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Posttidning B
Box 6436, 113 82 Stockholm
Begränsad eftersändning

Lotta Engberg sjunger i Blå Hallen

Stjärnfest i Södertälje

Lär dig mer om internet

Mina vänner
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– Det är väldigt roligt att få leda 

Lotta på Liseberg.

Jag träffar så fantastiska människor där. 

Väldigt många hör av sig och säger 

att de tycker om programmet. 

Det blir jag glad för, säger Lotta.

Lotta på Liseberg och sändes för femte året i rad på TV. 

Flera miljoner ser programmet varje gång.

Musiken fyllt livet 

Lotta Engberg är född i Överkalix 1963.

Redan som sexåring fick hon sitt första piano. 

Hon växte upp i Pajala och gick i kommunal musikskola

där hon spelade tvärflöjt och piano. 

Familjen flyttade sedan söder ut i Sverige.

I slutet av 70-talet började Lotta på 

musikgymnasiet i Karlstad. 

Trots att hon hade toppbetyg i skolan 

höll hon på att inte komma in. 

Nästa steg var Musikaliska akademin i Stockholm

Då började hon också att sjunga 

bakom andra artister. 

Sedan dess har musiken fyllt hennes liv. 

Lotta Engberg sjunger  
på FUB-galan i Blå Hallen 
Lotta Engberg har gjort många olika saker i sitt liv.  

Mest känd är hon som sångerska, 

men hon har också varit  

programledare för flera olika TV-program. 

– Lotta på Liseberg är det roligaste jag gjort,  

och att sjunga för FUB:s medlemmar, säger hon.
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– Jag har alltid älskat musik och att sjunga,

säger hon. 1984 sjöng jag i Eurovision Song Contest

i Luxenburg och körade bakom bröderna Herreys

som vann med låten Diggi-loo diggi-ley. 

Det var jätteroligt, säger hon.

I mitten av 80-talet träffade hon Anders Engberg  

som var producent.  

Tillsammans bildade de 

Lotta och Anders Engbergs orkester. 

De har två döttrar tillsammans.

Allsång och programledare

Under 2000-talet har Lotta växlat mellan att vara 

programledare för olika TV-program, 

medverkat i Melodifestivalen 

och lett allsången på Liseberg.

Hon har också varit programledare för Bingo-Lotto

i flera år, medverkat i körslaget och i Let’s Dance 2014. 

I början av nästa år får vi se en rolig sida av Lotta. 

Tillsammans med komikern Per Andersson 

börjar hon spela in en ny TV-show

som heter ”Lillelördag”:

Det blir mycket skratt och musik, berättar Lotta.

Roligt att få sjunga på FUB-galan 

Hon har också uppträtt flera gånger 

för FUB:s medlemmar. Snart är det dags igen. 

5 december kommer FUB:s gäster 

på ”Störd- och stolt-galan”

få chansen att lyssna på Lotta.

– Det ska bli jättekul att få sjunga i Blå Hallen 

för alla FUB:s medlemmar och alla andra

på galan. Det ser jag verkligen fram emot, 

säger Lotta Engberg.

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

WWW.LOTTAENGBERG.SE

FOTO: PETER KNUTSONLotta Engberg och Per Andersson under inspelningen 
av nya TV4-serien ”Lillelördag”, som sänds i början av 
nästa år.

http://www.lottaengberg.se
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Succé för Stjärnfesten i Södertälje

Cecilia Ekwall, vinnare av Södertäljes egen talangjakten ”Stjärnfesten”.
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FUB i Södertälje ordnade en egen musiktävling.

Under några cafékvällar i höst har besökarna 

fått lyssna på olika bidrag

och röstat fram fem personer till finalen

i Stjärnfesten i Södertälje,

som anordnades sista helgen i oktober.

Riktig talangjakt

– Det blev en fantastisk fest. Flera hundra 

kom för att lyssna på bidragen, dansa och ha kul. 

Vi gjorde allt för att det skulle kännas som en 

riktig talangjakt. Inget saknades, berättar 

Lena Alnebring, vice ordförande i FUB Södertälje.

Och på Stjärnfesten fanns en bra orkester,

röda mattan, ett ”Green Room” där de tävlande fick 

sitta och vänta innan de skulle uppträda

och en fotograf som tog massor av festbilder. 

Alla på festen fick rösta

Alla cirka 200 personer på festen fick rösta.

Vinnaren blev Cecilia Ekwall. Hon sjöng sitt 

vinnande bidrag samtidigt som det regnade konfetti

(sliverfärgade pappersbitar) 

över både publik och de tävlande. 

– Det var verkligen en fest med hög stämning, intygar 

Lena Alnebring och får medhåll av Åsa Landin på FUB:s kansli

i Södertälje. 

– Nu vill jag bara fortsätta sjunga hela tiden, 

konstaterar Cecilia Ekwall glatt.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: CHRISTOFER MARTINSON

FRITIDSSAMORDNARE/FUNKTIONSNEDSÄTTNING

FÖRENING OCH ANLÄGGNING, SÖDERTÄLJE KOMMUN.

Succé för Stjärnfesten i Södertälje
– Jag älskar att sjunga. 

Stjärnfesten var hur kul som helst, 

säger Cecilia Ekwall.

Hon vann Södertäljes egen talangjakt

”Stjärnfesten”.
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På internet finns kunskap och erfarenheter 

från hela världen. Vilken guldgruva!

Fast det finns många som ljuger också! 

Eller sådana som skriver 

om sånt som de egentligen inte kan något om. 

När du letar information 

hur ska du veta vad som är sant?! 

Lita inte på allt

Det kan vara svårt, men här finns några frågor 

som kan hjälpa dig när du ska ta reda på

om det går att lita på det du hittar på internet:

Vem har lagt ut det här? 

Det är skillnad om det är en myndighet eller förening 

eller om det är en privatperson. 

Vet du om den eller de kan något om ämnet? 

Litar du på den eller dem? 

Någon som vill informera

Är det någon som vill informera och berätta fakta? 

Eller är det någon som vill få dig att tycka något särskilt? 

Är det ett företag som vill sälja saker till dig? 

Eller är det bara för skojs skull? 

När du börjar fundera på de här frågorna

så kan du lära dig mer om 

hur du kan veta vilka du kan lita på.

Prata med andra om det här. 

Kanske vill ni starta en studiecirkel om internet 

för att tillsammans lära er mer? 

Ring eller skriv e-post till mig i så fall!

Vem ska man tro på?  
Vad är sant på internet?

Så här kan du göra för att lära dig mer om hur du ska veta  

vad som är sant och vad som är fel på internet. 

FUB:s webbredaktör Victoria Sjöström ger Dig råd.

Ett bra tips: 
Viralgranskaren från tidningen Metro 
undersöker vad som är sant och falskt  
på internet. 
Du hittar dem på  
www.metro.se/viralgranskaren 
och på Facebook:  
www.facebook.com/viralgranskaren

Victoria Sjöström
webbredaktör och informatör,  
Riksförbundet FUB
e-post: victoria.sjostrom@fub.se 
tel: 08-508 866 38

LATTLAST
.. ..

Går det att lita på det du hittar på internet? Foto: Agneta Berghamre Heins

http://www.metro.se/viralgranskaren
http://www.facebook.com/viralgranskaren
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Victoria Sjöström
webbredaktör och informatör,  
Riksförbundet FUB
e-post: victoria.sjostrom@fub.se 
tel: 08-508 866 38

Fråga FUB – om sociala medier LATTLAST
.. ..

Får jag fota eller filma någon utan att fråga om lov? 

Svar

Ja, du får filma och fota väldigt mycket. 

Du får faktiskt göra det även om folk inte vill. 

Fast det är inte trevligt och artigt 

att filma eller fota den som inte vill. 

Tänk på att vara lika schysst mot andra 

som du vill att de ska vara mot dig!

Du får inte fota eller filma någon i smyg 

på en privat plats, till exempel ett omklädningsrum. 

Den som äger ett hus har rätt 

att förbjuda dig att filma där inne. 

Det kan vara i en butik eller hemma hos någon. 

Du får inte heller filma eller fota ”skyddsområden”, 

till exempel platser där Försvarsmakten övar. 

Då finns det skyltar om att fotografering är förbjuden.

Får jag lägga ut bilderna och filmerna på internet? 

Svar

Det bästa är att, alltid när du fotar eller filmar,

tala om ifall du vill lägga ut bilderna eller filmerna, 

till exempel på Facebook. 

Respektera den som inte vill 

att du lägger ut filmerna eller bilderna. 

Enligt lagen får du lägga ut bilder och filmer av andra, 

men du får inte kränka eller förtala någon 

genom att lägga ut en bild eller film. 

Det är svårt att veta vad andra tycker är kränkande,

så var hellre försiktig med bilder på andra. 

Den som är med på en bild eller film ska ge sin tillåtelse 

om den ska användas till reklam. 

Journalister och andra som vill informera, kritisera 

och väcka debatt i viktiga samhällsfrågor 

får publicera bilder och filmer,

även om någon blir kränkt. 

Men inte om det är rent privata saker 

som inte behöver publiceras. 
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Personens namn
FUB Nya vänner
Box 6436
113 82 Stockholm

Efterlysning!
Erika, 28 år från Stockholm! 
Joakim med nummer 130 i Nya Vänner vill gärna 
svara Erika, 28 år, från Stockholm. Men Erika glöm-
de skriva sin adress. Erika, skriv igen till 130 Joakim, 
Nya Vänner, Unik, 113 82 Stockholm.

Hej jag heter så mycket som Bertil Grubb jag har 
lägenhet i Grums Jag tycker om dansmusik och att promenera. 
Jag tycker om att bada på sommaren. Jag söker en kvinna som 
vill dela mina intressen. Jag är 62 år. Jag sitter i FUB Klippans 
styrelse. Jag hoppas på jättemånga svar och skicka ett foto. Det 
skulle vara roligt att ringa till varandra. Jag längtar efter kärleken 
med mysigt hemmakvällar. Nu väntar jag på brevet från dig 
som är en trevlig kvinna. 
Skriv till 068 Bertil

Hej, jag heter Lars och är 30 år. Jag söker flera kill-kom-
pisar, 25-35 år, som helst ska bo nära Dalarna. Mina intressen: 
Musik, umgås med min flickvän och kompisar, bowling, bad, 
läsa böcker, hunden, bio, promenader.
Skriv till 003 Lars 

Hej! Jag är en kvinna på 35 år och bor i Avesta i egen 
lägenhet, jobbar på daglig verksamhet på Ica. Tycker om musik, 
sjunger i kör, dans, amerikanska bilar, cruising, bio, umgås 
med vänner. Vill ha brevvänner i åldern 35-40 år, som ska bo i 
Dalarna, helst Avesta, Hedemora, Säter eller uppåt i länet. Kille 
eller tjej spelar ingen roll.
Skriv till 123 Linda

Hej! Jag heter Linn. Jag bor på en gruppbostad med mitt 
husdjur och jobbar på ett dagcenter. Mina intressen är zumba, 
disko, fester, vara med kompisar, ha myskväll. Jag tycker om att 
laga mat, men inte att städa. 
Skriv till 025 Linn

Hej! Jag heter Seija och bor i egen lägenhet. Jag är 55 
år och vill gärna ha ett stabilt förhållande med en kille i pas-
sande ålder. Han ska bo i Västervik eller Gamleby eller Överum. 
Han ska vara lagom rund och knubbig och dofta gott. Gärna 
blont, lockigt hår och helskägg. Han ska vara ärlig och snäll och 
ödmjuk. Man ska kunna skoja med varann; ingen aggressivitet 
eller våld. Mina intressen: mysiga hemmakvällar, promenader, 
cykla, handarbete, naturen, gärna bastubad, musik.
Skriv till 119 Seija

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 Malin och bor i Lidköping. Jag är 24 år och 
singel, men vill börja dejta en snäll och trevlig kille mellan 20 
och 30 år och helst i trakterna i Västra Götaland. Mina intres-
sen är djur, bio, fiska och umgås med vänner och familjen.
Skriv till 127 Malin

Hej! Jag är en 30-årig kille som bor i Gävle. Jag söker en 
tjej att lära känna. Jag tycker om att göra en massa olika saker 
som att gå på bio, promenera, hockey eller bara umgås för att 
lära känna varandra. Tveka inte att höra av dig, jag är en glad 
och snäll kille. 
Skriv till 036 Josef

Hej! Jag heter Kostas och är 35 år. Jag bor i Stockholm. 
Jag söker en snäll och omtänksam tjej 30-35 år som bor i 
Stockholmsområdet, för att kunna träffas och gå på bio, fika 
osv… Mina intressen är: bio, restaurang, fika, musik, gå på 
konsert och träna styrketräning. Jag pratar både svenska och 
grekiska. Skicka gärna foto på dig. 
Skriv till 157 Kostas

Hej! Jag heter Gisela, 53 år. Jag bor strax norr om Göte-
borg tillsammans med min katt. Jag söker dig kille i min ålder 
för att träffas på en fika ibland. Svara gärna med foto. 
Skriv till 118 Gisela

Hej! Jag heter Nelly. Jag är 23 år och bor i Roslagen. Jag 
gillar att fiska, se på film och att spela tv-spel. Jag söker en kille 
som är 18-30 år som vän eller pojkvän. Skicka med foto.
Skriv till 158 Nelly

Hej! Jag är en tjej på 52 år som heter Anneli. Jag önskar 
en vän som gillar djur och musik och dans. Jag tränar bowling 
och hjälper till med handikappridning. Hoppas du bor i Lidkö-
ping. Om du svarar får du veta mera om mig. 
Skriv till 061 Anneli

Jag heter Anders, är 38 år och bor i Rättvik. Jag är 
intresserad av att bli din brevkompis. Mina intressen är musik, 
måla och rita, promenader, fika, dans, bio, se på filmer osv. 
Skriv till 050 Anders

Jag heter Matilda, är 44 år gammal och bor i Kalmar i 
Småland. Jag söker en kille mellan 44 och 43 år som kommer 
från Kalmar. Tycker om att skriva brev. Skicka gärna med foto. 
Jag är singel. Mina intressen: musik, skriva brev, resor, data, 
bio, äta ute, fika med kompisar, bada, vänner. Jag har en katt, 
Eros 5 år. Bor i egen lägenhet. 
Skriv till 159 Matilda 

Hej, jag är en ensam man på 57 år. Jag söker en kvinna 
att umgås med. Jag bor i egen lägenhet i Örebro. Mina intres-
sen är bio, naturen, mysiga hemmakvällar, laga mat. 

Hejsan på er! Jag är en snäll och omtänksam kille på 34 
år som bor i en lägenhet i Vänersborg. Jag söker en tjej i min 
ålder för ett fast och troget förhållande. Du ska vara snäll och 
omtänksam som jag och bo i närheten av Vänersborg. Mina 
intressen: Bandy, fotboll, mysiga hemmakvällar med god mat 
och dryck och en bra film. Sen gillar jag att vara i stugan och 
fiska, bada, sola och åka båtturer i skärgården. Heminredning, 
loppisar, auktioner och resor tycker jag om också.
Skriv till 053 Matthias

Hej, jag är en kille 38 år, bor i egen lägenhet och job-
bar som vaktmästare. Jag söker nya kompisar att skriva sms 
och chatta med. Jag är också singel och söker flickvän som 
inte röker, vill ha långt förhållande. Jag tycker om att dejta på 
Facebook. Skicka foto. 
Skriv till 055 Christian

Hej! Jag heter Per och är 63 år. Jag söker en flickvän, 
40-60 år i Eskilstuna eller närheten. Mina intressen är att gå 
på loppis, dansa, bilar, djur, musik och naturen. 
Skriv till 051 Per

Hej, jag heter Jens, är 43 år och bor i Borlänge. Jag 
söker brevvänner och rullstolsburen tjej 28-43 år. Jag själv 
är gående. Intressen är bland annat dans, länsdans, fotboll, 
skriva brev, mysiga hemmakvällar. Musiksmak är blandat. 
Svara gärna med foto på dig.
Skriv till 042 Jens

Hej! Jag heter Jesper och är 31 år. Jag bor i Jönköpings 
län. Jag skulle vilja träffa någon som är mellan 25 och 35 år 
och som bor i Jönköpings län. Mina intressen är hockey och 
mitt favoritlag är HV71, hejar också mycket på vårt hemmalag. 
Jag tycker om att cykla, det gör jag varje dag. Jag älskar min 
elgitarr då jag spelar mycket på den. Ser fram emot att just du 
hör av dig. 
Skriv till 092 Jesper 

Kvinna på 50 år, rar, snäll, ärlig, bor i Älvdalen. Söker 
kille, ålder spelar ingen roll, rar, snäll, ärlig, helst bil. Intressen: 
natur, promenader, shoppa, marknader, fiska, hyra stuga, 
plocka bär, bilbingo, bio, picknick.
Skriv till 089 Birgitta

LATTLAST
.. ..
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Keso eller kesella och banan  
eller annan frukt. 
Blanda ihop keso eller kesella och frukten, 

lägg i några nötter. Obs du får inte vara allergisk mot nötter.

Smörgås med skinka eller kalkon
Smörgås, gärna fiberrikt bröd, med lite skinka eller kalkonkött på.

Du kan äta lite morötter till brödet.

Knäckebröd
Lägg lite skinka, kalkonkött eller avocado på ett knäckebröd.

Torkad frukt
Gör iordning en påse med lite torkad frukt, aprikoser, äpplen, och russin. 

Det går snabbt att äta och ger mycket energi. 

Nötblandning
I många affärer kan man köpa en påse med nötblandning, 

ofta är det russin och frukt i också. 

Du får INTE vara allergisk mot nötter.

Det viktiga mellanmålet!

Att ta ett mellanmål är viktigt

för att man ska orka och ha energi

hela långa dagen.

Här tipsar Unik om tre bra mellanmål

som är lätta att ta med och göra!

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 9
x. Sidan 13
2. Sidan 16
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 24 november 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 4, 2015:  
x, sidan 15.
Vinnare:
CD-boxen Melodifestivalen 1958–2013 
1. Daniel Thorngren, Tyresö
2–5 Lättlästa böcker
2. Ann-Sofie Sundt, Vansbro
3. Peter Johansson, Malung
4. Anna-Klara Saxholm, Tranås
5. Camilla Brännström, Nässjö

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

i Blå hallen den 5 december, 2015

fub presenterar:

Under pompa och ståt delar vi ut priser
till de personer och företag som gjort stordåd! 
Klippans styrelse är jury. 

Vi gör galan för att ta plats, 
skapa mötesplatser 
och påverka attityder i samhället. 
Några av artisterna på galan är Lotta Engberg och Karl Dyall.
En av prisutdelarna på galan är Madeline Stuart.
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LATTLAST
.. ..

KLIPPAN HAR ORDET

Jan Pettersson, 
e-post: jan.pettersson@fub.se

Studiecirklar 

Det började med att jag öppnade munnen  

hemma i föreningen i Eskilstuna. 

Jag sa att jag ville ha en samtalsgrupp.

Då lyssnade vår medlemsrådgivare Carina Jansson  

och så berättade hon att det skulle bli en kurs 

för att bli cirkelledare för Mitt Val-cirklar.

– Perfekt! sa jag till henne 

och så åkte vi på den kursen. 

Jag kände att jag vill hjälpa mina kamrater på nåt sätt 

och så ville jag ju vara med själv också. 

Det var Studieförbundet Vuxenskolan som höll i kursen.

Prata om valet 

På den vägen vart det resultat, och det är jag glad för. 

Så nu ska vi köra på torsdagskvällarna i vår lokal.

Vi kommer prata om valet, att fler måste gå och rösta.

Sen fick vi material med ämnen som man kan diskutera.

Det är en stor resurs att vi kan vara cirkelledare,  

vi som själva har utvecklingsstörning! 

Så länge jag varit med i FUB  

har jag aldrig hört om det förrän nu, 

men det är positivt!  

Det tickar av glädje i mig!

Länsförbunden

Jag är med i styrelsen i länsförbundet för Sörmlands län.  

Det är viktigt att vi som har utvecklingsstörning  

är med i länsförbunden också. 

Det kan vara allt möjligt som länsförbunden arbetar med  

och då lyssnar i alla fall mitt länsförbund på mig.

Det är bra att vi är med lite varstans 

– om man nu vill!

Alla är inte som jag som vill vara med, 

men vill man vara med och uttala sig till exempel, 

då måste man få vara det. 

Konferens om boende

Den 7 oktober var vi på en nordisk konferens  

om att själv välja var man vill bo och hur man vill bo.  → 

Conny Bergqvist från kansliet var med också 

och vi träffade våra nordiska vänner. 

Det var ett intressant möte. 

Det var spännande att komma till finska ambassaden, 

för där har jag aldrig varit!

Man ska vara glad för de upplevelser man får vara med om.  

Jan Pettersson

Ledamot i Riks-Klippans styrelse

Viktigt och kul att vi kan vara 
ledare för studiecirklar  
om att fler ska gå och rösta

mailto:gunillakarlsson1@tele2.se
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LATTLAST
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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 5

Projektet Lika olika har gett ut en CD-skiva

med Rälsens Band och gruppen Ten Swedes. 

Det är FUB i Nässjö som driver projektet Lika olika. 

Nästan 200 personer kom på festen 

för skivsläppet. 

CD-skivor kan beställas hos: 

gert.iwarsson@fub.se 

Pris: 100 kronor+fraktkostnad.

Come Together har varit på turné

Under september och oktober har Come 

Together varit på turné. Ambassadörerna 

har rest runt till Erikshjälpens second hand 

butiker och berättat om projektet och om 

Tanzaniaresan de gjorde tidigare i år. 

SID 6

SID 21

SID 13

Hästa gård

Alla på Kista-Rinkebys dagliga verksamhet  

tycker de har världens bästa jobb på Hästa gård  

som är ett stort jordbruk med kor, hästar,  

och får i Stockholm. 

Come Together-ambassadörerna Viktor, Victoria, Joanna 
och Axel gjorde många framträdanden under de intensiva 
turnéveckorna.

Sani Mossa, personlig assistent i samtal med handledare Lotta 
Hazelius om dagens arbete.



Arbetsglädje på Hästa gård

På turné med Come Togheter 

Madeline Stuart till 
Störd och stolt-galan 

Lotta Engberg
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4 ..................Ledare
6 ..................  Här växer arbetsglädje ikapp med djur  

och natur
10 ................FUB-debatt
12 .................  Come Togethers turné i Sverige
14  ................ Intradagarna
16 ................Äntligen kan vi kommunicera med Erik!
17  ................Stöd och stolt-galan i Blå hallen
18  ................Landet runt
24 ................Boktips: Omsorgsrevolutionen
26 ................ALA
28 ................  Internationellt
29 ................FUB-nytt
30 ................  Supermodellen Madeline Stuart kommer 

till Sverige och FUB-galan i Blå Hallen
33 ................Projektet ”Personlig koordinator”
34 ................Notiser

INNEHÅLL UNIK

2 ..................  Lotta Engberg sjunger på FUB-galan  

i Blå Hallen
4 ..................Stjärnfesten
6 ..................Vad är sant på internet?
7 ..................Fråga FUB
8 ..................Mina vänner
10 ................Hälsa
11 .................Tävling
12 .................Klippan har ordet
13  ................Övrigt i Unik

Omslag: Vasilios Joannidis Foto: Agneta Berghamre Heins
Omslag Lättläst: Lotta Engberg Foto: Peter Knutson

sid 6 
Revar Salih är en av deltagarna på   
Kista-Rinkebys dagliga verksamhet på 
Hästa gård i Stockholm. Revas Salih 
stortrivs med jobbet bland djur  
och natur. 

Innehåll
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Anna Hildingsson 
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Helena Molker-Lovén
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Stefan Römer 
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Stefan Bartsch
stefan.bartsch@fub.se

Per-Åke Berglund
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072-9274720
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Telefon: 08-50 88 66 00
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Fax: 08-50 88 66 66
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Conny Bergqvist, Klippan-rådgivare
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Iréne Engstrand, personalansvarig, 
sekreterare (förbundsstyrelsen)
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Anna Gabrielsson, ombudsman
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Robert Gardsäter, data/intranät,
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robert.gardsater@fub.se
08-50 88 66 34

Kristina Heilborn, insamlare, 
 kommunikatör
kristina.heilborn@fub.se
08-50 88 66 47 

Elisabeth Langran, förbundsjurist
elisabeth.langran@fub.se
08-50 88 66 32

Kia Mundebo, ombudsman 
kia.mundebo@fub.se
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victoria.sjostrom@fub.se
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sid 17 
FUB presenterar 
Störd och stolt galan i 
Blå hallen i Stock-
holms Stadshus den 
5 decem ber. Lotta 
 Engberg och Karl Dyall 
är två av artisterna 
som sjunger på galan. 

sid 21 
Projektet Lika olika 
som drivs av FUB i 
Nässjö har nu släppt 
en CD-skiva med 
Rälsens Band och 
gruppen Ten Swedes. 

sid 28 
Kerstin Gatu, projekt-
ledare för projektet 
”Anpassad IT – vägen 
till delaktighet” 
och Mursal Isa, 
ordförande i kultur 
och bildningsnämnd, 
Landstinget Dalarna. 

Att ha ett arbete att gå till är inte alla förunnat, men de flesta av oss vill 
känna att vi bidrar och att det vi gör betyder något för andra. I ledaren 
i detta nummer av Unik lyfts Samhall fram som en del av arbetsmark-
naden, som fler med utvecklingsstörning borde få tillgång till.  

I oktober presenterade regeringen en skrivelse som gällde arbets-
integrerande sociala företag och där man uttryckte sitt stöd för att 
de ska ha en fortsatt viktig roll. Sociala företag vars främsta syfte är 
att skapa jobb, där man återinvesterar all vinst i företaget och där 
man jobbar utifrån sin egen förmåga. Under senare år har jag mött 
många personer som fått möjlighet att vara en del av ett socialt 
 företag och känt att de hittat en ny väg till arbete. Man kan hoppas 
att fler  personer med utvecklingsstörning kan få del av den alternativa 
arbets marknaden som växer fram. 

Men det viktigaste är ändå inte anställningsformen, utan att man 
trivs, räknas med och kan göra skillnad.

På Hästa gård som ligger strax intill Kista, har deltagare vid Kista 
– Rinkebys dagliga verksamhet under många år sett till att djur och 
natur mår bra. Alla jag träffade där tyckte de hade ett utvecklande, 
meningsfullt och rolig jobb. Sid 6.

Har du exempel på arbetsplatser eller verksamheter som fungerar 
bra för personer med utvecklingsstörning, hör då gärna av dig till Unik. 
Vi kanske kommer ut till just dig och gör ett reportage. Det gäller även 
andra frågor … skriv, ring, mejla till Unik med tips på vad vi ska skriva om. 

I det här numret bjuder vi också på lite festyra för att lysa upp mörka 
höstkvällar: så läs om jubileum, föreningsfester och talangjakter med 
konfettiregn och mycket, mycket annat. 

Varma novemberhälsningar!
Agneta Berghamre Heins

 

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

Alla borde få bidra
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jesper.symreng@fub.se
08-50 88 66 22

Erling Södergren, tf. kanslichef,
ekonomiansvarig
erling.sodergren@fub.se
08-50 88 66 29

Judith Timoney, internationella 
 frågor, ala-ansvarig
judith.timoney@fub.se
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mailto:agneta.heins@fub.se
http://www.fub.se
mailto:pia.sandberg@fub.se
mailto:annons@fub.se
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LEDARE

Thomas Jansson 
Förbundsordförande FUB
e-post: thomas.jansson@fub.se
tel: 08-508 866 46

Fler måste få ta plats på 
arbetsmarknaden:

Samhalls höga krav på lönsamhet utesluter 
många personer med utvecklingsstörning

ANNONS

I dagens samhälle pratar alla om arbetslinjen. Alla måste 
arbeta för sitt uppehälle om inte så minskas bidragen för att 
tvinga ut alla i arbete. Dessutom sker en förskjutning på vilka 
arbetsuppgifter som finns att tillgå. Idag krävs mer kompe-
tens, utbildning och flexibilitet än tidigare, vilket leder till 
att många hamnar utanför arbetsmarknaden. Det finns en 
grupp som kommer längre och längre bort från arbetsmark-
naden, nämligen personer med utvecklingsstörning. Tidi-
gare kunde Samhall erbjuda arbeten till personer med ut-
vecklingsstörning. Ofta är den här gruppen arbetsam, lojal 
och plikttrogen. Numera ställer tyvärr ägarna, det vill säga 
staten, krav på effektivitet och lönsamhet, vilket också inne-
burit att många av de tidigare 
arbeten som var väl lämpade 
för vår målgrupp inte längre 
anses lönsamma, och därför av-
vecklats inom Samhall. 

Kraven inte rimliga
Då Samhall mer och mer över-
gått till bemanningsbranschen 
så platsar färre personer med 
utvecklingsstörning där. Det 
är många i denna grupp som 
behöver fasta rutiner och lång-
siktighet i sitt liv, då kan bemanningsjobb bli en katastrof. 
Många fungerar det bra för, men vi måste se till hela grup-
pen. Alla ska kunna arbeta utifrån sin förmåga och sina möj-
ligheter. Kraven på arbetsförmåga, för att få ett jobb inom 
Samhall, anser vi inte längre är rimliga. Personer med ut-
vecklingsstörning får svårare att få del av den här arbets-
marknadsinsatsen, vilket FUB anser djupt orättvist.  

Bort från arbetsmarknaden
Detta i kombination med att arbetsförmedlingen ökar på 
funktionsnedsättningskoderna leder till att allt fler ham-
nar allt längre bort från arbetsmarknaden. De som har lät-
tast att anpassa sig till dagens ombytliga värld är enklast att 
placera ut i arbete. Detta gynnar absolut inte personer med 
utvecklingsstörning, utan andra grupper t ex personer med 
arbetsskador, psykisk sjukdom eller som hamnat utanför ar-
betsmarknaden av anda orsaker. 

Det är viktigt att Samhall tar sitt ansvar för personer med 
utvecklingsstörning, då menar jag hela gruppen inte bara 
personer med lindrig utvecklingsstörning. Samhall har ett 
stort ansvar att även bereda de personer med utvecklings-
störning, som har en flerfunktionsnedsättning en plats på 
arbetsmarknaden. 

Flera utredningar har visat att personer med utvecklings-

störning tillför betydande kvalitéer till de arbetsplatser där 
de fått möjlighet att jobba på. 

Staten har ett stort ansvar
Samhall, och ytterst staten har ett ansvar att tillse att alla 
som har någon funktionsnedsättning och har arbetsför-
måga också får chansen på arbetsmarknaden. Dörren för 
FUB:s målgrupp, personer med utvecklingsstörning, måste 
skyndsamt öppnas på vid gavel. Det är hög tid att ta vara på 
allas kompetens och se fördelarna med mångfald på arbets-
marknaden. 

Djupt ovärdigt
Det senast utspelet när finans-
minister Magdalena Anders-
son ställde utsatta grupper 
mot varandra och öppet dis-
kuterade att pengar från per-
sonlig assistans skulle tas till 
flyktingmottagandet skapar 
stor oro inom funktionshin-
derrörelsen. 

Varför ställa dessa grupper 
mot varandra? Det ser vi som 

djupt ovärdigt ett välfärdssamhälle. 
Det kan inte var meningen att de med funktionsnedsätt-

ning gång på gång ska riskera att få sin livskvalitet ifrågasatt 
eller nedskuren. 

I dessa oroliga tider för våra medlemmar behövs FUB mer 
än någonsin. Vi behöver gemensamt övertyga statsmakterna 
och vara tydliga med vilket stöd, både ekonomiskt och soci-
alt, som våra medlemmar har rätt till för att kunna leva ett 
liv som alla andra. Ingen orkar slås själv. Tillsammans blir 
vi starka!

Det är viktigt att 
Samhall tar sitt ansvar 

för personer med 
utvecklingsstörning
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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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 Det är tidig morgon på Hästa gård, som ligger vackert 
inbäddad i höstfärger på Järvafältet i Kista. Dimmorna 
ligger kvar över gärdena som omger lantgården, det 

är en strålande vacker höstdag. Här har redan deltagare 
i Kista-Rinkebys dagliga verksamhet samlats för att börja 
dagens arbete. 

– Vi har världens bästa jobb säger Carlos, som jobbat här 
sedan starten för snart tio år sedan. Idag är sju av gruppens 
tio deltagare på plats. Tillsammans med Lotta går de igenom 
dagens arbete inne i stugan som Hästagruppen disponerar. 

– Vi börjar alltid dagen med att utfodra korna nere i 
ko stallet. Förutom på sommaren då alla kor är ute på betet. 
Men nu har många kommit in för vintern igen, säger Lotta 
Hazelius, handledare för Hästagruppen.

Jobbar självständigt
Deltagarna, där de flesta jobbat många år på gården, är väl 
förtrogna med sina arbetsuppgifter och lägger vant fram fo-

der till korna. På gården finns också rasen Highland Cattle-
kor med rejäla horn, men alla vet hur man handskas med 
djuren så inte heller det är några problem. Här finns också 
får och hästar som gruppen utfodrar vid behov.

Det är många djur, så utfodringen tar sin tid, sedan bär 
det av upp till den stora trädgården som omger herrgården. 
Här är fullt upp med olika sysslor som behöver göras under 
hösten. 

– Vi får arbetsuppgifter av företaget Naturskog som arren-
derar gården och driver djuruppfödningen här. Men i stort 
sett vet vi själva, efter alla års arbete här, vad som behöver 
göras, säger Lotta och visar ett nyss nedsågat plommonträd. 

Flera av deltagarna jobbar hårt, det krattas, körs löv, sågas 
och fixas bland buskar, träd och stenmurar. Men entusias-
men går det inte att ta miste på.

Gör rent och snyggt på fältet
En annan arbetsuppgift som Hästagruppen har, är att 

Här växer arbetsglädje ikapp 
med djur och natur!

– Av att få jobba med djur och natur lär man sig både respekt och ödmjukhet, att dessutom få 
jobba utomhus håller alla i Kista-Rinkebys dagliga verksamhets Hästa gårds-grupp extra friska, 

tror handledare Lotta Hazelius. Och alla i gruppen är överens om att de har bästa tänkbara 
jobb på Sveriges största storstadsjordbruk.

Sani Mossa, personlig assistent i samtal med handledare Lotta Hazelius om dagens arbete. I bakgrunden krattar Tommy Kumlin gräs  
i Hästa gårds trädgård.
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tömma papperskorgar runt 
om på Järvafältet, där går-
den ligger. 

– Vi åker en runda två 
gånger i veckan och töm-
mer och städar upp runt 
om papperskorgarna så det 
ser rent och snyggt ut. Även 
det är jättebra arbetsupp-
gifter. Här ser man verkli-
gen att man gör nytta och 
det gillar vi alla, säger hon 
och Tommy Kumlin ser 
nöjd ut när vi pratar om 

städningen. Han gillar att plocka skräp med plockaren. Det 
är en favorituppgift, förklarar Lotta.

– Jag gillar hårt fysiskt arbete och att vara ute, därför är 
det här jättebra jobb, säger Revar Sahli och går för att hämta 
ytterligare krattor till gänget. Och Carlos är snabb igen och 
intygar att de är ett väldigt väl sammansvetsat gäng som job-
bar på Hästa gård. 

– Vi är som en stor familj. Alla hjälps åt. Vi vet vad som 
behöver göras och jobbar på med det. När man får jobba ute 
så håller man sig frisk också, säger Revar Sahli.

Och Lotta intygar att det är få sjukdagar i gruppen. Alla 
stortrivs här, så även om man är aningen krasslig så kommer 
men ändå. Vi kan styra själva hur tungt vi jobbar, behöver 
någon vila lite kan man fixa lite i vårt hus här istället. Det är 
oerhört flexibelt och bra. 

Jobb att växa med
– Det här är arbetsuppgifter som deltagarna växer med. Alla 
tar mycket stort ansvar och jobbar självgående. Jag tycker att 
det bidrar mycket till att skapa en god självkänsla och en 
slags yrkesstolthet. Att ha ett jobb att gå till där man gör 
arbetsuppgifter som verkligen gör skillnad, som behövs på 
riktigt och inte bara är sysselsättning, skapar ett bra självför-
troende hos deltagarna. Det har jag verkligen sett de åren vi 
varit här. Det är fantastiskt roligt och givande, säger Lotta. 

Hon berättar att flera av deltagarna har invandrarbak-
grund med begränsade språkkunskaper, men också språk-
liga begränsningar på grund av funktionsnedsättningen. Vil-
ket ställer krav på alternativ kommunikation. Men då allt 
arbete är oerhört konkret så är det ändå lätt med kommu-
nikationen, anser hon. De flesta jobbar tillsammans och då 
hittar man ett annat sätt att kommunicera, utöver språket, 
konstaterar Lotta.

– Vi använder delvis tecken som stöd. Var och en har ett 
eget veckoschema i vårt hus här, ofta med bildstöd för tyd-
lighetens skull. Vår grupp har sin bas här på Hästa gård, men 
vi gör också andra saker tre eftermiddagar i veckan. Då åker 
vi bland annat och simmar, har musik och rytmik, bakar, 
badar, ser på film och inte minst åker och dansar. Det är vik-
tigt att kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och akti-
viteter. Det behöver alla, konstaterar Lotta och tar med sin 
grupp för att börja med dagens lunchsysslor. 

– Varje dag lagar vi lunch tillsammans. Idag blir det biff 
stroganoff, säger Carlos och Mohammad Majid börjar vant 
skära grönsaker, andra börjar duka och några slår sig ner 

Lotta Hazelius visar veckoscheman 
för alla deltagare.

Varje dag utfordrar Hästa gråds-grupp korna: Tommy Kumlin, Vasilios Joannidis, Mohammad Majid, Sani Moussa (Personlig assistent),  
Samuel Ejergård, Helge Olander, Lotta Hazelius och Revar Salih.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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med mobiler eller för en stunds samtal och vila. 
– Vi jobbar mycket för att skapa trygghet och delaktighet 

för alla, oavsett förmåga. Här kan man jobba även man har 
svårare funktionsnedsättningar. Däremot måste man orka 
hyfsat fysiskt, säger Lotta.

Och Peter Saarikoski, VD på Naturskog som driver Hästa 
gård är både glad för och nöjd med det arbete som delta-
garna i Hästa-gruppen utför:

Bara positivt anser Naturskogs VD
– Alla på den dagliga verksamheten gör ett fantastiskt bra 
jobb här. Vi är jätteglada för att de vill fortsätta arbeta hos 
oss. Det är rakt igenom positivt. Tack vare att många också 
jobbat många år på gården är de väl förtrogna med olika 
dagliga sysslor hos oss. Det är till stor hjälp. För oss som före-
tag är det värdefullt att kunna erbjuda bra arbetsuppgifter 
till människor som har olika förutsättningar och/eller funk-

tionsnedsättning i vårt närområde. Det gör att Hästa gård 
blir en bredare verksamhet som också rymmer viktiga so-
ciala värden, säger han med eftertryck. 

Inom Kista-Rinkebys dagliga verksamheter ryms många 
olika verksamhetsinriktningar. Genom att ha ett brett utbud 
finns det oftast någon verksamhet som passar var och en, 
oavsett utvecklingsnivå. Även för personer på tidig utveck-
lingsnivå finns flera olika inriktningar att välja mellan; allt 
från hunddagis, mediagrupp, köksgrupp till sinnestimu-
lans. 

Gemensam värdegrund
All personal har en gemensam värdegrund som är basen i 
allt vårt arbete, oavsett vilken inriktning vi jobbar med. 
Alla deltagare har rätt att få känna sig bra bemötta, trygga 
och vara delaktiga. Vi jobbar mycket för att alla ska visa re-
spekt för varandra, det gäller både personal och deltagare. 

Mohammad Majid förbereder dagens middag tillsammans med Lotta 
Hazelius.

Sani Mossa, personlig assistent tillsammans med Samuel Ejergård.

Sani Mossa.

Vasilios Joannidis i samspråk med Mohammad Majid
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En annan viktig del är att ta hänsyn till var och ens förut-
sättningar. Vissa behöver exempelvis mer tid än andra, det 
måste alla respektera. 

Lotta betonar att för att alla ska kunna känna sig delak-
tiga måste man få chansen att påverka och bli lyssnad på. 
Även det är en daglig utmaning. 

– Här på Hästa har många jobbat tillsammans länge. Men 
man får ändå aldrig slå sig till ro, utan varje dag måste vi 
tänka på att möta varandra med respekt och tillit. Att få 
jobba med djur skapar också en speciell atmosfär och ett tyd-
ligt sammanhang, tror jag. Djuren bara finns där och behö-
ver oss varje dag för att må bra. Det lär vi oss alla mycket av, 
säger Lotta och får hjälp av Revas Salih att smaka av grytan 
som hon gjort med hjälp Mohammad Majid, som är köksex-
perten i gänget. 

– Kolla vad gott det ser ut, så här bra har vi det varje dag, 
säger Carlos med ett väldigt stort leende. 
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Revar Salih tycker han har världens bästa arbetsuppgifter på Hästa 
gård.

ANNONS
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Tveksamma formuleringar, laddat ordval och bristfällig information. Varför är dessa ständiga 
ingredienser i rapportering om fosterdiagnostik i allmänhet och NIPT-testet i synnerhet?

 Nyligen kunde man läsa i tidningen Mitt i att Stock-
holms landsting nu erbjuder ett NIPT-test till gravida 
kvinnor utifrån vilket svar kvinnan har fått från KUB-

testet. Har testet visat en sannolikhet för kromosomföränd-
ringar som är högre än 1/200, blir NIPT-testet kostnadsfri för 
kvinnan. 

Men ett tillsynes neutralt besked blir något helt annat när 
man analyserar artikeln som inleds med en fet rubrik om 

” … alla gravida kvinnor som befinner sig i riskzonen” 
Riskzonen för vad? Är det något farligt man kan råka ut för 
om man inte tar NIPT-testet? Rubriken förmedlar klart och 
tydligt att det är så.

Stigmatisering av en grupp 
Längre ner i artikeln blir ”risken” mer specificerad, nämli-
gen kromosomförändringar ”som Downs syndrom”. Åter-
igen görs Downs syndrom till affischnamnet för NIPT-testet 
– som redan kallas ”Down-testet” på flera håll. Stigmatise-
ringen av en specifik grupp människor är ett faktum. 

Vore det inte önskvärt om media eftersträvade ett språkval som 
var mer sakligt och mindre spekulativt?

Artikeln citerar hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna 
Starbrink (FP) som spär på stigmatiseringen ytterligare när 
hon förklarar fördelen med ett tidigt prov: ”Det är ju bra att 
man kan göra aborten tidigare…” Att endast nämna avbry-
tande förstärker intrycket att det finns ett på förhand givet 
alternativ vid beskedet att man väntar ett barn med kromo-
somförändring.

Vore det inte önskvärt om hälso- och sjukvårdslandstingsrådet 
formulerade sig på ett mer nyanserat sätt – t.ex. att ett tidigt besked 
ger föräldrarna mer tid för att kunna ett informerat beslut? 

Starbrinks begränsade intresse för etisk diskussion är 
också oroande, inte minst med tanke på hennes uppdrag 
som hälso- och sjukvårdslandstingsråd. Starbrink konstate-
rar att det alltid finns en etisk diskussion kring fosterdiag-
nostik, men för henne är NIPT-testets ”hög träffsäkerhet” det 
primära. Vore inte det önskvärt om hälso- och sjukvårdslandstings-
rådet istället satte ett högt värde på att de blivande föräldrarna får 
ett beslutsunderlag som innefattar relevant och uppdaterad infor-
mation om de diagnoser som NIPT-testet kan fastställa?

Kvalitetsgranska information 
I slutet av oktober publicerade även Statens medicinsk-etiska 
råd (SMER) sin rapport om NIPT-testet. I den skriver SMER: 
”Det nya provet för fosterdiagnostik, NIPT, ställer särskilda 
krav på information och erbjudande om fosterdiagnostik 
och väcker prioriteringsetiska frågor. Informationen kring 
fosterdiagnostik bör kvalitetsgranskas på motsvarande sätt 
som de biomedicinska metoderna granskas. Det behövs så-
ledes stora utbildningsinsatser riktade till mödravården i 
samband med införande av NIPT.”

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
(SBU) skrev i sin egen rapport i somras att NIPT-testet ”ställer 
detta höga krav på tydlig, neutral information till kvinnan 
och kontroll av att hon och hennes eventuella partner har 
insett innebörden av denna.”

Välj inte bort saklighet 
Vi hoppas att hälso- och sjukvårdslandstingsrådet ägnar en 
stund åt dessa värdefulla rapporter, innan hon ger sig ut 
igen i en diskussion om NIPT.

Blivande föräldrar får alltmer komplex information att ta 
ställning till, fundera över och resonera kring. Möjligheten 
att ta informerade, självständiga beslut längs vägen försvå-
ras betydligt om beslutsfattare och media aktörer väljer bort 
saklighet, nyansering och reflektion i diskussioner om fos-
terdiagnostik. 
THOMAS JANSSON, ORDFÖRANDE RIKSFÖRBUNDET FUB

VERONICA MAGNUSSON HALLBERG, ORDFÖRANDE SVENSKA 

DOWNFÖRENINGEN

Veronica Magnusson Hallberg, Svenska Downföreningens ordförande, 
och FUB:s ordförande Thomas Jansson.

FUB-debatt:
Saklighet i diskussioner kring 
fosterdiagnostik efterlyses!

ANNONS
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Come Together-ambassadörerna Viktor, Victoria, Joanna och Axel gjorde många framträdanden under de intensiva turnéveckorna.

Välbesökt under Come  Togethers turné i Sverige
Under september och oktober har Come Together varit på turné.  

Ambassadörerna har rest runt till Erikshjälpens second hand butiker och berättat om projektet 
och om Tanzaniaresan de gjorde tidigare i år. 

 Det har varit en intensiv och rolig turné uppdelad på 
några olika delar. De första tio dagarna gjorde vi tur-
nén tillsammans med Baba Gurston från Kenya. Han 

är lokalkändis i Nairobi och arbetar både som artist och 
lärare. Med sin låt Disability is not Inability och ett skönt 
sväng var han ett kul och viktigt inslag. Baba var med i 
 Jönköping, Borås, Linköping och Växjö. 

Afrikanska deltagare i turnén
Senare fick Come Together besök från Tanzania av Sixmond 
och det blev en kortare sväng till Göteborg, Örebro och 
Gävle. Sixmond är artist från Tanzania som har funktions-
nedsättningen albinism. Han har fått ett tanzaniskt musik-
pris, ”Kilimanjaro awards”, och är även känd som aktivist 
för människor med albinism och andra funktionsnedsätt-
ningar. 

– Det var roligt att göra turnén tillsammans med Sixmond 
och Baba och även att vara med och spela tillsammans med 
dem, säger Victoria Valverde, som även var uppe på scen och 
spelade trummor med Sixmond. Och mycket dans blev det! 

Axel Isaksson instämmer i att det har varit fantastiskt att de 
har åkt ända från Afrika för att vara med på den här turnén.

Bra möten på olika skolor
På några av orterna besökte Come Together-ambassadörerna 
även skolor. I Gävle blev det ett kul möte fullt av kunskap 
med elever på Thorén Business School. De var intresserade av 
 Tanzaniaresan och allas rätt till utbildning. Där blev det även 
en viktig diskussion om att det behövs fler möten  mellan 
elever på särskolor och så kallade vanliga skolor.

Vi hade också ett kul besök på en skola i Göteborg där vi 
var tillsammans med Baba, berättar ambassadören Joanna 
Johansson. Det blev ett särskilt fint avslut eftersom eleverna 
där hade förberett en sång på swahili som de sjöng för oss!

Samarbete mellan FUB och Erikshjälpen
Come Together-projektet är ett samarbete mellan Riksför-
bundet FUB och Erikshjälpen. Det har varit kul och givande 
att möta Erikshjälpen mer under den här turnén. På flera 
av  orterna vi besökte har den lokala FUB-avdelningen och 
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 Erikshjälpens second hand butik dessutom redan ett sam-
arbete. 

– De på Erikshjälpens butiker tog emot väldigt bra och var 
intresserade av att ha oss i deras butiker, det var kul! säger 
Joanna. 

I butikerna har vi gjort en presentation två eller tre 
gånger. Artisterna har inlett och avslutat och i mitten av 
presentationen har Come Together-ambassadörerna visat 
bilder och filmklipp från resan och början av projektet. I 
många av butikerna har det varit runt hundra personer och 
lyssnat!

– Vi har blivit bättre på presentationen och kan den jätte-
bra nu. Vi kan den både framlänges och baklänges, säger Axel. 

Och Viktor Barkström sammanfattar avslutningsvis det vi 
alla känner:

– Det är roligt med gemenskapen vi har och att jobba till-
sammans. 

Här kan du lyssna på låtar från turnén!
I samband med turnén och besöken från Sixmond och Baba 
har Come Together släppt låtar med dem. Baba kör den 
svängiga pop-reggae sången ”Disability is not Inability” till-
sammans med den tanzaniska rapparen Kalah Jeremiah och 
Sixmond gör den afrikanska danslåten ”On my mind”. Båda 

låtarna är producerade av Peter Pop Lundbäck som även har 
varit med på turnén.

Länkar till låtarna finns på www.cometogethereveryone.org
TEXT OCH FOTO: JOHANNA BERGSTEN

Välbesökt under Come  Togethers turné i Sverige

Baba och Peter Pop uppträder i en butik.

Musikern Sixmond från Tanzania tillsammans med Victoria Valverde.

http://www.cometogethereveryone.org
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Vad är det som gjort Intradagarna så populära?

– Intradagarna har blivit det viktigaste forumet för personer 
som på olika sätt är engagerade i LSS-verksamheter runt om 
i landet. Vårt mål har hela tiden varit att sprida kunskap och 
bidra till kunskapsutveckling inom hela LSS-området. Kun-
skapen behövs som grund för reflektioner och bemötande i 
gruppbostäder och dagliga verksamheter. Insikter om funk-
tionsnedsättningens betydelse är nödvändiga för att kunna 
ge rätt stöd. Under de tio år som vi genomfört dessa dagar 
har cirka 150 föreläsningar hållits och 3 500 personer har 
deltagit.

Vad är målsättningen för Intradagarna?

I första hand vänder sig Intradagarna till de yrkesverk-
samma. Tyngdpunkten har legat på att presentera resul-
tat från forskning och utvecklingsarbete. Under de 10 åren 
som Intradagarna arrangerats har det skett en fantastisk 
kunskapsutveckling. Litteraturen har mångdubblats och 
de olika högskolorna och FoU-enheterna har kommit med 
rapporter. Varje år har ungefär 10 nya doktorsavhandlingar 
kommit inom detta område, samtidigt har olika projekt 
undersökt den juridiska grunden för LSS-verksamheterna, 
det faktiska innehållet i insatserna och hur levnadsvillkor 

och möjligheter för personer med utvecklingsstörning har 
utvecklats. Problemet har varit att all denna kunskap inte 
kommer ut i verksamheterna. Det är här Intradagarna har 
en uppgift, liksom tidskriften Intra. Tanken har varit att vi 
ska fungera som en länk mellan dem som ökar vår kunskap 
och dem som behöver den i sitt arbete. Att vi därigenom 
 bidrar till en större insikt om betydelsen av kompetens och 
kompetensutveckling bland dem som arbetar med stöd och 
service enligt LSS.

En annan grundbult är att Intradagarna sker i samarbete 
med FUB. Där finns brukare och anhöriga! FUB:aren Conny 
Bergqvist, som har en utvecklingsstörning, har alltid inlett 
Intradagarna. Han har gjort det på ett suveränt sätt och satt 
agendan för dessa dagar.

Vad är det absolut viktigaste som Intradagarna bidragit med under 
åren?

– Att påvisa vilket viktigt arbete som görs inom LSS-om-
rådet, och att det krävs kunskap och kompetens hos de 
yrkes grupper som jobbar inom området. Det är en inställ-
ning som är långtifrån självklar. Några vill framställa yrket 
som t ex omsorgspedagog som något man klarar med en-
bart människokärlek och sunt förnuft. Andra menar att ef-
tersom stödet är individuellt så kan det inte finnas några 
 gemensamma kompetenser. Och till sist menar många att 
det måste finna instegsjobb – dåligt betalda utan krav på 
 utbildning – så att fler kan komma in i arbetslivet. De menar 
att just arbetet med personer med svåra funktionshinder är 
ett sådant okvalificerat arbete. Bakom alla dessa åsikter finns 
en nedvärdering av arbetet i till exempel gruppbostäder och 
dagliga verksamheter. Och en skriande okunskap om arbe-
tets komplexitet. 

Därför har vi tyvärr sett hur kunskapsnivån och kompe-
tensen på många håll i landet sänkts. Det behövs ett kun-
skapslyft för de LSS-anställda. Och det är hög tid för ansvarig 
minister Åsa Regnér att anslå pengar till det. 

Intradagarna  
– en ovärderlig källa till kunskap

I år firade Intradagarna tioårs jubileum. Unik ställde några frågor till Hans Hallerfors, redaktör 
på tidskriften Intra, som under dessa år ställt samman innehållet i Intradagarna.

Tuula Augustsson, FUB avtackas av Hans Hallerfors.

Hans Hallerfors och Linda Vikdahl, präst i Svenska kyrkan.



Vilka är dina bästa minnen från de tio år som Intradagarna genom-
förts?

– Det är nog helt enkelt att få möta så mycket engagemang 
och kunskap och att vi bidragit till att personer; allt från 
 Dorotea till Sölvesborg, fått med sig nya idéer och inspira-
tion till sitt arbete.

Är det någon speciell person du vill lyfta fram som betytt extra 
mycket under de här tio åren?

Det finns en person till som jag vill passa på att tacka extra 
mycket – det är Tuula Augustsson på FUB. Hon har under 
alla åren funnits som en klippa och hållit samman allt det 
praktiska runt Intradagarna. Jag vet att hon går i pension 
inom kort. Så jag lyfter på hatten och tackar för ett fantas-
tiskt samarbete med Tuula och FUB under alla år. 
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS 

FOTO: SARA HALLERFORS

ANNONS

postkodlotteriet.se     

Vinner en vinner alla
I PostkodLotteriet vinner du tillsammans med dina grannar. 
Så när en av er vinner, ja då gör alla andra lottköpare i 
postnumret det också. FUB och övriga organisationer som 
delar på överskottet vinner alltid.
De senaste tolv månaderna har cirka 120 lottköpare blivit miljonärer 
och kunnat göra verklighet av sina drömmar. Vem vet, nästa gång kan 
det vara din och dina grannars tur att vinna stort på att vara med i 
PostkodLotteriet. 

Ny vinstchans varje dag
De högsta ordinarie vinsterna lottar vi ut på fredagar – upp till 
100 000 kr per lott, en Volvo V60 och en miljon kronor. Dessutom har 
du chans att få dela på många miljoner i GrannYran tre gånger per år 
och i många extradragningar under året. Och alla vinster är skattefria!

Över 15 miljoner vinster sedan start
I år är det 10 år sedan PostkodLotteriet startade. Under de här 
åren har vi delat ut en bra bit över 15 miljoner vinster värda nästan 
9 miljarder kronor.  

Man brukar säga att delad glädje är dubbel glädje, något vi 
har tagit fasta på. För när en i postnumret vinner, då vinner 
också alla grannar med lott. Några som alltid vinner är FUB 
och övriga cirka 50 ideella organisationer som delar på 
överskottet från lottförsäljningen.

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

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

Cirka 150 föreläsningar har hållits under de tio år som Intradagarna 
anordnats. På första raden syns bland annat: Conny Bergqvist 
Klippan-rådgivare, Anna Hildingsson Riks-Klippan (trea från vänster), 
samt Gert Iwarsson FUB Nässjö/Förbundsstyrelsen. 
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 Det taktila hjälpmedlet TaSSeLs är ett enkelt hjälp-
medel för kommunikation för personer med flerfunk-
tionsnedsättning. TaSSeLs, står för: Tactile Signing for 

Sensory Learners – Taktila Signaler för personer med fler-
funktionsnedsättning. Det är att likna vid ett slags signal-
system och inte ett teckenspråk. 

Britt Nedestam kom i kontakt med det genom sin engel-
ska väninna Susan Ferguson, som var på besök hos henne 
förra sommaren. 

– Vi har en mångårig vänskap och Susan som numera är 
rektor för en särskola i London har varit ett stort stöd i famil-
jen allt sedan Erik föddes med en grav utvecklingsstörning. 
När Susan besökte mig 2014 berättade hon om ett taktilt 
teckenspråk som eleverna på hennes skola använde och jag 
kände direkt att det var värt att testa, säger Britt Nedestam. 

Två av Eriks assistenter var i tjänst när Susan var här och 
Britt bad henne att visa dem några taktila tecken. 

Kontakttecken
– TaSSeLs blev en slags ögonöppnare för våra assistenter. De 
hade flera gånger diskuterat hur de skulle få Erik att förstå 
när någon av dem slutar sitt pass och går därifrån. Det räcker 
inte bara att säga ”hej, säger Britt Nedestam och berättar att 
alla tecken börjar med ett ”alert sign. Då tar man kontakt 
genom att säga personens namn och samtidigt gör man en 
cirkelrörelse på vänster axel. Sedan placerar man sina hän-
der på personens överarmar och för händerna nedåt så att 
man slutligen har sina händer med handflatorna nedåt un-
der händerna på den person man kommunicerar med.  Efter 
”alert sign” tar själva tecknet vid, berättar Britt.

Äntligen kan vi kommunicera med Erik!
– Från att aldrig kunnat kommunicera kan jag nu säga hej då till min son, tack vare det taktila 

hjälpmedlet TaSSeLs. Det känns fantastiskt, säger Britt Nedestam mamma till Erik,  
och mångårig FUB:are i Göteborg.

En ny värld har öppnat sig
Numera använder alla i Eriks närhet ”hej då”-tecknet när de 
går och Britt säger att hon är övertygad om han förstår att de 
försvinner. Efterhand har även tecknen utökas med ett par 
till och Erik förstår också tecknet för äta och duscha. Även 
när Erik ska åka bil används en symbol och tecken som han 
förstår. Då använder familjen ett avklippt del av ett säker-
hetsbälte.

– Det kan verka simpelt, men för Erik har det öppnat sig 
en ny värld. Nu kan vi kommunicera med honom och han 
kan förbereda sig inför att någon ska gå iväg, att han ska äta 
och duscha. Helt fantastiskt, säger Britt igen och menar att 
det är viktigt att man har i åtanke att det här kommunika-
tionshjälpmedlet syftar till att vara stöd för barn och ungdo-
mar på en mycket tidig utvecklingsnivå. 

Fem tecken som förberedelse
Det finns totalt 49 TaSSeLs-tecken och varje person kanske 
använder upp till fem tecken. De flesta tecknen handlar 
om att förbereda sig för något som strax ska hända; hissas 
upp i taklyften, åka med färdtjänstbussen, ställa sig på tipp-
brädan, äta, dricka eller sova. De flesta av TaSSeLs- tecknen 
motsvaras av samma tecken i det svenska AKK, förklarar 
Britt  Nedestam som tidigt beställde ett TaSSeLs-paket: en 
 lärobok, en dvd med alla tecken och en cd med bilder, från 
det engelska förlaget Pavilion.

Hon hade dessutom kontakt med specialpedagoger och 
logopeder på DART*, och enligt dom finns inte något taktilt 
teckenspråk för personer med flerfunktionsnedsättning som 
liknar TaSSeLs i Sverige.

Eriks assistent Malin Täck gör kontakttecknet. Britt Nedestam gör hej-då-tecknet med sin son Erik.
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– Om Eriks assistenter skulle börja använda TaSSeLs 
rekommenderade DART-personalen först en kurs i kommu-
nikation kallad KOMBO – kommunikation i boendet. På en 
planeringskonferens fick Eriks fem ordinarie assistenter se 
dvd-filmen om TaSSeLs. De trodde på TaSSeLs för Eriks del 
och alla ville gå DARTs kommunikationskurs. 

Genialt i sin enkelhet
– Det är genialt i sin enkelhet, alla kan verkligen använda 
det här. Men eftersom det är taktilt; att man tar på personen 
i fråga måste man se till så det också är etiskt och inte blir 
otillbörligt på något sätt. När det gäller kvinnor får man till 
exempel inte röra brösten, betonar Britt. 

Britt Nedestam såg fördelarna med TaSSeLs och började 
fundera på hur det skulle kunna översättas till svenska så att 
fler kunde få glädje av det. 

– Jag började söka fondpengar och forskningsmedel. 
Hand ledare blev professor Monica Reichenberg på Göteborgs 
universitet, vid institutionen för pedagogik och special-
pedagogik. 

Det ledde fram till att Denise Charnock och Joe Woodall 
från England kom och talade om TaSSeLs på den Västsvenska 
Kommunikationskarnevalen i Göteborg i somras, och dagen 
därpå gav de en grundkurs i TaSSels på Östra Sjukhuset. Till 
hösten blir det en fortsättningskurs i Birmingham. Materi-
alet är redan översatt till svenska. Joe och Denise kommer 
att hålla en introduktionskurs den 20 november i FUB-huset, 
Göteborg. 

Vardagen lättare att förstå
– Nu har samtliga Eriks assistenter gått kommunikations-
kurs på DART och de riktigt ordbadar honom med hjälp av 
ipad-filmer, bilder, pratapparat och TaSSeLs. Med tydliga 
signaler blir vardagen mycket lättare att förstå, säger Britt 
 Nedestam och berättar entusiastiskt hur Erik också förstått 
hur han ska begära mer av något; mer mjölk, mer mat, mer 
musik och mer pepparkakor. Det har tveklöst höjt Eriks livs-
kvalitet väsentligt, och vi glädjs självfallet över att hittat ett 
sätt till kommunikation som vi verkligen vet att Erik förstår, 
säger Britt Nedestam. 

– När vi gör kontakttecknet ler Eric, då vet vi!
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: PRIVAT 

*DART är ett kommunikations- och dataresurscenter 
för personer med funktionsnedsättning, som tillhör Sahlgrenska 
 Universitetssjukhuset i Göteborg. www.dart-gbg.org

fub presenterar:

i Blå hallen den 5 december, 2015

FUB presenterar Störd och stolt galan i Blå hallen i 
Stockholms Stadshus den 5 december.

Under pompa och ståt delar vi ut priser till de 
personer och företag som gjort stordåd! Klippans 
styrelse är jury.

Vi gör galan för att ta plats, skapa mötesplatser och 
påverka samhället. Artister uppträder, efterfest och dans i 
Gyllene salen.

Biljetterna kostar 200 kronor för FUB-medlemmar 
och 400 kronor för icke FUB-medlemmar. Företags-
biljetter kostar 2000 kronor per biljett.

Telefonsvarare för biljetter: 08 508 866 01. Tala in 
namn, telefonnummer och hur många biljetter ni vill ha.

Eller mejla namn, telefonnummer och hur många 
biljetter ni vill ha till sos@fub.se

Det finns totalt 49 TaSSeLs-tecken och varje person kanske använder 
upp till fem tecken. De flesta tecknen handlar om att förbereda sig för 
något som strax ska hända.
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 Gamla Häggvikarna, Mattias Bjerkstrand och Tomas Fogelholm, efter vinsten i 
Musikschlagets deltävling.

Livet är en schlager!
Melodifestivalen Musikschlaget hade en deltävling i Stockholm i maj i år och då vann  

”Gamla Häggvikarna” bestående av Mattias Bjerkestrand och Tomas ”Mr Positive” 
Fogelholm med låten ”Vart jag än går”. I början av november är det dags igen – då deltar duon 

i Funkismello med låten ”Love and peace for all the people”.

Gamla Häggvikarna kommer att uppträda 
som pausunderhållning på FUB-dansen  
på Fryshuset i Stockholm antingen den  
20 november eller den 4 december.

 Segern i Musikschlaget var start-
skottet för en helt ny tillvaro med 
mycket uppmärksamhet. Nu är 

duon väldigt populära och får många 
bokningar och erbjudanden om inter-
vjuer med mera.

Vi träffas hemma hos Mattias 
mamma Sanna (Susanne Bjerkestrand) 
och innan vi ens hunnit sätta oss spe-
lar Mattias och Tomas upp sitt vinnarbi-
drag ”Vart jag än går” för oss. Det märks 
att de spelat låten ofta för de sätter den 
perfekt, och att de är mycket nöjda går 
inte att ta miste på.

Både Mattias och Tomas har gått 
i Häggviks gymnasiesärskola men då 
umgicks de inte med varandra. När 
Mattias fyllde 30 år i december förra 
året bjöd Mattias mamma in Tomas för 
att överraska med en hyllningssång till 
Mattias. ”Vad gör han här?” sa Mattias 
då, men festen blev lyckad och de fort-
satte att umgås och började spela ihop 
eftersom de kände att de hade något 
gemensamt i musiken. Redan i maj i år 
ställde de sedan upp i Musikschlaget 
och vann sin deltävling.

Med hjärtat på rätta stället
Juryns motivering till vinsten var: 
”Med hjärtat på rätta stället och med 
ett varmt och kärleksfullt budskap, 
levereras en tolkning av en låt som vi 
kommer bära med oss vart vi än går”.

Nu väntar final i Sundsvall den 
14 november och killarna är mycket 
 laddade. ”Vi brukar ses och repa 
hemma hos varandra en gång i veckan”, 
säger Mattias. ”Nu när det närmar sig 
finalen kommer det nog bli två gånger 
i veckan”, fyller Tomas i.

Den 5 november ska de också tävla 
i Funkismello i Upplands-Bro, fast då 
med en annan låt som Tomas själv skri-
vit och som heter ”Love and peace for 
all the people”. Funkismello är också 
en melodifestival som har flera deltäv-
lingar och vinnarna i deltävlingarna 
deltar i finalen på Cirkus i Stockholm 
den 13 april.

”Mr Positive”
 Tomas är något av en allkonstnär som 
skriver låtar, sjunger, spelar  gitarr och 
målar. Han praktiserar även några 
 dagar i veckan på Coop och verkar ha 

hur mycket energi som helst. Det är 
lätt att förstå varför han kallas ”Mr 
 Positive”, och just denna dag har han 
faktiskt fått presenter av Mattias, ”för 
att Tomas är en sådan bra kompis och 
har stöttat Mattias så mycket” som 
Sanna säger. Sanna är lite av en ma-
nager åt Gamla Häggvikarna och fixar 
med det mesta runtomkring.”Precis 
innan ni kom var tidningen ”Mitt i” 
här och gjorde en intervju och det är 
mycket logistik att ha koll på såsom till 
exempel planeringen inför resan till 
Sundsvall” fortsätter Sanna.

Eftersom Tomas har uppträtt i 
många år fungerar han som något av 
en coach för Mattias, som är ny i dessa 
sammanhang. 

– Jag coachar Mattias mycket vad 
gäller sången och uppträdandet. Det 
handlar om artikulering, frasering av 
ord och om hur vi ska röra oss på scen. 
Det är viktigt med publiknärvaro, stor 
inlevelse och helst att vi gör något 
unikt, säger Tomas.

Stolta över framträdandet
Kalendern verkar vara ganska fullteck-
nad med diverse framträdanden och 
de vill gärna komma och spela så snart 
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som möjligt på FUB-dansen och FUB-
discot på Fryshuset i Stockholm. ”Men 
orkar ni det då?”, undrar vi. 

– Absolut! Säg bara till när vi ska 
komma så gör vi det, säger Mattias. 

Han jobbar med park och miljö och 
pluggar en dag i veckan samt är en 
inbiten Djurgårdare som går på alla 
deras matcher. Men Tomas och Mattias 
verkar hinna med allt trots uppmärk-
samheten runt dem.

När vi frågar hur det kommer att gå 
i Sundsvall svarar de hoppfullt: 

– Vi ska göra vårt bästa och oavsett 
om vi vinner eller inte är vi stolta över 
vårt framträdande.

Innan vi skiljs åt insisterar Tomas 
och Mattias på att få spela upp låten 
de tänker uppträda med i Funkismello: 
”Love and peace for all the people”. 
Känslan när vi ser dem spela och 
sjunga den smittande refrängen, är 
att de kommer att ha goda chanser att 
vinna. Igen!

TEXT OCH FOTO: GITTAN & STEFAN FAGERSTRÖM,  

FUB STOCKHOLM

På hemsidan www.musikschlaget.se 
kan alla följa finalen uppe i Sundsvall 
som kommer att webbsändas direkt kl 
19.00 på kvällen lördagen den 14/11. 
Missa inte det! 

Uppträdande hemma i vardagsrummet.

ANNONS

Jönköpings Länsförbund ordnar varje år en 
tävling i bowling som kallas “Flerstadsturne-
ringen”. Varje lokal FUB-förening får anmäla 
ett lag, men om någon kommun avstår så får 
andra kommuner fylla på med ett andra lag. 
I år var det Vetlanda FUB som arrangerade 
tävlingen.

– Vi har max åtta lag. Det är en popular 
tävling och den samlar manga deltagare från 
olika FUB-föreningar i ländet. Det är ett bra 
tillfälle att träffas och utbyta lite erfarenheter 
mellan våra föreningar, säger Stig Zakrisson.

Vann tävlingen gjorde Vetlanda FUB som 
slog Aneby FUB i finale, Nässjö FUB blev trea 
i tävlingen.

Flerstadsturneringen: 
– Spännande bowlingtävling med 
Jönköpings Länsförbund

På bilden syns stående från vänster Rosita 
Mathiesen, Mattias Nilsson, Urban Söderström, 
Stig Zakrisson (ledare) nedre raden Daniel 
Karlsson, Thomas Malmqvist (tränare) och 
Anna Svensson.

RÄTT MÅLGRUPP?
ANNONSERA I UNIK!
Nästa nummer kommer den 21 december. Boka senast den 24 november.

Kontakta pia.sandberg@fub.se eller 08-39 41 11. .
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Stjärnfesten Södertälje – FUB:s egen talangjakt
– Jag älskar att sjunga, säger Cecilia Ekwall, som vann 
 Södertäljes egen talangjakt I slutet av oktober ordnade FUB 
i Södertälje en egen talangjakt; Stjärnfesten. Under några 
cafékvällar i höst har de nästan 300 besökarna per gång, fått 
lyssna på olika bidrag och röstat fram fem personer till finalen 
i Stjärnfesten i Södertälje.

– Det blev en fantastisk fest. Flera hundra kom för att 
lyssna på bidragen, dansa och ha kul. Vi gjorde allt för att 
det skulle kännas som en riktig talangjakt. Inget saknades, 
 berättar Lena Alnebring, vice ordförande i FUB Södertälje. 
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: CHRISTOFER MARTINSON, FRITIDSSAMORDNARE/

FUNKTIONSNEDSÄTTNING FÖRENING OCH ANLÄGGNING, 

SÖDERTÄLJE KOMMUN.

Läs mer om Stjärnfesten på sidan 4–5 i Lättläst. Cecilia Ekwall, vinnare av Söder-
täljes egen talangjakt.

TEXT OCH FOTO: STIG ZAKRISSON, FUB JÖNKÖPING.

http://www.musikschlaget.se
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 V id festen som gick av stapeln på Western Farm i 
utkanten av Boden deltog 150 personer som fick äta 
god mat, lyssna till underhållning av ”Farmens” egen 

show-grupp, vara delaktig i allsång och därefter dansa till 
husbandet.

Många kanske funderar över varför man firar sin 53-års 
dag. Kan det bero på att Norrlänningar behöver lite extra tid 
att tänka till och att det därför dröjt 3 år att förbereda och 
planera sin 50-års dag eller är det så att man glömde att man 
fyllde 50 år och därför firar i efterskott eller är det bara så att 
man tyckte det var läge för ett 53-årsfirande. 

Fritt fram för läsaren att avgöra vilket av dessa skäl som 
är riktigt.

Aktiv förening redan vid starten
Vid festen konstaterade ordföranden, Anders Pettersson 
att det otroligt nog var exakt 53 år på dagen sedan en inte-
rimsstyrelse samlades och där man föreslog att fem perso-
ner skulle utgöra ordinarie styrelse när föreningen formellt 
bildades. Richard Brännström valdes senare till föreningens 
första ordföranden. I de första årsberättelserna framgår det 
tydligt att föreningen var mycket aktiv men att man arbe-
tade med mycket knappa ekonomiska medel, till exempel 
framgår det att det årliga bidraget från Bodens stad var 50 
kronor.

Mitt i den glädje som festdeltagarna kände denna kväll 
kunde man inte undgå att tänka på de som lagt grunden 
för föreningen och för den skull även hela organisationen, 
vad deras arbete betytt och vad vi som är aktiva idag fått 
dra nytta av. Föreningen i Boden är dessutom ytterst tack-
samma för det arv föreningen fått av Ruth Larsson i Svart-
byn som bland annat gjort det möjligt att bjuda in till den 
stora  festen.
TEXT OCH FOTO: ANDERS PETTERSSON, ORDFÖRANDE FUB BODEN

070-360 89 17

Stor fest när FUB Boden firade 53 år
Den 26 september firade FUB-föreningen i Boden sin 53-års dag genom att anordna en stor 

fest för hela föreningen. 

Robert, Gunnar och Clea Halin trivs tillsammans. 

Jonas och gänget underhåller.

Kvällens dans gick i ”cowboy-stil”.

LANDET RUNT
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Alla festdeltagarna samlade i ”Crystal palace”. Ordförande Anders Pettersson förklarade betydelsen av FUBs ”röda ringar”.

Erik och Karolina roar sig på festen.

LANDET RUNT

PRESSTOPP

I mitten av oktober var det dags för Länsdans i Nässjö 
för FUB. Nästan 400 personer kom för att äta, dansa 
till den populära orkestern Carizma och umgås.

– Det var fullt ös hela kvällen. Våra länsdanser är 
oerhört populär och det är alltid lika härlig stämning, 
berättar Gert Iwarsson, FUB Nässjö.

Populärt när FUB 
ordnar Länsdans  

i Nässjö

Projektet Lika olika som drivs av FUB i Nässjö 
har nu släppt en CD-skiva med Rälsens Band 
och gruppen Ten Swedes. Till Skivrealeasen 
som hölls i Missionskyrkan i Nässjö kom cirka 
200 personer för att lyssna på musiken och 
köpa en CD. 
CD-skivor kan beställas genom:  
gert.iwarsson@fub.se

400 personer kom till FUB:s Länsdans i Nässjö.

Lika olika har släppt en Cd-skiva. 

Lika olika 
släpper CD

Realeasefesten hölls i Missionskyrkan i Nässjö.
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I helgen 26–27 september hade Bilcentrum  
i Kristianstad ett öppet hus och visning av  
VW, Audi och Skoda-programmen. I samband 
med detta fick FUB i Kristianstad visa upp 
 delar av sin verksamhet. 

– Det roliga var att det var FUB-förening 
i Kristianstad som fick en förfrågan från 
 Bilcentrum om vi ville ha en flyer och ta chan-
sen att visa upp oss på deras öppna hus under 
helgen. Självklart nappade vi på det, berättar 
Jan-ÅkeWendel.

Under helgen såldes också grillad korv och 
hela behållningen tillföll FUB Kristianstad.

Bidrag till FUB Kristianstad ger guldkant

Från vänster Sara Högberg från Kristianstads Ridklubb och FUB:s ordförande Jan-Åke Wendel 
tog tacksamt emot erhållna beloppet av Kristianstads Frivilliga Hjälpförenings kassör Åke 
Ekström och ordförande Bengt Jönsson.

Bilcentrum i 
Kristianstad lyfte 

fram FUB

Jan Edlund, försäljningschef Audi tillsammans 
med Jan-Åke Wendel och Jimmy Wärjerstam 
FUB Kristianstad.
Foto: Yvonne Wendel RÄTT MÅLGRUPP 

PÅ NÄTET?

Kontakta:
pia.sandberg@fub.se

08-39 41 11

ANNONSERA PÅ 
www.fub.se/annonstorg
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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”

Med hjälp av Kristianstads Frivilliga Hjälp-
förening kan FUB Kristianstad sätta en  extra 
guldkant på tillvaron för sina medlemmar. 
FUB-föreningen har nämligen beviljats 
ett  bidrag på 30.000 kronor. Det kommer 
att täcka del av kostnaderna för att kunna 
 delta  på Klippans Jubileum och Störd och 
Stolt Galan i Stockholm den 5 december. 

FUB Kristianstad är inte den enda för-
eningen i kommunen som erhållit bidrag. 
I  samband med utdelningen till FUB fick 
 Kristianstad Ridklubbs ”Funkis-avdelning” 
en lika stor summa till sin verksamhet. 

Årligen delar Kristianstad Frivilliga Hjälp-
förening ut bidrag till olika handikapp-
föreningar, särskolor med flera.
TEXT: JAN-ÅKE WENDEL, FUB KRISTIANSTAD 

FOTO: WEDELS

ANNONS

ANNONS
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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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 Men nej. Det har inte varit nog. 
Som tidigare har Karl oförtru-
tet fortsatt med sina skarpsin-

niga och uppfordrande inlägg i Intra. 
Och nu har han gett ut en ny bok som 
bär den starka titeln Omsorgsrevolutio-
nen. Det är en helt adekvat titel. Och 
han är själv en huvudperson i denna 
revolution. I min recension av Från 
idiot till medborgare vill jag hämta ett 
citat som är lika träffande på den nya 
boken: Att den svenska utvecklingen 
blev sådan den blev är till stor del Karls 
förtjänst. Det hade inte gått utan hans 
starka ideologiska engagemang, totala 
oräddhet, envishet och inte minst hans 
enastående förmåga ett skapa opinion   
Dagens handikapprörelse borde gråta 

av avund när de läser hur Karls rappor-
ter från vårdhemsinspektioner satte 
fart på politiker och höga tjänstemän. 
Man kan bara fantisera om hur mycket 
bättre dagens tillämpning av LSS hade 
varit om Socialstyrelsen fortfarande 
haft både den formella möjligheten och 
den opinionsbildande kraften att verka 
för de funktionshindrades intressen.

Röster och bilder griper tag
De många rösterna av och om personer 
med utvecklingsstörning och de fantas-
tiska bilderna griper tag och gör perso-
nerna närvarande. Jag har ömsom gråtit 
och förfasat mig över de otroliga över-
greppen men också bland lett åt härliga, 
lyckliga och positiva berättelser. 

Det är lätt att associera till vår nya 
nobelpristagare Svetlana Aleksijevitj. 
Svenska Akademiens ständige sekre-
terare Sara Danius talar om en ton av 
förtvivlan i Aleksijevitjs böcker. För-
fattaren ger det kollektiva lidandet en 
röst, hon skriver om politikens kon-
sekvenser för människorna. Det finns 
ett kollektivt lidande idag också – hos 
oss, när personer med funktionsned-
sättning och deras närstående mär-
ker att de stora förhoppningar och för-
väntningar som ställdes på LSS inte 
förverkligas fullt ut. Och även om de 
gjorde det till en början så märker 
många nu en misstro i mötet med det 
offentliga. Förvaltningslagens hjäl-
pande hand känns som en örfil. 

Är omsorgsrevolutionen  
avslutad och vunnen? 

Karl Grunewald har gjort det igen! Efter storverket Från idiot till 
medborgare. De utvecklingsstördas historia (2008) skulle man 
kunna tro att Karl har sagt det mesta om denna långa mörka 

tid som först under senare tid har ljusnat med hjälp av den nya 
ideologin om normalisering, integrering av insatser  

och den lilla gruppens princip. 

Barbro Lewin recenserar ”Omsorgsboken” av Karl Grunewald

”Den första FUB-föreningen bildades i Stockholm 1952. Bland annat startade man skolskjutsar så att de hemmaboende barnen skulle kunna ta 
sig till skolan. Skolskjutsarna blev senare dagens färdtjänst.”
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SKLs inställning? Ansvaret ligger hos 
de nationella politikerna. Kan vi som 
läsarna av Svetlana Alexijevitj stillati-
gande glädjas åt stor litteratur och lida 
med dess människor. Eller måste vi göra 
något nu?
TEXT: BARBRO LEWIN, FORSKARE VID UPPSALA 

UNIVERSITET

Klarl Grunewald. Omsorgsrevolutionen. 
Intra. 2015. 228 sidor. 150+ bilder.
Pris 200 kr + frakt.
Beställ från 
www.tidskriftenintra.se

info@mogard.se | www.mogard.se
010-471 66 00

Mo Gårds fokus ligger på alternativa sätt att 
kommunicera och verksamheternas miljöer  
är teckenspråkiga.   

Här möts alla av respekt och utgångspunkten  
i verksamheterna är alla människors lika värde 
och en tro på individens inneboende resurser.

Mo Gård är en icke vinstdrivande organisation, 
här hittar du boende och daglig verksamhet 
enligt LSS, HVB för ungdomar och vuxna samt 
gymnasiesärskola. Hör av dig till oss så berättar 
vi mer om vilka möjligheter som finns!
 

          

Vi vet att alla kan  
utvecklas och må bra!

ANNONS

lag med brister” om inställningen hos 
intresseorganisationen Svenska kom-
munförbundet inför riksdagsbeslutet 
om LSS och den första tiden av tillämp-
ningen. Förbundet motsatte sig kraftigt 
den nya lagen med hänvisning till det 
kommunala självstyret. I sitt remissvar 
på den stora LSS-utredningen ”Möjlig-
het att leva som andra” (SOU 2008:77) 
skriver SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) att man nu vill värna LSS 
intentioner men att staten bör ta över 
finansieringen och besluten om samt-
liga LSS-insatser medan kommunen 
eller privata utförare ska fortsatta med 
utförandet. 

Jag vill tillägga att SKL i en kommen-
tar till Socialstyrelsens genomgång av 
vissa LSS-insatser är mycket tydlig med 
att det är (en i praktiken inskränkande) 
rättspraxis som gäller eftersom LSS 
är så svår att tillämpa. Om inte detta 
accepteras måste lagändringar göras 
och då bör också finansieringsprinci-
pen tillämpas. 

Ska vi anse att omsorgsrevolutio-
nen är avslutad och vunnen? Eller?

Vad gör vi nu med denna kun-
skap om historien, dagens kunskap 
om hur LSS urholkas, Försäkringskas-
sans användning av rättspraxis och 

Tyvärr innebär alltför mångas 
möten att man antingen känner sig 
kränkt, förtvivlad och ger upp eller blir 
rent ut sagt förbannad och stridbar till 
priset av förlorad hälsa, problem med 
jobbet och att andra närstående kom-
mer i kläm. 

Framgång och besvikelse 
Jag håller helt med Karl om att LSS 
både är en framgång och besvikelse. 
Mycket är förstås bra. Men vi börjar 
åter höra tal om värdet av vårdinstitu-
tioner. Kommuner saboterar den starka 
rättighetslagen LSS genom att hand-
lägga ärenden som om de vore ären-
den enligt socialtjänstlagen. Man ver-
kar ha glömt bort att LSS är en pluslag 
till  socialtjänstlagen, inte en minsta-
möjliga-lag. Försäkringskassan använ-
der sig av en inskränkande rättspraxis 
i stället för att på de politiska intentio-
nerna i lag och förarbeten. De har inte 
ändrats! 

I en äldre tid sågs utvecklingsstörda 
som ett hot mot samhället och fördes 
undan till vårdhem. Idag ses funktions-
hindrade människor åter som ett hot 
genom de stora kostnaderna för LSS, 
särskilt den personliga assistansen. 

Karl skriver i kapitlet ”En rättighets-

”Alice Karlsson med vän på Drottning 
Victorias stiftelse i Vänerborg.”



2 6  ·  U N I K

 Arvsfondsprojektet ”Anpassad IT – vägen till digital del-
aktighet” inbjöd nyligen verksamhetsansvariga och 
enhetschefer inom LSS till en seminariedag i Falun 

med tema Ökad digital delaktighet – Så här gör man. Månda-
gen den 2 november samlades ett 40-tal deltagare och utstäl-
lare på landstingshuset i centrala Falun för att lära sig mer 
om vad som behövs för att öka den digitala delaktigheten för 
personer med utvecklingsstörning.

Anpassad IT projektet har utvecklat två distanskurser – 
en kurs för personer som arbetar på dagligverksamhet eller/
och bor på en gruppbostad samt en kurs för stödpersoner. 
Under de två genomförda terminerna har projektteamet 
fått många och viktiga erfarenheter om verktyg och meto-

der som fungerar bra och insikt om de utmaningarna som 
måste lösas med gemensamma krafter. Seminariedagens 
program lyfte både dessa erfarenheter och utmaningar: 

• Digital delaktighet, från vackra ord till verklighet
 Per Lodenius, Riksdagsledmot
• Ready or not, here we come!
 Judith Timoney, FUB:s stiftelse ALA Internet-genera-

tionen har redan börjat komma till kommunernas LSS 
verksam heter.

• Anpassad IT – vad krävs för att lyckas
 Kerstin Gatu, Projektledare 
 Erfarenhet från två nya utbildningar på Mora Folkhög-

skola. 
• Framgångsrik samverkan IT-avd/LSS/Särskolan
 Gunilla Klingh, Rättviks kommun
• När man får chansen att växa Kursens betydelse för en arbets-

tagares vardag.
 Unitis Hantverkskooperativ
 Bo Hed, Verksamhetsledare
• Nätets möjlighet och risker
 Hur stärker vi unga med kognitiva funktionsnedsättningar så 

att de är trygga på nätet?
 Karin Torgny, Nätkoll Attention

Är du nyfiken på projektet? Kontakta gärna projektledare 
Kerstin Gatu: kerstin.gatu.mora@folkbildning.net

Ökad digital delaktighet – så här gör man!

”Vi har tre deltagare och åtta stöd personer  
från Rättviks kommun som går på 
Anpassad IT kursen på Mora Folkhögskolan. 
Men vi vill att kunskapen från kursen 
kommer alla till gagn, så vi har startat 
en dataverkstad på en daglig verk sam-
het dit alla som går på daglig verksam het 
i Rättvik kan komma på arbetstid för att 
lära sig mer om datorn som redskap och 
Anpassad IT. Personal som är stödpersoner 
till våra deltagare som går Anpassad IT 
kursen på Mora Folkhögskolan håller i 
dataverkstaden. De har deltagit i den 
webbaserade utbildningen för stödpersoner 
och genom dataverkstaden kan deras 
kunskaper når många flera än bara de 
som har förmånen att delta i kursen på 
Morafolkhögskolan.”
GUNILLA KLING, ENHETSCHEF STÖD OCH OMSORG, RÄTTVIKS KOMMUN.

Projektledare Kerstin Gatu och Mursal Isa, ordförande i kultur och 
bildningsnämnd, Landstinget Dalarna.

Landstinget Dalarnas vackra sammanträdesrum, Futurum.

ALA

mailto:kerstin.gatu.mora@folkbildning.net
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Pengar från Arvsfonden  
till nytt projekt om utvecklingsstörning 

och åldrande

Jag tycker att organisationerna måste knyta till sig aktiva politiker 
som har framstående positioner och som är beredda att driva frågor 
som rör personer med utvecklingsstörning.” Det goda rådet gav 
Karl Grunewald, som deltog i Nordens Välfärdscenters och 
Finlands Ambassads seminarium ”Rätten till eget hem”. FUB 
representerades av Judith Timoney, handläggare för interna-
tionella frågor, Jan Pettersson, Klippans representant inom 

det nordiska samarbetet samt Conny Bergqvist, Klippan- 
rådgivare.

Programmet innehöll flera intressanta punkter, bland 
annat en nordisk kartläggning av boende för personer med 
utvecklingsstörning och presentationer med rubriken Hur 
vill jag bo? Tre generationers förväntningar på boende. 

Trots ganska snarlika förutsättningar, kan boendealter-
nativ för personer med utvecklingsstörning se väldigt olika 
ut i grannländerna. Thomas Gruber, politisk konsult på LEV 
(FUB:s systerorganisation i Danmark) riktade skarp kritik 
mot Danmarks ”omsorgsfabriker” som han beskrev som ett 
varnande exempel. Så sent som 2012 byggde man ett gigan-
tiskt hus med bostad och daglig verksamhet för 60 personer, 
trots kritik från flera håll både nationellt och internationellt. 
Han betonade hur viktigt det är att intresseorganisationerna 
ständigt bevaka boendefrågor när många kommuner vill 
bygga allt större gruppboenden runt om i norden.

Detta och mycket annat kommer att diskuteras på det 
kommande nordiska samarbetsmötet (NSR) i Rovaniemi i 
slutet av november, då FUB:s finsktalande systerorganisa-
tion, KVTL står som värd. 

Rapportering från mötet kommer i nästa UNIK. 
TEXT: JUDITH TIMONEY

 Under vinter och våren 2015 arbetade Stiftelsen ALA, 
FUB och Svenskt Demenscentrum (SDC) fram en Arvs-
fondsansökan med fokus på utvecklingsstörning och 

åldrande. SDC var huvudsökande och ALA/FUB stod som 
medsökande så den delade glädjen var stor när beskedet 
kom i september att Arvsfonden hade beviljat 1 984 000 kro-
nor för år 1 av ett 2-årigt projekt. 

Alla med en utvecklingsstörning har rätt till kunskaper 
om sitt eget åldrande. Mycket kunskap finns idag men den är 
inte sammanställd och inte heller lätt tillgänglig. Projektet 
syftar till att öka kunskaperna om vad det innebär att åld-
ras med utvecklingsstörning och hur demenssjukdomar kan 
påverka personer med utvecklingsstörning. Under projekt-
tiden ska en webbaserad utbildning i två delar utvecklas, en 

 T ack alla ni som har skickat in idéer och förslag på 
angelägna ämnen kopplad till diagnosen utvecklings-
störning. Men vi vet att det finns mycket mer intres-

sant att inhämta från våra drygt 25 000 medlemmar!
ALA:s kartläggning kommer att fortsätta under hela hös-

ten så det finns gott om tid att fundera och diskutera tillsam-
mans med familjemedlemmar, medlemmar i din lokalför-
ening eller Klippan- förening. Som vägledning kan ni utgå 
ifrån följande frågor:

Vilka områden önskar FUB:s medlemmar att det forska-
des mer om? Vilka forskningsområden väcker medlemmar-
nas nyfikenhet? Vilka områden vill man läsa mer om på 
ALA:s webbplats?

Skriv gärna en rad till judith.timoney@fub.se

Stiftelsen ALA:s kartläggning pågår

Nordisk konferens:  
Hur vill jag bo? Tre generationers förväntningar på boende.

som är riktad till personer med utvecklingsstörning och en 
som är riktad till personal, anhöriga, beslutsfattare, tjänste-
män och sjukvårdspersonal.

Projektet påbörjas i december och utbildningarna 
 kommer att vara tillgängliga via Svenskt Demenscentrums 
hemsida när projektet avslutas i november 2017.

För mer information om projektet kontakta:
Kia Mundebo, kia.mundebo@fub.se eller
Judith Timoney, judith.timoney@fub.se
Tips! Man kan följa projektet på Arvsfondens sajt:
http://www.arvsfonden.se/projekt/en-webbutbildning-om-
utvecklingsstorning-aldrande-och-demens

Judith Timoney
Internationellt samarbete. Stiftelsen ala
judith.timoney@fub.se
08-508 866 23

”
Conny, till höger, samspråkar med Rauno Rantaniemi, ordförande för 
KVTL (FUB:s finsktalande systerorganisation).

ALA

mailto:judith.timoney@fub.se
mailto:kia.mundebo@fub.se
mailto:judith.timoney@fub.se
http://www.arvsfonden.se/projekt/en-webbutbildning-om-utvecklingsstorning-aldrande-och-demens
http://www.arvsfonden.se/projekt/en-webbutbildning-om-utvecklingsstorning-aldrande-och-demens
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INTERNATIONELLT

Deltagare i Internationella nätverksträffen i Stockholm. 

 Vartannat år inbjuder Riksförbundet FUB lokalfören-
ingar och länsförbund som arbetar med internatio-
nella utvecklingsprojekt till en nätverksträff. Årets 

träff ägde rum på Park Inn i Solna den 10–11 oktober och 
bjöd på tankeväckande presentationer om projektarbete i 
Bolivia (FUB Berg), Bosnien (FUB Stockholm & FUB Växjö), 
Nepal (FUB Örebro), Nicaragua (FUB Jämtland & FUB Öster-
sund), Rwanda (FUB Jönköping) och Sri Lanka (Gute Klippan). 
Träffen ger också projektaktiva ett tillfälle att diskutera 
framstegen och utmaningarna som uppstår i varje projekt 
och hämta energi inför kommande årets arbete.

Ett uppskattat inslag på årets träff var ett gästbesök från 
Come Together-projektets ambassadörer som visade ett fil-
mat inslag från sitt besök i Tanzania och berättade om pro-
jektets Sverige-turné. Ambassadörerna också deltog enga-
gerat i diskussionen efter projektpresentationerna. Det 
märktes att de har blivit välinsatta i levnadsvillkoren för per-
soner med utvecklingsstörning runt om i världen. 

Nordisk expertgrupp
Nytt för i år var en presentation av Jan Pettersson, Klippans 
representant i internationella kommittén. Under 2015 och 
2016 är Sverige ordförandeland för NSR (Nordiska samarbets-
råd) och Jan är ordförande för den nordiska expertgruppen 
som består av personer med utvecklings störning från de 
olika nordiska länderna. Han berättade om hur expertgrup-
pen arbetar och vilka diskussionsämnen är aktuella inom 
det nordiska samarbetet. Som tack för presentationen fick 
Jan fick en ordförandeklubba som får följa med till höstens 
NSR-möte i Rovaniemi!

Träffen avslutades med ett samtal om den pågående flyk-
tingkrisen och personer med funktionsnedsättningar. Allt 
för många personer med funktionshinder, inte minst med 
utvecklingsstörning, lämnas kvar i hemlandet eller i flyk-
tinglägren av olika anledningar. Men ändå kan det finnas 
flyktingfamiljer som kommer till Sverige som har ett barn 
med utvecklingsstörning. Ett tips från träffen – kontakta 
gärna flyktingsamordnaren på hemmaplan! Det är mycket 

ANNONS

Internationella nätverksträffen samlar projektaktiva 
från hela Sverige

  

Funderar du på att söka till 

specialskola?
Då är det tid att kontakta våra skolor med lärmiljöer  

för elever som behöver alternativ.

Ekeskolan är för elever med synnedsättning och ytterligar   e 
funktionsnedsättning. Hällsboskolan är för elever med grav 
språkstörning. Åsbackaskolan är för elever med medfödd eller 
tidigt förvärvad dövblindhet och för elever med hörselnedsätt-
ning i kombination med utvecklings störning.

Våra regionala specialskolor finns för elever med 
hörselnedsättningar: Manillaskolan i Stockholm, 
Kristinaskolan i Härnösand, Birgittaskolan i Örebro, 
Vänerskolan i Vänersborg och Östervångsskolan i Lund.

  Kontakta oss för mer information  
om val av skola elle r boka tid för besök på telefon  

010-473 50 00 eller via www.spsm.se 
Vi finns också på Facebook.

Senaste ansökningsdagen är 15/1 2016.

värdefullt för dem att veta att man kan vända sig till FUB för 
kunskap och råd om utvecklingsstörning. 

Riksförbundet FUB riktar ett stort tack till Stiftelsen 
 Sävstaholm som bidrag med medel för genomförandet av 
träffen.
TEXT: JUDITH TIMONEY
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FUB-NYTT

Till vad går det söka pengar?

För att sätta ”en liten guldkant” på tillvaron, till sådant som 
ibland kan betraktas som ”onödigt” men som förgyller var-
dagen.

Vilka kan söka pengar?

Alla FUB-medlemmar.

När kan jag ansöka?

Från dags datum fram till dess medlen i potten är uttömda. 

Hur ansöker jag?

Maila till fub@fub.se, skriv Axel och Sörens pott I ämnes-
raden. Uppge ditt namn, adress, mail, medlemsnummer och 
kontonummer.

Hur får jag veta att min ansökan är godkänd?

De som tilldelas medel ur potten får besked om detta via 
mejl. En mejladress måste alltså uppges i ansökan. Övriga 
som inte får ett bidrag får inget besked.

När får jag pengarna?

Så snart som vi mottagit en komplett ansökan och villkoren 
är uppfyllda. Välkommen med din ansökan!
www.fub.se

Stämmorna kommer att genomföras på Aronsborgs konferens-
anläggning i Bålsta, 4 mil utanför Stockholm.

Lokalföreningar, länsförbund, länsklippan sektioner och lokala 
 klippansektioner ska ha fått kallelse till respektive stämma senast 
30 november 2015.

Riksstämman pågår 19–20 maj och förbundsstämman 21–22 
maj. Liksom tidigare år kommer Forum FUB att äga rum under 
fredag eftermiddag 20 maj och lördag förmiddag 21 maj.

Klippans Riksstämma och FUB:s 
Förbundsstämma 2016

Axels och Sörens pott  
en liten guldkant på tillvaron

 Hösten 2014 deltog ambassadörerna Axel Isaksson och 
Sören Olsson och tävlade för FUB:s räkning i Postkod-
Miljonären, vilket inbringade 150 000 kronor till vår 

organisation. Förbundsstyrelsen har beslutat att vinstsum-
man skall utdelas till rörelsens medlemmar. Detta via att 
enskilda medlemmar får möjlighet söka pengar ur ”Axels 
och Sörens pott”. Godkänd sökande får 1 000:- i bidrag. 

mailto:fub@fub.se
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 Madeline Stuart har aldrig varit i Sverige tidigare och 
är mycket förväntansfull inför resan hit.

 – Att komma till Sverige och träffa FUB:s med-
lemmar är som att komma hem till en familj som jag inte 
har träffat tidigare, säger hon via sin mamma Rosanne 
 Stuart.

På mycket kort tid har Madeline Stuart blivit känd värl-
den över och utmanat synen på personer med utvecklings-

Supermodellen  
Madeline Stuart kommer till 

Sverige och FUB-galan i Blå Hallen
Madeline Stuart har bjudits in till Sverige av FUB. Här kommer hon bland annat vara en av 

prisutdelarna på FUB:s gala i Blå hallen den 5 december.

störning. Nyligen gick hon på catwalken på New York 
Fashion Week där hon visade FTL Modas vårkollektion för 
2016. Hon har också blivit tilldelad pris som Årets modell 
av Mélange Productions i San Francisco.

Stor inspirationskälla
Madeline är den första, professionella , vuxna modellen med 
Downs syndrom i världen och för henne och hennes mamma 
Rosanne handlar modellandet inte bara om mode utan om 
att förändra synen på personer med funktionsnedsättningar, 
motverka fördomar och verka för inkludering av människor 
med utvecklingsstörning. I hemlandet Australien nomine-
rades hos till Årets australiensare för att hon har utmanat 
 synen på vad skönhet är runt om i hela världen.

För många inom FUB är Madeline Stuart en stor inspira-
tionskälla och hon har helt klart påverkat många männis-
kors uppfattning om personer med utvecklingsstörning, inte 
bara här i Sverige utan i stora delar av världen. 

Vi ser fram mot att få ha henne som gäst hos oss. Madeline 
Stuart kommer att vara i Sverige från den 28 november till 
den 9 december.
TEXT: KRISTINA HEILBORN, KOMMUNIKATÖR FUB FOTO: JASON SZENES

Madeline Stuart på catwalken på New York Fashion Week.

Madeline Stuart har fått pris som årets modell i San Francisco.

ANNONS

https://www.facebook.com/MelangeProductions


Drygt 100 av Sveriges dagstidningar finns nu  

som oavkortade taltidningar. Med andra ord  

kan du själv äntligen välja vilka nyheter som 

du vill läsa. Från världspolitik till Dagens ros. 

För mer information: Kontakta din lokala 

dagstidning eller gå in på taltidningarna.se

Nu finns hela 
din dagstidning 
 som taltidning.
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musiccenterschool.se

Music Center School
en gymnasiesärskola som erbjuder 
nationellt estetiskt program med 

inriktningarna Dans och Musik.

Music Center School Skara AB     Postadress: Box 45, 532 21 Skara     Besöksadress:  Music Factory, Klostergatan 8, Skara

Tel 0511 - 168 00     epost: info@musiccenter.se
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 I tre år mellan 2011–2014 har Bräcke diakoni och RBU Riks-
förbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar bedri-
vit projektet ”Personlig Koordinator”. Målet för projektet 

var att dels utveckla ett pilotprojekt med personer som fick 
rollen av koordinator för familjens behov och dels har man 
velat skapa en grund för etablering inom permanent verk-
samhet. Syftet var att koordinatorn skulle underlätta varda-
gen för familjer som befann sig i en problematisk situation, 
dels genom att fungera som länk till samhällets stöd och 
dels samordna aktörerna i familjens nätverk. 

Personlig koordinator
Bakgrunden till projektet var att i de omfattande kontaktnät 
som finns runt familjer som har barn med flerfunktionsned-
sättning fanns svårigheter att fånga upp familjernas behov. 
Det fanns inte någon som hade en helhetssyn runt famil-
jerna och det uppstod ”hål” i nätverket. Därmed saknades 
även en samlad kunskap om familjens behov och om vilket 
stöd de fick av andra aktörer i nätverket.

I projektet var det viktigt att rollen som personlig koor-
dinator var tydlig. Därför fastställdes vissa specifika krav. 
Koordinatorn skulle utgå från familjens behov och önske-
mål, vara en länk mellan familjen och samhällets stöd, inte 
ersätta någon annan yrkesgrupp och stå fristående från 
myndigheter samt ha tystnadsplikt.  

Upprätta handlingsplan
Hur har då koordinatorn arbetat med familjerna? Den vik-
tigaste delen har varit att kartlägga familjens behov, vilket 
gjordes tillsammans med familjen. Det visade sig inte alltid 
lätt att identifiera problemen eller att prioritera dem på ett 
tillfredställande sätt. Många familjer kände sig mycket pres-
sade vilket innebar att de hade en bristande överblick över 

sin egen situation. Ofta tog det tid för koordinatorerna att 
upprätta en handlingsplan som verkligen motsvarade famil-
jernas behov. Handlingsplanen kunde ta upp saker såsom 
att stödja föräldrar att komma i tid till möten och bistå i 
kontakter med myndigheter så att mötet blev meningsfullt, 
men även att ordna med samtalskontakter till föräldrarna. 
Det kunde även handla om att upprätta en samordning mel-
lan olika aktörer som skola, habilitering, färdtjänst, försäk-
ringskassa och olika enheter inom kommunen.

Förstå sammanhang
Kartläggningarna visade att många i nätverket runt famil-
jerna inte gjorde något fel, många gjorde till och med ett 
bra arbete, men det räckte ändå inte. Situationerna som 
 familjerna befinner sig i är ofta så komplexa och individu-
aliserade att det ändå uppstår brister i det stöd som finns för 
familjerna. När familjerna fick stöd i att förstå och tolka den 
information som gavs utifrån familjens situation blev de 
mer insatta i vilka rättigheter de hade men också vilka stöd-
åtgärder de inte hade möjlighet att få. Projektet visade att 
koordinatorernas samarbete med familjerna innebar att de 
fick en förbättrad självkänsla med ökad insikt och överblick 
över sin situation. Familjerna fick därmed ökad förmåga att 
förstå sitt sammanhang. Förutom att deltagarna i projektet 
mådde bättre fick de även verktyg för att förstå hur de skulle 
gå till väga med att strukturera upp sin vardag. Familjerna 
var mycket positiva till det stöd de hade fått genom projek-
tet och de upplevde att de fick en grund för att ta ytterligare 
steg när det gällde utbildning och försörjning. 

TEXT: ANNA GABRIELSSON, OMBUDSMAN FUB

ILLUSTRATIONER: BRÄCKE DIAKONI

Läs projektets slutrapport på www.brackediakoni.se

Förbättrad familjesituationen  
tack vare projektet  

”Personlig koordinator”
Bättre självkänsla, ökade insikter och överblick i en svår livssituation. Det var några av de 
positiva faktorer som de familjer som deltog i Bräcke diakoni och RBU Riksförbundet för 

Rörelsehindrade Barn och Ungdomars projekt: ”Personlig koordinator” vittnade om.

ANNONS

http://www.brackediakoni.se
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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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Kontakta oss på Villa Smedby med frågor och funderingar.
Slå en signal eller kom på besök, och se om Villa Smedby är  
Kortiset för Dig. Vi finns på Prästgårdsvägen 6 i Båtstorp,  
Åkersberga, i Österåkers kommun.

Kontakta: Eva Vybiral, Villa Smedby,  
070-754 30 70, 08-540 669 41
eva.vybiral@telia.com info@villasmedby.se
eller biståndshandläggaren i din kommun

Läs mer på: www.villasmedby.se

VILLA SMEDBY Korttidsvistelse  
och Korttidstillsyn enligt LSS
Villa Smedby är en verksamhet för barn och ungdomar med 
funktionshinder. Syftet är att bidra till en meningsfull korttids 
och fritidsverksamhet i ett lugnt villaområde, nära natur, bad, 
hästhagar och samhällets kulturutbud.
• Glädjen är huvudsaken. Glädjen som syns i barnens ögon
 när de kommer till oss.
• Glädjen vi som personal får förmånen att dela när vi ser  
 hur barnen trivs.
• Glädjen som föräldrarna känner när de vet att barnen  
 känner trygghet hos oss.

Med glädjen som mål, skapar vi en tillvaro fylld av roliga  
aktiviteter och trivsam samvaro, men också stöd och stimulans 
för personlig utveckling.

Lediga platser
i vårt glada hus  
– Villa Smedby!
Vi står inför ett generationsskifte då några  
ungdomar har tagit steget ut till eget boende.

Hör av  
dig till oss 
snarast!



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 

2015

Fler

GRATISSHOWER

I VÅR OCH HÖST!
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