige.

olika utseende, personligheter, stilar 
och kulturella bakgrunder. Självklart 
vill vi att vår reklam ska inspirera så 
många människor som möjligt och vi 
riktar oss därför mot en mångfaldig 
målgrupp genom vår reklam. 

Under 2014 hade vi exempelvis en 
kampanj med modeller från det para
olympiska teamet och nyligen visade 
vi en mängd olika personer i vår Close 
the loopkampanj.

 Vi strävar efter mångfald i våra 
kampanjer och vi tänker fortsätta att 
använda en bred mix av olika person
ligheter och karaktärer.” 

H&M ser positivt på mångfald i sin reklam och marknadsföring
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 Projektet ”Störd och stolt” har 
ställt frågan: Skulle du kunna tänka 
dig att låta en person med lindrig 

utvecklingsstörning representera företaget i 
kontakten med kunderna? till 600 privata 
och offentliga företag över hela Sve
rige. Syftet har varit att ta reda på hur 
företagens attityder och eventuella för
domar mot personer med utvecklings
störning ser ut. Undersökningen och 
slutsatserna presenteras i projektets 
rapport ”Hur störd och stolt får man 
vara i ert varumärke?”

Parallellt med den riksomfattande 
undersökningen, har projektet gjort en 
serie djupare intervjuer med företag 
som redan har integrerat personer med 
utvecklingsstörning i sin verksamhet.

Resultatet innehåller många över
raskningar och visar tydligt att hin
dren inte alltid sitter där man tror. 

– Jag tror att många vd:ar och mark
nadschefer inte inser vilken möjlighet 
de faktiskt har att påverka samhällets 
syn på personer med utvecklingsstör
ning, säger Marianne Bogle, Störd och 
stolts styrgrupp och executive director 
på CSR Sweden.

Hur störd får man vara i ert 
varumärke?

– Att våga och ”bara göra det” är de viktigaste faktorerna i att inkludera personer med 
utvecklingsstörning i arbetslivet, säger Lillemor Holgersson,  

Störd och stolts styrgrupp och 1:e vice ordförande i FUB.

Rekommendationer från projek-
tet störd- och stolts styrgupp

Rapporten har punktat tio nyckelfrågor 
för att personer med utvecklingsstör
ning ska synliggöras mer och därmed 
också få ökade chanser till jobb.

1. Se marknadspotentialen i 
osynliga grupper
Mångfaldsfrågan ligger på fel ställe i fö
retaget. Personalavdelningen ser svårig
heterna men inte potentialen. Stora 
möjligheter för företaget går därmed 
förlorade.

2. Hämta idéer från kultur och 
extern expertis
Begränsade perspektiv ger inte rätt 
idéer. Ofta behövs externa intryck; en 
organisation specialiserad på området 
eller kultur som verktyg för förändring.

3. Våga vara politiskt inkorrekt
Omtanken om svaga grupper riskerar att 
kväva dem. Vem har rätten att bestämma 
vilka som ska få synas i reklam och vilka 
som inte ska få exploateras?

4. Fråga om du är osäker på ord 
och begrepp
Rädslan för att använda fel ord skapar 
låsningar. För de allra flesta är det nästan 
omöjligt att hitta rätt ord i alla lägen. 
Men det är inte värt att fastna i orden.

5. Säkerställ att alla har sjysta 
villkor
Det finns alltid en risk att svaga grupper 
blir utnyttjade. Grundprincipen bör vara 
densamma för alla – individen ska ersät
tas i förhållande till sin prestation.

6. Tjäna gärna pengar och bidra 
till samhället – samtidigt!
Det finns ofta en oro för att uppfattas 
som spekulativ. Men med åren har det 
blivit allt mer accepterat att företag 
också ska få tjäna pengar på sina sam
hällsinsatser.

7. Gör medveten reklam och gå 
utanför normen
Reklamen ger ofta en falsk bild av 
 Sverige. IKEAkatalogen är numera 
multikulturell men långt ifrån multi
funktionell. Att lyfta fram osynliga 
grupper kan bli en trigger.

8. Använd fantasin när du be-
mannar kundmötet
Konservativa idéer styr ofta kund
mötet. En utveckingsstörning kan vara 
en svårighet i kundmötet. Men med 
rätt stöd kan personen bli minst lika 
kvalificerad.

9. Ta oro på allvar och bemöt 
den med kunskap
Att utsättas för det ovanliga medför 
oro. Att få en kollega som är ”konstig” 
kan väcka oro. Externa partners kan 
 bidra med kunskapen som överbryggar 
problemen.

10. Överanalysera inte. Bara gör 
det!
Många tvekar om sin möjlighet att på
verka och göra skillnad. Men alla kan 
agera och fatta beslut utifrån sin roll 
och befogenhet på företaget.

Läs rapporten i sin helhet på:
www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bila
gor/fubsosrapport_150625_tryck.pdf

Fakta:
Projektet ”Störd och stolt” sätter fokus på uppfattningen om vad som är normalt och 
onormalt i samhället. Projektet ska öka förståelse, bekämpa fördomar och skapa jobb och 
är en satsning från Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 
med finansiering från Svenska PostkodLotteriet.

Styrgrupp: Teddy Falkenek, varumärkesdirektör ICA, Marianne Bogle, executive director 
CSR Sweden, Thorbjörn Larsson, fd chefredaktör, Lillemor Holgersson, 1.e vice ordförande 
FUB, Erling Södergren, ekonomiansvarig FUB. www.stordochstolt.se

ANNONS



Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB org.nr 1614120-3 med säte i Helsingfors (adress till huvudkontoret är Ängsporten 4, 02200 Esbo, Finland), som i Sverige representeras av WaterCircles 
Sverige AB org.nr 556807-9056 (postadress Box 1014, 164 21 Kista, Isafjordsgatan 35, tel. 08-517 29 600, info@watercircles.se). WaterCircles är anknuten försäkringsförmedlare till If.

»Hjälpmedel
Låg självrisk på hjälpmedel för syn- 
eller hörselfel i hemförsäkringen.

»Anpassad bil
Försäkring av hela bilen utan 
premiepåslag för anpassad bil.

»LSS-ärenden
Juristhjälp vid överklagan  av LSS-
ärenden ingår i vår hemförsäkring.

FUB är en del av UNIK Försäkring.  Det innebär att du som medlem kan teckna trygga försäkringar för 
b.la. din bil, ditt boende och olycksfall - för dig och dina familjemedlemmar. 

Här ser du några av våra unika fördelar.

Förmånliga försäkringar 
med unika fördelar

» Generösa rabatter
Teckna flera försäkringar hos 
oss  och få upp till 20% rabatt.

010-490 09 91  
 info@unikforsakring.se  •  www.unikforsakring.se

i samarbete med

»Hemextra
En extra bra hemförsäkring för 
dig som tillhör personkretsen 
LSS eller SOL.

»Unik service
Vi har inga knappval och du får 
svar inom 15 sek. när du ringer. 
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Idrottsministern imponerad  
av prestationerna

Idrottsminister Gabriel Wikström var på plats under Special Olympics-tävlingarna i Los Angeles.
– Invigningen var oerhört mäktig och det är jättekul att Sverige tog så många medaljer.  

Vilka fantastiska idrottare vi har, säger han till tidningen Unik.

Idrottsminister Gabriel Wikström tillsammans med fotbollspelaren Sara Jonsson. Fotbollsspelarna samlade inför en av matcherna 
tillsammans med idrottsministern.

Gabriel Wikström diskuterar lite taktik med 
damlaget i fotboll.

Invigning av Special Olympics World Summer Games på Los Angeles Memorial Coliseum.
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 Som hälso och sjukvårdsminis
ter blev jag också uppmärksam 
på vikten av hälsokontroller för 

personer med utvecklingsstörning, 
vilket fungerade bra under tävling
arna. Något vi måste lära oss mer om i 
Sverige. Alla ska ha samma rätt till en 
jämlik hälsa i vårt land, säger Gabriel 
Wikström till tidningen Unik. 

Varför valde du att åka till Special Olympics 
World Summer Games i Los Angeles?

– Som idrottsminister är det viktigt 
att uppmärksamma den här typen av 
idrottsevenemang. Det blev ännu tydli
gare för mig på plats i Los Angeles när 
jag såg hur stort Special Olympics är i 
USA och vilket engagemang det fanns 
från frivilliga, organisationer, företag 
och politiker. Jag hoppas att vi kan 
sprida det till Sverige och att det kan 
bli lika stort här.
 
Vad tycker du om svenska truppens insat-
ser?

– De är fantastiskt duktiga och jag är 
jätteimponerad över deras insatser. När 
jag var på plats hade många gått vidare 
från gruppspelen och jag vet att det 
sedan blev en hel del medaljer i både 
guld, silver och brons. Det var väldigt 
roligt att få vara med och heja fram 
alla deltagare på plats!
 

Vad var absoluta höjdpunkterna under täv-
lingarna?

– Invigningen, när alla var samlade, 
var den absoluta höjdpunkten. Jag 
fick äran att gå med den svenska trup
pen in på stadion och höra jublet från 
läktaren. Det var mäktigt. Det var en 
påtag lig känsla av gemenskap och för
väntningar som gjorde det hela till en 
magisk kväll.
 
Är det någon av de svenska idrottarna som 
gjort extra stort intryck på dig?

– Jag måste säga att hela truppen och 
dess ledning gjorde stort intryck på 
mig, men om jag måste välja så säger 
jag bowlinglaget. De bjöd på en spän
nande final som nästan ledde ända 
fram till vinst. Efteråt fick jag en prat
stund med laget och lite extra kul att 
en av spelarna, Alexander, är från Kö
ping som inte är långt ifrån min egen 
hemort Riddarhyttan.

Vilken är din egen personliga favoritsport 
av de som svenska truppen tävlade i? 

– Jag gillar fotboll så det var roligt att 
se herrarna slå det finska laget efter 
en jämn och hård match. Detta var 
mitt på dagen och jättevarmt så det 
var verkligen en prestation. Då fick jag 
även chans att sitta ner och prata med 
damerna och höra om deras förvänt

ningar och upplevelser av att vara på 
plats i Los Angeles och Special Olym
pics World Summer Games.

– Hur ser du på Special Olympics ur ett folk-
hälsoperspektiv?

– En viktig prioritering för den här 
regeringen är jämlik hälsa i befolk
ningen. Special Olympics spelar en vik
tig roll för en grupp människor som 
hälso, och sjukvården har svårt att nå.

Under Special Olympics World 
Games i Los Angeles fick jag ta del av 
deras healthy athletes programme, vil
ket är hälsokontroller för alla delta
garna. Bland annat testas syn, hörsel, 
deras fötter med mera. Hälsokontrol
lerna har visat sig vara mycket vik
tiga eftersom denna grupp många 
gånger kan ha svårt att beskriva sitt 
hälso tillstånd. Hälso, och sjukvården 
har i sin tur inte alltid erfarenhet av 
att kommunicera med personer med 
utvecklingsstörning. Jag kan se att kun
skaperna kring detta behöver förbätt
ras och där spelar Parasportförbundet 
och Special Olympics en viktig roll.

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: HANNA STRANDBERG

–
Bowlinglaget får uppbackning av Gabriel Wikström.
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 Special Olympics spelar stor roll 
för att lyfta handikappidrotten 
i stort, konstaterar Dag Gårde

man, pappa till William, som också 
var på plats i LA och hejade fram det 
svenska handbollslaget. 

William Gårdeman har spelat hand
boll sedan sjuårsåldern, och trots att 
han idag har besvär med fötterna 
avstår han aldrig från träningarna eller 
tävlingar som också anordnas regel
bundet runt om i Sverige. 

– Det är lika kul att träna som att 
tävla, tycker William. Det bästa med 
handbollen är alla kompisar, anser 
han. 

William är 19 år och går på Min 
Skola på Gärdet i Stockholm. Ett par 
dagar i veckan är han på ett hund
dagis och praktiserar. Djur är också ett 
intresse som han har. 

Socialt sammanhang
Williams pappa berättar att det inte är 
så lätt för William att få ett naturligt 

Idrotten ger självkänsla 
och sammanhang

– Det är jättekul att spela handboll, berättar William Gårdeman, som var en av många 
tävlande i Sveriges lag i handboll under Special Olympics Summer games i Los Angeles i 

somras. Dag Gårdeman tycker att funktionshinderidrotten får en rejäl skjuts av tävlingen  
i LA som är en av världens största i år. 

socialt sammanhang, men att hand
bollen varit och är en fantastisk brygga 
till både nya kontakter och framförallt 
få till en trygg och stabil vänkrets. 

– Handbollen betyder otroligt 
mycket i Williams liv. Tack vare den 

har han numera en bra social platt
form. Vänner som han även umgås 
med utanför sporten. Just att dela ett 
gemensamt intresse blir en bra brygga 
över till andra aktiviteter. Det tar tid 
att lära känna varandra väl. Har man 

Handbollslaget laddar om. William Gårdeman bär nummer 10 på tröjan.

Invigningen av Special Olympics World Summer Games – en av världens största idrottsarrangemang. 
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Special Olympics är en världsomspännande organisation som bedri-
ver och utvecklar idrottsverksamhet för personer med utvecklings-
störning. Special Olympics World Summer Games pågick mellan 25 
juli och 2 augusti. Cirka 7000 tävlande från 170 länder, som tävlade 

Medaljregn för Sverige  

i World Summer Games – 46 medaljer !
i 25 olika sporter. Sverige var representerade i bowling, fotboll, friidrott, 
golf, handboll, judo, ridsport och simning. Totalt med 60 tävlande, som 
tog sammanlagt 46 medaljer. (20 guld, 12 silver och 14 brons)
Händelsen är en av årets största idrottsevenemang i världen. 

en funktionsnedsättning som Downs 
syndrom, som för Williams del även 
innebär att han har ett begränsat språk 
är det svårare att hitta sociala nätverk 
och vänner, säger Dag Gårdeman. 

Fb och pub-kväll 
William intygar att lagkompisarna 
är verkligt bra vänner som han också 
har kontakt med i vardagen. Bland an
nat är Facebook en bra kontaktyta som 
många av kompisarna använder sig av. 

– Facebook är bra. Vi skickar bilder 
och skriver till varandra. Det är kul, 
säger han och pappa Dag berättar att 
det också blir en och annan pub och 
filmkväll hemma hos William. 

Till helgen är det en annan bollfavo
rit som gäller. Då byts handbollen mot 
bandybollen istället. 

Fantastiska tränare
– Idrotten bygger upp en bra själv
känsla. Och självfallet är själva täv
landet en viktig bit, men mer som 
ett mål att ”jobba” mot. Det viktiga 
är att ha kul, få röra på sig och möj
lighet till ett socialt bra nätverk. Vi 
föräldrar är så tacksamma för att 
 William hittat till så många sporter 
och för att det finns engagerade och 
näst intill outtröttliga tränare runt 
om i Sverige, som i själ och hjärta 
förstår vikten av att tillhöra ett lag, 
säger Dag Gårdeman och skickar en 
hälsning till bästa handbolls tränaren 
Suss Eriksson, Skuru, Härs & Tvärs.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: DAG GÅRDEMAN

Serien följer deltagare i den svenska truppen till Special Olympics från 
uppladdning, träning och vardagsliv till guldjakten i USA.

Special Olympics är en världsomspännande organisation som 
 bedriver och utvecklar idrottsverksamhet för personer med utveck-
lingsstörning. Det finns verksamhet i 170 länder och inkluderar nästan  

4 miljoner idrottsmän och kvinnor med utvecklingsstörning. Vartannat 
år anordnas tävlingar där idrottare från världens alla hörn möts för att 
göra upp om de åtråvärda guldmedaljerna. Läs mer om Special Olym-
pics på sidorna 10–13 och Lättläst sid 2–3. 

Heja Sverige är en svensk dokumentärserie från 2015. 

Heja Sverige! Tv-serie i höst

– Idrotten bygger upp en bra 
självkänsla, säger Dag Gårdeman, 
vars son William Gårdeman 
spelar handboll och deltog i World 
Summer Games i Los Angeles.
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LANDET RUNT

 Den 26 augusti var det dags för 
FUB Stockholms årliga Skansen
dag för medlemmar. 

”Med alla sinnen”, som denna dag 
heter, arrangerades för 10:e året i rad 
och alla medlemmar i FUB gick in på 
Skansen gratis.

Det späckade programmet inne
höll teckentolkade visningar av Skåne
gården och Moragården och möjlig
heter att prova på cirkus med Cirkus 
gränslös. Besökarna fick också prova 
på att spela på afrikanska trummor 
och stimulera sinnena genom att upp
täcka vad som fanns i doft och känsel
lådor och lyssna på talböcker. Bland de 
inbjudna utställarna fanns t ex StoCKK 
– Stockholms center för kommunika
tivt och kognitivt stöd, och ATS – anpas
sad tennis för stående.

På scenen vid Bollnästorget spe
lade Ayla Kabaca & Krumelurorkestern 
och det blev både allsång och mycket 
dans och stämningen var mycket hög. 

Företaget Linklaters som sponsrar 
FUB:s verksamhet var också på plats 
med volontärer som hjälpte till att dela 
ut informationsmaterial. 

– Den här dagen är verkligen en 
höjdpunkt under vårt verksamhetsår. 
Och känslan när man ser alla glada 
människor som sjunger och dansar är 
att det är en höjdpunkt även för många 
av besökarna, säger Stefan Fagerström, 
verksamhetsansvarig på FUB Stock
holm.

– När det är bra väder, som i år, 
kommer 3 000–4 000 besökare enbart 
för detta evenemang, vilket förstås är 
fantastiskt. Det är främst många dag
liga verksamheter som kommer men 
även en hel del skolklasser. Jag har hört 
rykten som säger att detta är årets tuf
faste dag för Färdtjänsten. Vi informe
rar dem ett halvår innan så att de hin
ner planera in alla körningar i god tid. 
Det säger en del om hur stor denna dag 
är. FUB:s Skansendag är också värdefull 

ur en annan aspekt. Förutom vårt egna 
program ger dagen många, som annars 
kanske inte skulle komma till Skansen, 
möjligheten att uppleva allt det som 
Skansen har att erbjuda, säger han och 
fortsätter: 

– Utan Skansens insats skulle inte 
denna dag vara möjlig. Förutom att de 
bjuder på entrén för alla våra medlem
mar ställer de upp med massor av per
sonal och en samordnare som håller 
ihop all planering och logistik. 

Om du fick önska, hur skulle du vilja 
utveckla denna dag? 

– I år hade vi satsat ännu lite mer 
på musiken som utgör hjärtat för hela 
dagen, och det föll ut väldigt väl. En 
dröm är att få till en stor konsert på 
Sollidenscenen som en perfekt avslut
ning på dagen! En idé som diskute
rats i planeringsgruppen är att öppna 
upp för att fler medlemmar från hela 

–

Skansendagen – en riktigt höjdare!
 Den här dagen är verkligen en höjdpunkt under vårt verksamhetsår. Och känslan när man ser 

alla glada människor som sjunger och dansar är att det är en höjdpunkt även för många av 
besökarna, säger Stefan Fagerström, verksamhetsansvarig på FUB Stockholm om den årliga 

Skansendagen: ”Med alla sinnen” för FUB:s medlemmar. 

Flera tusen personer passade på att ta del av olika aktiviteter under Skansendagarna och många tog en svängom på Skansens dansbana.
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LANDET RUNT

Skansendagen – en riktigt höjdare! landet ska få möjlighet att upptäcka 
denna dag. Fast då måste arrange
manget förmodligen flyttas från en 
dag mitt i veckan till en fredag. Skan
sen själva har redan till nästa år före
slagit att dagen delas upp på två dagar, 
en under våren och en under hösten, 
och att man öppnar upp för hela funk
tionshinderrörelsen att komma. Detta 
ställer dock höga krav på tillgänglig
het för olika grupper, något som verk
ligen kommer att bli en utmaning för 
Skansen. Dessutom tappar vi nog då 
den unika gemenskap som dagen ska
par hos alla FUBare och personer med 
utvecklingsstörning överhuvudtaget. 

Skansendagen är ett samarrange
mang mellan Skansen, FUB Stockholm, 
Studieförbundet Vuxenskolan och MTM  
– myndigheten för tillgängliga medier 
och Centrum för lättläst som numera 
ingår i MTM).
TEXT OCH FOTO: KRISTINA HEILBORN, FUB

fub presenterar:

i 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 2015 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, öpp-
nar 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, tele-
fonnummer och hur många biljetter) 
eller e-posta till sos@fub.se

Skansendagen var väldigt lyckad tyckte bland andra: Helena Hellman, Linklaters , Stefan 
Fagerström FUB Stockholm, Irene Åhlund FUB Stockholm och Fam Stråhle, Linklaters.
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LANDET RUNT

 Det var i maj som Överum och 
nöjespalatset Vallonen intogs 
av nästan 200 personer när den 

populära dansbandsorkestern Larz
Kristerz äntrade scenen för att spela 
upp till dans. Överum är en bruks
ort i Västerviks kommun och det var 
förra året man provade på detta för 
första gången. Och då var det faktiskt 
grabbarna i bandet LarzKristerz som 
på eget initiativ tog kontakt med sty
relsen i folkparken och undrade om 
man kunde arrangera en spelning för 
utvecklingsstörda och handikappade. 
Då kom det strax under 100 personer 
för att lyssna och dansa men även äta 
av en tacobuffé. 

200 anmälda
Både styrelsen och dansbandet tyckte 
detta slog så väl ut att man bestämde 
sig att göra något liknade även detta år. 
Alla handikapp och FUB organisatio
ner i närområdet fick inbjudan, samt 
att man via epost lämnade informa
tion till alla angränsande kommuner 
som i sin tur kunde förmedla inbjudan 
till till exempelvis sina gruppboenden. 
När anmälningstiden gick ut hade det 
kommit in 185 föranmälda, alltså en 
fördubbling mot förra gången.

Började svänga redan i kön
En fin kväll i mitten av maj var det så 
dags igen. Orkestern fanns på plats ti
digt och började spela en stund innan 
utsatt tid. Musiken hördes ut vilket 
gjorde att flera i kön började svänga 
runt till tonerna av kända låtar. Dess
utom dök sångaren och gitarristen 
 Anders Tegnér helt oväntat upp utan
för entrén för att hälsa alla välkomna. 
Och där uppmärksammade han en 
 liten kille på åtta år som bar på en 
 gitarr. Ett möte som senare skulle ren
dera i att den lille killen, som heter Os
car Eklöf, blev uppkallad på scenen för 
att ”spela” tillsammans med de stora 
grabbarna. Något som många av de öv
riga i lokalen genast började föreviga 
med sina mobiltelefoner. 

Medlemmarna i LarzKristerz gör 
en fantastisk spelning och bjuder på 
sig själva. Dansgolvet är välbesökt där 
även de som sitter i rullstolar kan ta 
en svängom. Efter någon timmes spel
ning är det dags att göra ett litet uppe
håll. Under den tiden ska alla ta del av 
den förbeställda maten som enligt tra
dition är tacobuffé. För de som ville 
fanns det möjligheter att få autogra
fer av grabbarna i bandet som välvilligt 
ställde upp på det. 

Dans till Larz-Kristerz i Överum 
mer än välbesökt!

För andra året i rad arrangerade FUB i Västervik tillsammans med Överums Folkpark dans till 
Larz-Kristerz orkester för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.  

Och gissa om det gick hem hos publiken.

I oktober bjuds det upp till dans 
igen
Mikael Johansson, Överums Folkpark, 
är en av flera som lägger ner ett stort 
arbete så att detta kan genomföras. 
Han säger att det är värt allt slit för att 
få se så många människor under några 
timmar kunna glädjas åt musiken, att 
kunna dansa och att få äta en gemen
sam middag.

Nu blir det ytterligare en dans i höst, 
den 31 oktober. Då kommer ett annat 
dansband, Callinaz, att stå på scen. Så 
det är bara att boka in i almanackan.
TEXT OCH FOTO: LEIF PETTERSSON,  

FUB VÄSTERVIK

FUB:as medlemmar uppskattade verkligen 
dansbandet Larz-Kristerz.

Det svängde rejält när Larz-Kristerz spelade upp till dans på Vallonen i Överum. Och Oscar Eklöf 
ur publiken fick chansen att spela en låt tillsammans med det populära dansbandet. 
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Två dagar i kärlekens tecken
Uppskattat när FUB deltog I Pride både i Halmstad och Falkenberg

 L ördagen den 30 Maj fylldes Halm
stad med regnbågens färger. Själv
klart var FUB Halmstad/Hylte på 

plats på Halmstads första pridefestival. 
Trots regn och rusk informerade vi 
om vår förening och om vad vi gör. Vi 
delade ut FUBballonger, som blanda
des fint med regnbågsflaggorna. Lagom 
till pridetågets avgång tittade solen 
fram. Flera medlemmar slöt upp under 
tågets gång. Vi bar våra FUBtröjor och 
våra plakat där det stod ”Vi tror på alla 

människors lika värde” och ”Alla har 
rätt att vara den man är” med stolt
het. Det var en härlig dag i kärlekens 
tecken.

Lördagen den 13 juni hade FUB 
Falkenberg, för andra året i rad, lad
dat för Pridefestival. Elin, Anna, Hasse, 
Gunilla och Karin var på plats hela 
dagen i ett strålande sommarväder. Det 
delades ut broschyrer och såldes lotter, 
CDskivor och Gillamärken. Idag hade 
alla också tagit på sig nya tröjor som 

tagits fram och som vi ska använda när 
vi representerar FUB. Det är viktigt att 
FUB syns och att vi visar att vi ställer
upp på ”Allas människors lika värde”. 
Pridetåget avslutade vid Rådhustorget 
med tal och underhållning av bland 
annat Andreas Lundstedt.

En underbar dag med mycket kärlek 
och prinsbröllop i luften.
TEXT OCH FOTO: INGER MYRÉN FUB FALKENBERG

CECILIA KRISTENSEN FUB HALMSTAD/HYLTE

 Första söndagen i september varje år 
ordnar Skövde kommun en så kallad 
friskvårdsdag. På en promenadslinga 

med ett antal tipsfrågor har Skövdes för
eningar möjlighet att visa upp sin verk
samhet. Skövde FUB har varit med två år i 
rad för att visa upp och göra RiksFUB och 
FUB:s lokala förening i Skövde mer kända 
och för att värva medlemmar.

Ewa Wallin i vår styrelse kom på en 
utmärkt fråga som vi hade i vårt ”stånd” 
som gjorde att man stannade upp och 
bläddrade i Unik. Tack vare det fick många 
ta del av tidningen Unik också. 
TEXT: KARIN HAMMERBY, FUB SKÖVDE 

FOTO: BJÖRN OCH EVABRITT NIKLASSON, FUB 

SKÖVDE 

Tipspromenad i Skövde satte FUB 
och tidningen Unik på kartan

FUB Falkenberg informerade om sin verksamhet under Pridefestivalen i Falkenberg.

På friskvårdsdagen i Skövde har föreningar möjlighet att visa upp sig. FUB i Skövde tog den 
chansen. 

Det kom många besökare till FUB Halmstad/ 
Hyltes informationstält under Pridefestivalen 
i Halmstad. En av många besökare var den 
kände operasångaren Richard Söderberg.
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 D et var den 22 augusti som FUB 
i samarbete med Nässjö kom
mun och lokala näringslivet 

anordnade en dag för att bekämpa för
domar mot personer med utvecklings
störning. 

Dagen började på torget i Nässjö och 
därifrån marscherade man till Stads
parken. I parken var det musik, före
drag av bland annat Come Together
ambassadörerna som berättade om sitt 
projekt för allas rätt till skolgång i Tan
zania och informerade om en daglig 
integrerad verksamhet på ett företag 
på orten, samt modevisning.

Det var även ett band som heter räl
sen band som spelade. Bandet består av 
personer med utvecklingsstörning och 
två ledare.

Modevisningen succé
Modevisningen i stadsparken med fyra 
mannekänger med funktionsnedsätt
ning var en given succé, där mode
kedjan JC och klädföretaget Beson 
ställt upp med kläder och support. 
De blå fina tröjorna med trycket: Lika 
Olika var eftertraktade både av FUB:s 
medlemmar och andra som ville visa 
sitt stöd för dagen och budskapet: Lika 
Olika. 

– Initiativet började egentligen när 
jag var och klippte mig hos min frisör 
Fadi Madiouaya. Han är uppväxt i Liba
non med en syster som har Downs syn
drom. Där skämdes man och gömde 

Lika Olika – En dag för personer 
med utvecklingsstörning

– Down syndrom dag blev oerhört lyckad. Vi fick verkligen fram vårt budskap om alls lika värde, 
inte minst tack vare vår slogan ”Lika Olika”, berättar Gert Iwarsson, FUB, 

en av initiativtagarna till festdagen i Nässjö. 

barn med utvecklingsstörning. Något 
som Fadi reagerade starkt på. Nu 
vill han kämpa för att personer med 
utvecklingsstörning ska ses som en 
 tillgång i samhället. Det var i de samta
len vi kom på idén med att ha en egen 
dag här i Nässjö för att lyfta fram allas 
lika värde. Och Fadi:s idé blev ju en 
verklig succé, säger Gert Iwarsson och 
fortsätter:

Vi gjorde skillnad
– Vi är både glada och lite överraskade 
av alla positiva reaktioner på den här 
dagen, och all bra press vi fått lokalt. 
Den här dagen har bidragit till att vi 
faktiskt gjort skillnad. Nästa år kör   
vi igen! 
TEXT AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: PRIVAT 

Gert Iwarsson, FUB, tillsammans med Jesper 
Iwarsson. Gert var en av initiativtagarna till 
den lyckade Down syndrom dagen i Nässjö.

Cirka 150 personer samlades i  stadsparken i 
Nässjö för att fira Down syndrom dag. Innan 
var det en marsch genom staden som även 
den samlade ett 100-tal personer.

Fyra stolta mannekänger tog plats på röda 
mattan: Jesper Skålberg, Jesper Iwarsson, 
Hanna Johansson, Sandra Karlström.

RÄTT MÅLGRUPP?
ANNONSERA I UNIK!

Nästa nummer kommer den 10 november. Boka senast den 12 oktober.
Kontakta pia.sandberg@fub.se eller 08-39 41 11. .

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

FUBs om annonsering nr 4 2015.pdf   1   2015-02-02   11:11



Missa inte chansen!
Om du älskar film, tv studio, musikstudio, teater, 

dans, kläddesign och skönhetssalong. 

Ledsagning Daglig verksamhet Korttids✴✴

Facebook:
Sök på “Unika”

www.unika.nu
08 - 522 082 82

TV-studio Musik Dans Teater✴✴ ✴ ✴ Fashion house

Vi öppnar två nya 

moderna dagliga 

verksamheter 
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 Den 23 augusti ordnade FUB Göte
borg en utflykt till Öckerö och 
Hönö i Göteborgs norra skär

gård. Ett 50tal medlemmar åkte med. 
Det var ett strålande väder och humö
ret i bussen var på topp. På Öckerö 
besökte vi hembygdsgården, där gamla 
hus från öarna finns bevarade. 

Hembygdsföreningen har också sam
lat in gamla möbler och bruksföremål 
som de inrett husen med. Det fanns 
mycket fint och intressant att se, och 
många fick en nostalgitripp vid åsynen 
av vissa föremål. Vi åt lunch i en lokal 

Uppskattad resa till Öckerö och 
Hönö med FUB Göteborg 

FUB Jämtland gratulerar  
Therese till guldet

som kallas TönsAnnas. Efter maten 
gick vi en ny runda bland husen, och 
bekantade oss också med hönsen och 
andra fåglar som fanns i en hönsgård. 

Spanade över havet
Färden gick sedan vidare till Fiskemu
séet som ligger vid Hönö hamn.  Muséet 
bredrivs av den ideella föreningen Kust
traditioner. Här är mycket samlat från 
fiskets historia, som namnbrädor från 
fiskebåtar och olika fångstredskap. Det 
finns också modeller av fiskebåtar, och 
foton av fiskare och båtar från de olika 

öarna. Sammanbyggt med muséet är 
förskeppet till en fiskebåt där besö
karna kan gå in och känna på fiskar
livet. Det fanns också en styrhytt där 
man kunde få uppleva känslan av att 
styra en fiskebåt, och ett periskop att 
spana över havet med.

Innan det var dags för hemfärd var 
det många som svalkade sig med glass 
i glasscaféet. Utflykten var väldigt upp
skattad av resenärerna, och flera hop
pas på en resa nästa sommar också. 
TEXT OCH FOTO: LENA EDVARDSSON,  

FUB GÖTEBORG

 När simmaren Therese Mattsson 
landade på Frösö flygplats efter 
succén i Special Olympics i Los 

Angeles fanns FUB Jämtlands län på 
plats och gratulerade.

Tog guld på 100 meter
Therese, som kommer från den lilla 
byn Skärvången och simmar med Kro
koms HIF, tog inte mindre än tre med
aljer i Special Olympics. Det blev guld 
på 100 meter fritt, guld på 100 meter 
ryggsim och brons på 200 meter fritt.
TEXT: BIRGITTA RHODIN, FUB ÖSTERSUND

På bilden från vänster Pentti Lamberg, Östersunds FUB och förbundsstyrelsen, Anna-Carin 
Hammarberg, Krokom och Therese Mattsson. Från Östersunds FUB Birgitta Rhodin, Tomas 
Lindgren och Maria Lamberg, Tomas och Maria simmar också med Krokoms HIF.

Alla 50-talet medlemmar som deltog i resan till Öckerö och Hönö tyckte det var en av sommaren riktiga toppendagar!

guldet
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   V i hade en fantastisk vecka. Det är 
hur kul som helst att segla. Men 
det bästa är att man får vara med 

många trevliga personer under en som
marvecka. På kvällarna lagar vi mat till
sammans och umgås. Vi hade också tur 
med vädret, konstaterar Stefan Bartsch 
som deltagit flera år i seglarlägret som 
Vindens Vänner anordnar. 

Ett 40-tal deltagare
Klubben är en fristående del av Abra
hamsbergskyrkans församling och vän
der sig främst till personer med funk
tionsnedsättning, deras anhöriga och 
vänner. I år var det ett 40tal personer 
som deltog, varav cirka 10 hade någon 
slags funktionsnedsättning.

 – Vi anordnar det här lägret varje 
sommar. Förra året firade Vindens 
Vänner 30årsjubileum. Den båttyp vi 
använder är speciellt anpassad för per
soner med funktionsnedsättningar. 
Bland annat är den utrustad med en 
speciell stol för personer som inte kan 
förflytta sig själva. Men vi har även wind
surfingbrädor, optimistjollar, 2:4:or (så  
kallade minitolvor) samt en Hobie cat 
(katamaran), berättar ledare Lennart 
Schönning, som också intygar att alla 
tyckte veckan var väldigt lyckad. 

Möts i seglingen
– Jag ser också en stor fördel med att vi 
har olika åldrar på lägret och deltagare 
med och utan funktionsnedsättning. 
Vi möts helt enkelt genom seglingen, 
säger Lennart och det är något som 
också Stefan Bartsch håller med om:

– Det är bra att alla är olika. Vi seglar 
och har trevligt helt enkelt, säger han 
och hoppas på lika bra vind i seglen på 
nästa års läger med Vindens Vänner. 
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: LENNART SCHÖNNING/ PRIVAT

Med vind i seglen!
I somras deltog Stefan Bartsch från Riks-Klippan i ett seglarläger som anordnades av Vindens 

Vänner; en seglarklubb för personer med funktionsnedsättning.

–

Johan Stjernholm är också en inbiten seglare. 
Att han sitter i rullstol hindra honom inte från 
att segla. Här är han ute med segelklubbens 
katamaran. 

Stefan Bartsch från Riks-Klippan gillar att segla. Här testar han en av Vindens Vänners jollar.

– Vi är ett blandat gäng på våra årliga läger. Unga, äldre med och utan funktionsnedsättning; 
alla delar vi ett starkt intresse för segling. Väldigt trevligt konstaterar Lennart Schönning. 

Lennart Schönning är ledare sedan många år 
för handikappseglarklubben Vindens Vänner.



Med rätt stöd kan alla 
som vill delta i arbetslivet.  
Det är vi på Misa överty-
gade om.  
Funktionsskillnader är 
inget hinder.  
Välkommen du med!

08-580 813 40,  www.misa.se

Läs om Lotta på 
vår hemsida. 

”Känner mig som en i  
gänget på mitt arbete”
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 N är vi landade på flygplasten 
Charles de Gaulle i Paris blev 
vi hämtade av två chaufförer 

som körde oss till hotellet, det var tur 
för annars hade vi nog kört vilse.

När vi kom fram till hotellet pack
ade vi upp och sedan tog vi tåg och tun
nelbana in till Paris centrum.

Alla följde med för att kolla på Notre
Dame, sen åt vi middag och några åkte 
för att titta på Eiffeltornet. På lör dagen 
tog vi en buss till Disneyland. Första 
dagen på Disneyland var vi i parken 

som heter Disneyland Park. Det var en 
jättefin park, men långa köer till olika 
saker. Trots att vi var i parken tio tim
mar hann vi inte med att se allt.

Shoppade loss
På söndagen började vi med att besöka 
den andra parken som heter Walt Dis
ney Studio Park. Den var mycket min
dre än den första parken vi besökte, det 
var ändå svårt att hinna med att se och 
prova allt. Det var långa köer där med.

Det var riktigt varmt och soligt så 
det var ibland jobbigt att gå. Efter en 
fantastiskt rolig dag avslutade vi med 
att gå till det stora Disneyvaruhuset, 
där vi shoppade loss. 

På måndagen var det dags att åka 
hem, vi åt frukost och packade våra väs
kor. Sen blev vi körda till flyg platsen. 
Alla ville gärna stanna längre i Paris, 
för det var ett härligt gäng som var 
med och resan var underbart rolig.

Jättebra resa
När vi kom hem till Skellefteå så vän
tade våra skjutsar. Vi som varit med på 
resan kramade om varandra och kon
staterade att det varit en jättebra resa, 
sedan skildes vi och alla åkte hem till 
sig. 
TEXT: PETER MARKLUND, FUB SKELLEFTEÅ 

FOTO: JIMMY JOHANSSON, SHEELA HOLMBOM, 

JOHAN DAHLBERG, FUB SKELLEFTEÅ

I slutet av maj reste nio personer från Skellefteå till Paris och besökte Disneyland. Efter 
flera månaders lång planering blev resan verklighet och så lyckad som alla önskat.

FUB Skellefteå

ANNONS

Det behövdes både läsk och glass för att förnya 
energin under de många promenaderna i 
Disneyland.

Eiffeltornet i Paris. Jenni Burman, Andreas Edström Lundmark, Johan Dahlberg, Denis Vidmark, Anna Melander, 
Tobias Tengman, Sheela Holmbom, Lina Lindström. Alla tyckte Paris var toppen.

LANDET RUNTLANDET RUNT

 reste till Paris och
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Vinner en vinner alla
I PostkodLotteriet får du dela din vinnarglädje med dina 
grannar. För när en av er vinner, då vinner också alla andra 
i postnumret med lott. Några som alltid vinner är FUB och 
övriga organisationer som delar på överskottet.
Ny vinstchans varje dag
De högsta dagliga vinsterna lottar vi ut till helgen – upp till 100 000 kr 
per lott, en miljon kronor och en bil varje fredag. Dessutom lottar 
vi ut många miljoner i GrannYran tre gånger per år och i många 
extradragningar under året. Totalt cirka 200 000 vinster per månad.

Över 14 miljoner vinster sedan start
I år är det 10 år sedan PostkodLotteriet startade. Under de här 
åren har vi delat ut över 14 miljoner vinster värda en bra bit över 
8 miljarder kronor.

Gå in på www.stodlinjen.se om du eller en anhörig spelar för mycket.

FUB_100x138,5.indd   1 2015-09-04   09:25
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 Förra året sprang jag med min bror. 
I år sprang jag på egen hand. Målet 
var att samla in 24 000 kronor och 

det nådde jag med råge. Målgången i 
Motala var fantastisk. Väldigt många 
fanns på plats och hejade fram mig. 
Hur kul som helst, säger Erik Fredlund. 

Men dryga 30 mils löpning sliter på 
kroppen och inte minst fötterna.

– Jag hade rätt otäcka skavsår och 
sista milen var rätt tuff. Men det var 
väldigt många efter vägen som stöttade 
mig på olika sätt, något jag vill skicka 
ett tack för, säger han. 

Och tro det eller ej … nästa år tänker 
han göra om bedriften en tredje gång. 

– Jag gör det för att samla in pengar 
till en viktig organisation och för att 
personer med utvecklingsstörning ska 
kunna må så bra som möjligt, säger 
Erik Fredlund. 
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: PRIVAT/FACEBOOK

Sprang in 25 000 till FUB
Erik Fredlund har gjort det igen. Sprungit Vätternrundan på 11 dagar för att samla in pengar 

till FUB. I år lyckades han över all förväntan – beloppet blev dryga 25000 kronor! 

–

Målgången var fantastisk, berättar Erik Fredlund, som sprang 30 mil! för att samla in pengar till FUB. 
Till vardags arbetar han på ett byggföretag, men gillar att motionera. Nästa år tänker han göra om 
bedriften. Årets brutala skavsår avskräckte inte, säger han med ett stort leende. 

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse
  beslutar i december 2015 om utdelning av bidrag.

                                     Bidrag kan utgå till:
Barn och ungdomar (enskilda personer) dock företrädesvis barn med 
CP, som p g a sitt handikapp är i behov av ekonomiskt stöd till vård, 
uppehälle, fostran eller utbildning (även till föräldrarnas rekreation). 

Bidrag ges endast till personer under 25 år. Handikappet skall vara av 
neurologisk karaktär dvs. orsakad av funktionsnedsättning i hjärnan, 
ryggmärg, perifera nerver eller i musklerna. Bidrag ges inte till allergier, 
syn- eller hörselskador, reumatism eller diabetes om inte samtidigt 
neurologiskt funktionshinder finns. Vid prövning av ansökan tillämpas 
vissa inkomstgränser. Bidrag ges inte två år i följd och utgår endast under 
förutsättning att det användes efter tidpunkten för styrelsens beslut och 
full betalning gjorts först därefter. Läkarintyg (och, i förekommande fall, 
datorintyg) skall insändas tillsammans med ansökan.

Stiftelser eller ideella föreningar vars huvudsakliga uppgift är att stödja 
barns eller ungdomars behov i angivna hänseenden.  Bidrag kan inte ges 
till institutioner och dylikt som har stat, kommun eller landsting som 
huvudman.

Föräldralösa (helt föräldralösa), mindre bemedlade barns uppfostran 
och utbildning.

Bidrag ges endast till personer som vistas i Sverige.
Upplysningar och ansökningsblanketter erhålles efter hänvändelse till 
stiftelsen, Kronborgsgatan 2 C, 252 22 Helsingborg eller e-mail
ljc@carlssonsstiftelse.se. Tel. 042-21 70 19. 
OBS! Ange om ansökan gäller för enskild eller forskning. 

Ansökan skall ha inkommit till stiftelsen senast den 15 oktober 2015.

Skriftligt besked om styrelsens beslut sänds till sökanden efter 
styrelsens sammanträde början december 2015.

Ansökningsblankett finns även för nedladdning på 
www.carlssonsstiftelse.se
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 Socialdepartementet representera
des av Guy Lööv då Åsa Regnér 
barn, äldre och jämställdhets

minister fått förhinder. Guy Lööv berät
tade bland annat att det ska tillsättas 
en utredning för att se över LSSlagstift
ningen. 

Forskare Pehr Granqvist höll ett fak
taspäckat föredrag omkring: ”Anknyt
ning hos barn till mödrar med utveck
lingsstörning.”

Kärlek och sex var temat när Lena 
Lagren och Anna Högberg, från RoS
grupperna och Lotta Löfgren Mårten
son höll sina fördrag. Deltagarna fick 
även del av Funkisprojektet av Emma 
Rasmusson från RFSL.

Med föreställningen Fadern – om 
att vara pappa till en pojke med grav 
utvecklingsstörning avslutade Eric 
Löwenthal första dagen.

Dag två berättade Per Iversen verk
samhetschef för omsorgsförvaltning
ens utvecklingsenhet i Hudiksvall, till  
sammans med sin personal om kom
munens insatser för att bli en mer att
raktiv arbetsgivare bland annat med 
flexibla arbetstider och mer personal
utbildning.

Andra föreläsare som inspirerade 
den andra av Intradagarna var bland 
andra läkaren Malin Nystrand, Kerstin 
Ivarsson och inte minst musikgruppen 
Medis5. 

Hans Hallerfors från Intra avslu
tade dagarna med att konstatera att 
150 föreläsare har bidragit med sina 
kunskaper och erfarenheter under de 
tio år som Intradagarna anordnats. 
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS/ 

VICTORIA SJÖSTRÖM 

FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

2015 års Intrapris gick till Mårten Söder, 
professor emeritus i sociologi med inriktning 
funktionshinder, för hans långvariga och 
viktiga forskning. Foto: Victoria Sjöström.

Intradagarna firade 10 år!
Traditionsenligt hälsade Hans Hallerfors från Intra välkommen till årets Intradagar, likaså 

inledningstalade Conny Bergqvist från FUB och FUB:s ordförande Thomas Jansson.

Gert Iwarsson, FUB. Intras grundare, Karl Grunewald, som nyligen kommit ut med den fina boken: Omsorgsrevolutionen, tillsammans med 
Thomas Jansson som var en av inledningstalarna på årets Intradagar.
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Hans Hallerfors, ansvarig för Intradagarna och Elaine Johansson, FUB:
– Intradagarna är det enda forumet i sitt slag som vänder sig till alla som 
på något sätt har koppling till personer med utvecklingstörning. Jag är 
oerhört imponerad att man år efter år kan samla så många intressanta 
föredrag och personer som bjuder på sina egna erfarenheter, säger Elaine 
och Hans ser ut att hålla med.

– Det känns självfallet fantastiskt att vi kunnat arrangera Intradagarna 
i tio års tid. Självfallet har de betytt mycket för att sprida ny kunskap inom 
området. Vi hoppas att vi kan hålla på lika länge till. För ett är säkert – 
kunskap inom det här området behövs, säger Hans Hallerfors.

Med föreställningen Fadern - om att vara pappa 
till en pojke med grav utvecklings störning 
avslutade Eric Löwenthal första dagen.

Patricia Johansson och Mia Lindblom, 
Västerås var nöjda med Intradagarna. – Det 
har gett en bra helhetsbild av livet inom LSS; 
många olika samhällsaktörer som har gett 
olika perspektiv under dagarna. Jätteintressant!

Anna Hildingsson, Riks-Klippan   – Jättebra 
att hela Klippan är inbjudna. Viktigt att vi tar 
chansen att synas och berätta om oss och vad 
vi gör.

Göran Hedén och Viktor Runesson, 
boendestödjare Herrljunga  – Bra med så 
omväxlande föredrag och också väldigt bra 
kulturinslag. Det är första gången vi är här 
och vi hoppas få åka nästa år igen.

Lillemor Holgersson, FUB – Det har varit 
ett fantastiskt varierat utbud. Intradagarna 
är oerhört viktiga. Förutom ny kunskap ger 
de tillfällen till viktiga möten. Hudiksvalls 
kommun tycker jag borde lyftas fram 
extra - de skickade över 40 personer till 
Intradagarna. Alla kommuner borde se vikten 
av att fylla på med ny kunskap.
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Vi blir också äldre – livsvillkor för personer 
med utvecklingsstörning | FUB

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.För program och anmälan se

För program och anmälan:

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/ 
konferens-om-aldrande

vidare till vårdlärare. Hon ville forska men trivdes från bör
jan inte riktigt i den akademiska världen utan ville kombi
nera utbildning och praktik.

Intervjuer i hemmet
I Örebro började hon forska kring muskeldystrofi. Egentli
gen skulle det bara vara ett tremånaders projekt men det 
blev tre år och under den tiden granskade hon bland annat 
21.000 journaler. Hon intervjuade också personer med sjuk
domen i hemmet och fick därmed en annan och fördjupad 
kontakt än den från den neurologiska vården.

Under 13 år var hon aktiv i NHR (Neurologiskt handikap
pades Riksförbund) och det gav henne en ovärderlig erfaren
het. När man jobbar inom vården vet man det generella, har 
de teoretiska kunskaperna men man vet ingenting om hur 
det är att leva med en sjukdom eller funktionsnedsättning 
för den enskilde personen, berättar hon och fortsätter:

– Man är inte så empatisk som man tror säger Gerd och 
fortsätter, man ska ha en stor respekt för professionens kun
skap men även för patientens, den som lever med besvären. 
Dessutom ser man inte alla svårigheter som drabbar männis
korna ute i verkligheten när personalen befinner sig i sjuk
husets tillrättalagda miljö.

Ser du någon skillnad när det gäller personer som är födda med en 
funktionsnedsättning kontra den som får en funktionsnedsättning 
senare i livet?

– Ja det är stor skillnad. Den som får en funktionsnedsätt
ning senare i livet har ett annat, och större nätverk och har 
oftare en familj. När personer får intellektuella funktions
nedsättningar senare i livet, försvinner ofta nätverken för 
det blir traumatiskt för omgivningen och för individen. Det 
blir svårt både i arbetslivet och privatlivet. Att bli bemött 
på annat sätt än när man var frisk och behöva hjälp i det 
mesta när man förut klarat sig själv kan vara jobbigt. Den 
som är född med en funktionsnedsättning vet inte om något 
annat. För dem är det andra svårigheter både i skolan och i 
att överhuvudtaget få tillträde till arbetsmarknaden. Även 
att få meningsfulla fritidssysselsättningar kan vara proble
matiskt.

Professor Gerd Ahlström – vill sprida ny kunskap  
kringt utvecklingsstörning och åldrande!

Professor Gerd Ahlström vid Lunds universitet, 
har tillsammans med sina medarbetare 

initierat forskningsprojektet  
”Aktivt och hälsosamt åldrande vid 

utvecklingsstörning”  
som hon leder sedan två år tillbaka.  

Men hennes engagemang för personer med 
utvecklingsstörning sträcker sig mer än  

30 år tillbaka. 

 FUB:s kommitté för Åldrande deltar i projektet som refe
rensgrupp och har genom projektet fått mycket kun
skap och många intressanta kontakter med forskare 

och andra som på olika sätt förekommit i projektet eller i 
andra sammanhang som rör utvecklingsstörning och åld
rande.

Gerd Ahlströms väg fram till detta forskningsprojekt och 
intresset för åldrande och utvecklingsstörning har varit lång 
och omväxlande. Gerd är sjuksköterska och utbildade sig 

Professor Gerd Ahlström vid Lunds universitet.
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Är du tvilling eller förälder till tvillingar?

 Vi genomför en forskningsstudie där vi jämför tvillingpar av vilka minst en tvilling har autism- 
 spektrumtillstånd och/eller andra funktionsnedsättningar. Vi undersöker även tvillingpar 
 utan funktionsnedsättning för att öka kunskapen om orsakerna till neuropsykiatriska problem 
 inom genetik, neurobiologi och psykologi. Ersättning i form av presentkort till tvillingarna, 
 för förlorad arbetsinkomst, hotell och resa finansieras av studien. Är du intresserad?

 Kontakta vår forskningssjuksköterska Johanna så berättar hon mer:
 070-755 96 80 alt 08-514 527 00 eller johanna.ingvarsson@ki.se

 Besök ki.se/kind för mer information om KIND och vår tvillingforskning (projektet ”RATSS”).

 Vi behöver dig för att öka kunskapen om autism och andra 
 funktionsnedsättningar!
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Karolinska Institutet liggande NY.pdf   1   2015-05-11   16:18

Startskott för forskningsprojekt
Gerd Ahlström arbetade i Örebro under 28 år där hon bland 
annat byggde upp och var ledare för den första forsknings
enheten för habilitering i Sverige. Sedan blev hon head
huntad som VD till Hälsohögskolan i Jönköping där man 
efterfrågade förändring. År 2010 började hon som chef på 
Vårdal institutet. Verksamheten där hade pågått i 13 fram
gångsrika år när den i början av detta år fick läggas ner i 
brist på forskningsmedel.

Redan i sitt arbete som forskningschef vid habiliteringen 
i Örebro hade Gerd hört från personalen att de upplevde 
problem när personer med utvecklingsstörning åldras. Väl 
i Skåne träffade Gerd på Petra Björne, FOUkoordinator i 
Malmö stad som åter lyfte problematiken och ansåg att man 
måste forska mer om detta. 

Även Ingrid Runesson, forskare på Malmö högskola del
tog i de allra tidigaste diskussionerna. En kort tid senare 
träffade Gerd den dåvarande ordföranden i Fub:s kommitté 
för Åldrande, Maria Holmberg, på en konferens. Återigen 
kom ämnet utvecklingsstörning och åldrande upp på bordet 
och detta blev startskottet för forskningsprojektet. Det blev 
också startskottet för ett mycket inspirerande givande sam
arbete för oss i kommittén för Åldrande, vilket vi tackar för!
TEXT OCH FOTO: KIA MUNDEBO, OMBUDSMAN PÅ FUB

Professor Gerd Ahlström – vill sprida ny kunskap  
kringt utvecklingsstörning och åldrande!

Fakta: 
Forskningsprojektet ”Aktivt och hälsosamt åldrande vid ut-
vecklingsstörning” är uppdelad i tre olika delprojekt:
• Hälsa, vård och omsorgskonsumtion över en tioårsperiod bland 

äldre med utvecklingsstörning.
Studien omfattar nästan 8000 personer över 55 år som fanns 
i LSS-registret i Sverige år 2012. Som jämförelsegrupp har man 
 tagit lika många personer ur befolkningsregistret som matchats 
med LSS- gruppen utifrån ålder och kön. Syftet med denna  studie 
är att  undersöka om det finns någon skillnad mellan de olika 
 grupperna när det gäller vård och omsorgskonsumtion, sjukdomar, 
 läkemedelsanvändning och dödsorsaker. I studien om dödsorsaker 
följs över 13 000 personer med utvecklingsstörning och lika många 
personer utan funktionsnedsättningen. Under hösten 2015 räknar 
man med att de två första studierna ska publiceras.

• Personal och ledares perspektiv på Aktivt och hälsosamt åldrande 
vid utvecklingsstörning.
Detta genomförs som två intervjustudier. En med ledare och en 
med personal inom LSS. Till intervjuerna hör även episodbeskriv-
ningar, där man skriftligt beskriver situationer där den åldrande 
 personens behov kunnat mötas respektive inte mötas.

• Förbättrad och jämlik hälsa, vård och omsorg.
Detta delprojekt är under planering.

ANNONS
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 Det var första gången konferen
sen hölls i ett ickeengelsk
språkigt land, och den lockade 

över sexhundra deltagare från 32 olika 
länder. Riksförbundet FUB:s kom
mitté för flerfunktionsnedsättning 
(Eva Borgström, Gunnar Halin och 
Lotte Blumenthal) deltog i konferen
sen, inbjuden av Nka. Kommittén har 
sedan flera år ett nära samarbete med 
Nka kring deras uppdrag att utveckla 
ett nationellt kunskapsstöd för anhö
riga till barn och unga med flerfunk
tionsnedsättning.

Arvsfondsprojekt
FUB:s forskningsstiftelse ALA hade bli
vit inbjudan att presentera ALA/FUB:s 
Arvsfondsprojekt Anpassad IT – Vägen 
till Digital Delaktighet på en workshop 
med rubriken Technology-enabled care 
and support, som handlade om hur 
man kan använda olika tekniska lös
ningar för att ge stöd och omsorg.

Internationell konferens om anhörigas situation väcker tankar och idéer

Sverige var värdland när Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga), Anhörigas Riksförbund och 
Carers UK höll den sjätte internationella konferensen om anhörigas situation i Göteborg, den 3–6 

september. Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister och Drottning Silvia invigningstalade. 
Båda lyfte fram vikten av att stärka stödet till anhöriga. FUB:s forskningsstiftelse ALA presenterade 

Arvsfondsprojektet ”Anpassad IT” på en av de många workshops under konferensen.

AnpassadIT projektet använder ett 
brett register av tekniska lösningar för 
datorn som gör det möjligt för personer 
med måttlig utvecklingsstörning att gå 
en distansutbildning på Mora Folkhög
skola utan krav på läs och skrivkun
nighet. Inom samma projekt tar man 
fram en handledning för stödpersoner 
inom LSS verksamheter och anhöriga, 
så att eleven kan bibehålla kunskaper 
från kursen, även på hemmaplan. På 
konferensen berättade ALA:s handläg
gare, Judith Timoney om projektets 
bakgrund och projektledaren, Kerstin 
Gatu visade några av de spännande tek
niska anpassningar som har öppnat en 
hel ny värld för kursdeltagarna. Helt 
nyligen fick projektet feedback från 
en specialpedagog om en av eleverna 
på kursen: – Visst är det fantastiskt! Det 
märks att detta givit ringar på vattnet även 
i andra situationer. D. har vuxit och har utö-
kat sina intressen/ samtalsämnen och i sin 
uthållighet att arbeta med olika uppgifter.

Drottningen invigningstalade på Nka:s anhörigkonferens i Göteborg. Här tillsammans med Elizabeth Hanson, FoU-ledare och forskare vid Nka, 
som även hon höll ett inledande tal.

Åsa Regnér invigningstalade.
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 I FUB:s monter tog Gunnel Ljungberg 
och Erica Olsson, båda från FUB 
Göteborg, chansen att sprida infor

mation om FUB:s verksamhet, både 
lokalt och nationellt. 

– En av frågorna vi fått handlar om 
FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom”, 
och om hur ekonomin för personer 
med funktionsnedsättning ska kunna 
stärkas, berättar Gunnel Ljungberg. 

Stort intresse för FUB:s verksamhet på 
konferensen om anhörigfrågor

Och Erica Olsson har pratat på temat: 
sex och samlevnad med besökare. 

– Det är kul att kunna visa upp FUB 
på en internationell konferens som 
denna. Mest är det professionella; fors
kare och yrkesverksamma inom anhö
rigområdet som är här, och det är bra 
att visa upp vår verksamhet i olika sam
manhang, säger Gunnel Ljungberg. 

Andra perspektiv
Det var livliga och inspirerande dis
kussioner i pauserna – vi från FUB och 
ALA, med utvecklingsstörning i fokus 
– och deltagarna från andra organisa
tioner och länder runt om i världen 
som arbetar med anhöriga som har an
dra perspektiv. Ett bestående intryck 
som vi har med oss från konferensen 

Internationell konferens om anhörigas situation väcker tankar och idéer

är vikten av att ställa några enkla frå
gor – ofta och på olika sätt – till våra 
medlemmar som är anhöriga: Hur har 
du det? Hur ser din vardag ut som anhörig? 
Vilket stöd saknar du?

Nka:s webbsajt
Föreläsningarna och talen som hölls i 
de stora konferenslokalerna spelades 

in och allt material kan hittas på Nka:s 
webbsajt, från Drottning Silvias invig
ningstal till ett passionerat anhörigtal 
av den brasilianska läkaren, Alexandre 
Kalache som fick stående ovationer. Gå 
gärna in och lyssna!
http://www.anhoriga.se/
TEXT: JUDITH TIMONEY, AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Gunnel LJungberg och Erica Olsson i FUB 
Göteborgs monter.

Från FUB fanns även Eva Borgström på plats. Judith Timoney, från FUB:s forskningsstiftelse 
ALA, samt Karstin Gatu, projektledare fanns 
på plats för att berätta om arvsfondsprojektet: 
”Anpassad IT”.

Anne Leffler och Gunnar Halin från FUB, var några av de drygt 600 deltagare som kom på den 
internationella anhörigkonferensen i Göteborg i början av september. 

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhets-
minister.

http://www.anhoriga.se/


Vi är unika på riktigt!
För 20 år sedan startade vi som en ekonomisk fören-
ing. Idag är vi även Sveriges första och just nu enda 
assistanssamordnare som valt att begränsa vinstut-
tag, genom bolagsformen SVB.

Det är självklart för oss att våra kunder, personer 
med funktionsnedsättning och behov av personlig 
assistans, ska få den bästa möjliga kvaliteten. Därför 
är vi övertygade om att vinsten hör hemma där den 
gör mest nytta i verksamheten. 

Bli Kompis med oss, du med!

FAKTA SVB-FÖRETAG

 •  SVB är en aktiebolags
     form med en särskild
     vinstutdelningsbegrän
     sning.

•  Verksamheten drivs 
    primärt av att vinsten 
    ej går till ägarna utan 
    istället återinvesteras 
    i verksamheten.

0771-404 525  | www.kompisassistans.se
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ANNONS

Hedra Bosse Östlins minne och sprid kramar  
och kärlek i världen

Glada Hudik-skådespelaren Bosse Östlin gick bort i juli i år. 
Han blev 63 år.

Så här skrev Glada Hudik-teatern på sin hemsida: 
”Vi vill med stor sorg meddela att vår älskade vän och kollega 

Bosse Östlin har lämnat oss. Han somnade in,  
måndag den 20 juli, i sviterna av en hjärnblödning. 

”Bosse, mannen med det största hjärtat av 
alla, som gjorde världen till en bättre plats att 
leva på. Vi vet att du redan nu börjat dela ut 
kramar och sprider din kärlek ovanför molnen. 
Vi ses i Nangijala.” 

Bilden på Bosse Östling är tagen i samband 
med att Hudiksvalls kommun förärade flera 

av skådespelarna på Glada Hudik-teatern en 
”Walk of Fame”-stjärna på stadens gågata. 
Bosses ledstjärna var att man alltid ska vara 
vänlig och kärleksfull mot varandra. Ett bud-
skap som i dessa tider inte nog kan upprepas! 
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Sverigeturné med Come Together
Come Together till Erikshjälpen Second Hand!

information och följ oss när vi rappor
terar från turnén på till exempel Face
book och Instagram, länkar finns på 
www.cometogethereveryone.org

I kommande nummer av Unik blir 
det ett större reportage.
TEXT: JOHANNA BERGSTEN, FUB 

FOTO: OLA ELMQVIST

 Man får inte gå upp innan 
klockan 07.00 på vardags
morgnar och så måste 

man vara i säng klockan 24.00. På 
helgen får man inte gå upp för än 
klockan 09.00 på morgonen och så 
ska man vara i säng klockan 02.00. 
Till exempel om det är helgdagar 
mitt i veckan, så måste jag vara i 
sängen klockan 23.00. Och det kall
las Goda levnadsvillkor! Jag sover i 
genomsnitt i sex timmar per natt, 
men staten har bestämt att jag måste vara i min säng i åtta 
timmar per dygn. 

Sen kan man glömma att gå ut och äta trerättersmid
dag på restaurang, för jag får bara äta i 45 minuter. Om man 
har tur så hinner man äta upp förrätten sen har det gått 45 
minuter. Så nu kommer mitt nästa problem, jag måste göra 
en spring nota för jag har inte tid kvar för att få hjälp att 
betala. 

Sen får man passa sig att bli dålig i magen, för man får 
bara gå på toa 8 gånger på ett dygn. Om man sen behöver gå 

fler gånger, så får man ta på sig blöja förmodligen. Är det 
goda levnadsvillkor? 

Man säger att personer med funktionsnedsättningar ska 
kunna leva samma liv som personer utan funktionsnedsätt
ningar. Men det kan man långt ifrån göra i dagsläget. 

Min fråga är, när ska handikapprörelsen gå ihop och 
kräva att person med funktionshinder ska kunna leva ett 
fritt liv? 

Om vi inte gör något åt detta, så har handikapprörelsen 
slängt ut tid och pengar i sjön, på en tillgänglighetsmarsch 
i cirka tio års tid. Nu undrar ni säkert hur jag tänker? Jo, 
jag tänker så här, om man fortsätter att försämra assistansen 
som man gör för många. Genom att ge oss för lite  timmar 
eller helt enkelt dra in timmar som man gör, då kan vi inte 
längre vara ute i samhället och leva som personer utan funk
tionsnedsättningar och då behöver inte samhället vara till
gängligt heller.

Med denna lilla artikel så uppmanar jag hela FUB rörel
sen, andra handikapporganisationer och vi enskilda funk
tionshindrade att börja agera kraftfullt, innan politikerna 
öppnar institutionerna igen. 
MARKUS PETERSSON FUB HELSINGBORG / RIKSKLIPPAN

I denna artikel ska jag berätta hur staten bestämmer hur funktionshindrade ska leva sina liv.

Varför ska staten bestämma hur gravt 
funktionshindrade ska leva sina liv?

och Victoria har tillsammans med Baba 
Gurston besökt Erikshjälpens second 
hand butiker i mellansverige. Bilder 
och berättelser från Come Togethers 
stora Tanzaniaresa i mars 2015 varvas 
med skönt sväng från Östafrika. Tisdag 
13 oktober blir det turnéavslutning i 
Erikshjälpens stora butik i Spånga i 
norra Stockholm. Håll utkik för mer 

 C ome Togethers Sverigeturné 
pågår när det här numret går 
till tryck. De fyra Come Together

ambassadörerna Axel, Joanna, Viktor 

Musikern Baba Gurston.

Come Togethers ambassadörer Joanna, Axel, Victoria och Viktor. 
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 Unik träffar Ulrika Johnson producent på UR inne i 
TVhusets cafeterian för en pratstund om den nya tv
serien ”Byggänget” från UR. Den handlar om hur ett 

gäng ungdomar bygger om uppehållsrummet på sin skola 
och i arbetet får de hjälp av olika experter. Bland andra dyker 
inredningsexperter som Elsa Billgren, Johnny Krigström, 
Anna Braun och Maria Montazami upp i de olika avsnitten. 
Totalt kommer det att bli åtta 14minuters avsnitt med olika 
teman.

Lära känna deltagarna
I det första avsnittet börjar alla med att tillsammans göra en 
ritning över rummet. Därefter följer bl a avsnitt där ungdo
marna räknar på hur mycket material som behövs, hur man 
målar väggar och vad man ska tänka på när man inreder en 
lokal. 

Tittarna får även lära känna deltagarna lite närmare 
då inspelningsteamet följer med och gör ”hemmahos” 
reportage hos dem. Programledare är Zafire Vrba som också 
medverkade i en annan URserie, ”Sexbyrån”. 

Ulrika Jonsson berättar att inspelningsarbetet har pågått 
på Kista gymnasiesärskola strax utanför Stockholm sedan i 
mars och varit oerhört roligt. 

– Ungdomarna har fått upp ögonen på oss som jobbar 
med att göra tvprogram för hur viktigt det är att vara tyd
lig och genomtänkt i inspelningsarbetet. Vi har behövt tänka 
igenom arbetet på ett annat sätt med förberedelser och infor
mation under själva arbetet. Det har varit nyttigt och bra för 
oss alla i arbetslaget och vi har lärt oss mycket, säger hon.

Inte spela roller
Ulrika berättar att eftersom inspelningen ägt rum på ungdo
marnas egen skola så var alla i inspelningsteamet på skolan 
hela dagarna och åt även sin lunch där. Det innebar att de 
umgicks mycket inte bara med de ungdomar som är med i 
serien utan även med många andra elever. Det blev många 
glada skratt och diskussioner som smittade av sig på arbetet 
med filmen.

Byggänget 

ANNONS

Genom Solhaga Enigma Education erbjuder vi utbildningar 
inom autismspektrumtillstånd, ADHD, andra neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och utvecklingsstörning. 
Läs mer på solhagaeducation.se.

Nya kunskaper, viktiga 
insikter och användbara 
redskap. KURSDELTAGARE  

SOLHAGA ENIGMA EDUCATION

Solhaga
gruppen

ANNONS

Elsa Billström tillsammans med ungdomarna i ”Byggänget”. 

– en ny tv-serie 
om teknik från  

 I en ny TV-serie från UR ska ungdomar från 
gymnasie särskola lära oss hur vi bäst bygger 

om. Under inspelningen av ”Byggänget”  
lärde sig också TV-teamet mycket av 

ungdomarna bl a hur viktigt det är att vara 
ärlig och accepterande. 

– Ungdomarna på skolan 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 på sin 
skola. 
TEXT: ANNA GABRIELSSON  FOTO: UR
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 Årets rikskonferens för grundsär
skolan ägde rum i Malmö den 
11–12 maj och temat var ett nytt 

sätt att se på teknik. Inledningstalade 
gjorde Bodil Jönsson, fysiker, författare 
och professor i rehabiliteringsteknik 
vid Lunds universitet. Hon menade att 
vi kan försöka förstå varandra, men 
måste också inse att vi aldrig till fullo 
kan förstå en annan människa. Den 
tekniska förändring som vi nu står 
inför är svår att visualisera och därmed 
behöver vi alla få den tid vi behöver för 
att tolka vad det är som faktiskt händer 
omkring oss. 

Under eftermiddagen fick vi lyssna 
till Olle Andrén från Särnät som gav 
både en bild av hur sociala medier 
används i dagens särskola, främst 
gymnasiesärskolan, och hur man kan 
arbeta för att öka kunskapen så att de 
används på rätt sätt. Olle gav exem
pel på hur svårt det kan vara att kom
municera på internet. Nyanser, skämt 
och ironi kan för många vara tillräck
ligt svårt i det verkliga livet, och i text 
på internet blir det ännu svårare. Det 
måste då förtydligas med symboler. 

Anmäl övergrepp på nätet
En viktig fråga som Olle Andrén gick 
in på var vikten av att faktiskt anmäla 
när man känner sig kränkt. Även om 
det är svårt att få någon fälld idag fö

rekommer det och för att lagstiftning 
och tillämpning ska följa med utveck
lingen måste vi också uppmärksamma 
polisen på när det sker övergrepp på in
ternet. Avslutningsvis ville Olle också 
betona att det självfallet finns mycket 
som är roligt och positivt med att vara 
aktiv på internet. Eleverna kan få både 
kompisar och kunskap som kanske inte 
tidigare hade varit möjligt.

Robotar i särskolan
På tisdag fick deltagarna ta del av en 
intressant föreläsning om robotar och 
hur de kan användas i träning och un
dervisning för elever i särskolan. Pro
fessor i datalogi vid KTH Danica Kragic 
berättade om den senaste forskningen 
om robotar som hjälpmedel. Hon gav 
ett konkret exempel på hur en robot 
skulle kunna programmeras att läsa 
av signaler vid ett epilepsianfall. En 
robot skulle också kunna aktivera ett 
barn som inte själv kan aktivera sig ge
nom att ta fram saker och läsa av sig
naler när de ska bytas ut. Med hjälp 
av en inbyggd kamera skulle roboten 
också kunna programmeras att läsa av 
ansiktsuttryck och koppla dem till ett 
passande tal. 

Danica visade på flera områden där 
en robot skulle kunna fylla många 
funktioner för att underlätta både 
lärande i klassrumssituationen och 

sociala sammanhang på raster och fri
tidshem. Kommunikationen skulle 
kunna föras genom en robot som pro
grammeras utifrån barnets egen kom
munikation, den skulle då kunna läsa 
av gester, ansiktsuttryck och ljud, som 
sedan tolkas till ett talat språk. Efter 
Danicas föreläsning framstod framti
den med en robot som fylld av oanade 
möjligheter. 

På rikskonferensen visades också för 
första gången Konsumentverkets nya 
läromedel för grundsärskolans årskurs 
7–9 om privatekonomi. Läromedlet är 
framtaget med hjälp av Riksförbundet 
FUB och Specialpedagogiska skolmyn
digheten. Det finns tillgängligt i form 
av filmade avsnitt både på internet och 
som cdskiva som kan beställas från 
Konsumentverket. Avsnitten heter Pri
vatekonomi, Konsumenträttigheter, 
Avtal, Internethandel samt Spara och 
låna. Filmerna är på ca 5–8 minuter 
och visar konkret hur det faktiskt går 
till att byta ut en vara, ingå avtal eller 
upprätta en budget. Medverkade gjorde 
några elever från gymnasie särskolan. 
Filmerna kan fås textade och syn och 
teckentolkade. 

Mer information: www.konsument
verket.se/skola
TEXT: ANNA GABRIELSSON, OMBUDSMAN FUB

Årets rikskonferens för särskolan: 
Robotar, sociala medier och nytt 

läromedel om privatekonomi

Konsumentverket ser att telefonförsäljning 
orsakar problem för många konsumenter. En 
extra utsatt grupp är personer med någon form 
av funktionsnedsättning. För att förhindar 
obeställda telefonsamtal i marknadsförnings, 
försäljnings- eller insamlingssyfte kan man 
spärra sin telefon (gäller även mobil) genom 
att ringa NIX-telefon 077-228 00 00. Det 
kräver bara ett samtal så blir man ansluten till 
NIX -Telefons sprärrigister. 

Spärra telefonen via 
NIX-Telefon uppmanar 
Konsumentverket

RÄTT MÅLGRUPP 
PÅ NÄTET?

Kontakta:
pia.sandberg@fub.se

08-39 41 11

ANNONSERA PÅ 
www.fub.se/annonstorg
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Kontakta oss gärna om du …

behöver hjälp med att ansöka om personlig assistans.

behöver hjälp med att ansöka om fler assistanstimmar.

söker ett assistansbolag där du får ett mervärde utöver det vanliga och  som känns 
personliga med den där extra känslan för dig.

Varmt välkommen att ringa eller maila! 

                        – Då vet vi 
                 precis hur du har det!

I många år hade vi endast vårdbidrag tills vi vågade ta steget och söka personlig assistans. 

Efter många års kamp för våra barns rättigheter till assistans vet vi nu vilka positiva för-

ändringar det har fört med sig. Det är därför vi med glädje och engagemang använder våra 

erfarenheter och kunskaper till att hjälpa och stötta andra i samma situation. 
  

Har du också ett 

funktionshindrat 
barn?

Th. Ann-Cathrine Sandberg, 
VD på Din Förlängda Arm och hennes 

son Sylvester. Tv. Matilda Wårell, 
ekonom på DFA här med 

sonen Ludwig.

Läs mer på vår hemsida

www.dfarm.se

Anki når du på

Tel. 0920-155 10, 070-618 83 77
ann-cathrine.sandberg@dfarm.se
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