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LATTLAST.. ..
BERÄTTELSER I EN VÄSKA

23 väskor fyllda med berättelser
Det kom väldigt många för att vara med 

när konstprojektet: ”Berättelser i en väska”

invigdes på Moderna Museet i Stockholm.

Det var i början av december. 

Saga Arvedson valde att göra en väska med vampyrer.

Ella Callerholm har gjort en väska med ett fint tyg. Väskan heter Glada Hudik och Ulrik Munter.
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.. ..

BERÄTTELSER I EN VÄSKA

23 ungdomar och unga vuxna 

hade gjort en väska var.  

I väskan fanns berättelser, minnen och saker 

som utställarna tyckte om att visa upp.

Douglas Falkengren hade gjort en väska 

med musik. 

Där fanns också disco-lampor 

som blinkande när han spelade. 

Han är DJ och älskar musik. 

Musik i en väska

– Jag har spelat i hela mitt liv. 

Musik är det bästa som finns, berättade han.

I en annan väska fanns saker som hör till vampyrer. 

Där fanns en kista och smink som man kan använda

när man klär ut sig till en vampyr.

– Vampyrer är spännade, 

konstaterade Saga Arvedson.

 

Alla hade också gjort ljud till sina väskor. 

Besökarna kunde lyssna i hörlurar. 

Saga hade spelat in ljud från en fängelsehåla. 

I en annan väska hade Alinne Wågström 

gjort en väska med en stor lasagne. 

”Kvällsfest hos mig” heter konstverket. 

Och Fezan Syed hade valt att göra en hel 

tivoli i sin väska. 

Det snurrade, blänkte och lyste i olika färger.

– Jag har alltid älskat allt som har 

med tivoli att göra, berättade Fezan,

som går år 4 på Lindeparkens gymnasiesärskola. 

Det gör flera av de andra deltagarna också. 

Skolan har varit delaktig i projektet.

Alla har sin egen berättelse. På Moderna Museet i Stockholm visade 23 konstnärer upp sina berättelser i väskor.
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Artikel 31

Det är den ideella föreningen Artikel 31 

som ansvarat för projektet. 

De har fått pengar från Arvsfonden. 

Konstnärerna Martin Petéus och Linda Bäckström 

har arbetat tillsammans med ungdomarna i ett år. 

Föreningen jobbar utifrån 

Barnrättskonventionen 

och artikel 31.

Där står det att att alla människor har 

lika värde. 

– Vi vill att alla ska få vara med i konstprojekt. 

Det tycker vi är viktigt. 

Alla människor har en historia att berätta. 

Ungdomarna valt att visa sina berättelser 

i en väska.

Det har varit ett jättekul projekt 

och alla har fantastiska ideér, 

säger Martin Petéus och fortsätter:

– Här kan ungdomar som ibland inte 

känner sig så delaktiga i samhället 

få delta och visa sina konstverk.  

Vi hoppas att det ska komma många 

och titta, där vi visar upp våra väskor

 

För mer info:

www.artikel31.se

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Clara von Scheele ställde ut en väska på Moderna Museet. Konstnären 
Martin Petéus har varit en av handledarna i projektet.

Fezan Syed älskar allt som har med tivoli att göra. Därför gjorde han en tivoli 
i sin väska. Fezans mamma tycker väskan som han gjort är väldigt fin. 

Douglas Falkengren har alltid spelat musik. Han hade gjort en musikväska 
med disco-lampor.

http://www.artikel31.se/


L Ä T T L Ä S T  U N I K  ·  5

Nina Alander,  
förbundsjurist
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-50 88 66 28

LATTLAST
.. ..Fråga FUB-experten

Får jag dricka så mycket glögg jag vill? 
Nina Alander svarar!
FRÅGA

Nu är det samma sak igen.

Jag har problem med personalen.

Personalen vill inte att jag dricker så mycket 

glögg jag vill.

Jag tycker det är gott och kul 

och sedan vill jag gå ut 

och titta på stjärnorna och promenera i stan.

Jag vill titta på skyltfönster på natten. 

Jag älskar julfönster.

På natten är det lugnt och tyst. 

På dagen är det massa folk, stress och prat. 

Jag orkar inte då.

Får personalen tjata och ta bort min glögg

för att de tycker att jag dricker för mycket.

De förstör min julstämning.

Sedan tjatar personalen om 

att jag inte får gå ut på natten.

Jag säger att jag är vuxen 

och får göra som jag vill.

Får jag inte det?

SVAR

Fortsätt att göra som du vill 

med glögg och promenader i stan.

Säg till personalen att det är 

dina mänskliga rättigheter.

Du förstör inte deras julstämning 

och de får inte förstöra din.

FRÅGA

Personalen i min gruppbostad 

pratar i sina egna mobiltelefoner 

många gånger om dagen.

Jag tycker det är jobbigt för 

när personalen ska hjälpa mig

så ringer det i telefonen. 

När jag går för att prata med personal

så pratar de ofta redan i sin mobiltelefon.

Personalen pratar mycket 

om julklappar och mat i telefonen.

Får personalen ha sin egen telefon 

i gruppbostaden?

Vad säger lagen eller reglerna?

SVAR

Personalen är i gruppbostaden 

för att ge stöd till er som bor där.

Att svara i sin mobiltelefon 

och prata om julklappar och mat 

ingår inte i personalens arbetsuppgifter.

Säg till personalen att de kan 

prata i sin mobiltelefon när de har rast.

Det finns inget i lag eller andra regler

som förbjuder personalen att prata 

i sin mobiltelefon.

Men i lag och regler står det 

att boende i en gruppbostad

ska få omvårdnad och stöd.

Om personalen pratar i sin mobiltelefon

så kan de inte ge omvårdnad och stöd.

Då kan ni till att börja med klaga 

till enhetschefen.

GOD JUL!
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DAGLIG VERKSAMHET/ JULBASAR PÅ ÅLGRYTE

Julmarknad 
på Ålgryte dagliga verksamhet

Glögg, tomtar, fika, knäck, 
lussebullar och musik.
När Ålgryte dagliga verksamhet 
har julmarknad
är det trångt i lokalerna i Bredäng.

Många kommer för att köpa något av de fina

konstverk som deltagarna gjort under året. 

Ålgryte dagliga verksamhet drivs av Homsan 

och arbetar med konstnärlig verksamhet. 

Här arbetar man i grupper på 4-5 personer

och enskilt. 

Deltagarna erbjuds verksamhet 

inom konst, teater, dans och friskvård. 

Här finns också en köksgrupp.

Det märks på julmarknaden 

där det går att köpa

sylt, bullar och knäck. 

Christer Svensson serverade glögg till alla besökare. Enhetschef Lena Elfvingsson lät sig väl smaka, tillsammans med från vänster Krister 
Andersson, Claes-Göran Lönnström.
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DAGLIG VERKSAMHET/ JULBASAR PÅ ÅLGRYTE

Enhetschef Lena Elfvingsson betonar

att det är bra att jobba mot något mål, 

till exempel en julmarknad. 

– Även om det är roligt att få hålla på 

med olika konstnärliga verksamheter, 

så tycker många att det är kul

att få visa upp vad man gör. 

Homsans julmarkand här på Ålgryte, 

har vi haft i flera år.

Den är väldigt uppskattad. 

Lena Carlman tycker det är kul med julmarknad. 

Att ta betalt av besökarna är också roligt, 

och försäljningen har gått bra, konstaterar hon.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Lena Carlman skötte kassan på julmarknaden. Att tillverka hopprep är det bästa jobb man kan ha tycker Lennart Lundberg.

Evelina Lundberg gillade att vara tomte på julmarknaden, här med 
Ingela Jonsson. 
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KLIPPAN HAR ORDET

I höstas träffade jag FUB Gävle för att hjälpa till 

att starta en Klippan-sektion. 

Jag kommer gärna på besök 

till fler inom mina fadderområden.

Jag är fadder för Gävleborgs, Västerbottens

Norrbottens och Västernorrlands län.

Gillar att bowla

På fritiden brukar jag bowla mycket. 

I början av december 

hade Söderhamns bowlingallians 

bowling-cup mitt i natten!

Vi spelade från 21:00. 

Jag förlorade ganska tidigt, 

men stannade ändå till klockan två på natten.

De som gick till final 

var säkert kvar till fyra på morgonen.

Kollar webbplatser

Jag har skaffat mig en padda!

Alltså en iPad. 

Det är första gången som jag har en sån.

På paddan kan jag läsa vad som händer 

på Facebook och kolla FUB:s 

och Klippans webbplatser.

”Besöker gärna mina 
fadderområden”

Min bror är i Thailand just nu

och då ser jag på Facebook vad han gör.

Jag tittar också mycket på 

Öppet Arkiv på SVT Play.

De har många roliga program.

Bra med iPad

Jag har en dator också, men den krånglar. 

Det är lätt att använda paddan.

Jag tror att många kan klara av 

en iPad eller liknande.

Den är också lätt att ha med sig, 

så jag tar med den i februari 

när jag ska på Klippan-möte.

Fast jag kan inte ha den på jobbet 

för jag är diskchef och den ska inte bli blöt. 

Gott Nytt År!

Per-Åke Berglund, 
ledamot i Riks-Klippans styrelse 
e-post: per-ake.berglund@fub.se
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SAFFRANSPANNKAKA

Det här behöver du:

1 kg risgrynsgröt ( Köp en färdig i rulle)

1–2 paket saffran ( Ta två om du gillar mycket saffran)

3 ägg

1,5 deciliter grädde

3 matskedar socker 

1/2 tesked salt

Lite smör till formen

En form

Smörj en stor låg form med smör.
Häll i smeten med gröt. 
Grädda i 200 grader i cirka 30 minuter. 

Ät med vispad grädde och god sylt. Gott till fikat!!

Gott och enkelt med 
Saffranspannkaka! 

Saffran är julens krydda. 

En krydda som går att 

använda i mat och bak.

Gör så här:

Häll risgrynsgröt i en stor bunke. 

Vispa upp äggen lite. 

Blanda saffran med socker och salt i en skål.

Häll grädden i skålen med saffran, socker och salt

och rör ner det i gröten. 

Rör sist i de uppvispade äggen. 

Blanda allt. 

Här är ett recept på en saffranspannkaka
som är en god efterrätt. 
Ät den med vispad grädde och bär.
Det kan vara björnbär, blåbär eller hallon.
Ta det du tycker bäst om. 

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Nya
vänner Hej, jag heter Rita och är 55 år. Jag önskar 

träffa en snäll och omtänksam kille i 
Helsingborgstrakten. Mina intressen är bowling, 
dans och mysiga hemmakvällar. Även brevvänner 
sökes. Skicka gärna med foto.
Skriv till Rita Andersson

Hej, jag är en kille på 21 år och bor i ett 
gruppboende i Slite. Jag söker efter brevvänner i 
åldern 18-21 år. Jag spelar fotboll i VIF Gute och 
bowlar. Jag gillar också att gå på stan, läsa, spela 
på datorn, titta på film och lyssna på musik. Du får 
gärna ha liknande intressen. Svara gärna med foto.
Skriv till Marcus Mattsson

Hej, jag heter Therese och är 36 år. Jag tycker om 
att sjunga karaoke, spela playstation och att gå i 
naturen. Du som svarar ska vara 35-40 år. Helst 
ska du bo i Stockholm. Du som svarar ska vara 
snäll och pålitlig.
Skriv till Therese Elmessar

Hej, jag är en kille på 31 år som söker dig 
romantiska tjej 25-30 år. Mina intressen är 
romantiska middagar och sköna hemmakvällar. Jag 
är en sportig kille med massor av humor. Svara 
gärna med foto.
Skriv till Patrik Svanberg

Hej, jag heter Monica och fyller 45 år i december. 
Jag är blind. Jag bor i egen lägenhet i Landskrona. 
Jag tycker om att jobba på dagcenter. Jag 
tycker även om att gå ut på promenader. Jag vill 
brevväxla med kvinnor och män i min ålder. Skicka 
gärna med foto.
Skriv till Monica Svensson

Hej, jag är en kille på 46 år. Bor på ett 
gruppboende i Kalix. Är intresserad av dans, titta 
på TV, köra bil, vara ute och promenera. Söker en 
tjej att brevväxla med och eventuellt träffas.
Skriv till Tore Oja

Så här svarar du:
1) Skriv ditt svar. Skriv din adress i brevet.
2) Lägg brevet i ett kuvert.
3) Skriv namnet 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!

UNIK_NR6_2007_03.indd   44 07-12-11   14.37.40

Personens namn
FUB Nya vänner
Box 6436
113 82 Stockholm

Hej, jag är en snäll och glad kille på 23 år som bor 
utanför Kalmar. Jag söker en flickvän som gillar livet på landet 
och djur. Jag jobbar på en bondgård, tycker om att vara i skogen, 
cykla och spela x-box. Skicka foto tack.
Skriv till Mikael 097

Hej allihopa! Jag är en ungdomlig kvinna i mina bästa år som 
söker goa och trevliga vänner att hitta på saker med. Det får 
tiden utvisa om vi ses sen. Mina intressen: tränar mycket, umgås 
med min kära pojkvän m.m. Era åldrar ska vara 22-30 år. 
Skriv till Anna 098

Hej! Jag är en väldigt snäll, omtänksam och kramgo 
kille från Eskilstuna. Söker en snäll, omtänksam och kramgo 
kvinna 30-35 år för ett seriöst förhållande. Mina intressen: 
musik, bio, dans, shopping, simma, fika, restaurang, bakning, 
mysiga hemmakvällar, promenader i naturen med trevligt 
sällskap.
Skriv till Jonas 099

Hej, jag är en kille på 34 år. Bor själv. Är snäll, omtänksam, 
trogen, rolig, har humor. Söker en likasinnad tjej 18-40 år, men 
äldre går bra om kemin passar. Mina intressen är djur, min katt, 
musik, film mm. Bor utanför Göteborg. 
Skriv till Elvis 100

Hej! Jag heter Emma, jag är 26 år och bor i Gislaved. Jag 
tycker om loppisar, musik, mode och second hand. Vill träffa en 
snygg, snäll och smal kille i åldern 20-26 år. Gärna i närheten av 
Värnamo. Ni ska ha samma intressen. Svara med foto. 
Skriv till Emma 101

Hej, jag heter Agneta och bor i Skåne, jobbar på ett 
dagcenter i Kristianstad. 60 år. Intressen: titta på teve, video, gå 
på loppis, gå på dans. Vill ha brevvänner. Hoppas ni hör av er. Ni 
får gärna vara snusfri och rökfri. 
Skriv till Agneta 102

Hej! Jag är en kvinna på 41 år. Jag är gift med en man. Jag 
har en hund som heter Lady, hon är 8 år. Jag bor i Mullsjö. Det 
vore roligt om du bodde i Mullsjö, Habo, Bankeryd, Sandhem, 
Furusjö, men inget tvång. Jag vill brevväxla och söker nya vänner 
att umgås med i åldrarna 35 till 60 år. 
Skriv till Lotta 103

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!

Nya vänner

NYA VÄNNERLATTLAST.. ..



L Ä T T L Ä S T  U N I K  ·  1 1

Hej! Vi är ett gift par i 40 års-åldern som bor i en villa 
i Mullsjö. Vi har en hund som är en spanielras. Vi söker nya 
troende vänner, gärna par i åldern 40 till 60 år. Ni ska bo i 
Mullsjö, Habo, Furusjö, Sandhem med omnejd. 
Skriv till Lotta och Fredrik 104

Hej! Jag heter Markus och är 40 år. Jag bor på en 
servicebostad i Södertälje och har en hörselskada. Jag letar 
efter nya tjejkompisar från Södra Stockholm och nära 
Södermanland. Du ska vara mellan 35 och 45 år och som jag 
gilla att dansa, laga mat, dricka cider, bio, idrott m.m. Svara 
gärna med foto.
Skriv till Markus 105

Hej! Vi är två bästisar som vill ha brevvänner, helst killar. 
Skriv till Mari 106

Hej, jag är en snäll och trevlig kille som bor i 
Stockholms innerstad. Söker tjejkompisar i åldern 25-45 år 
för att fika med, äta glass, titta på teve, åka till Gröna Lund, 
Åland och Arena Satelliten med. Jag pratar både svenska och 
spanska, du får gärna prata spanska. Du som svarar ska helst 
bo i Stockholms innerstad, Norrmalm med omnejd. 
Skriv till Junior 107

Hej, jag heter Katarina. Jag är 40 år och bor i Borås. 
Mina intressen: Musik, film, baka, pyssla, shopping, djur, rita 
och måla. Jag söker brevvänner i åldrarna 25-50 år. Endast 
tjejer. Hoppas på svar. 
Skriv till Katarina 108

Jag är en kille på 69 år som bor på et serviceboende i 
Malung. Jag gillar att lyssna på musik, t.ex Elvis, och se på 
sport på teve. Söker brevvänner. 
Skriv till Kjell 109

Jag är en kille på 48 och skulle gärna vilja träffa en 
kvinna mellan 35 och 55 år. Hoppas det finns någon i 
närheten? Jag gillar att kramas, gå och fika, laga mat. Jag 
jobbar på Rusch, resursteamet. Jag bor i Saltsjö-Boo nära 
Orminge. 
Skriv till Magnus 110

Hej! Jag söker brevvänner som är 30 år och upp till 
60 år. Mina intressen är katter, hästar, dans och resor. Min 
son är 26, min dotter är 18. Är rök- och spritfri. Hör av dig! 
Skriv till Lena 111

Kille på 61 år bor i Älvdalen, snäll och rar. Har 
körkort och bil. Söker tjejkompis som blir i Mora eller 
Nusnäs. Helst kort. Intressen: naturpromenader, fiska, 
marknaden, plocka bär och svamp, hyra stuga.
Skriv till Bertil 112

Jag heter Camilla, är 43 år och singel. Tycker om 
kvinnor. Bor på gruppbostad i Stockholm. Söker en kvinna 
mellan 43 och 45 år. Foto önskas. 
Skriv till Camilla 113 

Hej! Jag heter Anders, jag är 25 år. Jag bor i Hässleholm i 
egen lägenhet och arbetar i daglig verksamhet. Jag söker 
en trevlig tjej i åldern 20-27 år. Mina intressen är resor, 
utflykter, bowling, bio, tevespel, gå ut på restaurang.
Skriv till Anders 114

Hej! Jag är 49 år och söker en kvinna som jag kan 
få förståelse av. Jag har Aspergers syndrom. Intressen: 
djur, natur, bastubad, idrott och musik. Jag arbetar på en 
bondgård i Rimforsa-Kisa-trakten. Finns du som är lite som 
jag? Tycker man kan börja prata i telefon.
Skriv till Danne 011

Hej, jag heter Lars och är 29 år och bor i Borlänge. 
Söker en ny killbästakompis, som helst ska bo nära Dalarna, 
mellan 25 och 30 år. Mina intressen: promenad med 
hundar, gå på bio, spela bowling, läsa böcker, umgås med 
flickvän och kompisar. 
Skriv till Lars 003

Hej! Jag heter Johanna och är 28 år. Jag bor i Uppsala och 
studerar nu på folkhögskola. Söker brevvänner, gärna killar. 
Mina intressen: ridning, cykla, bio, läsa. Välkomna att skriv 
till mig. 
Skriv till Johanna 005

Jag är en snäll kille på 39 år. Jag bor i egen lägenhet. 
Röker/dricker inte. Jag vill träffa en tjej på 29-45 år. Du 
ska bo i Dalarna, du bor själv och gillar att hitta på saker, 
t.ex bowling och dans. Skicka gärna bild. Mejla mig på 
stbls74hotmail.se
Skriv till Ola 001

LATTLAST
.. ..

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

På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 9
x. Sidan 19
2. Sidan 23
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 26 januari 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 5, 2014:  
1, sidan 9.
Vinnare:
CD-boxen Melodifestivalen 1958–2013 
1. Anders Waltersson, Alfta
2–5 Lättlästa böcker
2. Martin Östergren, Oskarshamn
3. Annalena Jeppsson, Växjö
4. Kjell-Henry Westermark, Arvidsjaur
5. Anders Hay, Töreboda

FUB får ny kanslichef

FUB:s nya kanslichef

heter Maria Sundström. 

Hon börjar sitt arbete på FUB i januari. 

– Det ska bli roligt att få jobba med FUB,

 som är en stor och viktig organisation, 

säger Maria Sundström.

1 2  ·  U N I K  L Ä T T L Ä S T

SID 6

Maria Sundström.



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 6

LATTLAST
.. ..

Formverkstan i Göteborg

Johannes Gren är konstnär. 

Han arbetar på den dagliga verksamheten

Formverkstan.

I år har Formverkstaden funnits i 20 år.

Konstnärerna som arbetar där 

har gjort många spännande konstverk.  

Johannes Gren har fått FUB:s 

kulturstipendium en gång.

100 berättelser 

Gör som ”ICA-Jerry eller Mats Melin 

som han heter.

Gör en kortfilm om ditt liv, 

om hur det är att leva med 

en utvecklingsstörning.

Du kan göra en längre film eller en kort film 

med hjälp av din mobiltelefon. 

På sajten www.stordochstolt

kan du läsa mer om hur du kan göra. 

Välkommen med ditt bidrag!
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SID 33

Mats Melin.

Johannes Gren.



Ny kanslichef på FUB

Konferens om åldrande

MTM övertar lättläst

ALA firade 50 år

Väskor med 
berättelser
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Unik ännu mer unik 
med två framsidor!

LATTLAST.. ..
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Alf Lundin, 1:e vice ordförande
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0643-402 62

Lillemor Holgersson, 
2:e vice ordförande 
lillemor.holgersson@fub.se
0510-179 74

Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
0380-142 16

Pentti Lamberg
pentti.lamberg@fub.se
070-368 10 50

Anne Leffler
anne.leffler@fub.se
031-82 18 63

Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se 
042-923 36

Helena Molker-Lovén
helena.molker-loven@fub.se

Jan Pettersson
072-9274720

Jan-Åke Wendel
jan-ake.wendel@fub.se
0738-55 27 77

RIKS-KLIPPANS STYRELSE
Anders Peterson, ordförande
anders.peterson@fub.se 
076-148 08 55 telefontid:
tisdag 18.00-20.00

Anna Niklasson, vice ordförande
anna.niklasson@fub.se 

Stefan Bartsch
stefan.bartsch@fub.se

Per-Åke Berglund
per-ake.berglund@fub.se

Gunilla Karlsson
gunillakarlsson1@tele2.se

Markus Petersson
markus.petersson@fub.se

Jan Pettersson
072-9274720

FUB:S KANSLI
Telefon: 08-50 88 66 00
Tider: Alla vardagar 9.00–11.30, 
12.30–16.00
Fax: 08-50 88 66 66
Adress: Riksförbundet FUB, 
Box 6436, 113 82 Stockholm
Besöksadress: Gävlegatan 18C 
e-post: fub@fub.se 
Internet: www.fub.se
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08-50 88 66 28
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tuula.a@fub.se
08-50 88 66 41
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conny.b@fub.se
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johanna.bergsten@fub.se
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08-50 88 66 24
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08-50 88 66 50
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robert.g@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
08-50 88 66 27

Tor-Björn Rahm, ekonomi. ass, 
medlemsregister & prenumerationer
tor-bjorn.r@fub.se
08-50 88 66 30

Daniel Rausch, Klippansekreterare
daniel.rausch@fub.se
08-50 88 66 35
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Omslag: Evelina Lundberg på Homsans dagliga verksamhet Ålgryte i 
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Omslag Lättläst: Fezan Syed deltog i utställningen: ”Berättelser i en 
väska” på Moderna Museet. Foto: Agneta Berghamre Heins

sid 20 
FUB Härnösand firade 50 år med en stor 
fest. Mat, dans, tal och ett bildspel över de 
gångna åren uppskattades av de 100-tal 
medlemmar som kom till festen.
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08-50 88 66 38
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För annonsering 
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utgivning 22 decemberFUB För barn, unga och vuxna 

med utvecklingsstörning

sid 18 
FUB:s ordförande 
Thomas Jansson, 
avslutade årets 
konferens om äldre 
med utvecklings-
störning. Över 250 
deltagare kom för 
att ta del av de 
många intressanta 
föredragen. 

sid 2 
Konstprojektet 
”Berättelser i en 
väska”, visades på 
Moderna Museet:
23 ungdomar och 
unga vuxna hade 
gjort en väska var med 
en berättelse i. Ella 
Callerholm hade gjort 
en fin väska.

sid 6 
Maria Sundström är 
FUB:s nya kanslichef. 
Hon börjar i januari 
och ser fram 
emot att få träffa 
alla engagerade 
med lemmar och 
medarbete inom 
FUB.

I skrivande stund nalkas jul-och nyårsledighet. För mig betyder det mer tid 
för nära och kära. Långpromenader i skogen, måla och framförallt att läsa 
några av de böcker som samlats på hög under hösten. Men också tid till 
funderingar på året som varit, och tankar på det som komma skall. 

Det här året har på många sätt varit ett Unikt är, ett supervalår. Men pre-
cis när man pustat ut och börjat vänja sig vid nya företrädare för vårt land, 
så är det dags att återigen ladda om för ännu ett val, ett nyval till riksdagen.  
Och det finns all anledning att fundera över vad det är för Sverige vi vill ha. 
Själv vill jag vill kunna känna stolthet för att jag lever och verkar i ett land, 
där alla människors lika värde står allra högst på dagordningen för samtliga 
partier som finns representerade i Sveriges Riksdag. Det kommer jag aldrig 
att backa ifrån. Förhoppningsvis är vi tillräckligt många till vårens val, som 
tänker så. 

Mitt liv med tidningen Unik, och framförallt alla Unika möten, får mig 
ofta att tänka på vad människovärde är, och hur oändligt viktigt det är, att 
vi alla visar djupaste respekt och ödmjukhet inför varje enskild människas 
förmåga, även när den, med våra vanliga mått mätt, är ytterst begränsad. 

Några av mitt års starkaste upplevelser fick jag på Nka:s: ”Möjligheternas 
konferens”, där två ungdomar, Simon och Hillevi, både med flerfunktions-
hinder höll en föreläsning med hjälp av sina assistenter och anhöriga. Där 
fanns så mycket glädje, framtidstro och engagemang. Likaså gav mötet 
med ungdomarna Isabelle och Oscar, modeller i FUB:s kampanj ”Ansökan 
om ett vanligt liv”, starka intryck. Ytterligare en ung människas liv, hopp och 
drömmar kan den som så vill, beröras av genom Clara Halins fantastiska 
bok: ”Jag är Clara Halin”, en bok skriven med hjälp av Bliss.  
 
Så till er alla –  

Ett Riktigt Gott Nytt Unikår!

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

Ett Gott Nytt Unik-år!
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 Mitt under brinnande regeringskris har FUB träffat 
finansdepartementet och diskuterat den allt tuf-
fare ekonomin för personer med utvecklingsstör-

ning. Även ett besök på socialdepartementet i början av 
december var mycket givande. 

Mötet med finansdepartementet, för att prata om den 
svåra ekonomiska situation som många av våra medlem-
mar lever under, var mycket positivt. Finansdepartementet 
visade förståelse för de ekonomiska problemen för våra 
medlemmar, som vi tydligt beskriver i FUB:s rapport 
”Fångad i fattigdom”. Tjänstemännen på finansdeparte-
mentet tog till sig de fakta som 
presenteras i FUB- rapporten och 
förstod vilka ekonomiska svårig-
heter som många i vår målgrupp 
lever med. 

Finansdepartementet gav 
löftet att lyfta våra frågeställ-
ningar till finansminister 
Magdalena Andersson, samt att 
ge ett svar till FUB hur de ser på 
de uppgifter vi fört fram, och 
vilka åtgärder som man kan vidta för att stärka ekonomin 
för vår målgrupp. Jag känner mig också hoppfull inför att 
vi får svar som utlovats, och som vi kan gå vidare med och 
agera utifrån efter extravalet.

En av de viktigaste orsakerna till att ekonomin för per-
soner med utvecklingsstörning har blivit sämre, är att 
beskattningen för denna grupp är högre än för löntagare 
och ålderspensionärer. 

Det står även att läsa om i rapporten ”Fångad i fattig-
dom”, där några av kraven är sänkt skatt, högre bostadstil-
lägg och höjd aktivitetsersättning. Ytterligare ett krav är 
höjd habiliteringsersättning.

Efter årsskiftet ska vi inom FUB agera med förnyad kraft 
för att dessa krav ska tillgodoses för våra medlemmar.  

Inom FUB är vi nöjda med mötet. Finansdepartementet 
tog problematiken på allvar och förstod svårigheterna; att 
det i mycket handlar om en bortglömd grupp som allt för 
ofta tvingas leva på marginalen. Att vi utlovades svar på 
våra frågor ser vi också positivt på. 

FUB har även hunnit med ett besök på socialdepartemen-
tet, efter en inbjudan därifrån. Tjänstemännen ville höra 
hur FUB ser på personlig assistans och vilka utvecklings-
möjligheter vi ser. Detta för att höja kvaliteten för den 
enskilda individen. Där fick vi även information om att 
det ska komma en ny utredning om både personlig assis-

tans och en översyn av LSS. 
Där kommer vi inom FUB att vara 
med och ta en ledande roll.

Jag tycker det är positivt att 
departementen tar sig tid att 
lyssna på oss, trots att det råder 
en regeringskris. Tjänstemännen 
var lite stressade på bägge depar-
tementen men tog sig ändå tid att 
ta emot oss.

Apropå regeringskris så hoppas 
jag att alla inom FUB rörelsen går och röstar vid det extra 
val som statsminister Stefan Löfven har sagt ska hållas i 
mars. Detta för att visa Sverige och hela världen att här hos 
oss så är alla lika mycket värda.

Med förhoppningen om ett ännu starkare 
FUB-år 2015, vill jag önska alla en riktigt 
God Jul och Ett Gott Nytt år! 

Finansdepartementet tar 
uppgifterna i FUB:s rapport

 ”Fångad i fattigdom” på stort allvar.

Thomas Jansson
Förbundsordförande
thomas.jansson@fub.se
072-387 38 18, 08-508 866 46

Hur den ekonomiska situationen ska stärkas för FUB:s medlemmar, som idag är fångade 
i fattigdom, fick FUB nyligen chansen att diskutera under ett möte med berörda på 

finansdepartementet.

”Finansdepartementet 
har förstått 

problematiken, att det 
handlar om en bortglömd 

grupp som lever på 
marginalen.”



omniaab.se
08 - 442 34 57

frihet för 

ditt barn.
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Med många års erfarenhet av att erbjuda personlig assistans
till barn och unga, vet vi vad som krävs!

U N I K  ·  5



6  ·  U N I K

 För Maria Sundström är det inte 
främmande att jobba i en ideell 
organisation. Efter elva år på or-

ganisationen Riksförbundet Enskilda 
Vägar, REV, varav sju som kanslichef, 
har hon gedigna kunskaper om 
villkoren för ideella organisationer. 
Hon har varit med i arbetet att bygga 
upp Riksförbundet Enskilda Vägar 
från en mindre verksamhet, till den 
nuvarande betydligt större och mer 
landsomfattande.

– Det som är speciellt med ideella 
organisationer är att man möter ett 
ovanligt stort engagemang. De som 

är medlemmar har ju valt att bli det, 
och använder ofta sin fritid för att 
driva frågor som de anser viktiga. 
Engagemanget smittar ofta av sig i 
hela organisationen, och är något 
starkt som bär framåt, säger hon.

Nu tar Maria Sundström klivet över 
till en verksamhet med helt andra 
frågor än de hon jobbat med inom 
Riksförbundet Enskilda Vägar, men 
det tycker hon bara är spännande och 
utmanande: 

– Jag har min grund i vården och 
trivs med att arbeta med samhällsfrå-
gor i ett socialt perspektiv, utgående 

från det som rör den ”lilla” männis-
kan; vardagsvillkoren. Nu ska det ska 
bli roligt att lära känna FUB:s breda 
organisation, där det också finns ett 
stort kunnande. Jag ser också fram 
emot att få ta del av allt det engage-
manget som finns ute i landet, inom 
FUB:s lokalföreningar, säger hon 
förväntansfullt.

På nya året börjar Maria Sundström 
axla rollen som kanslichef för FUB:s 
kansli. Men hon har redan träffat 
Riks-Klippans styrelse och delar av 
Förbundsstyrelsen. 

– Att få träffa Riks-Klippans leda-
möter var en bra start för mig. Det 
var trevligt och välkomnande. Jag vill 
jobba med stor öppenhet och delak-
tighet från alla i organisationen, det 
var också något vi pratade om under 
vårt första möte, berättar Maria 
Sundström, som nu tänker använda 
jul- och nyårsledighet för att ladda 
om inför sitt nya uppdrag och ett nytt 
spännande år. 
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FUB:s nya kanslichef brinner 
för ideella organisationer

– Jag vill jobba i en organisation som drivs av annat än ett vinstintresse, vilket FUB gör. 
Det är med stor förväntan jag kliver in i rollen som kanslichef för FUB, 

säger Maria Sundström entusiastiskt. 

FAKTA: 
Namn: Maria Sundström ny kanslichef  
på FUB
Ålder: 44 år 
Tidigare arbeten: Kanslichef på 
Riksförbundet Enskilda Vägar, REV, 
undersköterska inom vården. 
Familj: Man och två barn, 14 och 17 år.
Bor: Vällingby
Fritid: Familjen och barnens olika 
aktiviteter, bland annat ridning och bandy. 
Gillar: Att umgås med familjen och vänner.
Ogillar: Orättvisor i alla former
Förebild: Min farmor, hon hade alltid ett 
öppet hjärta för alla. 

Maria Sundström ny kanslichef på FUB.

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. 

NY KANSLICHEF



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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 T ill Formverkstadens arbetsloka-
ler kommer man genom dagliga 
verksamhetens butik. Där finns 

många av de fantastiska konstverken 
som deltagarna skapar till salu, och 
butiken ger också den varierande 
och trevliga arbetsuppgifter. Direkt 
när man kommer in i verksamhetens 
butik fångas ögonen av färgsprakande 
konstverk. Precis vad som behövs en 
gråkulen novemberdag!

Aktiveringspedagog Ida Börjes-
son, som arbetat på Formverkstan i 
tre år tog emot mig och visade mig 
runt. Ida berättade att Formverkstan 
startade 1994 och de firar därmed 
20-års jubileum i år! Hitintills har det 

inte hunnits med så mycket firande, 
men många vackra konstverk har det 
blivit. 

– Formverkstan startade 1994, i 
år firar vi 20-års jubileum. Hitintills 
har det inte hunnits med så mycket 
firande, men många vackra konstverk 
har det blivit, säger Ida Börjesson, 
aktiveringspedagog på Formverkstan.

Hon berättar att den goda arbets-
miljön skapas av rutiner, bestämda 
arbetstider och möjligheter till per-
sonlig utveckling och självständighet 
inom ramarna för verksamheten. Per-
sonalgruppen är dynamisk och besit-
ter både pedagogiska och konstnär-
liga kompetenser. Det i kombination 

med att det finns rutiner och ramar 
gör att de som jobbar på Formverk-
stan får en trygg bas där kreativitet 
och utveckling möjliggörs.

Harmoniskt och inbjudande 
För en besökare är det påtagligt ljust, 
vackert, harmoniskt och inbjudande i 
lokalerna. Alla fina saker som skapats 
på Formverkstan bidrar förstås också 
till det intrycket, tillsammans med 
blommorna och människorna som 
är där.

Ida Börjesson guidar runt i de olika 
skaparrummen, där det pågår kon-
centrerat och kreativt arbete.

I målarrummet jobbar Adam 

Formverkstan  
– ett fyrverkeri av färg och fantasi

I år firar dagliga verksamheten Formverkstan 20 år, och många vackra konstverk har det 
blivit genom åren. Tack vare en personalgrupp med både pedagogiska och konstnärliga 

kompetenser har deltagarna en trygg bas som gynnar kreativitet och utveckling.

Malin Abrahamsson skapar i olika material, målar och arbetar med keramik.
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 Henriksson med akrylfärg. Han är 
27 år och bor i egen lägenhet med 
boendestöd. På gymnasiet gick han 
estetiska programmet och förutom 
att måla arbetar han också med kera-
mik. Adam gillar musik och spelar i 
ett band på fritiden. 

Han praktiserar också på en annan 
daglig verksamhet: ”Läderverksta-
den”, och visar stolt upp ett fint bälte 
han gjort där.

Mytologiska väsen
Det han gillar mest är att måla myto-
logiska väsen och action. Den konst-
närliga talangen gäller även i köket 
och på fredagarna är det bland annat 
Adam som bakar det som serveras på 
”after worken”. 

– Det är alltid gott fika och ett trev-
ligt och mysigt sätt att avsluta arbets-
veckan på, berättar Ida Börjesson. 

Vi gick vidare och kom tillbaka till 
affären och pratade med Vera.

Vera Hallberg Söderström, 23 år, 
som började på Formverkstan direkt 
efter gymnasiet. Att hon ville dit vis-
ste hon redan när hon var ca 10–11 
år. Då såg hon för första gången alla 
saker som tillverkas på Formverkstan 
och som såldes på julmarknaden. 
Vera har alltid gillat skapande. Redan 
som liten skapade hon tredimensio-
nella verk i modellera – något som är 
extra svårt.

Vera har bland annat gjort en tavla 

utifrån en förlaga ”Slaget i Lützen”, 
som är målad av Carl Wahlbom. 
Veras ” Slaget i Lützen ” har varit 
med på utställning på Kulturkalaset. 
Den utställningen var Vera med och 
hängde. 

Vill arbeta som konstnär
– Jag vill utvecklas hela tiden och 
arbeta som konstnär och ha egna 
utställningar, berättar Vera.

För ett år sedan flyttade Vera 
hemifrån. Nu har hon vant sig vid att 
vara vuxen och bo själv. Tillsammans 
med Adam fixar hon godsakerna till 
fredagsfikat.

Annie Collstedt är 26 år gammal, 

och tog klivet till vuxenlivet när hon 
för sex år sedan både flyttade hemi-
från och började jobba på dagliga 
verksamheten. Hon har alltid gillat 
att måla, men det finns något hon gil-
lar mer; att tillsamman med barnen 
på förskolan, leka, sjunga och skapa. 
Hon drömmer om att få jobba på en 
förskola.

På Formverkstan målar Annie mest 
på tyger och på muggar.

Malin Abrahamsson, 33 år bor själv 
och åker boendets buss till dagliga 
verksamheten. Hon har börjat prova 
på betonggjutning, som är den allra 
nyaste verksamheten man börjat med 
på Formverkstan

– Det är jätteroligt och spännande. 
Jag gillar att jobba med betong, säger 
hon och ögonen glittrar när hon 
pratar om det. 

Nyligen har Malin börjat styrke-
träna och det händer att hon har 
mycket träningsvärk ibland. Hon 
spelar också teater och 80-talsmusik 
är favoritlåtarna

Lyhörd för deltagarnas behov
Handledare Helen Molin berättar att 
det behövs både hantverkskunnande 
och ett öga för att se hur man kan 
stötta deltagarna att utifrån sina för-
utsättningar skapa och utvecklas. 

– Det händer ofta att vi får 
uppfinna nya sätt att utföra olika 
moment, eller nya hjälpmedel för 
deltagarna. Det gäller att vara lyhörd 
för alla deltagares olika behov och 
viljor att uttrycka sig konstnärligt, 
betonar hon. 

När Unik besökte Formverkstan 

Adam Henriksson är en sann estet, målar, arbetar med keramik och musicerar .

Vera Hallberg Söderström bredvid en ett självporträtt i keramik.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Aktiveringspedagog Ida Börjesson och Thomas Hansson i målarrummet med några av Thomas målningar i bakgrunden.

FAKTA: 
Formverkstan har en Facebooksida 
där man lägger ut många fina 
konstbilder. www.formverkstan.se
Adress: Formverkstan, Karl Johans-
gatan 35, Göteborg.

höll man som bäst på att förbereda 
inför årets julmarknad. Det är en fin 
och populär tradition. På Julmarkna-
den säljs sälja många av konstverken 
och de alster som tillverkats. Har ni 
vägarna förbi Formverkstan i Göte-
borg, så ta klivet in. Ett besök i buti-
ken kan verkligen rekommenderas!

Johannes Gren har tidigare fått FUB:s kulturstipendium och deltagit i filmen ”Jag målar lite fantasi”.
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Personlig assistans som
den egentligen borde vara

Assistansuppdrag i hela Sverige

Hos Lev väl Assistans utgår vi alltid från att du
som kund vet vad du själv vill ha. Alla har vi

behov som är högst individuella, ingen är den
andra lik. Därför kan vi aldrig generalisera när

det gäller dig eller vår service till dig.

Tala om för oss hur du vill ha det så skräddarsyr
vi din assistans tillsammans med dig.vi din assistans tillsammans med dig.

Du bestämmer, vi möjliggör - LSS som det var tänkt

Lev väl Assistans AB Göteborg, Stora Åvägen 21                                |  Kiruna, Linbanevägen 2                              Hemsida: www.levval.se E-post: info@levval.se031-78 900 87 0980-142 00Engelbrektsg. 33

Vi genomför en forskningsstudie där vi jämför tvillingpar, av vilka minst en tvilling har 
autismspektrumtillstånd, ADHD och 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.

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

Är du tvilling eller förälder till tvillingar?

Intresserade vänligen ring eller 
skicka ett mail:
 Kerstin: 08-51452707, 
070-7559680 
kerstin.andersson.2@ki.se
Eller Ulla-Lena: 08-514 527 00
ulla-lena.eriksson@ki.se

Vi behöver dig för att öka kunskapen om autism och andra funktionsnedsättningar!
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 Cirka en procent av alla över 65 
år har en utvecklingsstörning. 
I Sverige motsvarar det 17 000 

personer. Hur gör vi för att hjälpa 
den som åldras med en utvecklings-
störning och hur gör vi för att ge rätt 
vård och omsorg. Med kognitiva funk-
tionsnedsättningar följer att det kan 
vara svårare att ställa rätt diagnos, 
exempelvis vid demens. Det var några 
av de frågor och teman som olika 
föreläsare berörde under dagen. 

Bengt Westerberg talade inled-
ningsvis och hans tal sammafattade 
på ett tydligt sätt hur situationen för 
äldre personer med utvecklingsstör-
ning ser ut idag, och vad som behöver 
åtgärdas för att alla ska få ett värdigt 
och tryggt åldrande. 

Konferens om åldrande 
förmedlade värdefulla 

kunskaper
Intresset var stort när FUB bjöd in till konferens om åldrande och hälsa för personer med 

utvecklingsstörning. Över 250 personer kom till för att lyssna på föreläsare inom olika 
professioner, utbyta erfarenheter och få mer kunskap och inspiration. 

Konferensen som hölls på lilla Essingen i november anordnades i samarbete med 
Svenskt Demenscentrum, ForumCarpe och Äldrecentrum.

Generellt menade han är situatio-
nen för äldre med utvecklingsstör-
ning ofta är värre än för andra.

– Personer med utvecklingsstörning 
har generellt sett få egna vänner. 
De umgås mest med personal och 
anhöriga. Det är ofta också anhöriga, 
vanligen föräldrar, som är deras tales-
personer i olika sammanhang, deras 
gode män. Men även föräldrar till 
utvecklingsstörda kan tappa orken 
och dör så småningom. Att hitta lika 
kompetenta och engagerade gode 
män som föräldrarna är ofta svårt 
eller rentav omöjligt.

En annan problematik med åld-
randet som Bengt Westerberg lyfte 
fram är att i en del kommuner får de 
utvecklingsstörda inte vara kvar i den 

dagliga verksamheten när de uppnått 
pensionsåldern

– Med det försvinner en annan vik-
tig del av deras sociala nätverk. Ibland 
tvingas de också flytta till en annan 
bostad än den gruppbostad som de 
länge har bott i. Det i kombination 
med att deras redan oftast dåliga 
ekonomi blir ännu sämre kan göra 
ålderdomen svår för den här grup-
pen, menade han och pekade på att 
det är viktigt att snabbt göra något åt 
de problem som är lösbara. 

Rätt att bo kvar 
– Precis som andra människor bör 
utvecklingsstörda få rätt att bo 
kvar i sina gruppbostäder. Det kan 

Bengt Westerberg inledde konferensen: ”Åldrande och hälsa för personer med 
utvecklingsstörning”.

Maria Johansson, doktorand vid Lunds 
universitet och Vårdalinstitutet.
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kräva personal med särskild kompe-
tens inom utvecklingsstörning och 
åldrande, inklusive demens. Erfaren-
heterna talar också för att det kan 
kräva ett bättre samarbete mellan 
den avancerade sjukvården i hemmet, 
ASIH, och hemsjukvården. Men de 
kraven borde det inte vara orimligt 
att tillgodose.

Bengt Westerberg tog även att beho-
vet av hälso- och sjukvård generellt 
ökar generellt med stigande ålder.

– Det gäller naturligtvis också per-
soner med utvecklingsstörning.

Men för dem finns dessutom en 
rad komplicerande omständigheter. 
Vi vet också att många sjukdomar är 
vanligare hos äldre med funktions-
nedsättning, till exempel demens, 
men också diabetes, cancer och psy-
kiska sjukdomar. Det finns i gruppen 
också en överdödlighet vid somatiska 
sjukdomar, till exempel sjukdomar i 
luftvägarna, sade han och fortsatte:

– Individerna i gruppen är dess-
utom i ett annat avseende ofta 
mer sårbara än andra äldre. Deras 
funktionsnedsättningar gör det ofta 
svårare, eller rentav omöjligt, att 
förstå och hantera sjukdomar och 
att förklara besvär, söka hjälp och 
samarbeta med sjukvårdspersonal så 
att rätt diagnos kan ställas.

Omgivningen kan ha svårt att tolka 
deras kommunikation. Allt det här 
kan leda till att sjukdomar under 
lång tid förblir oupptäckta.

Kompentesuppbyggnad
Bengt Westerberg tog också upp frå-
gan om kompetensuppbyggnad. När 
de gamla omsorgsläkarna försvann på 
80-talet miste man mycket kompe-
tens. Nu är det hög tid att förnya kom-
petensen, ansåg han.

Slutligen betonade han att konfe-
renser som denna, är viktiga bidrag 
till den nödvändiga kunskapsupp-
byggnaden för att möta behov hos 
äldre personer med utvecklingsstör-
ning. 

Wilhelmina Hoffman, geriatriker 
och demensexpert vid Silviahem-

met och Svenskt Demenscentrum, 
konstaterade att det år 2050 kommer 
finnas cirka 100 miljoner människor 
med demens i världen. Demens är 
ett paraplybegrepp för ca 100 olika 
sjukdomar, varav Alzheimers är den 
vanligaste.

För att ställa diagnosen krävs 
nedsättningar inom minst två olika 
funktionsområden. Om man kort ska 
beskriva vad demens handlar om så 
är det ”att behöva stöd och hjälp av 
andra”.

– För att få en demensdiagnos krävs 
fler funktionsnedsättningar. När man 

Thomas Jansson, ordförande för FUB avslutade konferensen: 
– Kommunerna måste prioritera äldreboende för personer med utvecklingsstörning.

Drygt 250 personer kom för att inspireras och lära sig mer om hur man kan förbättra åldrandet för personer med utvecklingsstörning.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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glömmer hela episoder som inträffat 
kan det vara ett tidigt tecken. Men 
det behövs ändå fler indikationer än 
så, sa Wilhelmina Hoffman, geriat-
riker och demensexpert vid Svenskt 
Demenscentrum.

Checklista ett bra verktyg
Psykologen och specialisten i neuro-
psykologi, Barry Karlsson, lyfte fram 
ett verktyg. Genom att år efter år fylla 
i checklistan ”Tidiga Tecken” kan 
beteenden och kognitiva utvecklingar 
hos brukaren kartläggas. Genom att 
systematiskt följa individens utveck-
ling får personalen en tydligare bild 
av hur personen förändrats över tid.

Men även den fysiska miljön som 
vi vistas i spelar stor roll. Detta lyfte 
Helle Wijk, sjuksköterska och doktor i 
medicinsk vetenskap vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset.

– Vårdens uppgift handlar inte bara 
om att bota och behandla, utan också 
om att förebygga och skapa bra för-
utsättningar. Att skapa hem som är 
anpassade efter dem som vårdas och 
sätta deras behov främst är viktigt 
och gör skillnad. 

Fysioterapeuten Elisabeth Ryd-
wik visade att dagliga aktiviteter 
håller oss friskare längre. Den som 
håller en hög aktivitetsnivå lever i 
snitt fyra år längre. Det handlar då 
inte om att träna hårt, utan att ha en 
hög vardaglig aktivitetsnivå som kan 

FAKTA: 
Konferensen var den tredje i ordningen om 
att åldras med utvecklingsstörning, som FUB 
anordnade. I år med temat hälsa.
FUB:s kommitté för åldrande: 
Alf Lundin (ordförande)
Christina Ljungqvist
Ingela Månsson 
Kia Mundebo (tjänsteman)
Mejl: kia.mundebo@fub.se
Kommittén för åldrande ser följande 
förbättringsområden:
Daglig verksamhet/sysselsättning: 
Ska vara utformad och ges efter behov, inte 
kronologisk ålder.
Boende: Ska vara anpassat för individen 
med kompetent personal.
Personalkompetens: Personal som arbe-
tar med äldre personer med utvecklingsstör-
ning behöver kunskap både om utvecklings-
störning och åldrande.
Hälso- och sjukvård: Samverkan med 
Hälso- och sjukvård och tillgången till hjälp-
medel måste förbättras.
Palliativ vård: Personer med utvecklings-
störning har också rätt att välja var de vill dö.)
Material från FUB: sex häften om hälsa, 
åldrande, demens och död. Häftena kan an-
vändas som studie och/eller diskussionsma-
terial för personer med utvecklingsstörning. 
Lättläst. Att bli äldre / Ett aktivt liv / Håll dig 
frisk med bra mat och träning / Åldras och 
må bra / Demens / När någon är död.
www.fub.se

innebära regelbundna promenader, 
trädgårdsarbete, eller dammsugning.

– Har vi varit fysiskt aktiva håller vi 
oss oberoende i våra dagliga aktivite-
ter även när vi blir äldre.

Prioritera äldreboende
FUB:s ordförande Thomas Jansson 
avslutade dagen med att peka på 
några av de åtgärder som FUB skynd-
samt vill se för att personer med 
utvecklingsstörning ska få ett trygg 
och bra åldrande: 

– Då våra medlemmar med utveck-
lingsstörning lever längre så har det 
framkommit flera frågetecken inför 
ålderdommen. Hur ska ålderdomen 
bli för personer med utvecklingsstör-
ning? Hur ska sjukvården klara av 
den nya utmaningarna detta innebär? 

Det har blivit en allt viktigare fråga 
för FUB att lyfta på alla plan. Detta 
visade årets äldrekonferens med all 
tydlighet, sa han och fortsatte:

– Nu måste kommunerna skynd-
samt agera innan det är för sent. 
Bland annat bör de snarast prioritera 
äldreboende för personkretsarna 
i LSS, där man kan bo med andra 
i samma ålder och där det finns 
personal med kompetens vad gäller 
utvecklingsstörning, åldrande och 
demens. Här har FUB en viktig och 
aktiv roll som kunskapsförmedlare 
till kommunerna.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Wilhelmina Hoffman, geriatriker och 
demensexpert vid Svenskt Demenscentrum.

Kia Mundebo, ombudsman och arrangör av konferensen, FUB och Berry Karlsson, psykolog 
och specialist i neuropsykologi.

mailto:kia.mundebo@fub.se
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Är du också unik?Är du också unik?
Nu tar vi emot fler till våra verksamheter i Stockholm. Sök till

vår nya inriktning Medieproduktion eller Flytta Hemifrån-korttids!

Ledsagning Daglig verksamhet Korttids✴✴

www.unika.nu

Media Musik Dans Teater✴✴ ✴ ✴ Life coaching

Prova på en hel praktik-

vecka med Web TV/Radio

eller Mode/Fashion.

Nu i november!
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MTM

 Under hösten har det pågått ett intensivt arbete på 
både MTM och Centrum för lättläst för att knyta 
ihop de båda verksamheterna. Vid gemensamma 

personalmöten, studiebesök i varandras verksamheter 
och möten i olika arbetsgrupper har sammanslagningen 
diskuterats. Utgångspunkten har varit att skapa bästa 
möjliga lösning till fromma för målgrupperna. Det 
innebär till exempel att MTM kommer att genomföra en 
mindre omorganisation för att införliva och samordna 
olika verksamhetsområden och processer. I och med att 
all personal från Centrum för lättläst flyttar med till MTM 
så kommer också kompetensen kring lättläst att finnas 
kvar. I MTM:s tidning Läsliv 1/2015 presenteras MTM:s nya 
organisation och alla chefer.

Information om lättläst
Från och med årsskiftet så ingår lättläst som en själv-
klar del av MTM:s informationsarbete kring tillgängliga 
medier och information. Centrum för lättlästs webbsidor 
kommer att flyttas över till MTM. Precis som tidigare 
kommer man att kunna söka på lättlast, LL-förlaget och så 
vidare. MTM:s digitala bibliotek legimus.se kommer också 
att kompletteras med information om lättläst. Under 2015 
kommer vi att se över hela webbplatsen så att informatio-
nen svarar mot MTM:s nya uppdrag.

Förordning och Regleringsbrev
Regeringen har gett MTM en ny förordning där lättläst-
uppdraget ingår. Varje år i december får MTM också ett 
regleringsbrev med de ekonomiska förutsättningarna för 
myndighetens arbete för kommande år. Förordningen 
och regleringsbrevet är grunden för alla verksamheter 
och förutom löpande arbete kommer MTM att under 2015 
utveckla och formulera sina nya visioner och strategier. 

Nationellt kunskapscenter
MTM kommer att bli ett nationellt kunskapscenter för till-
gängliga medier och information. Förändringen kommer 
också att märkas i att MTM får i uppdrag att bilda både ett 
brukarråd för kontakter med målgrupper, intresseorgani-
sationer och förmedlare och ett vetenskapligt råd för att 
sammanställa och sprida relevant forskning om lättläst 
och övriga tillgängliga medier och om deras målgrupper. 
Även i fortsättningen kommer MTM att bevaka teknikut-
vecklingen och bidra till att målgruppen får de produkter 
och tjänster de har behov av.

Senaste nytt om 8 Sidor
Utgivningen av nyhetstidningen 8 Sidor kommer att fort-
sätta liksom webbsidorna med lättläst information.  
I Budgetpropositionen 2014/15:1 står att:

Regeringen anser att det är av stor vikt att utgivningens 
kontinuitet inte störs vid överflyttningen av Centrum för 
lättläst till MTM. Mot denna bakgrund anser regeringen 
att tidningen 8 Sidor tillfälligt ska ges ut av MTM. Reger-
ingen avser att noga följa 8 Sidors situation och att utreda 
tidningens hemvist ytterligare�

Redaktionen för 8 Sidor flyttar alltså med till MTM och 
blir kvar för en obestämd tid framöver. Chefredaktören 
fortsätter vara ansvarig utgivare. 

LL-förlaget
LL-förlaget kommer att finnas kvar och fortsätta ge ut 
böcker. Utgivningen är redan planerad en bit in i 2016. På 
sikt kan utgivningen komma att se annorlunda ut. Förla-

gets bokhandel på webben kommer också att finnas kvar.
TEXT: ANNE STIGELL, KOMMUNIKATIONSCHEF PÅ MYNDIGHETEN FÖR 

TILLGÄNGLIGA MEDIER, MTM  FOTO: JESSICA LUND

Myndigheten för 
tillgängliga medier övertar 

ansvaret för lättläst
Från årsskiftet tar Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, över 
statens insatser för lättläst och stiftelsen Centrum för lättläst läggs ner. 
Arbetet pågår för fullt med att inordna Centrum för lättläst i MTM. 

MTM:s generaldirektör Roland Esaiasson.
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 Centrum för lättläst:s övergång till Myndigheten för 
tillgängliga medier, MTM, verkar hittills gå väldigt 
bra, menar Alf Lundin, som tycker att FUB med flera 

intresseorganisationer totalt sett fått bra gehör för sina 
frågor och krav vad gäller lättläst. 

– Det är positivt att generaldirektören för Myndigheten 
för tillgängliga medier verkligen har lyssnat på FUB och 
andra frivilligorganisationerna när det gäller frågorna 
kring lättläst. Men självfallet kommer vi även fortsätt-
ningsvis att bevaka att våra hjärtefrågor får hög prioritet, 
inte minst frågor som rör läsombuden. Idag finns flera 
tusen läsombud runt om i landet, en funktion som är 
oerört angelägen för FUB:s medlemmar. Jag hoppas nu att 
verksamheten med läsombud stärks och utvecklas över 
hela landet, säger Alf Lundin. 

MTM:s kompetensråd
En annan central fråga är MTM:s kompetensråd, med 
bland annat brukarråd. 

– Brukarråden måste få fortsätta spela en viktig roll och 
kunna påverka utvecklingen av lättläst, säger Alf Lundin 
och betonar samtidigt att FUB ser mycket positivt på att 
sajten: ”Alla väljare” får fortsatt hög prioritet, inte minst 

med tanke på det kommande nyvalet i mars 2015 och så 
snabbt togs över av MTM.

– Sajten ”Alla väljare” är oerhört poplär bland våra 
medlemmar, men även bland politiker. Att göra frågor om 
politik och samhälle lättbegripliga är en viktig demokrati-
fråga. Det handlar ytterst om att skapa ett tillgängligt 
samhälle för alla, säger Alf Lundin, som nu också hoppas  
  att all den kompetens, som byggts upp kring lättläst 
genom åren, fortsatt tas tillvara av Myndigheten för till-
gängliga medier, MTM.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS 

”Vi kommer fortsätta 
bevaka FUB:s hjärtefråga 

– Läsombuden”
– Läsombuden måste få fortsatt hög prioritet. Detta är en hjärtefråga för FUB, som varit en 

starkt faktor för tillkomsten av läsombud och även lättläst i stort. Det säger Alf Lundin, 1:a vice 
ordförande i FUB:s Förbundsstyrelse och sakkunnig i Lättläst, i en kommentar till Centrum för 

lättläst övergång till Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Läsglädje
är viktigt.
Läs om taktila 
bilderböcker på 
mtm.se

Alf Lundin, vice ordförande FUB.

ANNONS
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 Ett 70-tal inbjudna gäster tog 
tillfället i akt att lyssna på före-
läsare, mingla med såväl gamla 

som nya ALA-bekanta och inspireras 
av praktiker, forskare inom fältet och 
FUB-medlemmar. 

ALA grundades av Riksförbundet 
FUB för femtio år sedan, 1964, i Upp-
sala. Flera personer som varit med 
från starten återfanns också på jubi-
leumet, som hölls i IVA, Ingenjörsaka-
demins anrika lokaler på Östermalm, 
i Stockholm.

ALA-familjen
Många som forskat om funktions-
hinder under femtio år var med 
under dagen. Det var ett kärt återse-
ende för flera av gästerna som var en 

ALA firade 50 år med 
välbesökt seminarium

Den 13 november firade FUB:s Forskningsstiftelsen ALA 50 år med en seminariedag,  
där det bjöds både tårta och jubileumslunch. 

del av ”ALA-familjen” under längre 
och kortare perioder.

De medverkande berättade person-
ligt om sina år på ALA. En av dem var 
Lotte Blumentahl, före detta ordfö-
rande i FUB Stockholms län och med-
lem i FUB sedan 1979. Hon lyfte fram 
ALA:s viktiga roll inom forskningen 
men också det stöd som anhörig som 
ALA bidragit till.

– Den kunskap vi fått tack vare 
ALA är till oerhört stor nytta för oss 
anhöriga, sade Lotte Blumentahl och 
gratulerade ALA till det betydelse-
fulla arbete som gjorts under de 50 år 
forskningsstiftelsen verkat. 

Hon berättade också om arbetet 
med att få till stånd ett kunskap-
center för anhöriga, där bl a FUB:s 

FUBs ordförande Thomas Jansson, Barbro Lewin samt Gert Iwarsson.

Judith Timoney, handläggare FUB, samt 
sekreterare vid ALA-stiftelsen.
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flerfunktionskommitté och rapporten 
”Till mångas nytta” spelat en avgö-
rande roll.

Forskning i ALA:s regi 
En av många som haft avgörande 
betydelse för utvecklingen i samhäl-
let när det gäller frågor som rör 
personer med utvecklingsstörning var 
Gunnar Kylén, som var en av Sveriges 
viktigaste forskare om utvecklings-
störning.

– Många inom ALA:s forskningsstif-
telse kom att samarbeta med profes-
sor Gunnar Kylén. Det är viktigt att 
påminna om hans avgörande insatser 
en dag som denna, sade Judith Timo-
ney, handläggare på FUB och sekrete-
rare i ALA-stiftelsen med ansvar för 
jubileumsseminariet. 

Deltagarna fick även en kortare 
redogörelse för den forskning som 
bedrivits i ALA:s regi inom psykologi, 
pedagogik och sociologi. Forskningen 
som på många sätt haft en positiv 
påverkan på vardagen för personer 
med utvecklingsstörning.

Dagen avslutades med en blick 
framåt. Det kom flera spännande 
förslag för ALA:s verksamhet under 
de kommande femtio åren!

Hela jubileumsdagen filmades. 
Filmen kommer att finnas tillgänglig 
på FUB:s hemsida i början av 2015.

Läs mer: Stiftelsen ALA, som står för 
står för anpassning till liv och arbete

www.ala.fub.se
TEXT JUDITH TIMONEY OCH AGNETA BERGHAMRE 

HEINS FOTO: AGNETA HEINS

Många kom för att fira ALA 50 år.

I pauserna fick deltagarna tillfälle att mingla och prata gamla ALA-minnen. Jan Pettersson, Riks-Klippan, var en av 
deltagarna när ALA firade 50 år.

Lotte Blumentahl, FUB, lyfte fram vilken stor 
betydelse ALA haft för anhöriga.
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 Ordförande Inga-Lill Morell 
hälsade alla välkomna och 
höll ett tal om de gångna  

50 åren. Ett särskilt tack och en 
blomma fick Lisa Hamrin, som star-
tade lekskola för utvecklingsstörda 
barn 1964 - det blev starten för FUB 
Härnösand. Även eldsjälarna Dagny 
Jonsson, Vivi Eriksson och Anne-Marie 
Haglund tackades med en blomma 
för sitt stora engagemang.

Talet berörde både sådant som 
blivit bättre med åren, vilket var en 
hel del, men även en oro för hur LSS 
tillämpas idag jämfört med inten-
tionerna då LSS kom till för 20 år 
sedan. Vi måste fortsätta kämpa för 
alla människors lika värde! avslutade 
Inga-Lill och skålade i cider innan vi 
satte oss till bords.

Stor fest när FUB I Härnösand 
firade 50 år

Den 18 september hade FUB Härnösand sitt 50-årsjubileum på St Petri Logen, alla 
medlemmar var inbjudna till middag och dans till Tryggves Orkester. Drygt ett hundratal kom! 

Efterätten var en av höjdpunkterna när Härnösand firade 50 år. Och valet var självklart: Glassbomb med tomtebloss!

Lisa Hamrin, startade FUB Härnösande för 50 år. Här tillsammans med avgående ordförande 
Inga-Lill Morell, efter 30 år! och Solvig Hamrin, FUB Härnösand.

LANDET RUNT
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En aktiv förening
Under kvällen rullade ett bildspel, 
som Stefan Morell gjort, över fören-
ingens många olika aktiviteter genom 
åren. Det är en aktiv förening! Det var 
bilder från skoterutflykter, modevis-
ningar, Big Boy-kvällar, Murbergsda-
gen, länsdanser, trivselkvällar mm. 
Många glada utrop hördes från med-
lemmar som kände igen sig själva 

Fem frågor till Inga-Lill Morell, avgående 
ordförande för FUB Härnösand.

på bilderna! Det fanns också en stor 
klippbok med tidningsurklipp från 
1960-talet och framåt att titta i – tänk 
vad mycket bra som hänt!

FUB Härnösand uppvaktades av 
Härnösands Kommun med en vacker 
ljuslykta av Agneta Nordström, chef 
för socialförvaltningen, och Ann-
Christine Myrgren, ordförande för 
sociala nämnden. Länsförbundet FUB 

Västernorrland uppvaktade med en 
blombukett.

En livsstil 
Styrelsen i FUB Härnösand tog tillfäl-
let i akt och tackade Inga-Lill Morell 
för sitt arbete i FUB, där hon suttit 
ordförande i snart 30 år! Kanske hon 
har suttit längst som FUB-ordförande 
i landet...? Vi beundrar henne och för-
står hur mycket tid som lagts på FUB. 
Men för Inga-Lill är FUB ingen hobby, 
det är en livsstil!

Det serverades en fin middag som 
avslutades med att efterrätten bars 
in i nedsläckt matsal med sprakande 
tomtebloss. Sedan startade dansen!

Och som det dansades! Tryggves 
Orkester fick spela ganska många 
extralåtar innan alla var nöjda för 
kvällen. Vi hade en fantastiskt rolig 
50-årsfest som dokumenterades av vår 
egen fotograf Stefan Morell!.

Vi är också glada för att vi lyckats 
värva ganska många nya medlemmar, 
och vi hoppas att ännu fler vill vara 
med i vår FUB-gemenskap!
TEXT: MONICA STJERNSTEN, FUB HÄRNÖSAND

FOTO: STEFAN MORELL, FUB HÄRNÖSAND

Dans till Tryggves Orkester.

Efter 30 år som ordförande för FUB i 
 Härnösand lämnar du nu ordförande
klubban vidare. Hur känns det efter så 
lång tid?

– Det har varit fantastiska år som 
ordförande. Det har hänt så mycket 
som jag är stolt över inom FUB under 
de här åren. Det finns många goda 
krafter som kan ta vid. Men lite vemo-
digt är det. Jag kommer att bo än mer 
i Dalarna, som jag kommer från, då 
är det bra om någon tar över som dri-
vande kraft i FUB Härnösand. Men jag 
kommer ändå finnas kvar i styrelsen, 
som adjungerad. 

Vad är det viktigaste med FUB tycker du?

– Att vi har roligt tillsammans, att 
vi skapar en fin gemenskap i fören-
ingen. Men det är också viktigt att 
uppvakta politiker, så vi får gehör för 
våra intressepolitiska frågor. Vi syns 

ofta i lokala media hos oss. Det är bra 
att FUB blir mer och mer känt. 

Hur kom du med i FUB?

– Jag blev medlem första gången när 
jag var 17 år. Jag och en kompis star-
tade då en studiecirkel för personer 
med utvecklingsstörning. Den hette 
“Vett och Etikett”, sedan har mitt 
engagemang bara fortsatt. 

Om du skulle lyfta fram någon enskild sak 
som betytt mycket inom FUB i Härnösand, 
vad är det?

– Utan tvekan så är det våra årliga 
modevisningar med modeller som 
har funktionsnedsättning. Vi började 
för 14 år sedan. Numera är trycket 
på biljetterna stort. I början körde 
vi med blandade grupper; modeller 
med och utan utvecklingsstörning, 
numera har alla funktionsnedsätt-

ning. Alla som deltar går väldigt 
rakryggade. Det skapar stolthet och 
gemeskap, samt ger bra PR för FUB i 
Härnösand.

Vad har FUB betytt för dig personligen. 
Du har själv två söner med utvecklings
störning. 

– För mig har det varit den absolut 
viktigaste källan till kunskap. Jag 
har lärt mig väldigt mycket via FUB 
genom åren. Gemenskapen med 
andra familjer i liknande situation 
har också varit ovärderlig. Det stödet 
betyder fortfarande oerhört mycket 
för vår familj. Idag är våra söner 39 
och 35 år, och bor på gruppbostäder. 
Men de deltar då och då i olika FUB-
aktiviteter. För hela familjen är och 
förblir FUB ett nav i livet.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

LANDET RUNT
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inte fungerar som den var tänkt att göra. 
Willy Engebrethsen menade att både kom-
muner och privata utförare ofta hittar sätt att 
begränsa de rättigheter lagen en gång avsåg 
att garantera personer med utvecklingsstör-
ning och liknande funktionsnedsättningar. 
Från den talrika publiken kom flera exempel 
som bekräftade Willy Engebrethsen slutsat-
ser. Även Per Liljeroos genomgång av UNIK 
försäkring var väldigt bra och många fick nya 
kunskaper om försäkringens innehåll, något 
alla tyckte var positivt. Det var en informativ 
och givande kväll för alla deltagare från FUB 
Halmstad-Hylte.
TEXT OCH FOTO: DAN ÖJVIND GASSTORP, 

SEKRETERARE FUB HALMSTAD-HYLTE

MEJL: D.GASSTORP@INKORGEN.NU

Medlemskväll i 
Halmstad om UNIK-
försäkring och LSS

FUB Halmstad-Hylte fick på ett medlemsmöte på Husknuten 
i Halmstad,information av Per Liljeroos, från UNIK försäkring, 
och Willy Engebrethsen, rättsombud och projektledare för ett 
länsprojekt om kvalitetssäkring och tillsyn. Willy Engebrethsen har 
granskat hur den tjugoårsjubilerande

Per Liljeroos, UNIK försäkring och Willy 
Engebrethsen rättsombud och projektledare.

UNIK på Spotify!

För tio år sedan skrev FUB 

musikhistoria genom skivan UNIK! 

Nu finns den äntligen på Spotify. 

Filmen om pionjärprojektet finns 

även på FUB:s Youtube-kanal: 

www.youtube.com/fubtv

Det är titeln på en ny bok från 
Föreningen JAG. Boken som består 
av två delar; en som är skriven på 
bliss och en med vanlig text. 

Det unika med denna bok är att 
det är Clea själv som skrivit boken 
med hjälp av bliss med svensk 
grammatik. Boken är också rikt 
illustrerad med foton på Clea Halin i 

olika sammanhang. 
I förordet till boken står:”Jag vill att andra ska se att jag 

är en människa – och inte en grönsak – med vanliga tankar, 
funderingar och känslor”. 

Och Clea Halin bjuder verkligen på tankar, känslor och 
inte minst funderingar. 

I korta stycken får vi del av Cleas liv. Styckena är ibland 
som små fina dikter. Ibland kommer texterna väldigt 
nära, stundtals mörka men mest fyllda av glädje, vilja 
och livslust. För Clea är familjen det centrala och tveklöst 
viktigaste i livet. 

Av texten: ”Vicke”blir jag djupt rörd:
”Min syster är i himlen. 
Jag är förbannad. 
Arg på min syster för att hon lämnade mig. 
Ibland önskar jag att jag kunde fråga henne varför. 
Jag saknar min syster varje dag.
Ett annat stycke heter: ”Att få vara jag”

Fråga mig, inte mina assistenter. Fråga mig vad jag har gjort 
och vänta på svar. Ställ inte ledande frågor”….” Ställ inte ja- 
och nejfrågor, ta istället fram min blisskarta. ”... ”Fråga mig 
vad du vill men jag väljer vad jag vill svara på.” 

”Jag är Clea Halin” är en bok som berör. Läs den!

Boken kan beställas på: www.jag.se
Agneta Berghamre Heins

Jag är Clea Halin – Min berättelse.

agen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade, LSS fungerar i praktiken. 

Hans slutsats är att LSS allt för ofta 

 L

mailto:d.gasstorp@inkorgen.nu
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 Riks-Klippan 
är det högsta 
organet inom 

Klippan i Sverige. Sty-
relsen består av sju 
ledamöter och träffas 
fem styrelsehelger 
per år. Fyra av dessa 
styrelsehelger är 
förlagda till samma 
hotell i Solna. De två 
styrelserna samman-
träder i ett större 
rum med en vikvägg, 
som kan öppnas. Två 
gånger under helgen 
öppnas vikväggarna 
för att de två styrel-
serna, Riks-Klippans 
styrelse och FUB:s 
förbundsstyrelse, ska 
kunna föra gemen-
samma samtal.

Både Anders 
Peterson, ordförande 
i Riks-Klippans och 
Thomas Jansson ord-
förande för FUB:s förbundsstyrelse ser 
positivt på samarbets- och delaktig-
hetsmodellen ”Dialogslingan”.

Vad tycker ni om samarbetet mellan 
styrelserna? 
Anders Peterson: Till en början var 
jag skeptisk, men nu är det på väg att 
bli bättre. Det här går aldrig tänkte 
jag, men det går åt rätt håll.
Thomas Jansson: Det började lite 
trevande men nu är det riktigt bra. Vi 
behöver Klippans kunskaper nu när vi 
känner varandra kan vi lättare få del 
av dem. 

Vad tycker ni om dialogslingan som detta 
samarbete kallas?
Anders Peterson: Det är bra att vi 
hittade en modell för mer samarbete. 
Alla vinner på att samarbeta tror jag. 
Vi blir starkare tillsammans. 
Thomas Jansson: Det var en bra 
modell för att komma igång med 
samarbetet, som nu växer hela tiden, 
nu behöver vi inte använda någon 
specifik metod längre, utan nu flyter 
samarbetet bra ändå. 

Vad tycker ni är bra med dessa gemen
samma träffar?
Anders Peterson: Att vi tillsam-
mans kan diskutera svårare frågor, 
och ta hjälp av varandra, till exempel 

motionerna från Riksstäm-
man 2013. Det blir lättare 
att veta hur vi ska jobba 
vidare med dem. Vi försö-
ker hela tiden att hitta nya 
sätt att arbeta. Förut var 
det mera vi och dem, men 
nu är det inte längre så.
Thomas Jansson: När vi 
behöver Klippans åsikter 
går det nu snabbt att få 
svar på våra frågor. Ett 
stort plus med att vi lärt 
känna varandra bättre är, 
att det blir lättare att ta 
direktkontakt, nu vet vi 
vem i respektive styrelse 
man kan kontakta för att 
diskutera eller få svar på 
olika frågor.

Bakgrund: 
Bakgrunden till dessa 
gemensamma samtal kom-
mer från ett möte 2011, då 
Klippan i Västra Götaland 
och deras handledare fick 

pröva en modell som kallas delaktig-
hetsmodellen. Där fick Klippan och 
handledare ett verktyg för att samtala 
om vad Klippans ska vara. Model-
len hade då främst använts inom 
LSS-boenden och äldreomsorgen där 
syftet var att styrka möjligheterna till 
och förmågan till ökat inflytande för 
personer med LSS-insatser. 
Då fastslogs att delaktighetsmodell 
skulle kunna användas i samarbetet 
mellan Riks-Klippan och Förbunds-
styrelsen. Samarbetet började 
hösten 2011 och döptes om till ”Dia-
logslingan”.
TEXT OCH FOTO: 

DANIEL RAUSCH, RIKS-KLIPPANS SEKRETERARE

För två år sedan började Riks-Klippan och Förbundsstyrelsen arbeta efter en 
delaktighetsmodell: ”Dialogslingan”, för att öka delaktigheten och stärka samarbetet mellan 

styrelserna inom FUB. Numera flyter samarbetet av sig själv.

Stärkt samarbete mellan Riks-
Klippan och Förbundsstyrelsen
tack vare gemensamma träffar

UNIK på Spotify!

Ordförande för FUB Thomas Jansson, och ordförande för Riks-Klippan Anders 
Petersen är båda glada för det konstruktiva samarbete mellan föreningarna.
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 I november var det åter dags för NSR-
möte, denna gång i Köpenhamn. 
Från Sverige kom Lillemor Holgers-

son, ordförande i Internationella 
kommittén, Jan Pettersson, Klippans 
ledamot i Internationella kommit-
tén, Göran Hedström, handledare 
samt ombudsman Kia Mundebo från 
Riksförbundets kansli.

Vi träffade ett 20-tal andra delta-
gare från Danmark, Färöarna, Norge, 
Island, Åland och Finland.

Första dagen åkte vi ut till den 
danska organisationens kontor. De 
delar ett ganska nybyggt kontorshus 
med flera andra handikapporganisa-
tioner. 

Funktionellt hus
Huset är ljust och bitvis väldigt 
funktionellt och anpassat så att det 
ska vara enkelt för personer med 
funktionsnedsättning att ta sig fram. 
Bland annat är det utrustat med 
talande hiss, metallmärkning på 
räckena, blindskrift vid dörrarna och 
piggarna i golvet för att underlätta 
för synskadade. Huset är fyrkantigt 
och varje kvadrat har sin färg vilket 
också underlättar att hitta. De som 
jobbade berättade att samverkan med 

övriga organisationer hade förbätt-
rats avsevärt sedan de flyttade dit. 

Hälsa och fosterdiagnostik på dag-
ordningen

Flera frågor hann med att behand-
lar under tvådagarsmötet, bland 
annat sundhet och hälsa, där anmark 
hade förberett en redovisning från en 
undersökning i ämnet. Deltagarna 
var eniga om att det finns mycket att 
jobba med här för alla länder.

Fosterdiagnostik diskuterades 
också. Det har ju varit aktuellt i 
svenska medier på sistone i och med 
att man kan göra NIPT-test som pekar 
ut om fostret har Downs syndrom. 
Bland annat lyftes frågan hur man 
ger första informationen efter ett test 
som bekräftat att fostret har Downs? 
Ges verkligen en mångsidig infor-
mation som bildar ett gott besluts-
underlag för föräldrarna? Finns en 
god praxis i detta ? Vem tar ansvar 
för informationen? I Danmark där 
man rutinmässigt tar detta test på 
alla havande kvinnor är det numera 
betydligt färre familjer som får ett 
barn med Downs syndrom.

Möjligheten till arbete togs upp 
under dag tre. I västvärlden idag så 
minskar de enklare arbetena, dels 

på grund av mekanisering, dels på 
grund av att man lägger ut det till 
låglöneländer.

Enklare att  anställa
I Sverige har antalet arbeten som 
inte kräver utbildning aldrig varit så 
lågt som nu och det är många som 
konkurrerar om de platserna. Det kan 
låta nedslående för gruppen personer 
med utvecklingsstörning men det 
finns ljuspunkter. Bland annat har 
ICA:s reklamfilmer med ICA-Jerry 
gjort, att personer med utvecklings-
störning uppmärksammas mer och 
kanske får sig många ändå en tanke-
ställare om de begrundar budskapen i 
det som ytligt sett bara är reklam.

För många företag är det också allt 
viktigare att ta ställning och visa att 
man är för inkludering i samhället. 
Vid en diskussion framkom att delta-
garna på mötet alla hade synpunkter 
på att information till arbetsgivare 
behöver förbättras och att vi tycker 
det ska vara enkelt att anställa perso-
ner med funktionsnedsättning. 

Det var en mycket givande helg 
med informationsutbyte under trev-
liga former.
TEXT OCH FOTO: KIA MUNDEBO

Nordiskt möte i Köpenhamn
Möjligheten till jobb, fosterdiagnostik och hälsa var några av de gemensamma frågor som 

kom upp när representanter från de nordiska länderna nyligen samlades 
till ett NSR-möte i Köpenhamn. 

Lillemor Holgersson, ordförande i Internationella kommittén, Jan Pettersson, Klippans ledamot i Internationella kommittén, ombudsman 
Kia Mundebo från Riksförbundets kansli, samt Göran Hedström, handledare.
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Mer funktion –
Mindre hinder

Kontakta oss på
08-310 330 eller

info.lss@attendo.se
för mer information.

Nemas problemas!

Sorgebud - Anja Antin
Nyligen nåddes vi av ett tragiskt besked. Anja Antin, mångårigt 
verksam inom FUB-rörelsen, förlorade sin kamp mot sjuk-
domen och har nu lämnat oss. Anja hade ett stort hjärta för 
personer med utvecklingsstörning vilket hon gav uttryck för i sin 
roll som handledare. Anja var främst aktiv som handledare och 
därmed ett viktigt stöd till Lars-Olov Olsson, som under många 
år innehade funktionen som Riksklippans ordförande och tillika 
ledamot i förbundsstyrelsen. Vila i frid, Anja!

Erling Södergren, t.f. kanslichef FUB

ANNONS
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Den 5 november hade Västerås FUB en 
kväll med föreläsning och diskussion om 
vad skollagen säger i olika frågor. Förutom 
Anna Gabrielsson från riksförbundets kansli, 
medverkade även Agneta Luttropp, tidigare 
riksdagsledamot för Miljöpartiet, och sedan 
valet lokalpolitiskt aktiv. Ett drygt 20-tal 
personer kom för att delta denna kväll som 
kom att handla om hur skolan och elevens 
vårdnadshavare kan samverka kring eleven, 
och om vad särskilt stöd kan innebära samt 
hur det kan utformas. 

Under samtalen blev det även tydligt att 
mycket kan ändras under skoltiden och att 
det som förälder ofta handlar om att själv 
vara medveten om förändringarna. 
Något annat som lyftes fram av flera var hur 
tidigt många föräldrar börjar planera inför 
nästa övergång, antingen mellan förskola till 
skola eller mellan högstadiet och gymnasiet. 
Kvällen innehöll även givande diskussioner 
om utbildningspolitik, där Agneta Luttropp, 
kunde bidra med sin erfarenhet. 

Skolskjuts viktig fråga i Skara
Trots den kalla kvällen hade en tapper skara 
tagit sig till Fontänen i Skara den 25 novem-
ber för att ta del av skollagen och få möjlighet 
att diskutera aktuella frågor inom skolan. 

Riksförbundet FUB:s utbildningskommitté 
är positiv till förslaget om tilläggsbeloppet i 
skollagen, där det bland annat står att till-
läggsbeloppet kan avse stödåtgärder till elever 
med omfattande inlärningssvårigheter
FUB.s utbildningskommitté har besvarat pro-
memorian från Utbildningsdepartementet i 
de delar som behandlade registerkontroll av 
personal i gymnasiesärskolan, tilläggsbelop-
pet och möjlighet att överklaga beslut om att 
inte flytta en elev till närmast högre årskurs. 

Likabehandlingsprincipen
Den viktigaste frågan för FUB i förslaget rör 
tilläggsbeloppet som regleras i Skollagen. 
Reglerna om tilläggsbelopp bygger på likabe-
handlingsprincipen och syftar till att verksam-
heter med enskild huvudman ska få bidrag på 
lika villkor och inte missgynnas i förhållande 
till kommunernas egen verksamhet. 

Bidraget består dels av ett grundbelopp 

som består av vissa specifika poster som 
regleras i skollagens kapitel 10 §§ 37 – 39 
för grundskolan och kapitel 11 §§ 36 – 38 för 
grundsärskolan. Det handlar då bland annat 
om kostnader för lokal, administration, målti-
der, elevhälsa och undervisning. Dels av ett 
tilläggsbelopp som ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd. 
Kostnaderna för stödet ska vara kopplade till 
en enskild elev och ha ett samband med den-
nes särskilda behov och förutsättning för att 
kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

I ett principiellt vägledande avgörande från 
2012 prövade Högsta Förvaltningsdoms-
tolen (HFD) frågan om förutsättningarna 
för bidrag enligt skollagen till en fristående 
skola. Domskälen kom att leda till en mycket 
restriktiv tolkning av när tilläggsbeloppet ska 
gälla, vilket i praktiken har inneburit att i stort 
sett alla elevers behov ska kunna tillgodoses 
inom grundbeloppet. Detta ledde till att den 

Viktigt förslag om tilläggsbeloppet i skollagen
dåvarande regeringen gav utbildningsdepar-
tementet i uppdrag att utreda förutsättning-
arna för tilläggsbelopp. 

Positiva till förslaget
Nu har förslaget kommit och Riksförbundet 
FUB:s utbildningskommitté är positiv till 
förslaget där det bland annat står att tilläggs-
beloppet kan avse stödåtgärder till elever med 
omfattande inlärningssvårigheter.
Tolkning av när tilläggsbeloppet ska gälla, 
vilket i praktiken har inneburit att i stort sett 
alla elevers behov ska kunna tillgodoses 
inom grundbeloppet. Detta ledde till att den 
dåvarande regeringen gav utbildningsdepar-
tementet i uppdrag att utreda förutsättning-
arna för tilläggsbelopp. Remissvaret finns att 
läsa på FUB:s hemsida:www.fub.se
TEXT: ANNA GABRIELSSON

Vad säger skollagen i olika frågor? – FUB gav svaren
Föreläsningar om skollagstiftning i Västerås och Skara samlade många medlemmar och övriga 
intresserade

Även om barnens åldrar sträckte sig från 
förskoleåldern till och med gymnasieåren, 
var det många gemensamma funderingar 
denna kväll, bland annat om skolskjuts och 
möjligheten till att få rätt när det gäller alla 
de undervisningstimmar som fastställs i 
skollagen. 

Kan skolan vara för flexibel? Och vem är 
det som vinner på en alltför generös tolkning 
av hur och var undervisningen sker? Det var 
några av de övriga frågor som diskuterades 
under kvällen. 

I en mindre kommun där elever ofta får 
resa till sin skola är skolskjuts alltid en viktig 
fråga och så även i Skara. Det är inte ovanligt 
att elever som väljer att gå i grundsärskolan 

får gå i närliggande kommun och då är viktigt 
att det fungerar, både med personal och 
organisatoriskt. När kan man kräva skolskjuts 
och vad kan man kräva? 

Det här är även ett område som Riksför-
bundets utbildningskommitté tittar närmare 
på, för att se hur man kan förbättras för våra 
medlemmar. 

Nya medlemmar
Under kvällen uttryckte flera uppskattning för 
möjligheten, att förutom att få ställa frågor 
även få prata med föräldrar i liknande situa-
tion. För Skara FUB innebar kvällen dessutom 
att man fick flera nya medlemmar.
TEXT: ANNA GABRIELSSON

RÄTT MÅLGRUPP 
PÅ NÄTET?

ANNONSERA PÅ 
www.fub.se/annonstorg

Kontakta:
pia.sandberg@fub.se

08-39 41 11
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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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Hur stor var utdelning från 
 PostkodLotteriet till FUB 2014?

1: 50 000 kr 

X: 500 000 kr

2: 5 000 000 kr

fråga 118. 

Gå hela tipspromenaden på www.postkodlotteriet.se/tipspromenad

så får du veta mer om Sverige och om hur överskottet från PostkodLotteriet gör nytta.
Till exempel genom FUBs arbete.

FUB.indd   1 2014-11-19   12:04
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Om du begär arvode och kostnadsersättning och 
överförmyndaren beslutar att huvudmannen ska 
betala så kan du ju antingen överklaga eller avstå 
från att ta ut ersättningen. Om kommunen ska 
betala kan du antingen se ersättningen som en 
stimulans för ditt eget engagerade arbete eller 
skänka pengarna (efter skatt) till din huvud-
man – ett bra sätt att förbättra din huvudmans 
ekonomi.

För att få en likformig bedömning över hela 
landet har SKL skickat ut ett cirkulär (gå in 
på www.skl.se och sök 07:74) med förslag till 
ersättningsregler och där angivit principer för 
arvoderingen som viss procent av det aktuella 
årets prisbasbelopp. Procentsatsen baseras på 

Är du anhörig och god man – begär arvode!
Många – ja kanske de flesta – som är anhöriga och god man begär inte något arvode för uppdraget 

i tron att det är den som man är god man för som ska betala arvodet. Så är det i de flesta fall inte 
utan i stället är det kommunen som i många fall ska betala arvodet. 

god mans engagemang och hur ofta god man 
träffar huvudmannen. Även principer om ersätt-
ning för kostnader som resor, porto, telefon etc 
redovisas.

Arvode samt därpå löpande sociala avgifter 
betalas av huvudmannens medel om dennes 
inkomst och/eller tillgångar överstiger 2,65 
respektive 2,0 prisbasbelopp (2014 = 116 660 
kr respektive 88 800 kr) men om huvudman-
nens inkomster och tillgångar understiger dessa 
 gränser ska kommunen betala arvode och kost-
nadsersättningar (Föräldrabalken kap 12, 16§).  
I gränsfall kan det bli aktuellt att huvudmannen 
och kommunen delar på kostnaderna.

I flera kommuner är normalarvodet 10% av 

prisbasbeloppet för ekonomisk förvaltning och 
10% för personlig omvårdnad (dvs för 2014 = 
4 440 kr vardera före skatt) men kontrollera med 
din lokala överförmyndare hur situationen ser ut 
i din egen kommun innan du ansöker (ofta finns 
informationen på kommunens hemsida).

Ansökan om arvode och kostnadsersättning 
gör du i din årliga redogörelse till överförmynda-
ren genom att kryssa i och fylla i nedanstående 
del i blanketten.

Hur stor ersättning som ska utgå och vem som 
ska betala beslutas av den lokala överförmynda-
ren/överförmyndarnämnden.
TEXT: SÖREN WIKLUND, FUB I SÖDRA ROSLAGEN

Den 12 november var 
det dags för hösten 
utbildning för den per-
sonal som finns hos 
olika FUB-föreningar 
runt om i landet. Efter 
förmiddagens kaffe på 
hotell Norrtull, inledde 
t.f kanslichef Erling 
Södergren dagen med 
att reda ut hur det 
förhåller sig med olika 
typer av medlemskap. 
Att det är ett ämne 
som ofta engagerar 

och alltid är aktuellt blev tydligt i den påföljande diskus-
sionen. Tiden innan lunch ägnades dels åt erfaren-
hetsutbyte i indelade grupper och dels åt information 
om nytt material, bland annat att det finns en färsk 
effektrapport och ny uppförandekod på hemsidan. 

Dagens gruppsamtal visade både på bredd och djup 
i många frågor. Det uttrycktes en önskan om att kom-
mande tillfällen skulle lägga fokus på bland annat god 
man, lättläst, fondansökningar och lokala samarbeten. 
Större delen av eftermiddagen ägnades åt en föreläs-
ning av Cecilia Olsson, projektledare vid FUB, om vad 
det innebär att ha en utvecklingsstörning. Avslutningsvis 
fick alla deltagare träffa två nya medarbetare på kans-
liet, Daniel Rausch som är ny sekreterare i Klippan och 
Kristina Heilborn som är ny kommunikatör och också 
ansvarig för insamling och fonder. 
TEXT: ANNA GABRIELSSON

Utbildningsdag för 
kanslipersonal

FUB:s förbundsstamma 2015 
genomförs i Luleå, på Hotell 
Nordkalotten, den 8–10 maj.
Vi börjar åter igen med en 
temadag.
Inbjudan med information och 
anmälningsblanketter skickas ut 
i februari.
Obs! För att kunna delta som 
ombud måste lokalföreningen/
länsförbundet ha skickat 

årsredovisningen med 
revisionsberättelse senast 17/3  
(lokalförening) och 17/4 
(länsförbund) till Riksförbundet 
FUB.

Väl mött i Luleå i maj!

Vänliga hälsningar från 
Riksförbundet FUB

Förbundsstämman 2015  
hålls i Luleå 8 – 10 maj

              Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet!

”På Fredells byggvaruhus där jag 
praktiserar känner jag mig verkligen 
som en i gänget, vi hjälps åt och 
skrattar mycket ihop. Det är minst 
lika viktigt som arbetsuppgifterna 
tycker jag. Jag lär mig nya saker 
varje dag.” Lotta

08-580 813 40,  www.misa.se

Vi finns i Stockholm, Göteborg, 
Lund, Uppsala & Västerås. 

ANNONS

FUB-NYTT

Cecilia Olsson, projektledare 
vid FUB.



3 0  ·  U N I K

NOTISER

  

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 2015.

Solhagagruppens vision är att ge 
människor med funktionsnedsättning

 

ett gott liv hela livet. 
  

Långsiktighet, trygghet och 
 

engagemang är viktigast för oss. 

Solhaga
gruppen

Ett gott liv – hela livet

För barn och unga
 

Boende, träningsboende, skola, utredning, HVB, stöd och fritid
 

För vuxna
  

Boende, utredning, HVB, arbete, stöd och fritid

Solhaga direkt: 010 707 58 99
www.solhagagruppen.se

3 § För varje utbildning ska det finnas en 
ansvarig utbildningsanordnare som ansvarar 
för att utbildningen genomförs enligt lagen 
(2009:128) om yrkeshögskolan och enligt 
denna förordning.

Den ansvariga utbildningsanordnaren ska 
se till att det finns vägledning om studiealter-
nativ, antagning och tillträde samt yrkesväg-
ledning. Utbildningsanordnaren ska också 
se till att de studerande som behöver särskilt 

Rätt till pedagogiskt stöd vid 
studier på yrkeshögskolan

Från och med i höst har studerande på yrkeshögskoleutbildningar som har en konstaterad 
funktionsnedsättning rätt att erhålla särskilt pedagogiskt stöd i sina studier.  

Den förändring i förordningen (2009:130) som trädde ikraft 25 oktober är understruken:

pedagogiskt stöd i utbildningen får sådant 
stöd. Förordning (2014:1098)

Vad innebär det detta för de som 
studerar? 
Det betyder att den som har en funktions-
nedsättning och studerar på någon av 
yrkeshögskolans utbildningar har rätt att 
begära stöd i sitt kunskapsinhämtande. Det 
kan till exempel handla om anteckningsstöd, 

utökad lärartid, inläsning av material eller att 
få alternativ till examination. Anpassning av 
den fysiska miljön är inte ett pedagogiskt stöd 
och omfattas därmed inte. Dock regleras 
fysisk tillgänglighet i annan lagstiftning bland 
annat i Arbetsmiljöverkets författnings-
samling (2009:2).
Läs mer: 
www.myh.se

ANNONS
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Idag finns det 3 000 chaufförer som utför serviceresor inom Skåne-
trafiken. Endast 105 av dessa har Skånetrafikens interna förar-
certifiering. Nära 2900 chaufförer saknar förarcertifiering. Av dem ska 
29 göra ett omprov, då de kuggade vid förra uppskrivningen. Skåne-
trafien beräknar att övriga förare ska vara godkända inom tre år. 

Men ibland hinner inte förarna gå utbildningen innan kontrakten 
med Skånetrafiken utgår. Många av förarna saknar tillräckliga språk-
kunskaper, vilket är en starkt bidragande faktor till att man inte klarar 
proven. 

Jan-Åke Wendel, FUB Kristianstad, menar att situationen är helt 
oacceptabel: 

– Våra medlemmar som reser med Skånetrafiken måste 
garanteras säkerhet på sina resor. Skånetrafiken måste skynda på 
certifieringen av sina chaufförer, ingen ska behöva åka med en 
chaufför som saknar certifiering. Det är ett helt rimligt krav att ställa 
på Skånetrafiken.

Skånetrafikens certifiering ska inte förväxlas med taxiförar-
legitimation.

Skånetrafikens chaufförer saknar certifiering
Endast 100-talet av 3000 chaufförer vid Skånetrafiken har förarcertifiering. 
– Helt oacceptabelt, anser Jan-Åke Wendel FUB i Kristianstad.

 På den internationella funktionshindersdagen, 3 december, släppte 
DO och Myndigheten för delaktighet en ny rapport som bygger på en 
analys av 485 inkomna anmälningar till DO som har samband med 
diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. 

– Ett hinder uppstår alltså oftast i mötet mellan individen och ett 
samhälle som är otillgängligt. Det kan handla om att inte få tillgång 
till de hjälpmedel man behöver i skolan eller på jobbet, säger Agneta 
Broberg, diskrimineringsombudsman.

Många anmälningar handlar om olika former av otillgänglighet, 
exempelvis hinder i den fysiska miljön i butiker, på tåg, toaletter, caféer 
och barer. Andra exempel är när personer inte får tillgång till hörsels-
lingor eller att teckentolk inte erbjuds.

En annan bidragande orsak till att personer med funktionsnedsätt-
ning känner sig diskriminerade beror på att de möter okunskap och 
fördomar, visar rapporten.

Rapporten ”Mötas av hinder – en analys av upplevelser av diskri-
minering som har samband med diskrimineringsgrunden funktions-
nedsättning” har tagits fram av forskaren Kristina Engwall, docent i 
historia och forskningsledare med inriktning mot funktionshinder på 
FoU Södertörn.

Läs mer: www.do.se
www.mfd.se

Hinder uppstår när tillgängligheten brister
Bristande tillgänglighet är den vanligaste anledningen till att personer med 

funktionsnedsättning upplever att de hindras i samhället. Men även negativa stereotypa 
föreställningar är en bidragande orsak. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av 

DO och Myndigheten för Delaktighet, MFD.

Nu är det klart - det nya studiecirkelmaterialet om LSS!
Starta en studiecirkel om LSS och lär er mer om LSS, Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade.
Du som har stöd av LSS har rätt att veta vad LSS är och vad du har 

rätt till. En studiecirkel är ett bra sätt att lära sig mer och samtala om 
vad LSS är.

”LSS - Leva som Svensson” är ett material från FUB och Studie-
förbundet Vuxenskolan. Prata med din lokala FUB-förening eller din 
lokala SV-avdelning om du vill starta eller delta i en studiecirkel.

LSS – Leva som Svensson
NOTISER

http://www.do.se
http://www.sv.se/sv/
http://www.sv.se/sv/
http://www.fub.se/lokalforening-via-karta
http://www.sv.se/sv/Om-SV/Organisationen/Avdelningar/
http://www.sv.se/sv/Om-SV/Organisationen/Avdelningar/
http://www.sv.se/sv/Om-SV/Organisationen/Avdelningar/
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Vi vågar påstå att vi är Sveriges 
ärligaste  assistanssamordnare. 
– Syna oss gärna i sömmarna!

Vivida Assistans – Med högre kvalitet.
www.vivida.se/arlighet

Vivida_Unik_210x70.indd   1 12-09-05   16.51.24

Om du vill satsa på längd/alpint och även 
få möjlighet till en bra skola som ger dig tid 
till din sport så är Fjällgymnasiet något för 
dig. Här får du det stöd och hjälp du behöver 
för att utvecklas till en riktigt bra längd/
alpinåkare.

Med anläggningar som Klövsjö, Vem-
dalsskalet och Björnrike, som kan stoltsera 
med Sveriges tidigaste säsongsstarter får du 
tillsammans med duktiga tränare en mång-
sidig och professionell träning samtidigt som 
du skaffar dig grundläggande behörighet till 
högskola och universitet.

Fjällgymnasiet i Svenstavik är en liten skola 
med cirka 120 elever och kommunens enda 
gymnasieskola idag. På en liten skola försvin-
ner du inte i mängden. Du lär känna både 
dina klasskompisar och elever från andra 
program.

Små klasser ger automatiskt mer tid per 
elev. Du har lätt att få lärarhjälp när du 
behöver det. Miljön är fräsch och ombonad. 
Stämningen familjär och avspänd.

Du behöver inte sluta åka skidor bara för 
att gymnasiet börjar! Genom att läsa ett 
program kombinerat med NIU alpint/längd 
utvecklar du dig som skidåkare och får ändå 
en stadig studiegrund att stå på.

Från backarna i Klövsjö till Fjällgymnasiet 
i Svenstavik tar det inte mer än 30 minuter 
och på vägen passerar du längdmetropolen 
Åsarna. Ditt boende i Åsarna ger dig tillgäng-
lighet till bra barmarksträning, vallabodar och 
framför allt massor av träningskompisar. Med 
hjälp av motiverade tränare lägger vi upp en 
individuell anpassad träning som passar dig 
och dina behov bäst, året om. 

NIU – Nationellt godkänd Idrotts-
utbildning
Skolan är NIU godkänd på våra idrottsal-
ternativ Alpint, Längd och Skidskytte. Detta 
innebär att du som elev kan välja att fördjupa 
dig i ett idrottsalternativ i kombination med 
dina studier på valfritt program. Du hittar 
ansökningshandlingar till NIU inriktningarna 
under länken märkt NIU.

Hur gör jag för att välja Fjällgymnasiet?
Du som är skriven i Bergs-, Bräcke-, Härje-

dalens-, Krokoms-, Ragunda eller Östersunds 
kommun gör ditt gymnasievalet via denna 
webbplatsen https://dexter.ostersund.se. Är 
du skriven i någon annan kommun ska ansö-
kan lämnas in i din hemkommun.  Behöver 
du hjälp med din ansökan kontaktar du din 
studievägledare.
www.fjallgymnasiet.se

Fjällgymnasiet – Lev och studera 
med idrott.
Fjällgymnasiet för dig som gillar idrott med inriktning alpint/
längdskidor

ANNONS

NOTISER

 

 

 

BOKA IN VECKA 16 FÖR ETT UNIKT EVENEMANG! 

Från hela världen kommer deltagarna för Världsmästerskap i längd och 

alpint till Klövsjö 15-19 april 2015 

Målgruppen är aktiva med intellektuell funktionsnedsättning  

Prel program 

15 april Ankomst, första träning – invigningsceremoni Klövsjöfjäll 

16 april Slalom 
 

5 km skate (d) 
10 km skate (h) 

17 april  Storslalom  
Sprint klassiskt 

 

18 april Tävlingsfri dag.  
19 april Super G  

10 km klassiskt (d) 
15 km klassiskt (h) 

 

ALL publik är varmt välkommen till arrangemanget, skolklasser, 

organisationer, föreningar, företagare! 

Vill NI veta mer om vad ni kan förvänta er eller vill bidra med, kontakta Kristina 

Göransson Fjällgymnasiet 0687-163 72 kristina.goransson@berg.se 

      

         

                                                                                 

     

          
         

 

NIU GYSÄR- ALPINT/LÄNGD

Varför ska du välja Fjällgymnasiet?

På Fjällgymnasiet utgår vi från Åsarna IKs skidstadion 

för längdutbildningen och Klövsjö/Katrina skidom-

råde för alpint. Utöver detta sker mycket träning på 

fjällen runtomkring, snösäkra Storhogna eller Vem-

dalsskalet tex. Just närheten till fjällen och konstsnö-

anläggningen i Åsarna garanterar till både tidig och 

lång snösäsong.

Fjällgymnasiet är en liten skola med drygt 100 elever 

där alla ges möjlighet att utvecklas efter individuella 

förutsättningar. Som elev på gysärskolan läser du ett 

nationellt program inkluderad på Fjällgymnasiet. Vi 

jobbar nära Handikappidrottsförbundet med sats-

ningar mot internationella mål.

Om du vill satsa på längd eller alpin skidåkning så 

är Fjällgymnasiet någonting för dig. Här får du ett 

stöd och den hjälp du behöver för att utvecklas till en 

riktigt bra skidåkare. Vi jobbar tillsammans för att 

du skall ha möjlighet att nå din fulla potential under 

studietiden.

Kristina Göransson

kristina.goransson@berg.se

0687-16372

070-3779544

Bo nära  både träning och skola

Som elev har du möjlighet att bo på elevhem i Åsar-

na, bara ett hundratal meter från skidstadion. Elev-

hemmet riktar sig till ungdomar som har beslut enl 

LSS§9:8, bostad med särskild service för ungdomar. 

Praktik

Till Fjällgymnasiet NIU-gysär är du välkommen på 

studiebesök, rundvandring eller för praktik.

Du är välkommen att vara hos oss på praktik för att 

pröva på ett program, och vår träning, samt bo hemi-

från för en vecka eller två! 

Vi hoppas att du vill komma och studera och träna 

med oss på Fjällgymnasiet, välkommen!

NIU betyder Nationellt Godkänd Idrottsutbildning. 

Det innebär att utbildningen har en tydlig idrottskaraktär med mycket bra förutsättningar för både trä-

ning och studier. Fjällgymnasiet erbjuder även dig som läser enligt gymnasiesärskolans läroplan de bästa 

förutsättningarna att växa och utvecklas i ditt idrottande genom att läsa via NIU-gysär längd eller alpint.

Ko
nt
ak
t

Anna Kvarneland

anna.kvarneland@berg.se

0687-16372

070-3150435

https://dexter.ostersund.se/
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RÄTT MÅLGRUPP?
ANNONSERA I UNIK!

Nästa nummer kommer den 23 februari. Boka senast den 26 januari.
Kontakta pia.sandberg@fub.se eller 08-39 41 11. .

C

M

Y
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MY

CY

CMY

K

För att lyfta fram förebilder, ta vara på berättelser från livet 
och skildra hur det är att leva med en utvecklingsstörning 
år 2014–2015 finns sajten www.stordochstolt.se Mats ”ICA-
Jerry” Melin har gjort en kort film om sin vardag, precis som 

Res på sommarläger med Glada Hudik-teatern i Portugal

En vecka fylld av teater, musik, träning och massor av skoj!

Glada Hudik-teaterns supporterklubb 
anordnar sedan tre år tillbaka som-
marläger i Hudiksvall för utveck-
lingsstörda från hela Sverige med en 
passion för teater.

Lägret innehåller teater, musik 
och dans och ger deltagarna ökad 
kunskap och lust att utveckla sitt 
intresse.

ANNONS

några andra kända och mindre kända personer. Ta tillfället och 
gör en film under julledigheten. En storfilm tillsammans med 
dina kompisar eller en kort video med hjälp av din mobiltelefon. 
Välkommen med ditt bidrag!

Nästa år tar vi det hela ytterligare 
ett steg. Supportklubben arrangerar i 
samarbete med Springtime Travel en 
veckas sommarläger i Portugal. Till 
detta läger har ytterligare tre grenar 
lagts till: kost, friskvård och hälsa.

Mer info om lägret och ansökan hit-
tar du på: www.gladahudikteatern.se 

100 berättelser

NOTISER

Mats Melin



Information och finstilt
Information om avbeställningsskyddet. Alla pengarna tillbaka om avbeställning
sker 14 dagar eller mer före avresa. Mindre än 14 dagar återbetalas 50 procent
fram till tre dagar före avresa. Vid läkarintyg återbetalas hela resan. Avbeställning
tre dagar före resan återbetalas inte såvida man inte har läkarintyg som styrker 
sjukdom insändes till oss. Mer information medföljer vid bekräftelsen du får efter
att du beställt resan.

Resegarantilagen Vi följer resegarantilagen och har därmed ställt pengar till
förfogande hos Kammarkollegiet. Dessa pengar är till för att våra resenärer inte
skall drabbas om det händer något. Man skall alltid kunna ta sig hem och det ser
denna ”försäkring” till att våra resenärer alltid kan göra. För mer information
om hur detta fungerar kontakta Kammarkollegiet i Stockholm.

Anmälan Var god och fyll i hela anmälningsblanketten så noga som möjligt för att
vi skall erbjuda dig bästa möjliga service och hjälp. Ju mer vi vet desto mer kan vi
göra för att du skall ha det bra och få en resa som du kommer att vara nöjd med.
Det händer ju saker i allas våra liv hela tiden och det är bra för oss att få veta så
mycket som möjligt.

Betalning När du anmäler att du vill med på en resa skickar vi en bekräftelse och
faktura. Man betalar anmälningsavgift inom 14 dagar, resterande belopp på an-
givet datum.

Ändringar Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet om detta
krävs. Det kan hända att saker utanför vår kontroll gör att vi måste ändra i
programmet. Alla ändringar vi gör skall dock sträva efter att bli en förbättring för
resenärerna. Om det blir för få deltagare till en resa kan denna komma att ställas
in. Du erbjuds då att följa med på en annan resa eller så återbetalas alla pengar
till dig.

Kontakt Om du vill ha ett besök med mer information, kontakta oss. Vi planerar
att åka till Stockholm för att besöka lite gruppbostäder under våren för att ge
information och svara på frågor etc.

Hoppas du hittar en resa som du vill göra med oss – vi vill gärna att du åker med!

Danmark med Legoland och Liseberg 29 juni – 5 juli 2015

Välkommen att följa med till Danmark. Vi stannar några dagar i detta underbara land.
Vi åker hem via Göteborg och passar på att gå på Liseberg. Vi startar som vanligt på Norra
Bantoget, åker genom södra Sverige, över Öresundsbron till Köpenhamn och vidare
till Odense och sagokungen H C Andersens hus och museum. Legoland väntar med ett 
fantastiskt landskap, helt byggt i lego. Det finns massor av karuseller och åkattraktioner.
Här finns det något för alla. Vi bor på hotell alla nätter. Den danska maten är i en klass för
sig. Massor av gott att äta och dricka. De sägs ha gott öl i Danmark! Vi lämnar Danmark
genom att åka färja mellan Fredrikshavn och Göteborg. Vi bor två nätter i Göteborg för att
kunna ha en heldag på Liseberg. Det tar minst en dag att upptäcka Liseberg. Det finns
karuseller för alla, glass, sockervadd, levande musik och shopping. Detta är resan för de
som älskar att vara barnsliga, gillar lite äventyr och god mat!

I priset ingår bussresa från Stockholm till Danmark via
Öresundsbron, hemresa via färja Fredrikshavn–Göteborg, entré till
Legoland och Liseberg, 6 övernattningar varav 2 nätter i Göteborg,
helpension (frukost, lunch och middag), besök i sagokungen HC
Andersens hus i Odense i Danmark.

  
  

 
 

9.900:-Ledsagning 4.900:- om du delarmed fem andra resenärer.

Mini-resor 13–19 juli 2014

Succén fortsätter! Vi träffas på Norra Bantorget och det blir en minibuss med bara sju
resenärer och två ledsagare. Det får inte plats fler i en minibuss. Vi packar in vårt bagage
och styr dit näsan  pekar. Detta kommer att bli en resa fylld av upplevelser och vi kommer
att bo på hotell efter vägen. Naturligtvis har vi ett program men vi vill vara lite ”hemliga”,
det skall vara många överraskningar på resan. Vi kommer att åka i ett lugnt tempo med
korts dags-etapper. Det blir många stopp för fika,mat och sevärdheter, dessutom en hel
del aktiviteter, mys och musik. God mat får vi inte glömma, det är viktigt! Vi skall besöka
nöjesfält, djurpark, historiska miljöer och så vidare. Detta är en resa för dig som är lite
äventyrlig och vill vara med om en annorlunda resa. Det händer något spännande varje
dag! Vi kommer att vara borta måndag-söndag, sju dagar är vi ute och åker tillsammans.
Anmäl dig fort om du vill med, denna resa blir alltid fullbokad snabbt.

9.400:-
Ledsagning 4.900:- om du delarmed fem andra resenärer.

I priset ingår resa med minibuss sju dagar, träff och avlämning på
Centralstationen i Stockholm, helpension (frukost, lunch, middag,
fika, inträden till minst tre parker/attraktioner, boende roliga
och mysiga kvällar, tillfälle till billig shopping, stopp på ett flertal
sevärdheter.

i 

a 

USA – Florida – Disney  

  

 

I priset ingår fl ygresa Arlanda–Kanarieöarna t/r, boende sju nätter,
helpension (frukost, lunch och middag), rolig shopping.   

  

19.900:-
Ledsagning 10.400:- om du delarmed fem andra resenärer.

9.900:–
Ledsagning 5.600:- om du delarmed fem andra resenärer.

januari 2016

 

Kanarieöarna

I priset ingår flygresa Arlanda - Orlanda i Florida t/r.
Helpension med frukost, lunch, middagar, snacks, mellanmål, 
all inclusive. Spännande utflykter och rolig shopping.
Mina resor-överraskning.

Mina resor-överraskning

14 dagar avresa september 2015

Många vill tillbaka till USA, så nu åker vi igen. Vi åker till Orlando som ligger i Florida.
Här finns ett otroligt utbud av nöjesparker, shopping, god mat från hela världen.
Sol och bad i massor, boende med helpension som vanligt och vi hyr en minibuss så vi
kan åka till alla nöjesparker som vi vill:
Disney, Universal Sea World med ”Rädda Willy”, besöka alligatorfarmer, åka i träsket med 
svävarbåtar, en helt otrolig upplevelse, besöka Kennedy Space Center där man skjuter upp 
månraketer (NASA) och massor av fler ställen.
Shoppingen är bäst och billigast här. Bara äkta märkesvaror till en bråkdel av vad de kostar 
hemma.
Detta är vår mest påkostade resa.

När det är som gråast och kallast här hemma åker vi till södern och värmen. Det är ett helt 
fantastiskt klimat, lite som en svensk sommar med runt 20–25 grader i luften, alltså inte så 
tryckande hett. Det är perfekt för oss som vill kunna gå runt i shorts och linne på dagarna. 
Dessutom är det lite kul att vara brun när de där hemma är bleka som lakan... Hotellet är 
riktigt bra, sköna sängar, fräsch och god mat och fika. Det ligger nära stranden, har en bra 
pool och nära till Centrum.
Shopping kommer vi att hinna med också.
Det blir dans på Costa Del Sol, den svenska dansrestaurangen och diverse
besök på pubar med levande musik.

Det finns platser kvar till denna resan,
men man bör anmäla sig fort.

Anmälan 2015
Jag vill åka till .............................................................................................................................

Namn .........................................................................................................................................

Adress ........................................................................................................................................

Postnummer..................................... Postort..........................................................................

Telefon hem................................................................................................................................

E-mail .........................................................................................................................................

Personnummer ...........................................................................................................................

Telefon till anhörig/gruppbostad................................................................................................

Kontaktperson ............................................................................................................................

Jag delar ledsagare med 2 andra 5 andra egen ledsagare

Jag kan gå  (Sätt ett kryss på skalan) Rullstol Obehindrat

Mediciner ...................................................................................................................................

Sjukdomar ..................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Bra att veta om mig ...................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Detta behöver jag extra hjälp med  ............................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Önskar avbeställningsskydd - 300 kronor Ja Nej

152015

2015,

Om du betalar resan innan den 30 december 2014 får du 500 kronor i rabatt.
Ett bra tillfälle att spara pengar – missa inte detta!

I priset ingår resa från Stockholm till Gotlands östkust, mat på
Gotlandsfärjan, diverse utflykter på Gotland med vår minibuss,
logi med helpension på pensionat, roliga och mysiga kvällar med
musikunderhållning och dans.

 
 

Glöm inte att besöka www.minaresor.nu 

8.400:-

Gotland 22–28 juni 2015

hela tiden, så det kommer bli gott om utflykter runt ön och det finns massor att upptäcka
även för de som varit här tidigare. Passa på att skaffa en solbränna tidigt i år, Gotland är

t

riktigt badparadis med en del hålligång för de som vill ha det annars kan man bara ta det
              s
                             önskemål!

 

Göteborg - Liseberg - Danmark -
Västkusten 

med fem andra resenärer.

blir en heldag! Shopping, god mat och massor av äventyr. En kväll åker vi ut och

 
 

  
  njuta av levande musik och kanske dansa lite.

8.900:-
med fem andra resenärer.

I priset ingår e

l
annat.

6–12 juli 2015

    
 

Mallorca slutet av maj 2015

Hit har vi åkt i nio år nu och har alltid haft det alldeles underbart. Möt sommaren i ett
varmt och underbart land. Dock har det inte hunnit bli stekande hett ännu så vi som är
ovana vid värme kan klara oss utan att förgås men ändå skaffa en snygg solbränna innan
den svenska sommaren kommit igång. Vi flyger hit från Arlanda och stannar sju nätter. 
Vi bor på ett hotell med uppvärmd pool så om man vill bada och tycker att havet är för
kallt kan man bada i poolen. De har fantastisk mat med en hel del specialiteér från denna
vackra ö och massor av mat från hela världen. Paraplydrinkarna går heller inte av för
hackor och svalkar gott när man blir varm. Vi har bara tolv platser hit, så boka snabbt, förra 
året tog de slut. Det är helpension på hotellet som vanligt.

I priset ingår  Flygresa Arlanda–Mallorca t/r, buss till hotell

 
 

Thailand denna resan är på 14 dagar...

  

16.900:-
Ledsagning 10.400:- om du delarmed fem andra resenärer.

 

9.900:–

Detta är ett fantastiskt land med otroligt vänliga människor, vacker natur, god mat och
klimatet är perfekt. Vi åker i september, det är lite varmare än en svensk sommar. Vi bor på
hotell med pool, alla måltider ingår naturligtvis.
Man kan rida på elefant, se på ormshow, apshow, besöka ett Thailändskt tempel med
buddistmunkar, eller bara softa och skaffa sig en vacker solbränna.
Det är dessutom mycket billigt här, så passa på att shoppa kläder. Passa också på att unna
dig massage, underbart gott och mycket billigt.

Det finns bara 12 platser och jag tror att det kommer att bli fullt fort, så skynda dig med din
anmälan om du vill åka med!

I priset ingår flygresa till Thailand t/r, helpension (all mat och 

augusti/september

dryck ingår), boende på hotell, flera utfkykter
Mina resor-överraskning.

boende på hotell, helpension med frukost, lunch, middag och
diverse fika, roliga och mysiga kvällar förhoppningsvis med
musik och dans, tillfälle till rolig och billig shopping.
Mina resor-överraskning.

Ledsagning 5.600:- om du delarmed fem andra resenärer.

Malung Dansbandsvecka 13–19 juli 2015

Välkommen att följa med till Malung och svänga dina lurviga... Det är fullt hålligång på
dansbanorna sex kvällar. Alla de stora dansbanden är här. De har sex olika orkestrar som
spelar non-stop varje kväll och diskotek och trubadurer. Gillar du levande musik så har du
kommit helt rätt! Vi åker med lyxbuss och kan använda den för utflykter i omgivningarna.
Malung ligger i Dalarna och finns en del att se, fäbodar och dalahästtillverkning. Inne
i Malung har de en stor scen där massor av kända och okända artister uppträder med
början klockan 12 varje dag. De har ett späckat program och stämningen brukar vara glad
och trevlig redan på förmiddagen. Det finns gott om butiker att shoppa i, inte minst skinn
som de säljer billigt i Malung. Skivor, tröjor, jackor och annat med ditt favoritdansband
finns alltid att köpa inne på festivalområdet till bra priser. Betala tidigt-rabatten gör att
                       detta är en mycket billig resa. Denna resa blev snabbt fullbokad förra året,
så var kvick            så var kvick med bokningen!

I priset ingår bussresa från Stockholm till Malung t/r
helpension (frukost, lunch och middag), utflykt till Nusnäs,
utflykt till en fäbod med café, entré till dansen alla dagar, sex
övernattningar, besök på loppmarknad.

  

 

I priset ingår resa Stockholm-Sunne t/r, boende sex nätter
i Sunne, helpension (frukost, lunch och middag), utfl ykter i och 
omkring Sunne, entré till dansen alla kvällar. Mina resor-överraskning

8.400:–
Ledsagning 4.900:- om du delar

med fem andra resenärer.

8.400:-
Ledsagning 4.900:– om du delar

med fem andra resenärer.

Sunne Dansbandsvecka 20–26 juli 2015

Underbart, vackert, vänligt, svängigt, mysigt, lugnt, stojigt... Det fi nns massor att säga 
om Sunne i  Värmland o ch det mesta är gott. Här är de t ot roligt vackert med dansbanorna 
som ligger vid sjön F ryken. Vi bor fantastiskt fi nt med egen strand! Här är de t p recis som i 
Malung, det är dansen och orkestrarna som gä ller. Alla de stora dansbanden kommer hit 
och de bru kar utse Sveriges bä sta dansband i dansbands-SM. Det fi nns förlustelser på 
festområdet som karuseller, p ilkastning, lot terier etc. Diskotek, karaoke och trubadurer 
fi nns för de som  vill se det ta. Sunne erbjuder shopping på dagarna och mysiga caféer, vi 
gör utfl ykter med vår buss på dagarna t ill olika ställen t ex Mårbacka, fäbodar och mysiga 

fikaställen. Vi kanske grillar i skogen? Det fi nns t illfälle att bada och sola så 
ta med badbyxorna om du  vill. Detta är en resa som har de t mesta. Betala 

tidigt-rabatten gör at t detta är en mycket billig resa.

152015

2015,

Om du betalar resan innan den 30 december 2014 får du 500 kronor i rabatt.
Ett bra tillfälle att spara pengar – missa inte detta!

I priset ingår resa från Stockholm till Gotlands östkust, mat på
Gotlandsfärjan, diverse utflykter på Gotland med vår minibuss,
logi med helpension på pensionat, roliga och mysiga kvällar med
musikunderhållning och dans.

 
 

4 Gotland • Göteborg - Liseberg - Danmark - Västkusten

Glöm inte att besöka www.minaresor.nu 

8.400:-

Gotland 22–28 juni 2015

Ännu ett år på vår mesta semesterö. Här solar, badar och äter vi gott. Vi har en minibuss
hela tiden, så det kommer bli gott om utflykter runt ön och det finns massor att upptäcka
även för de som varit här tidigare. Passa på att skaffa en solbränna tidigt i år, Gotland är
mycket solsäkert. Det är 100 meter till havet och det finns mysiga cafeér, restauranger och
lite små butiker. Vi åker från Norra Bantorget till färjan som tar oss till Visby. Det blir mat
ombord på både dit- och hemvägen. Naturligtvis är det helpension hela resan. Detta är ett
riktigt badparadis med en del hålligång för de som vill ha det annars kan man bara ta det
              lugnt och vila, koppla av och njuta av sin semester. Det finns utrymme för allas
                             önskemål!

 

Göteborg - Liseberg - Danmark -
Västkusten 

Ledsagning 4.900:- om du delar

med fem andra resenärer.

En vecka på västkusten. Salta bad, resa med den stora färjan till Danmark - detta 
blir en heldag! Shopping, god mat och massor av äventyr. En kväll åker vi ut och
kryssar med Strömmas båtar, som serverar skaldjur, och ser mer av skärgården. Ni 
hinner även besöka Älvsborgs Nya Fästning där vi försvarade oss mot danskarna 2   
gånger. Liseberg får vi naturligtvis inte missa. Guidad rundtur i Göteborg hinner vi   
 med också, samt besök på Sveriges äldsta pub - Gamleport, där man kan   
  njuta av levande musik och kanske dansa lite.

8.900:-
Ledsagning 4.900:- om du delar

med fem andra resenärer.

I priset ingår resa från Stockholm - Göteborg t/r. Diverse
utflykter i och omkring Göteborg.Danmarksresa, skärgårdsutflykt,
guidad tur,Lisebergsbesök, skaldjursresa, pub-besök och en del
annat.

6–12 juli 2015

2 Information och finstilt

Information och finstilt
Information om avbeställningsskyddet. Alla pengarna tillbaka om avbeställning
sker 14 dagar eller mer före avresa. Mindre än 14 dagar återbetalas 50 procent
fram till tre dagar före avresa. Vid läkarintyg återbetalas hela resan. Avbeställning
tre dagar före resan återbetalas inte såvida man inte har läkarintyg som styrker 
sjukdom insändes till oss. Mer information medföljer vid bekräftelsen du får efter
att du beställt resan.

Resegarantilagen Vi följer resegarantilagen och har därmed ställt pengar till
förfogande hos Kammarkollegiet. Dessa pengar är till för att våra resenärer inte
skall drabbas om det händer något. Man skall alltid kunna ta sig hem och det ser
denna ”försäkring” till att våra resenärer alltid kan göra. För mer information
om hur detta fungerar kontakta Kammarkollegiet i Stockholm.

Anmälan Var god och fyll i hela anmälningsblanketten så noga som möjligt för att
vi skall erbjuda dig bästa möjliga service och hjälp. Ju mer vi vet desto mer kan vi
göra för att du skall ha det bra och få en resa som du kommer att vara nöjd med.
Det händer ju saker i allas våra liv hela tiden och det är bra för oss att få veta så
mycket som möjligt.

Betalning När du anmäler att du vill med på en resa skickar vi en bekräftelse och
faktura. Man betalar anmälningsavgift inom 14 dagar, resterande belopp på an-
givet datum.

Ändringar Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet om detta
krävs. Det kan hända att saker utanför vår kontroll gör att vi måste ändra i
programmet. Alla ändringar vi gör skall dock sträva efter att bli en förbättring för
resenärerna. Om det blir för få deltagare till en resa kan denna komma att ställas
in. Du erbjuds då att följa med på en annan resa eller så återbetalas alla pengar
till dig.

Kontakt Om du vill ha ett besök med mer information, kontakta oss. Vi planerar
att åka till Stockholm för att besöka lite gruppbostäder under våren för att ge
information och svara på frågor etc.

Hoppas du hittar en resa som du vill göra med oss – vi vill gärna att du åker med!

    
 

Mallorca slutet av maj 2015

Hit har vi åkt i nio år nu och har alltid haft det alldeles underbart. Möt sommaren i ett
varmt och underbart land. Dock har det inte hunnit bli stekande hett ännu så vi som är
ovana vid värme kan klara oss utan att förgås men ändå skaffa en snygg solbränna innan
den svenska sommaren kommit igång. Vi flyger hit från Arlanda och stannar sju nätter. 
Vi bor på ett hotell med uppvärmd pool så om man vill bada och tycker att havet är för
kallt kan man bada i poolen. De har fantastisk mat med en hel del specialiteér från denna
vackra ö och massor av mat från hela världen. Paraplydrinkarna går heller inte av för
hackor och svalkar gott när man blir varm. Vi har bara tolv platser hit, så boka snabbt, förra 
året tog de slut. Det är helpension på hotellet som vanligt.

I priset ingår  Flygresa Arlanda–Mallorca t/r, buss till hotell
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Thailand denna resan är på 14 dagar...

  

16.900:-
Ledsagning 10.400:- om du delarmed fem andra resenärer.

 

9.900:–

Thailand • Mallorca 

Detta är ett fantastiskt land med otroligt vänliga människor, vacker natur, god mat och
klimatet är perfekt. Vi åker i september, det är lite varmare än en svensk sommar. Vi bor på
hotell med pool, alla måltider ingår naturligtvis.
Man kan rida på elefant, se på ormshow, apshow, besöka ett Thailändskt tempel med
buddistmunkar, eller bara softa och skaffa sig en vacker solbränna.
Det är dessutom mycket billigt här, så passa på att shoppa kläder. Passa också på att unna
dig massage, underbart gott och mycket billigt.

Det finns bara 12 platser och jag tror att det kommer att bli fullt fort, så skynda dig med din
anmälan om du vill åka med!

I priset ingår flygresa till Thailand t/r, helpension (all mat och 

augusti/september

dryck ingår), boende på hotell, flera utfkykter
Mina resor-överraskning.

boende på hotell, helpension med frukost, lunch, middag och
diverse fika, roliga och mysiga kvällar förhoppningsvis med
musik och dans, tillfälle till rolig och billig shopping.
Mina resor-överraskning.

Ledsagning 5.600:- om du delarmed fem andra resenärer.

I priset ingår resa från Stockholm till Gotlands östkust, mat på
Gotlandsfärjan, diverse utflykter på Gotland med vår minibuss,
logi med helpension på pensionat, roliga och mysiga kvällar med
musikunderhållning och dans.

 
 

4 Gotland • Göteborg - Liseberg - Danmark - Västkusten

Glöm inte att besöka www.minaresor.nu 

8.400:-

Gotland 22–28 juni 2015

Ännu ett år på vår mesta semesterö. Här solar, badar och äter vi gott. Vi har en minibuss
hela tiden, så det kommer bli gott om utflykter runt ön och det finns massor att upptäcka
även för de som varit här tidigare. Passa på att skaffa en solbränna tidigt i år, Gotland är
mycket solsäkert. Det är 100 meter till havet och det finns mysiga cafeér, restauranger och
lite små butiker. Vi åker från Norra Bantorget till färjan som tar oss till Visby. Det blir mat
ombord på både dit- och hemvägen. Naturligtvis är det helpension hela resan. Detta är ett
riktigt badparadis med en del hålligång för de som vill ha det annars kan man bara ta det
              lugnt och vila, koppla av och njuta av sin semester. Det finns utrymme för allas
                             önskemål!

 

Göteborg - Liseberg - Danmark -
Västkusten 

Ledsagning 4.900:- om du delar

med fem andra resenärer.

En vecka på västkusten. Salta bad, resa med den stora färjan till Danmark - detta 
blir en heldag! Shopping, god mat och massor av äventyr. En kväll åker vi ut och
kryssar med Strömmas båtar, som serverar skaldjur, och ser mer av skärgården. Ni 
hinner även besöka Älvsborgs Nya Fästning där vi försvarade oss mot danskarna 2   
gånger. Liseberg får vi naturligtvis inte missa. Guidad rundtur i Göteborg hinner vi   
 med också, samt besök på Sveriges äldsta pub - Gamleport, där man kan   
  njuta av levande musik och kanske dansa lite.

8.900:-
Ledsagning 4.900:- om du delar

med fem andra resenärer.

I priset ingår resa från Stockholm - Göteborg t/r. Diverse
utflykter i och omkring Göteborg.Danmarksresa, skärgårdsutflykt,
guidad tur,Lisebergsbesök, skaldjursresa, pub-besök och en del
annat.

6–12 juli 2015

Danmark med Legoland och Liseberg 29 juni – 5 juli 2015

Välkommen att följa med till Danmark. Vi stannar några dagar i detta underbara land.
Vi åker hem via Göteborg och passar på att gå på Liseberg. Vi startar som vanligt på Norra
Bantoget, åker genom södra Sverige, över Öresundsbron till Köpenhamn och vidare
till Odense och sagokungen H C Andersens hus och museum. Legoland väntar med ett 
fantastiskt landskap, helt byggt i lego. Det finns massor av karuseller och åkattraktioner.
Här finns det något för alla. Vi bor på hotell alla nätter. Den danska maten är i en klass för
sig. Massor av gott att äta och dricka. De sägs ha gott öl i Danmark! Vi lämnar Danmark
genom att åka färja mellan Fredrikshavn och Göteborg. Vi bor två nätter i Göteborg för att
kunna ha en heldag på Liseberg. Det tar minst en dag att upptäcka Liseberg. Det finns
karuseller för alla, glass, sockervadd, levande musik och shopping. Detta är resan för de
som älskar att vara barnsliga, gillar lite äventyr och god mat!

I priset ingår bussresa från Stockholm till Danmark via
Öresundsbron, hemresa via färja Fredrikshavn–Göteborg, entré till
Legoland och Liseberg, 6 övernattningar varav 2 nätter i Göteborg,
helpension (frukost, lunch och middag), besök i sagokungen HC
Andersens hus i Odense i Danmark.

  
  

 
 

Mini-resor • Danmark 5

9.900:-Ledsagning 4.900:- om du delarmed fem andra resenärer.

  
 

 
 

Mini-resor 13–19 juli 2014

Succén fortsätter! Vi träffas på Norra Bantorget och det blir en minibuss med bara sju
resenärer och två ledsagare. Det får inte plats fler i en minibuss. Vi packar in vårt bagage
och styr dit näsan  pekar. Detta kommer att bli en resa fylld av upplevelser och vi kommer
att bo på hotell efter vägen. Naturligtvis har vi ett program men vi vill vara lite ”hemliga”,
det skall vara många överraskningar på resan. Vi kommer att åka i ett lugnt tempo med
korts dags-etapper. Det blir många stopp för fika,mat och sevärdheter, dessutom en hel
del aktiviteter, mys och musik. God mat får vi inte glömma, det är viktigt! Vi skall besöka
nöjesfält, djurpark, historiska miljöer och så vidare. Detta är en resa för dig som är lite
äventyrlig och vill vara med om en annorlunda resa. Det händer något spännande varje
dag! Vi kommer att vara borta måndag-söndag, sju dagar är vi ute och åker tillsammans.
Anmäl dig fort om du vill med, denna resa blir alltid fullbokad snabbt.

9.400:-
Ledsagning 4.900:- om du delarmed fem andra resenärer.

I priset ingår resa med minibuss sju dagar, träff och avlämning på
Centralstationen i Stockholm, helpension (frukost, lunch, middag,
fika, inträden till minst tre parker/attraktioner, boende roliga
och mysiga kvällar, tillfälle till billig shopping, stopp på ett flertal
sevärdheter.

    
 

Mallorca slutet av maj 2015

Hit har vi åkt i nio år nu och har alltid haft det alldeles underbart. Möt sommaren i ett
varmt och underbart land. Dock har det inte hunnit bli stekande hett ännu så vi som är
ovana vid värme kan klara oss utan att förgås men ändå skaffa en snygg solbränna innan
den svenska sommaren kommit igång. Vi flyger hit från Arlanda och stannar sju nätter. 
Vi bor på ett hotell med uppvärmd pool så om man vill bada och tycker att havet är för
kallt kan man bada i poolen. De har fantastisk mat med en hel del specialiteér från denna
vackra ö och massor av mat från hela världen. Paraplydrinkarna går heller inte av för
hackor och svalkar gott när man blir varm. Vi har bara tolv platser hit, så boka snabbt, förra 
året tog de slut. Det är helpension på hotellet som vanligt.

I priset ingår  Flygresa Arlanda–Mallorca t/r, buss till hotell
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Thailand denna resan är på 14 dagar...

  

16.900:-
Ledsagning 10.400:- om du delarmed fem andra resenärer.

 

9.900:–

Thailand • Mallorca 

Detta är ett fantastiskt land med otroligt vänliga människor, vacker natur, god mat och
klimatet är perfekt. Vi åker i september, det är lite varmare än en svensk sommar. Vi bor på
hotell med pool, alla måltider ingår naturligtvis.
Man kan rida på elefant, se på ormshow, apshow, besöka ett Thailändskt tempel med
buddistmunkar, eller bara softa och skaffa sig en vacker solbränna.
Det är dessutom mycket billigt här, så passa på att shoppa kläder. Passa också på att unna
dig massage, underbart gott och mycket billigt.

Det finns bara 12 platser och jag tror att det kommer att bli fullt fort, så skynda dig med din
anmälan om du vill åka med!

I priset ingår flygresa till Thailand t/r, helpension (all mat och 

augusti/september

dryck ingår), boende på hotell, flera utfkykter
Mina resor-överraskning.

boende på hotell, helpension med frukost, lunch, middag och
diverse fika, roliga och mysiga kvällar förhoppningsvis med
musik och dans, tillfälle till rolig och billig shopping.
Mina resor-överraskning.

Ledsagning 5.600:- om du delarmed fem andra resenärer.

Malung Dansbandsvecka 13–19 juli 2015

Välkommen att följa med till Malung och svänga dina lurviga... Det är fullt hålligång på
dansbanorna sex kvällar. Alla de stora dansbanden är här. De har sex olika orkestrar som
spelar non-stop varje kväll och diskotek och trubadurer. Gillar du levande musik så har du
kommit helt rätt! Vi åker med lyxbuss och kan använda den för utflykter i omgivningarna.
Malung ligger i Dalarna och finns en del att se, fäbodar och dalahästtillverkning. Inne
i Malung har de en stor scen där massor av kända och okända artister uppträder med
början klockan 12 varje dag. De har ett späckat program och stämningen brukar vara glad
och trevlig redan på förmiddagen. Det finns gott om butiker att shoppa i, inte minst skinn
som de säljer billigt i Malung. Skivor, tröjor, jackor och annat med ditt favoritdansband
finns alltid att köpa inne på festivalområdet till bra priser. Betala tidigt-rabatten gör att
                       detta är en mycket billig resa. Denna resa blev snabbt fullbokad förra året,
så var kvick            så var kvick med bokningen!

I priset ingår bussresa från Stockholm till Malung t/r
helpension (frukost, lunch och middag), utflykt till Nusnäs,
utflykt till en fäbod med café, entré till dansen alla dagar, sex
övernattningar, besök på loppmarknad.

  

 

6 Malung • Sunne

I priset ingår resa Stockholm-Sunne t/r, boende sex nätter
i Sunne, helpension (frukost, lunch och middag), utfl ykter i och 
omkring Sunne, entré till dansen alla kvällar. Mina resor-överraskning

8.400:–
Ledsagning 4.900:- om du delar

med fem andra resenärer.

8.400:-
Ledsagning 4.900:– om du delar

med fem andra resenärer.

Sunne Dansbandsvecka 20–26 juli 2015

Underbart, vackert, vänligt, svängigt, mysigt, lugnt, stojigt... Det fi nns massor att säga 
om Sunne i  Värmland o ch det mesta är gott. Här är de t ot roligt vackert med dansbanorna 
som ligger vid sjön F ryken. Vi bor fantastiskt fi nt med egen strand! Här är de t p recis som i 
Malung, det är dansen och orkestrarna som gä ller. Alla de stora dansbanden kommer hit 
och de bru kar utse Sveriges bä sta dansband i dansbands-SM. Det fi nns förlustelser på 
festområdet som karuseller, p ilkastning, lot terier etc. Diskotek, karaoke och trubadurer 
fi nns för de som  vill se det ta. Sunne erbjuder shopping på dagarna och mysiga caféer, vi 
gör utfl ykter med vår buss på dagarna t ill olika ställen t ex Mårbacka, fäbodar och mysiga 

fikaställen. Vi kanske grillar i skogen? Det fi nns t illfälle att bada och sola så 
ta med badbyxorna om du  vill. Detta är en resa som har de t mesta. Betala 

tidigt-rabatten gör at t detta är en mycket billig resa.

USA – Florida – Disney  

  

 

I priset ingår fl ygresa Arlanda–Kanarieöarna t/r, boende sju nätter,
helpension (frukost, lunch och middag), rolig shopping.   
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19.900:-
Ledsagning 10.400:- om du delarmed fem andra resenärer.

9.900:–
Ledsagning 5.600:- om du delarmed fem andra resenärer.

januari 2016

 

Kanarieöarna

I priset ingår flygresa Arlanda - Orlanda i Florida t/r.
Helpension med frukost, lunch, middagar, snacks, mellanmål, 
all inclusive. Spännande utflykter och rolig shopping.
Mina resor-överraskning.

USA • Kanarieöarna

Mina resor-överraskning

14 dagar avresa september 2015

Många vill tillbaka till USA, så nu åker vi igen. Vi åker till Orlando som ligger i Florida.
Här finns ett otroligt utbud av nöjesparker, shopping, god mat från hela världen.
Sol och bad i massor, boende med helpension som vanligt och vi hyr en minibuss så vi
kan åka till alla nöjesparker som vi vill:
Disney, Universal Sea World med ”Rädda Willy”, besöka alligatorfarmer, åka i träsket med 
svävarbåtar, en helt otrolig upplevelse, besöka Kennedy Space Center där man skjuter upp 
månraketer (NASA) och massor av fler ställen.
Shoppingen är bäst och billigast här. Bara äkta märkesvaror till en bråkdel av vad de kostar 
hemma.
Detta är vår mest påkostade resa.

När det är som gråast och kallast här hemma åker vi till södern och värmen. Det är ett helt 
fantastiskt klimat, lite som en svensk sommar med runt 20–25 grader i luften, alltså inte så 
tryckande hett. Det är perfekt för oss som vill kunna gå runt i shorts och linne på dagarna. 
Dessutom är det lite kul att vara brun när de där hemma är bleka som lakan... Hotellet är 
riktigt bra, sköna sängar, fräsch och god mat och fika. Det ligger nära stranden, har en bra 
pool och nära till Centrum.
Shopping kommer vi att hinna med också.
Det blir dans på Costa Del Sol, den svenska dansrestaurangen och diverse
besök på pubar med levande musik.

Det finns platser kvar till denna resan,
men man bör anmäla sig fort.

Anmälan 2015
Jag vill åka till .............................................................................................................................

Namn .........................................................................................................................................

Adress ........................................................................................................................................

Postnummer..................................... Postort..........................................................................

Telefon hem................................................................................................................................

E-mail .........................................................................................................................................

Personnummer ...........................................................................................................................

Telefon till anhörig/gruppbostad................................................................................................

Kontaktperson ............................................................................................................................

Jag delar ledsagare med 2 andra 5 andra egen ledsagare

Jag kan gå  (Sätt ett kryss på skalan) Rullstol Obehindrat

Mediciner ...................................................................................................................................

Sjukdomar ..................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Bra att veta om mig ...................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Detta behöver jag extra hjälp med  ............................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Önskar avbeställningsskydd - 300 kronor Ja Nej
3 4  ·  U N I K



Information och finstilt
Information om avbeställningsskyddet. Alla pengarna tillbaka om avbeställning
sker 14 dagar eller mer före avresa. Mindre än 14 dagar återbetalas 50 procent
fram till tre dagar före avresa. Vid läkarintyg återbetalas hela resan. Avbeställning
tre dagar före resan återbetalas inte såvida man inte har läkarintyg som styrker 
sjukdom insändes till oss. Mer information medföljer vid bekräftelsen du får efter
att du beställt resan.

Resegarantilagen Vi följer resegarantilagen och har därmed ställt pengar till
förfogande hos Kammarkollegiet. Dessa pengar är till för att våra resenärer inte
skall drabbas om det händer något. Man skall alltid kunna ta sig hem och det ser
denna ”försäkring” till att våra resenärer alltid kan göra. För mer information
om hur detta fungerar kontakta Kammarkollegiet i Stockholm.

Anmälan Var god och fyll i hela anmälningsblanketten så noga som möjligt för att
vi skall erbjuda dig bästa möjliga service och hjälp. Ju mer vi vet desto mer kan vi
göra för att du skall ha det bra och få en resa som du kommer att vara nöjd med.
Det händer ju saker i allas våra liv hela tiden och det är bra för oss att få veta så
mycket som möjligt.

Betalning När du anmäler att du vill med på en resa skickar vi en bekräftelse och
faktura. Man betalar anmälningsavgift inom 14 dagar, resterande belopp på an-
givet datum.

Ändringar Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet om detta
krävs. Det kan hända att saker utanför vår kontroll gör att vi måste ändra i
programmet. Alla ändringar vi gör skall dock sträva efter att bli en förbättring för
resenärerna. Om det blir för få deltagare till en resa kan denna komma att ställas
in. Du erbjuds då att följa med på en annan resa eller så återbetalas alla pengar
till dig.

Kontakt Om du vill ha ett besök med mer information, kontakta oss. Vi planerar
att åka till Stockholm för att besöka lite gruppbostäder under våren för att ge
information och svara på frågor etc.

Hoppas du hittar en resa som du vill göra med oss – vi vill gärna att du åker med!

Danmark med Legoland och Liseberg 29 juni – 5 juli 2015

Välkommen att följa med till Danmark. Vi stannar några dagar i detta underbara land.
Vi åker hem via Göteborg och passar på att gå på Liseberg. Vi startar som vanligt på Norra
Bantoget, åker genom södra Sverige, över Öresundsbron till Köpenhamn och vidare
till Odense och sagokungen H C Andersens hus och museum. Legoland väntar med ett 
fantastiskt landskap, helt byggt i lego. Det finns massor av karuseller och åkattraktioner.
Här finns det något för alla. Vi bor på hotell alla nätter. Den danska maten är i en klass för
sig. Massor av gott att äta och dricka. De sägs ha gott öl i Danmark! Vi lämnar Danmark
genom att åka färja mellan Fredrikshavn och Göteborg. Vi bor två nätter i Göteborg för att
kunna ha en heldag på Liseberg. Det tar minst en dag att upptäcka Liseberg. Det finns
karuseller för alla, glass, sockervadd, levande musik och shopping. Detta är resan för de
som älskar att vara barnsliga, gillar lite äventyr och god mat!

I priset ingår bussresa från Stockholm till Danmark via
Öresundsbron, hemresa via färja Fredrikshavn–Göteborg, entré till
Legoland och Liseberg, 6 övernattningar varav 2 nätter i Göteborg,
helpension (frukost, lunch och middag), besök i sagokungen HC
Andersens hus i Odense i Danmark.

  
  

 
 

9.900:-Ledsagning 4.900:- om du delarmed fem andra resenärer.

Mini-resor 13–19 juli 2014

Succén fortsätter! Vi träffas på Norra Bantorget och det blir en minibuss med bara sju
resenärer och två ledsagare. Det får inte plats fler i en minibuss. Vi packar in vårt bagage
och styr dit näsan  pekar. Detta kommer att bli en resa fylld av upplevelser och vi kommer
att bo på hotell efter vägen. Naturligtvis har vi ett program men vi vill vara lite ”hemliga”,
det skall vara många överraskningar på resan. Vi kommer att åka i ett lugnt tempo med
korts dags-etapper. Det blir många stopp för fika,mat och sevärdheter, dessutom en hel
del aktiviteter, mys och musik. God mat får vi inte glömma, det är viktigt! Vi skall besöka
nöjesfält, djurpark, historiska miljöer och så vidare. Detta är en resa för dig som är lite
äventyrlig och vill vara med om en annorlunda resa. Det händer något spännande varje
dag! Vi kommer att vara borta måndag-söndag, sju dagar är vi ute och åker tillsammans.
Anmäl dig fort om du vill med, denna resa blir alltid fullbokad snabbt.

9.400:-
Ledsagning 4.900:- om du delarmed fem andra resenärer.

I priset ingår resa med minibuss sju dagar, träff och avlämning på
Centralstationen i Stockholm, helpension (frukost, lunch, middag,
fika, inträden till minst tre parker/attraktioner, boende roliga
och mysiga kvällar, tillfälle till billig shopping, stopp på ett flertal
sevärdheter.

i 

a 

USA – Florida – Disney  

  

 

I priset ingår fl ygresa Arlanda–Kanarieöarna t/r, boende sju nätter,
helpension (frukost, lunch och middag), rolig shopping.   

  

19.900:-
Ledsagning 10.400:- om du delarmed fem andra resenärer.

9.900:–
Ledsagning 5.600:- om du delarmed fem andra resenärer.

januari 2016

 

Kanarieöarna

I priset ingår flygresa Arlanda - Orlanda i Florida t/r.
Helpension med frukost, lunch, middagar, snacks, mellanmål, 
all inclusive. Spännande utflykter och rolig shopping.
Mina resor-överraskning.

Mina resor-överraskning

14 dagar avresa september 2015

Många vill tillbaka till USA, så nu åker vi igen. Vi åker till Orlando som ligger i Florida.
Här finns ett otroligt utbud av nöjesparker, shopping, god mat från hela världen.
Sol och bad i massor, boende med helpension som vanligt och vi hyr en minibuss så vi
kan åka till alla nöjesparker som vi vill:
Disney, Universal Sea World med ”Rädda Willy”, besöka alligatorfarmer, åka i träsket med 
svävarbåtar, en helt otrolig upplevelse, besöka Kennedy Space Center där man skjuter upp 
månraketer (NASA) och massor av fler ställen.
Shoppingen är bäst och billigast här. Bara äkta märkesvaror till en bråkdel av vad de kostar 
hemma.
Detta är vår mest påkostade resa.

När det är som gråast och kallast här hemma åker vi till södern och värmen. Det är ett helt 
fantastiskt klimat, lite som en svensk sommar med runt 20–25 grader i luften, alltså inte så 
tryckande hett. Det är perfekt för oss som vill kunna gå runt i shorts och linne på dagarna. 
Dessutom är det lite kul att vara brun när de där hemma är bleka som lakan... Hotellet är 
riktigt bra, sköna sängar, fräsch och god mat och fika. Det ligger nära stranden, har en bra 
pool och nära till Centrum.
Shopping kommer vi att hinna med också.
Det blir dans på Costa Del Sol, den svenska dansrestaurangen och diverse
besök på pubar med levande musik.

Det finns platser kvar till denna resan,
men man bör anmäla sig fort.

Anmälan 2015
Jag vill åka till .............................................................................................................................

Namn .........................................................................................................................................

Adress ........................................................................................................................................

Postnummer..................................... Postort..........................................................................

Telefon hem................................................................................................................................

E-mail .........................................................................................................................................

Personnummer ...........................................................................................................................

Telefon till anhörig/gruppbostad................................................................................................

Kontaktperson ............................................................................................................................

Jag delar ledsagare med 2 andra 5 andra egen ledsagare

Jag kan gå  (Sätt ett kryss på skalan) Rullstol Obehindrat

Mediciner ...................................................................................................................................

Sjukdomar ..................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Bra att veta om mig ...................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Detta behöver jag extra hjälp med  ............................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Önskar avbeställningsskydd - 300 kronor Ja Nej

152015

2015,

Om du betalar resan innan den 30 december 2014 får du 500 kronor i rabatt.
Ett bra tillfälle att spara pengar – missa inte detta!

I priset ingår resa från Stockholm till Gotlands östkust, mat på
Gotlandsfärjan, diverse utflykter på Gotland med vår minibuss,
logi med helpension på pensionat, roliga och mysiga kvällar med
musikunderhållning och dans.

 
 

Glöm inte att besöka www.minaresor.nu 

8.400:-

Gotland 22–28 juni 2015

hela tiden, så det kommer bli gott om utflykter runt ön och det finns massor att upptäcka
även för de som varit här tidigare. Passa på att skaffa en solbränna tidigt i år, Gotland är

t

riktigt badparadis med en del hålligång för de som vill ha det annars kan man bara ta det
              s
                             önskemål!

 

Göteborg - Liseberg - Danmark -
Västkusten 

med fem andra resenärer.

blir en heldag! Shopping, god mat och massor av äventyr. En kväll åker vi ut och

 
 

  
  njuta av levande musik och kanske dansa lite.

8.900:-
med fem andra resenärer.

I priset ingår e

l
annat.

6–12 juli 2015

    
 

Mallorca slutet av maj 2015

Hit har vi åkt i nio år nu och har alltid haft det alldeles underbart. Möt sommaren i ett
varmt och underbart land. Dock har det inte hunnit bli stekande hett ännu så vi som är
ovana vid värme kan klara oss utan att förgås men ändå skaffa en snygg solbränna innan
den svenska sommaren kommit igång. Vi flyger hit från Arlanda och stannar sju nätter. 
Vi bor på ett hotell med uppvärmd pool så om man vill bada och tycker att havet är för
kallt kan man bada i poolen. De har fantastisk mat med en hel del specialiteér från denna
vackra ö och massor av mat från hela världen. Paraplydrinkarna går heller inte av för
hackor och svalkar gott när man blir varm. Vi har bara tolv platser hit, så boka snabbt, förra 
året tog de slut. Det är helpension på hotellet som vanligt.

I priset ingår  Flygresa Arlanda–Mallorca t/r, buss till hotell

 
 

Thailand denna resan är på 14 dagar...

  

16.900:-
Ledsagning 10.400:- om du delarmed fem andra resenärer.

 

9.900:–

Detta är ett fantastiskt land med otroligt vänliga människor, vacker natur, god mat och
klimatet är perfekt. Vi åker i september, det är lite varmare än en svensk sommar. Vi bor på
hotell med pool, alla måltider ingår naturligtvis.
Man kan rida på elefant, se på ormshow, apshow, besöka ett Thailändskt tempel med
buddistmunkar, eller bara softa och skaffa sig en vacker solbränna.
Det är dessutom mycket billigt här, så passa på att shoppa kläder. Passa också på att unna
dig massage, underbart gott och mycket billigt.

Det finns bara 12 platser och jag tror att det kommer att bli fullt fort, så skynda dig med din
anmälan om du vill åka med!

I priset ingår flygresa till Thailand t/r, helpension (all mat och 

augusti/september

dryck ingår), boende på hotell, flera utfkykter
Mina resor-överraskning.

boende på hotell, helpension med frukost, lunch, middag och
diverse fika, roliga och mysiga kvällar förhoppningsvis med
musik och dans, tillfälle till rolig och billig shopping.
Mina resor-överraskning.

Ledsagning 5.600:- om du delarmed fem andra resenärer.

Malung Dansbandsvecka 13–19 juli 2015

Välkommen att följa med till Malung och svänga dina lurviga... Det är fullt hålligång på
dansbanorna sex kvällar. Alla de stora dansbanden är här. De har sex olika orkestrar som
spelar non-stop varje kväll och diskotek och trubadurer. Gillar du levande musik så har du
kommit helt rätt! Vi åker med lyxbuss och kan använda den för utflykter i omgivningarna.
Malung ligger i Dalarna och finns en del att se, fäbodar och dalahästtillverkning. Inne
i Malung har de en stor scen där massor av kända och okända artister uppträder med
början klockan 12 varje dag. De har ett späckat program och stämningen brukar vara glad
och trevlig redan på förmiddagen. Det finns gott om butiker att shoppa i, inte minst skinn
som de säljer billigt i Malung. Skivor, tröjor, jackor och annat med ditt favoritdansband
finns alltid att köpa inne på festivalområdet till bra priser. Betala tidigt-rabatten gör att
                       detta är en mycket billig resa. Denna resa blev snabbt fullbokad förra året,
så var kvick            så var kvick med bokningen!

I priset ingår bussresa från Stockholm till Malung t/r
helpension (frukost, lunch och middag), utflykt till Nusnäs,
utflykt till en fäbod med café, entré till dansen alla dagar, sex
övernattningar, besök på loppmarknad.

  

 

I priset ingår resa Stockholm-Sunne t/r, boende sex nätter
i Sunne, helpension (frukost, lunch och middag), utfl ykter i och 
omkring Sunne, entré till dansen alla kvällar. Mina resor-överraskning

8.400:–
Ledsagning 4.900:- om du delar

med fem andra resenärer.

8.400:-
Ledsagning 4.900:– om du delar

med fem andra resenärer.

Sunne Dansbandsvecka 20–26 juli 2015

Underbart, vackert, vänligt, svängigt, mysigt, lugnt, stojigt... Det fi nns massor att säga 
om Sunne i  Värmland o ch det mesta är gott. Här är de t ot roligt vackert med dansbanorna 
som ligger vid sjön F ryken. Vi bor fantastiskt fi nt med egen strand! Här är de t p recis som i 
Malung, det är dansen och orkestrarna som gä ller. Alla de stora dansbanden kommer hit 
och de bru kar utse Sveriges bä sta dansband i dansbands-SM. Det fi nns förlustelser på 
festområdet som karuseller, p ilkastning, lot terier etc. Diskotek, karaoke och trubadurer 
fi nns för de som  vill se det ta. Sunne erbjuder shopping på dagarna och mysiga caféer, vi 
gör utfl ykter med vår buss på dagarna t ill olika ställen t ex Mårbacka, fäbodar och mysiga 

fikaställen. Vi kanske grillar i skogen? Det fi nns t illfälle att bada och sola så 
ta med badbyxorna om du  vill. Detta är en resa som har de t mesta. Betala 

tidigt-rabatten gör at t detta är en mycket billig resa.

152015

2015,

Om du betalar resan innan den 30 december 2014 får du 500 kronor i rabatt.
Ett bra tillfälle att spara pengar – missa inte detta!

I priset ingår resa från Stockholm till Gotlands östkust, mat på
Gotlandsfärjan, diverse utflykter på Gotland med vår minibuss,
logi med helpension på pensionat, roliga och mysiga kvällar med
musikunderhållning och dans.

 
 

4 Gotland • Göteborg - Liseberg - Danmark - Västkusten

Glöm inte att besöka www.minaresor.nu 

8.400:-

Gotland 22–28 juni 2015

Ännu ett år på vår mesta semesterö. Här solar, badar och äter vi gott. Vi har en minibuss
hela tiden, så det kommer bli gott om utflykter runt ön och det finns massor att upptäcka
även för de som varit här tidigare. Passa på att skaffa en solbränna tidigt i år, Gotland är
mycket solsäkert. Det är 100 meter till havet och det finns mysiga cafeér, restauranger och
lite små butiker. Vi åker från Norra Bantorget till färjan som tar oss till Visby. Det blir mat
ombord på både dit- och hemvägen. Naturligtvis är det helpension hela resan. Detta är ett
riktigt badparadis med en del hålligång för de som vill ha det annars kan man bara ta det
              lugnt och vila, koppla av och njuta av sin semester. Det finns utrymme för allas
                             önskemål!

 

Göteborg - Liseberg - Danmark -
Västkusten 

Ledsagning 4.900:- om du delar

med fem andra resenärer.

En vecka på västkusten. Salta bad, resa med den stora färjan till Danmark - detta 
blir en heldag! Shopping, god mat och massor av äventyr. En kväll åker vi ut och
kryssar med Strömmas båtar, som serverar skaldjur, och ser mer av skärgården. Ni 
hinner även besöka Älvsborgs Nya Fästning där vi försvarade oss mot danskarna 2   
gånger. Liseberg får vi naturligtvis inte missa. Guidad rundtur i Göteborg hinner vi   
 med också, samt besök på Sveriges äldsta pub - Gamleport, där man kan   
  njuta av levande musik och kanske dansa lite.

8.900:-
Ledsagning 4.900:- om du delar

med fem andra resenärer.

I priset ingår resa från Stockholm - Göteborg t/r. Diverse
utflykter i och omkring Göteborg.Danmarksresa, skärgårdsutflykt,
guidad tur,Lisebergsbesök, skaldjursresa, pub-besök och en del
annat.

6–12 juli 2015

2 Information och finstilt

Information och finstilt
Information om avbeställningsskyddet. Alla pengarna tillbaka om avbeställning
sker 14 dagar eller mer före avresa. Mindre än 14 dagar återbetalas 50 procent
fram till tre dagar före avresa. Vid läkarintyg återbetalas hela resan. Avbeställning
tre dagar före resan återbetalas inte såvida man inte har läkarintyg som styrker 
sjukdom insändes till oss. Mer information medföljer vid bekräftelsen du får efter
att du beställt resan.

Resegarantilagen Vi följer resegarantilagen och har därmed ställt pengar till
förfogande hos Kammarkollegiet. Dessa pengar är till för att våra resenärer inte
skall drabbas om det händer något. Man skall alltid kunna ta sig hem och det ser
denna ”försäkring” till att våra resenärer alltid kan göra. För mer information
om hur detta fungerar kontakta Kammarkollegiet i Stockholm.

Anmälan Var god och fyll i hela anmälningsblanketten så noga som möjligt för att
vi skall erbjuda dig bästa möjliga service och hjälp. Ju mer vi vet desto mer kan vi
göra för att du skall ha det bra och få en resa som du kommer att vara nöjd med.
Det händer ju saker i allas våra liv hela tiden och det är bra för oss att få veta så
mycket som möjligt.

Betalning När du anmäler att du vill med på en resa skickar vi en bekräftelse och
faktura. Man betalar anmälningsavgift inom 14 dagar, resterande belopp på an-
givet datum.

Ändringar Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet om detta
krävs. Det kan hända att saker utanför vår kontroll gör att vi måste ändra i
programmet. Alla ändringar vi gör skall dock sträva efter att bli en förbättring för
resenärerna. Om det blir för få deltagare till en resa kan denna komma att ställas
in. Du erbjuds då att följa med på en annan resa eller så återbetalas alla pengar
till dig.

Kontakt Om du vill ha ett besök med mer information, kontakta oss. Vi planerar
att åka till Stockholm för att besöka lite gruppbostäder under våren för att ge
information och svara på frågor etc.

Hoppas du hittar en resa som du vill göra med oss – vi vill gärna att du åker med!

    
 

Mallorca slutet av maj 2015

Hit har vi åkt i nio år nu och har alltid haft det alldeles underbart. Möt sommaren i ett
varmt och underbart land. Dock har det inte hunnit bli stekande hett ännu så vi som är
ovana vid värme kan klara oss utan att förgås men ändå skaffa en snygg solbränna innan
den svenska sommaren kommit igång. Vi flyger hit från Arlanda och stannar sju nätter. 
Vi bor på ett hotell med uppvärmd pool så om man vill bada och tycker att havet är för
kallt kan man bada i poolen. De har fantastisk mat med en hel del specialiteér från denna
vackra ö och massor av mat från hela världen. Paraplydrinkarna går heller inte av för
hackor och svalkar gott när man blir varm. Vi har bara tolv platser hit, så boka snabbt, förra 
året tog de slut. Det är helpension på hotellet som vanligt.

I priset ingår  Flygresa Arlanda–Mallorca t/r, buss till hotell

 
 

3

Thailand denna resan är på 14 dagar...

  

16.900:-
Ledsagning 10.400:- om du delarmed fem andra resenärer.

 

9.900:–

Thailand • Mallorca 

Detta är ett fantastiskt land med otroligt vänliga människor, vacker natur, god mat och
klimatet är perfekt. Vi åker i september, det är lite varmare än en svensk sommar. Vi bor på
hotell med pool, alla måltider ingår naturligtvis.
Man kan rida på elefant, se på ormshow, apshow, besöka ett Thailändskt tempel med
buddistmunkar, eller bara softa och skaffa sig en vacker solbränna.
Det är dessutom mycket billigt här, så passa på att shoppa kläder. Passa också på att unna
dig massage, underbart gott och mycket billigt.

Det finns bara 12 platser och jag tror att det kommer att bli fullt fort, så skynda dig med din
anmälan om du vill åka med!

I priset ingår flygresa till Thailand t/r, helpension (all mat och 

augusti/september

dryck ingår), boende på hotell, flera utfkykter
Mina resor-överraskning.

boende på hotell, helpension med frukost, lunch, middag och
diverse fika, roliga och mysiga kvällar förhoppningsvis med
musik och dans, tillfälle till rolig och billig shopping.
Mina resor-överraskning.

Ledsagning 5.600:- om du delarmed fem andra resenärer.

I priset ingår resa från Stockholm till Gotlands östkust, mat på
Gotlandsfärjan, diverse utflykter på Gotland med vår minibuss,
logi med helpension på pensionat, roliga och mysiga kvällar med
musikunderhållning och dans.

 
 

4 Gotland • Göteborg - Liseberg - Danmark - Västkusten

Glöm inte att besöka www.minaresor.nu 

8.400:-

Gotland 22–28 juni 2015

Ännu ett år på vår mesta semesterö. Här solar, badar och äter vi gott. Vi har en minibuss
hela tiden, så det kommer bli gott om utflykter runt ön och det finns massor att upptäcka
även för de som varit här tidigare. Passa på att skaffa en solbränna tidigt i år, Gotland är
mycket solsäkert. Det är 100 meter till havet och det finns mysiga cafeér, restauranger och
lite små butiker. Vi åker från Norra Bantorget till färjan som tar oss till Visby. Det blir mat
ombord på både dit- och hemvägen. Naturligtvis är det helpension hela resan. Detta är ett
riktigt badparadis med en del hålligång för de som vill ha det annars kan man bara ta det
              lugnt och vila, koppla av och njuta av sin semester. Det finns utrymme för allas
                             önskemål!

 

Göteborg - Liseberg - Danmark -
Västkusten 

Ledsagning 4.900:- om du delar

med fem andra resenärer.

En vecka på västkusten. Salta bad, resa med den stora färjan till Danmark - detta 
blir en heldag! Shopping, god mat och massor av äventyr. En kväll åker vi ut och
kryssar med Strömmas båtar, som serverar skaldjur, och ser mer av skärgården. Ni 
hinner även besöka Älvsborgs Nya Fästning där vi försvarade oss mot danskarna 2   
gånger. Liseberg får vi naturligtvis inte missa. Guidad rundtur i Göteborg hinner vi   
 med också, samt besök på Sveriges äldsta pub - Gamleport, där man kan   
  njuta av levande musik och kanske dansa lite.

8.900:-
Ledsagning 4.900:- om du delar

med fem andra resenärer.

I priset ingår resa från Stockholm - Göteborg t/r. Diverse
utflykter i och omkring Göteborg.Danmarksresa, skärgårdsutflykt,
guidad tur,Lisebergsbesök, skaldjursresa, pub-besök och en del
annat.

6–12 juli 2015

Danmark med Legoland och Liseberg 29 juni – 5 juli 2015

Välkommen att följa med till Danmark. Vi stannar några dagar i detta underbara land.
Vi åker hem via Göteborg och passar på att gå på Liseberg. Vi startar som vanligt på Norra
Bantoget, åker genom södra Sverige, över Öresundsbron till Köpenhamn och vidare
till Odense och sagokungen H C Andersens hus och museum. Legoland väntar med ett 
fantastiskt landskap, helt byggt i lego. Det finns massor av karuseller och åkattraktioner.
Här finns det något för alla. Vi bor på hotell alla nätter. Den danska maten är i en klass för
sig. Massor av gott att äta och dricka. De sägs ha gott öl i Danmark! Vi lämnar Danmark
genom att åka färja mellan Fredrikshavn och Göteborg. Vi bor två nätter i Göteborg för att
kunna ha en heldag på Liseberg. Det tar minst en dag att upptäcka Liseberg. Det finns
karuseller för alla, glass, sockervadd, levande musik och shopping. Detta är resan för de
som älskar att vara barnsliga, gillar lite äventyr och god mat!

I priset ingår bussresa från Stockholm till Danmark via
Öresundsbron, hemresa via färja Fredrikshavn–Göteborg, entré till
Legoland och Liseberg, 6 övernattningar varav 2 nätter i Göteborg,
helpension (frukost, lunch och middag), besök i sagokungen HC
Andersens hus i Odense i Danmark.

  
  

 
 

Mini-resor • Danmark 5

9.900:-Ledsagning 4.900:- om du delarmed fem andra resenärer.

  
 

 
 

Mini-resor 13–19 juli 2014

Succén fortsätter! Vi träffas på Norra Bantorget och det blir en minibuss med bara sju
resenärer och två ledsagare. Det får inte plats fler i en minibuss. Vi packar in vårt bagage
och styr dit näsan  pekar. Detta kommer att bli en resa fylld av upplevelser och vi kommer
att bo på hotell efter vägen. Naturligtvis har vi ett program men vi vill vara lite ”hemliga”,
det skall vara många överraskningar på resan. Vi kommer att åka i ett lugnt tempo med
korts dags-etapper. Det blir många stopp för fika,mat och sevärdheter, dessutom en hel
del aktiviteter, mys och musik. God mat får vi inte glömma, det är viktigt! Vi skall besöka
nöjesfält, djurpark, historiska miljöer och så vidare. Detta är en resa för dig som är lite
äventyrlig och vill vara med om en annorlunda resa. Det händer något spännande varje
dag! Vi kommer att vara borta måndag-söndag, sju dagar är vi ute och åker tillsammans.
Anmäl dig fort om du vill med, denna resa blir alltid fullbokad snabbt.

9.400:-
Ledsagning 4.900:- om du delarmed fem andra resenärer.

I priset ingår resa med minibuss sju dagar, träff och avlämning på
Centralstationen i Stockholm, helpension (frukost, lunch, middag,
fika, inträden till minst tre parker/attraktioner, boende roliga
och mysiga kvällar, tillfälle till billig shopping, stopp på ett flertal
sevärdheter.

    
 

Mallorca slutet av maj 2015

Hit har vi åkt i nio år nu och har alltid haft det alldeles underbart. Möt sommaren i ett
varmt och underbart land. Dock har det inte hunnit bli stekande hett ännu så vi som är
ovana vid värme kan klara oss utan att förgås men ändå skaffa en snygg solbränna innan
den svenska sommaren kommit igång. Vi flyger hit från Arlanda och stannar sju nätter. 
Vi bor på ett hotell med uppvärmd pool så om man vill bada och tycker att havet är för
kallt kan man bada i poolen. De har fantastisk mat med en hel del specialiteér från denna
vackra ö och massor av mat från hela världen. Paraplydrinkarna går heller inte av för
hackor och svalkar gott när man blir varm. Vi har bara tolv platser hit, så boka snabbt, förra 
året tog de slut. Det är helpension på hotellet som vanligt.

I priset ingår  Flygresa Arlanda–Mallorca t/r, buss till hotell

 
 

3

Thailand denna resan är på 14 dagar...

  

16.900:-
Ledsagning 10.400:- om du delarmed fem andra resenärer.

 

9.900:–

Thailand • Mallorca 

Detta är ett fantastiskt land med otroligt vänliga människor, vacker natur, god mat och
klimatet är perfekt. Vi åker i september, det är lite varmare än en svensk sommar. Vi bor på
hotell med pool, alla måltider ingår naturligtvis.
Man kan rida på elefant, se på ormshow, apshow, besöka ett Thailändskt tempel med
buddistmunkar, eller bara softa och skaffa sig en vacker solbränna.
Det är dessutom mycket billigt här, så passa på att shoppa kläder. Passa också på att unna
dig massage, underbart gott och mycket billigt.

Det finns bara 12 platser och jag tror att det kommer att bli fullt fort, så skynda dig med din
anmälan om du vill åka med!

I priset ingår flygresa till Thailand t/r, helpension (all mat och 

augusti/september

dryck ingår), boende på hotell, flera utfkykter
Mina resor-överraskning.

boende på hotell, helpension med frukost, lunch, middag och
diverse fika, roliga och mysiga kvällar förhoppningsvis med
musik och dans, tillfälle till rolig och billig shopping.
Mina resor-överraskning.

Ledsagning 5.600:- om du delarmed fem andra resenärer.

Malung Dansbandsvecka 13–19 juli 2015

Välkommen att följa med till Malung och svänga dina lurviga... Det är fullt hålligång på
dansbanorna sex kvällar. Alla de stora dansbanden är här. De har sex olika orkestrar som
spelar non-stop varje kväll och diskotek och trubadurer. Gillar du levande musik så har du
kommit helt rätt! Vi åker med lyxbuss och kan använda den för utflykter i omgivningarna.
Malung ligger i Dalarna och finns en del att se, fäbodar och dalahästtillverkning. Inne
i Malung har de en stor scen där massor av kända och okända artister uppträder med
början klockan 12 varje dag. De har ett späckat program och stämningen brukar vara glad
och trevlig redan på förmiddagen. Det finns gott om butiker att shoppa i, inte minst skinn
som de säljer billigt i Malung. Skivor, tröjor, jackor och annat med ditt favoritdansband
finns alltid att köpa inne på festivalområdet till bra priser. Betala tidigt-rabatten gör att
                       detta är en mycket billig resa. Denna resa blev snabbt fullbokad förra året,
så var kvick            så var kvick med bokningen!

I priset ingår bussresa från Stockholm till Malung t/r
helpension (frukost, lunch och middag), utflykt till Nusnäs,
utflykt till en fäbod med café, entré till dansen alla dagar, sex
övernattningar, besök på loppmarknad.

  

 

6 Malung • Sunne

I priset ingår resa Stockholm-Sunne t/r, boende sex nätter
i Sunne, helpension (frukost, lunch och middag), utfl ykter i och 
omkring Sunne, entré till dansen alla kvällar. Mina resor-överraskning

8.400:–
Ledsagning 4.900:- om du delar

med fem andra resenärer.

8.400:-
Ledsagning 4.900:– om du delar

med fem andra resenärer.

Sunne Dansbandsvecka 20–26 juli 2015

Underbart, vackert, vänligt, svängigt, mysigt, lugnt, stojigt... Det fi nns massor att säga 
om Sunne i  Värmland o ch det mesta är gott. Här är de t ot roligt vackert med dansbanorna 
som ligger vid sjön F ryken. Vi bor fantastiskt fi nt med egen strand! Här är de t p recis som i 
Malung, det är dansen och orkestrarna som gä ller. Alla de stora dansbanden kommer hit 
och de bru kar utse Sveriges bä sta dansband i dansbands-SM. Det fi nns förlustelser på 
festområdet som karuseller, p ilkastning, lot terier etc. Diskotek, karaoke och trubadurer 
fi nns för de som  vill se det ta. Sunne erbjuder shopping på dagarna och mysiga caféer, vi 
gör utfl ykter med vår buss på dagarna t ill olika ställen t ex Mårbacka, fäbodar och mysiga 

fikaställen. Vi kanske grillar i skogen? Det fi nns t illfälle att bada och sola så 
ta med badbyxorna om du  vill. Detta är en resa som har de t mesta. Betala 

tidigt-rabatten gör at t detta är en mycket billig resa.

USA – Florida – Disney  

  

 

I priset ingår fl ygresa Arlanda–Kanarieöarna t/r, boende sju nätter,
helpension (frukost, lunch och middag), rolig shopping.   
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19.900:-
Ledsagning 10.400:- om du delarmed fem andra resenärer.

9.900:–
Ledsagning 5.600:- om du delarmed fem andra resenärer.

januari 2016

 

Kanarieöarna

I priset ingår flygresa Arlanda - Orlanda i Florida t/r.
Helpension med frukost, lunch, middagar, snacks, mellanmål, 
all inclusive. Spännande utflykter och rolig shopping.
Mina resor-överraskning.

USA • Kanarieöarna

Mina resor-överraskning

14 dagar avresa september 2015

Många vill tillbaka till USA, så nu åker vi igen. Vi åker till Orlando som ligger i Florida.
Här finns ett otroligt utbud av nöjesparker, shopping, god mat från hela världen.
Sol och bad i massor, boende med helpension som vanligt och vi hyr en minibuss så vi
kan åka till alla nöjesparker som vi vill:
Disney, Universal Sea World med ”Rädda Willy”, besöka alligatorfarmer, åka i träsket med 
svävarbåtar, en helt otrolig upplevelse, besöka Kennedy Space Center där man skjuter upp 
månraketer (NASA) och massor av fler ställen.
Shoppingen är bäst och billigast här. Bara äkta märkesvaror till en bråkdel av vad de kostar 
hemma.
Detta är vår mest påkostade resa.

När det är som gråast och kallast här hemma åker vi till södern och värmen. Det är ett helt 
fantastiskt klimat, lite som en svensk sommar med runt 20–25 grader i luften, alltså inte så 
tryckande hett. Det är perfekt för oss som vill kunna gå runt i shorts och linne på dagarna. 
Dessutom är det lite kul att vara brun när de där hemma är bleka som lakan... Hotellet är 
riktigt bra, sköna sängar, fräsch och god mat och fika. Det ligger nära stranden, har en bra 
pool och nära till Centrum.
Shopping kommer vi att hinna med också.
Det blir dans på Costa Del Sol, den svenska dansrestaurangen och diverse
besök på pubar med levande musik.

Det finns platser kvar till denna resan,
men man bör anmäla sig fort.

Anmälan 2015
Jag vill åka till .............................................................................................................................

Namn .........................................................................................................................................

Adress ........................................................................................................................................

Postnummer..................................... Postort..........................................................................

Telefon hem................................................................................................................................

E-mail .........................................................................................................................................

Personnummer ...........................................................................................................................

Telefon till anhörig/gruppbostad................................................................................................

Kontaktperson ............................................................................................................................

Jag delar ledsagare med 2 andra 5 andra egen ledsagare

Jag kan gå  (Sätt ett kryss på skalan) Rullstol Obehindrat

Mediciner ...................................................................................................................................

Sjukdomar ..................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Bra att veta om mig ...................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Detta behöver jag extra hjälp med  ............................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Önskar avbeställningsskydd - 300 kronor Ja Nej
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