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Stolthet och glädje på Galan
Klippan firar 20 År
Journalist för en dag
Mina vänner

Box 6436, 113 82 Stockholm
Begränsad eftersändning

Posttidning B

STOLTHET OCH GLÄDJE
på Störd och Stolt Galan i Stockholms stadshus.

Stockholms stadshus glittrade ikapp med gästerna. En helt fantastisk fest tyckte alla 750 gästerna på Störd och Stolt Galan.

Det glittrade rejält i Stockholms stadshus
lördagen den 5 december. Då var FUB:s Störd och stolt-gala.
En helt fantastisk fest tyckte alla
750 personer som var där.
På galan var det musik, uppträdanden,
god mat, prisutdelning och dans
i Gyllne salen ända fram till midnatt.
– Det var absolut det bästa partyt
jag varit på, sade artisten Karl Dyall.
Och Lotta Engberg blev glad
av alla gäster som ville fota, prata och krama henne.
– Jag är jätteglad att jag fick sjunga på galan,
hälsar Lotta.

Lotta Engberg sjöng så att Stadshuset gungade.

En av pristagarna var fotbollspelaren Zlatan.
Han skickade en hälsning och tackade för priset.
Du kan läsa mer om årets bästa och stoltaste fest
i Stadshuset på sidorna 1–12 i Unik.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS,
OLA ELMQVIST OCH SAMTLIGA FOTON ”RÖDA MATTAN”: MIKAEL SJÖMILLA

PÅ RÖDA MATTAN:
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Karl Dyall fyllde Blå Hallen med sin fina röst.

Klippans medlemmar gick ner för trappan från Gyllene salen i Stadshuset till applåder och hurrarop. Stefan Bartsch i förgrunden tyckte det var en
fantastisk kväll.

Emma Essinger spelade på sin sax.

Många selfies blev det under galakvällen. Det var stor glädje och stolthet hela kvällen.
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Värdpar och konferencierer på galan var Anna Hildingsson, vice ordförande i Riks Klippans styrelse och Anders Wieslander, ordkonstnär, poet
och kulturarbetare på Medis5, längst ut på bilden. I mitten Madeline Stuart från Australien. Hon var hedersgäst och en av prisutdelarna på galan,
här tillsammans med Jeffrey Ige, silvermedaljör i kulstötning i Paralympics.

Jesper Tottie, som kom med ideén till galan, var jätteglad och nöjd
med kvällen.

Anders Peterson, tyckte att kvällen var jättelyckad. Anders är
ordförande för Riks-Klippan.
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Vilken fest! Henna-Riika Gustafsson tillsammans med sina föräldrar
Leena och Johny Gustafsson.

Jan-Åke Wendel och Thomas Jansson.

Kent Sidvall från Medis5 fick mycket applåder för sitt uppträdande.

Mats Melin, ”Ica-Jerry”, delade ut priset till
Zlatan. Zlatan kunde inte komma till galan.
Han skickade en filmad hälsning till alla
gästerna och tackade för priset.

Två fina prinsessor på galan: Madeline Stuart och Linnea Björkqvist.

Linda Hammar, från TV-serien ”En annan del i
köping” blir serverad av Stadshusets personal.

Dansbandet Drifters spelade upp till dans i Gyllene salen. Många gala-gäster dansade ända fram till midnatt!
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Klippan 20 År!

Klippans medlemmar kom från hela landet för att fira Klippans 20-års jubileum.

Det blev en spännande helg
när Klippan firade 20-års jubileum.

Först en fantastisk galakväll i Stadshuset
och sedan en innehållsrik söndag förmiddag
på Scandic hotell i Alvik.
Alla ledamöterna i Riks-Klippans styrelse var på plats.
De presenterade sig och berättade om
sitt arbete och svarade på frågor.

Om att lyckas
Jeffrey Ige, som vunnit silver i kulstötning
i Paralympics sommarspel 2013 i London
var inbjuden till mötet för att prata om
hur man lyckas med något man vill.
Jeffrey berättade om hur han tränar inför
OS 2016. Han tränar minst fem dagar i veckan.
– Idrotten betyder väldigt mycket för mig.
Genom att jag vågat prova svårare
och svårare saker och pushat mig själv
har jag blivit bättre och bättre.
Det är så man utvecklas som människa, sa han.
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Anders Peterson, ordförande i Riks-Klippan höll i mötet under dagen.
Här pratar Sara Brännström, Fredrik Berntsson och Michael Wikström
om Klippans viktiga arbete för att påverka och förändra samhället.

Kämpa för att nå sina drömmar
Jeffrey har gått på idrottsgymnasiet i Bollnäs.
Det har lagt grunden för hans idrottskarriär.
Hans rekord ligger nu på drygt 16 meter och
kulan han stöter med väger 7,5 kilo.
– Jag har stort stöd av min idrottsklubb
Huddinge AIS, men mitt största stöd
får jag av min mamma, sa Jeffrey.
Jeffrey fick Sportspegelns extrapris
på idrottsgalan 2013. Det är han stolt för.

Jeffrey Ige var inbjuden att prata om hur man lyckas med något man
vill. Här tillsammans med Emma Lindblad som också gillar att idrotta.

FUB:s kanslichef Maria Sundström
tillsammans med en av Klippans
medlemmar.

Anna Hildingsson avslutade
dagen.

– Att stå och tacka inför publiken där var stort.
För några år sedan hade jag inte klarat det
och inte heller att prata inför er.
Jag har utvecklats mycket tack vare idrotten.
Man ska kämpa för att nå sina drömmar,
uppmanade Jeffrey Klippans medlemmar.

Viktigt att kunna påverka
Sedan var det dags för några av
Klippans medlemmar att prata
om det viktiga påverkansarbetet:
Michael Wikström från Klippan Västerås
berättade att deras Klippan-sektion startade
2014 och att de gjort mycket och blivit
intervjuade i lokaltidningen.
Fredrik Berntsson bor i Henån
och är med i Klippan Västra Götaland.
Han berättade om hur de bjudit in politiker
för att diskutera och få svar på viktiga frågor.
Sara Brännström från FUB Skellefteå,
visade en broschyr som Klippan gjort.

Anna-Lena Krook, tidigare förbundsordförande, och Conny Bergqvist,
Klippan-rådgivare, som varit med länge i FUB och Klippan, berättade
om Klippans historia.

Anna-Lena Krook berättade om Åke Johansson,
som var den första ledamoten
med utvecklingstörning i FUB:s förbundstyrelse.
Hon tyckte att alla borde läsa Åkes viktiga bok: ”Åkes bok”,
som handlar om när han flyttade från en institution
till en egen lägenhet.
– Mycket har blivit bättre, konstaterade Conny Bergqvist.
Men Klippan har fortfarande mycket att göra för att alla
med utvecklingsstörning ska kunna leva ett bra liv.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Klippan allt viktigare
Om Klippans historia berättade Anna-Lena Krook,
tidigare förbundsordförande, och Conny Bergqvist,
Klippan-rådgivare,
som varit med länge i FUB och Klippan.
Båda tyckte det varit spännande
att få vara med och se hur Klippan
fått fler och fler medlemmar
och blivit en allt viktigare del inom FUB.

Konferencier under dagen var
Gunilla Karlsson, ledamot i
Klippan.
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Debatt

Vi vill alltid bli respekterade
och lyssnade på!
Markus Petersson i Riks-Klippans styrelse
tycker det är viktigt att påminna om
att det ska råda en demokratisk människosyn
inom hela FUB-rörelsen.
Vid ett informationsmöte under hösten framfördes

I och med att det inte finns något

en åsikt om att Riks-Klippan

i Sverige som heter

inte skulle ha något att säga till om.

omyndigförklarad längre,

då vi inte var några experter.

så har alla människor rätt att

Vi i Riks-Klippans styrelse blev förvånade och ledsna.

framföra sina åsikter!

Självklart har vi rätt att både tycka saker och också

Med denna lilla artikel

bestämma saker som berör oss.

så hoppas vi att det som hände
på detta möte aldrig kommer att upprepas

Vi i Riks-Klippan har full respekt att FUB startade

i FUB:s organisation igen.

som en förening i första hand för familjer

Här har alla samma värde och alltid rätt

och har gjort och gör mycket bra

att bemötas med respekt.

för att hjälpa familjer

Markus Petersson med alla

som har barn med funktionshinder.

styrelseledamöter i Riks-Klippan.

Men dessa barn växer upp och blir vuxna.
Därför är det är lika viktigt att lyssna
på oss med utvecklingsstörning,
som på föräldrana.

God Jul och
Gott Nytt År till er alla!

Efter mötet diskuterade vi vad som hade hänt.
Alla i Riks-Klippas styrelse var helt överens om att
den människosynen som ska gälla i FUB och
i övriga samhället ska utgå från att allas åsikter
ska repekteras och behandlas lika.
Sverige har skrivit på FN:s konvention om
mänskliga rättigheter
och vad jag vet så står där att alla människor har lika värde,
oberoende av vilken bakgrund man har,
med eller utan funktionshinder så har man rätt
att framföra sina åsikter och vara med att bestämma.
Markus Petersson
Riks-Klippans styrelse
markus.petersson@fub.se
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Fråga FUB
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Jag har inte råd att gå till tandläkaren
vad ska jag göra?
FRÅGA
Att gå till tandläkare är dyrt.
Jag tar medicin som det står ger muntorrhet på.
Därför vill tandläkare att jag kommer ofta på undersökning.
Men jag har inte råd och därför går jag inte dit.
Jag har inte varit hos tandläkaren på tre år nu.
Men igår var min kompis hos tandläkaren, då kom jag ihåg det.
Detta stressar mig mycket.
Kan man få ekonomisk hjälp någonstans?
SVAR
SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG
Det finns något som heter särskilt tandvårdsbidrag.
Särskilt tandvårdsbidrag kan man få
om man som du tar medicin
som kan ge muntorrhet.
Ring din läkare som skriver ut din medicin.
Säg att du vill ha läkarintyg på att du har
medicin som ger muntorrhet.
Läkaren kan också hjälpa till att skriva en ansökan
om särskilt tandvårdsbidrag
I ansökan är det också bra om det står
att du har svårt att ordna tider till tandläkaren.
Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår.
TANDVÅRDSSTÖD MED F-KORT
Det finns också något som heter tandvårdsstöd med F-kort
Då måste man ha en av tolv diagnoser som finns uppräknade.
Socialstyrelsen har föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag.
Prata med din läkare om du har någon av diagnoserna.
Tandvårdsstöd med F-kort och läkarbesök ingår i frikortssystemet
Det betyder att när du har gjort läkarbesök
eller besökt tandläkare och betalat 1100 kronor
så får du ett frikort som gäller
i ett år från ditt första besök.
Då går du gratis till läkare och
tandläkare under den tiden.

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

Spännande dagar med
Klippans mediagrupp

Victoria Sjöström, Camilla Berg Wolsink, Stefan Bartsch, Klaus Kahlert,
Conny Bergqvist, Anna Jonsson och Michael Wikström.

I ett bildspel fick mediagruppen steg för steg se
hur Unik växer fram och blir en tidning.

En rad förslag
Mediagruppen: Anna Jonsson, Michael Wikström, Conny Bergqvist,
Camilla Berg Wolsink, Klaus Kahlert, Victoria Sjöström och Stefan Bartsch.

Klippans mediagrupp träffades
den 26–27 november.
Fem personer från olika delar av landet deltog.
De ville lära sig mer om hur media fungerar,
men framförallt ska mediagruppen bidra
till att FUB:s olika verksamheter när det gäller media;
till exempel tidningen Unik, hemsidan
och facebook kan bli ännu bättre.

Hur fungerar media?
Efter att alla presenterat sig den första dagen,
berättade Victoria Sjöström hur media fungerade
och hur FUB använder media; tidningar, radio, tv
men också de nya ”sociala medierna”; Facebook,
Twitter och Youtube, bloggar och podcaste.

Tidningen Unik
Jag, Agneta Berghamre Heins,
som är journalist och redaktör
för tidningen Unik, som är FUB:s medlemstidning
berättade om hur det går till
att göra tidningen Unik.
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Tillsammans tittade vi på ett reportage om
Hästa gård i nummer 5, 2015.
Vi pratade om hur det är att intervjua olika personer
och att man måste respektera
om någon inte vill vara med på bild.
Mediagruppen lämnade en rad förslag till olika
reportage och intervjuer som de ville läsa om i Unik.

Reportrar för en dag
Sedan var det dags för dagens övning.
Nu fick mediagruppen själva prova att vara reportrar.
Allt intervjuade varandra och tog en bild.
– Det var roligt och jag hittade på fler egna frågor också,
sa Camilla Berg Wolsink, FUB i Söderköping.
Gruppen kommer att träffas en gång till i år
för att prata mer om media.
– Vi har lärt oss mycket och haft kul ihop, sa
Michael Wikström från Klippan i Västerås.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Klippans mediagrupp

Journalist för en dag!
Conny intervjuar Klaus:

Klaus intervjuar Conny:

Var firar ni jul?

Var firar ni jul?

Hos föräldrarna.

Hos min flickvän.

Vad är godast på julbordet?

Vad är godast på julbordet?

Fisk.

Ris ala malta.

Vad är det bästa med julen?

Vad är det bästa med julen?

Att det är så lugnt.

Att ha tid att umgås och träffa
vänner.

Foto: Conny Bergqvist.
Klaus Kahlert.

Conny Bergqvist.

Foto: Klaus Kahlert.

Anna intervjuar Michael:

Michael intervjuar Anna:

Var firar ni jul?

Var firar ni jul?

Hemma

Hemma.

Vad är godast på julbordet?

Vad är godast på julbordet?

Sill och nubbe

Skinka.

Vad är roligast med julen?

Vad är det bästa med julen?

Julstämningen,

Gemenskapen.

midnattsmässan.
Foto: Anna Jonsson.

Foto: Michael Wikström.
Michael Wikström.

Anna Jonsson.

Camilla intervjuar Stefan:

Stefan intervjuar Camilla:

Var firar ni jul?

Var firar ni jul?

Hos min mamma.

Hos både mamma och pappa

Vad är godast på julbordet?

och med tre syskon i Skärblacka.

Gravad lax, jansson och sill.

Vad är godast på julbordet?

Vad är det bästa med julen?

Jansson, mammas köttbullar

Att umgås, ta dagen

och laxrulle.

som den kommer

Vad är det bästa med julen?

och få äta när man vill.
Foto: Camilla Berg Wolsink.

Att få umgås med familjen.
Stefan Bartsch.

Camilla Berg Wolsink.

Foto: Stefan Bartsch.
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NYA VÄNNER

Personens namn
FUB Nya vänner
Box 6436
113 82 Stockholm

Nya vänner
Så här svarar du:
1) Skriv ditt svar. Skriv din adress i brevet.
2) Lägg brevet i ett kuvert.
3) Skriv namnet och numret på den person
som du svarar till överst i adressrutan.
4) Skriv adressen till FUB.
5) Sätt på frimärke.
6) Vi skickar brevet vidare.
Vi har adressen. Vi öppnar inte ditt brev.
Varför gör vi så här?
Jo, det här gör vi
för att den som får brevet
ska kunna känna sig trygg.
Så att ingen gör otrevliga saker.
Om du vill skriva
ett eget brev till tidningen:
1) Skriv ett kort brev
om dig själv
och vad du önskar.
2) Max tio rader.
3) Skriv ditt namn
och din adress.
4) Skicka till:
Nya vänner
FUB
Box 6436
113 82 Stockholm
OBS!
Glöm inte ditt eget namn
och din adress!
Ibland händer det att vi får in många
”annonser”. Då kan det bli kö
och man kan få vänta
till nästa nummer av Unik.
12 · UNIK LÄTTLÄST

Söker en glad och trevlig flickvän eller tjejkompis. Jag
heter Fredrik och är 49 år och jag bor i Ekerö kommun, i ett eget
hus. Jag önskar att hitta en tjej att göra roliga saker med, till exempel att gå på bio, fika, promenera, cykla och picknick i naturen.
Jag önskar hitta en snäll och omtänksam tjej och bli omtyckt och
accepterad för den jag är. Hör av dig. Jag kan inte svara på mejl, så
skriv adress eller/och telefonnummer i svaret. Kram Fredrik
Skriv till 149 Fredrik
Hej! Jag är en snäll singelkille på 40 år. Jag är rök- och spritfri.
Mina intressen är bilturer, bio, dansa, mysiga hemmakvällar, resa
mm. Jag har egen bil. Söker en tjej 30-45 år som kanske kan bli
min flickvän. Bra om du bor i Dalarna och är resbar. Svara gärna
med foto. Du kan maila mig: stbls74@hotmail.se.
Skriv till 001 Ola
Hej, jag är 63 år och söker en kvinna, för jag är less på att
vara ensam. Jag hoppas du har samma intressen som jag: musik
och dans. Du får gärna ringa till mig hur mycket du vill. Det skulle
vara roligt om vi kunde träffas på ett kafé i Karlstad för att fika
och gå hand i hand. Vi kanske har mycket att prata om, du och
jag. Helst vill jag ha ett foto. Du ska vara trevlig, ärlig och bjuda på
dig själv. Det skulle vara roligt att ha en vän som gillar att både gå
ute i naturen och hemmakvällar. Jag sitter med i FUB:s styrelse.
Jag är också trevlig och ärlig som person, så du behöver inte vara
blyg med mig. Du får gärna bo nära Karlstad.
Skriv till 068 Bertil
Hej, jag är en ensam man på 57 år. Jag söker en kvinna att
umgås med. Jag bor i egen lägenhet i Örebro. Mina intressen är
bio, naturen, mysiga hemmakvällar, laga mat.
Skriv till 031 Leif
Hej! Jag heter Kaj, är 48 år och bor i Närke. Har katt,
gillar Elvis och rockabilly. Är målvakt i handikappinnebandy. Jag
söker en tjej på 32-42 år som bor i Närke, Södermanland, Västmanland, Östergötland. Om vi skriver brev till varandra kanske vi
kan träffas och bli ihop i framtiden. Jag vill ha ett foto av dig.
Skriv till 160 Kaj
Hejsan! Jag är en kille på 34 år och bor i Vänersborg. Jag
söker en tjej för ett fast och troget förhållande och du ska bo i
närheten av Vänersborg, så det är lätt att träffas. Mina intressen
är: bandy, fotboll, auktioner, loppisar, mysiga hemmakvällar. Sen
gillar jag att vara i stugan på kusten, bada, sola, fiska, åka båt mm.
Skriv till 053 Matthias

NYA VÄNNER

Hej, jag är en glad tjej på 43 år och är 149 cm. Jag
har svårt att gå. Bor i Alvesta i Dalarna. Blir glad om du bor i
närheten, söker en trevlig, snäll och lugn brevvän, ålder spelar
ingen roll. Svara gärna med foto.
Skriv till 040 Carina
Hej! Jag är en man på 47 år och bor i Hälsingland. Jag söker
en flyttbar tjej 18-47 år för ett ärligt och seriöst och kärleksfullt,
troget förhållande. Mina intressen är musik, filmer, promenader, åka bil mm.
Skriv till 161 Peter
Hej! Maggan heter jag och är 49 år. Jag söker en man i samma ålder som mig. Har eget boende. Jag tycker om att mysa,
promenera, dansband och rockabilly! Jag jobbar måndag till
torsdag på kommunen samt på öppet hus för daglediga.
Skriv till 116 Margaretha
Jag heter Hanna och är 30 år. Jag skulle vilja ha en
kompis, både killar och tjejer. Det jag tycker om är att gå på
museum, fika, måla/pyssla och att baka. Jag bor i Stockholmstrakten (gruppbostad.)
Skriv till 162 Hanna
Jag är en lindrigt cp-skadad man som är 63 år som
önskar få brevvänner. Men det skulle vara underbart om
man fick träffa nån underbar kvinna, ålder kvittar. Önskar att
få kramar av nån och närhet.
Skriv till 131 Arne
Hej! Jag heter Jimmy och är kristen och snart 50 år och bor i
Örebro län. Mina intressen är katter, läsa böcker, musik, film,
mysiga hemmakvällar. Är du mellan 40 och 55 och boende i
närheten av Örebro så svara gärna.
Skriv till 162 Jimmy
Hej, jag heter Thomas, 50 år. Söker en kvinna i
40-50-årsåldern, jobbar på Samhall i Västerås, vill ha ett
stadigt förhållande. Du får gärna bo i Västerås för att gå ut och
träffas och prata med mera.
Skriv till 163 Thomas
Jag är en kille på 62 år, har bil och körkort, bor i
Älvdalen. Söker en kvinna i samma ålder som jag. Är snäll
och glad och positiv, tycker om att vara ute i naturen, fiske,
dans, plocka bär, laga god mat, myskvällar, bilbingo.
Skriv till 112 Bertil
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Hej! Jag heter Simone och är 28 år. Jag söker en kille mellan
27 och 37 år som ska bo i Småland. Jag vill att alla killar som
ska skriva till mig skickar foto på sig själva. Jag vill gärna ha ett
stabilt förhållande som är troget menat och ärligt. Jag hoppas
du som skriver är snäll och omtänksam.
Skriv till 164 Simone
Hej, jag är en 25-årig kille som söker kärleken. Mina
intressen är bl a bio, mysiga hemmakvällar, cykla, utflykter,
matlagning och skriva brev. Tjejen får gärna vara från Umeå,
Lycksele, Piteå eller Luleå.
Skriv till 059 Johan
Hej! Jag heter Alexander är 27 år och bor i Skåne. Mina
intressen är film och musik. Jag vill träffa en tjej som också bor
i Skåne. Du är lång med långt, brunt hår. Din ålder är 25-27 år.
Skriv gärna till mig så får du veta mer.
Skriv till 082 Alexander
Jag är en tjej på 22 år. Vill ha en kille som tycker om att
prata i mobilen med mej och skicka meddelande till mej på
mobilen. En snäll kille som tycker om dansband. En lugn kille.
Skriv till 125 Lill-Anna
Hej! Jag heter Johanna och är 31 år och bor i Örebro på
ett gruppboende med min hamster Harry! Jag söker en kille i
min ålder som bor nära Örebro så vi kan ses. Mina intressen är
mysiga hemmakvällar, bio, promenader, titta på film och spela
tevespel. Skicka gärna med ett kort på dig!
Skriv till 165 Johanna
Hej, jag är en glad kille som heter Kent, jag är 56 år
gammal och söker en flickvän som är mellan 45 och 60 år. Jag
är hockeyintresserad och gillar att gå ut och fika och äta, gå på
bio, bowla och fiska. Svara gärna med foto.
Skriv till 086 Kent
Hej, jag heter Sara Granström, är 35 år och söker nya
vänner, tjejvänner och killvänner upp till 37 år. Mina intressen
är musik, dator, resor, vänner, festa, myskvällar, skriva brev,
dans, zumba. Kan ni skicka kort.
Skriv till 044 Sara
Hej! Jag är en kille, 38 år. Vill ha sällskap, söker tjejkompisar
i åldern 26-28 år. Mina intressen: länsdans, lyssna på musik,
åka på kryssning. Jag vill ha mer brevkompisar. Jag jobbar som
vaktmästare. Jag hoppas på svar, skicka foto.
Skriv till 055 Christian
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Klippan har ordet

Spännande höst med besök
i Finland och häftig gala!
I höstas åkte Riks-Klippan till Helsingfors en helg.

Artisterna Karl Dyall och Lotta Engberg var också jättebra

Där besökte vi Steg för Steg,

Det var kul att festen hölls i Stockholms Stadshus.

det är en förening i Finland som arbetar

Det kändes speciellt att vara där.

på ungefär samma sätt som Klippan.
Vi togs emot vid båten av några personer

Klippans 20-års jubileum.

från Steg för Steg.

På söndagen den 6 december var det dags för

I deras möteslokal pratade vi om hur vi jobbar

Klippans 20-års jubileum.

i våra föreningar.

Vi som är med i styrelsen presenterade oss

Vi åt lunch där innan de visade oss runt

och berättade om vårt arbete.

i Helsingfors.

Vi fick också höra om Klippans historia

Det var ett trevligt besök.

och även vad Klippan-sektioner jobbar med
för att få nya medlemmar.

Fler nya sektioner behövs

Jeffrey Ige besökte oss och berättade om

Jag tycker att det är viktigt att starta

hur det var att ta en silvermedalj i kulstötning

nya lokala Klippan-sektioner.

under Paralympiska sommarspelen i London 2012.

Jag är fadder för Västernorrland. I februari
i nästa år ska Anders Peterson och jag

Ställa krav på stöd och hjälp

åka till Sundsvall.

Klippan är viktig del i FUB:s verksamhet.

Där ska vi hjälpa till att starta en ny Klippan-sektion.

Nästa år hoppas vi på att det blir ännu fler
medlemmar i Klippan.

Störd och Stolt-galan

Ju fler vi är desto mer krav kan vi ställa

Jag har varit med i festkommittén

så att vi får det stöd och den hjälp

som har planerat Störd och Stolt Galan

vi behöver för att leva ett bra liv.

som hölls i Blå hallen i Stockholms stadshus
den 5 december. Det blev en jättetrevlig fest.
Alla verkade trivas. Det bästa var nog när efterrätten kom.
Serveringspersonalen bar ner glass med tomtebloss.
Det såg så festligt ut! Jättehäftigt.

Per-Åke Berglund,
e-post: perke.berglund76@gmail.com
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Övrigt i Unik nr 6
Musik för en bättre värld
Det finns även mycket musik i Come Together.
Artister med och utan funktionsnedsättning
från Tanzania, Kenya, Uganda, Jamaica
och Sverige gör musik tillsammans.
Några av låtarna har släppts under året.
Anders Moneybrother Wendin var i Kenya i maj
tillsammans med Come Togethers
musikproducent Peter Pop Lundbäck
och spelade in en låt med gruppen Playback Nairobi.
Det blev ett spännande möte.
Moneybrother sjunger en vers på deras låt
”I know there is a heart”.

SID 6

SID 20
Anders Monybrother Wendin tillsammans med en medlem i
gruppen Playback Nairobi.

Lyckad gala tyckte värdparet
Värdpar på galan var Anna Hildingsson,
vice ordförande för Riks-Klippan
och Anders Wieslander, ordkonstnär,
poet och kulturarbetare på Medis5.
Båda tyckte det var en väldigt lyckad kväll
med bra artister, god mat och rätt
personer och verksamheter som
fick Störd och stolt-priser.

Tipsa Unik

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

Tävling
1:a pris Biobiljett, 2 – 5 pris Lättlästa böcker
Här ser du en liten bit av en bild från denna tidning.
På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 8
x. Sidan 12
2. Sidan 15
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
Skicka svaren till
FUB
BOX 64 36
113 82 Stockholm
Senast den 12 februari 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.

Rätt svar i Unik Nummer 5, 2015:
x, sidan 13.
Vinnare:
CD-boxen Melodifestivalen 1958–2013
1. Linda Knutsson, Helsingborg
2–5 Lättlästa böcker
2. Mattias Erik Eriksson, Järna
3. Eva Öhman, Ljusdal
4. Patrik Larsson, Ljusdal
5. Daniel Johansson, Finneröjda
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Succé för FUB:s Störd & Stolt Gala
Klippan firade 20 år
FUB:s fjärde ”Äldrekonferensen” mer än välfylld.
..
..
Galaspecial L AT T L AS T
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Omslag: Lotta Engberg på Störd och Stolt Galan
Foto: Petra Ahston Inkapööl
Omslag Lättläst: Markus Petersson Foto: Agneta Berghamre Heins

FÖRBUNDSSTYRELSEN
Thomas Jansson
Förbundsordförande
thomas.jansson@fub.se
072-387 38 18, 08-508 866 46
telefontid:
måndag–torsdag 09.00–18.00
Lillemor Holgersson,
1:e vice ordförande
lillemor.holgersson@fub.se
070-754 68 98
Jan-Åke Wendel, 2:e vice ordförande
jan-ake.wendel@fub.se
073-855 27 77
Marianne Hermansson
marianne.hermansson@fub.se
070-687 88 14
Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
0380-142 16
Pentti Lamberg
pentti.lamberg@fub.se
070-368 10 50
Alf Lundin,
alf.lundin@fub.se
0643-402 62
Monica Stjernsten
monica.stjernsten@fub.se
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Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se
042-923 36
Anna Hildingsson
anna.hildingsson@fub.se
0510-674 82 efter kl. 17.00
Helena Molker-Lovén
helena.molker-loven@fub.se
070-586 07 37
Stefan Römer
stefan.romer@fub.se
076-172 32 52
RIKS-KLIPPANS STYRELSE
Anders Peterson, ordförande
anders.peterson@fub.se
070-569 29 68 telefontid:
Måndagar 18.00–20.00
Anna Hildingsson, vice ordförande
anna.hildingsson@fub.se
Stefan Bartsch
stefan.bartsch@fub.se
Per-Åke Berglund
perke.berglund76@gmail.com
Gunilla Karlsson
gunillakarlsson71@yahoo.se
Markus Petersson
markus.petersson@fub.se
Jan Pettersson
072-9274720
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Värdpar och konferencierer på Störd och
Stolt Galan var Anna Hildingsson, vice
ordförande i Riks Klippans styrelse och
Anders Wieslander, ordkonstnär, poet
och kulturarbetare på Medis5.

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
webbplats: www.fub.se
PERSONAL
Nina Alander, förbundsjurist
nina.alander@fub.se
08-50 88 66 28
Tuula Augustsson, administration,
kurs-och konferensansvarig
tuula.augustsson@fub.se
08-50 88 66 41
Conny Bergqvist, Klippan-rådgivare
conny.bergqvist@fub.se
08-50 88 66 37
Johanna Bergsten, projektledare
johanna.bergsten@fub.se
073-642 82 02
Eva Borgström, ombudsman
eva.borgstrom@fub.se
08-50 88 66 31

Iréne Engstrand, personalansvarig,
sekreterare (förbundsstyrelsen)
irene.engstrand@fub.se
08-50 88 66 24
Anna Gabrielsson, ombudsman
anna.gabrielsson@fub.se
08-50 88 66 50
Robert Gardsäter, data/intranät,
vaktmästeri
robert.gardsater@fub.se
08-50 88 66 34
Kristina Heilborn, insamlare, -kommunikatör
kristina.heilborn@fub.se
08-50 88 66 47
Kia Mundebo, ombudsman
kia.mundebo@fub.se
08-50 88 66 27
Tor-Björn Rahm, ekonomi. ass,
medlemsregister & -prenumerationer
tor-bjorn.rahm@fub.se
08-50 88 66 30
Victoria Sjöström, informatör,
-webbredaktör
victoria.sjostrom@fub.se
08-50 88 66 38

Unik med Gala-special!
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Det här numret av Unik är lite speciellt, men så har också sista månaden
varit detsamma. Vi som hade möjlighet att delta i FUB:s Störd och Stolt
Modellen Madeline
Stuart från Australien Gala i Stadshuset har nog alla kvar ett litet leende på läpparna. Under alla
åren jag haft förmånen att vara redaktör för tidingen Unik har jag aldrig
var glad för sitt
känt en sådan fantastisk glädje, stolthet och kraft som den kvällen. Jag
Sverigebesök. I
Operans guldfoajé fick vill påstå att det var en kväll där väldigt många personer med utvecklings
fotografen Elisabeth
störning och deras anhöriga fick känna såväl stolhet som upprättelse.
Ohlson Wallin
På den här galan var ingen förmer än någon annan. Det var bara en
chansen att ta vackra enda stor våg av lycka och glädje. De artister som uppträdde uttryckte
foton.
också gång på gång en stor tacksamhet för att de fått dela den här kvällen med FUB:s många medlemmar och företrädare. När Jesper Tottie,
kommunikationsansvarig på FUB, kom med ideén till oss i redaktionskommitten, (som sedan blev galakommittén), var det flera som lyfte
på ögonbrynen. En gala några dagar innan Nobelfesten – i Stadshuset?
FUB:s kommitté för
Men poletten trillade snabbt ner och Förbundsstyrelsen med ordförande
Arbete och daglig
Thomas Jansson var snabba med att fatta ett positivt beslut och sedan har
verksamhet åkte till
det varit full fart framåt.
Nässjö. Där träffade
Jan-Åke Wendel, från Kristianstad FUB och ordförande i kommittén,
de bland andra Mats
lotsade oss sedan tålmodigt, med stor erfarenhet från branschen, melFrohm, områdeschef
lan blindskären, som den pensionerade folkparkschef han är. Monika
och en arbetstagare
Karlsson och Per-Åke Berglund från Klippan har i sin tur fyllt mötena med
på en daglig verksampositiv energi.
het i Nässjö.
Det har varit en resa som i alla fall inte jag velat varit utan en enda dag,
och inte minst den finaste dagen av alla GALAN. Därför har vi nu fyllt Unik
med så mycket bilder det bara någonsin går. För er som missade Galan i
Vi blir också
år, håll tillgodo!
äldre - livsvillkor
för personer med
God Jul och Ett Gott Nytt År
utvecklingsstörning”
Önskar jag ALLA LÄSARE!!
var den fjärde
konferensen som FUB
ordnade på temat.
Ingela Månsson, Kia
Mundebo och Mia
Wengelin från FUB:s
äldrekommitté.

Gabriella Stockman, administration
och informationsmaterial
gabriella.stockman@fub.se
08-50 88 66 87
Maria Sundström, kanslichef
maria.sundstrom@fub.se
08-50 88 66 48
Jesper Symreng, förbundsjurist
jesper.symreng@fub.se
08-50 88 66 22
Judith Timoney, internationella
-frågor, ala-ansvarig
judith.timoney@fub.se
08-50 88 66 23
Jesper Tottie, projektledare, -informationsansvarig
jesper.tottie@fub.se
08-50 88 66 40
UNIK FÖRSÄKRING
Per Liljeroos, försäkringsrådgivare
per.liljeroos@fub.se
0760-19 22 81
Kundtjänst
010-490 09 91
www.unikforsakring.se

Agneta Berghamre Heins
Redaktör för Unik
agneta.heins@fub.se
tel: 070 607 04 07
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Bankgiro: 900-8038

Barbro Lewin
barbro.lewin@statsvet.uu.se
018-134624
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Jan-Åke Wendel, ordförande
jan-ake.wendel@fub.se

Mårten Söder
Marten.Soder@soc.uu.se
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Agneta Berghamre Heins
agneta.heins@fub.se
Hans Hammarlund
hans.hammarlund@fub.se
Kristina Heilborn
kristina.heilborn@fub.se
Alf Lundin
alf.lundin@fub.se
Victoria Sjöström
victoria.sjostrom@fub.se
Jesper Tottie
jesper.tottie@fub.se
ala STYRELSEN
Kerstin Tegnér, ordförande
kerstin.tegner@fub.se
0300-83 48 38
Gunnar Halin
gunnar.halin@fub.se
0921-34 00 22
Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
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För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning

REDAKTION UNIK
Utges av: FUB – För barn, unga och
vuxna med utvecklingstörning.
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Tryck: Stibo Graphic, Danmark
FUB:s medlemstidning vänder sig till
personer med utvecklingsstörning,
anhöriga, personal, beslutsfattare och
alla andra intresserade. Tidningen
är rikstäckande och har som mål
att sprida kunskap om allt som rör
personer med utvecklingsstörning.
Tidningen utkommer med sex
nummer per år.
Kom gärna med synpunkter till oss,
positivt som negativt, om innehållet
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och läsarbrev, samt publicera insänt
material på FUB:s hemsida.
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Ta strid för våra rättigheter

- fortsatt viktigaste uppgiften för FUB 2016
Ovärdigt att många statliga utredningar syftar till att spara pengar på LSS-insatser. FUB har en
fortsatt viktig uppgift 2016 att bevaka de rättigheter som ska ge våra medlemmar en möjlighet
att leva ett liv som alla andra, anser Thomas Jansson, Förbundsordförande för FUB.

S

å här några veckor efter en lyckad kväll i Stadshuset
med Störd & Stolt Galan, där FUB samlade mycket
positiv kraft och gemenskap börjar verkligheten att
göra sig påmind igen, med ett möte (16 december) inför LSSutredningen. Jag har läst och hört skrämmande inspel till
utredningen. Det är som vanligt bara personlig assistans som
diskuteras både i TV och på diverse
bloggar. Det finns som alla FUB:are
vet nio insatser till i LSS-lagen. De
flesta inspelen till utredningen
handlar om 9:2 och hur den skall
utökas. Men även krav på att utöka
personkretsarna.

funkar inte, det visades sig med all tydlighet under den förra
mandatperioden.
I alla utredningar så anar man att uppdraget är att det ska
sparas pengar och att personer med funktionsnedsättningar
kostar staten för mycket. Det vi inte får reda på är vad alternativen till LSS skulle kosta. Vad
kostar det att bygga upp institutioner eller liknade boende? Vad
skulle arbetslösheten kosta om
man minskade arbetstillfällen
inom olika LSS-verksamheter?
Bara inom personlig assistans så
jobbar cirka 100 000 personer,
majoriteten är under 30 år och
många med utländsk bakgrund.
Detta är bara den tredje största
insatsen. Hur många jobbar
inom Daglig verksamhet som är
LSS:s största insats? Är det inte
bättre och billigare att satsa på LSS?
Då kan alla bidra med just sin förmåga och kapacitet till
samhället. Detta innebär en enorm samhällsvinst för att
inte tala om den personliga vinsten, inte minst när det gäller självkänsla och stärkt självförtroende.

”Vi i FUB måste nu
slåss för de insatser
som andra har
glömt bort”

Som vi i FUB vet så har insatsen Råd och Stöd nästan upphört.
Likaså är Ledsagning och Kontaktperson nästan omöjligt att få beviljat. Vi i FUB måste nu slåss för
alla andra insatser som andra har
glömt bort. Det blir tufft när majoriteten bara framför åsikter kring personlig assistans. Även staten pratar assistans i
inledningsskedet. Det är för dyrt säger staten, men i det fallet så ska man tänka på att 87 procent av ersättningen är lönekostnader. Dessa pengar går tillbaka till samhället genom
skatter och konsumtion.
Men vi har ytterligare två utredningar som kan bli tuffa,
dels hjälpmedelsutredningen, dels den om aktivitetsersättning. Hjälpmedelsutredningen vill se om man kan ersätta
personal med tekniska hjälpmedel. Skrämmande utveckling
om staten tycker att detta är okej.
När det gäller översyn av aktivitetsersättningen så har jag
bland annat hört från regeringspartierna att ”om vi försämrar ersättningen så blir man mer villig att söka ett jobb”.
Också en skrämmande utveckling om staten har denna inställning.
Vilka jobb ska våra medlemmar söka? Det finns ytterst
begränsat med jobb för FUB:s medlemmar. Den nuvarande
regeringen har anammat samma inställning kring bidrag
och ersättningar som den föregående. Sänk bidrag och
ersättningar så tvingas alla ut i arbete. Men det synsättet

Så här i juletid ska man ju önska sig något. Från FUB:s sida
blir önskelistan till staten kort men kärnfull:

â Skär inte ner på LSS-insatserna!
â Se till att alla kommuner och myndigheter följer lagen!
En God Jul
och Ett Gott Nytt FUB-År
önskar jag Er!

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
e-post: thomas.jansson@fub.se
tel: 08-508 866 46
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I allt det praktiska som rör assistans glömmer vi aldrig bort att livet
pågår här och nu - och det ska vara
gott att leva!

Titta in
hos oss!
Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

Personligare
assistans
står på din sida
Assistans på dina villkor är självklart
och lagstadgat. Men alla vi som lever
med barn eller anhöriga med olika
funktionsnedsättningar vet att det inte
räcker. Därför har vi högt i tak och öppna dörrar. För oss på DFA är inga frågor
främmande, vi är din medmänniska och
stöttar dig även i sådant som normalt
ligger utanför assistansen.

Vi vet precis vad du upplever varje dag
och vad du behöver för att tillvaron ska
fungera. Hos oss får du en stor familj
som hjälper och stöttar dig genom vardagens himlar och helveten. Vi bryr oss
om dig och står alltid på din sida för att
du och dina nära ska få leva ett tryggt
och meningsfullt liv.
Kontakta oss idag, vi finns här för dig.

Närmast hjärtat bär vi känslan av vad
personligare assistans innebär och det
vill vi förmedla till dig.

DFA-center
Känner du till vårt aktivitetscenter som är helt kostnadsfritt för
dig som DFA-kund?
Här finns något för alla och vi
fyller dagarna med roliga och
meningsfulla aktiviteter.
LÄS MER PÅ VÅR WEBB: dfarm.se

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

tel. 0920-155 10
UNIK · 5
www.dfarm.se
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HOS OSS PÅ DFA
är taket högt, kramarna varma och
skratten många. Vi trivs och har roligt tillsammans i en miljö där du är
med och bestämmer villkoren.

FUB PRESENTERAR
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STÖRD OCH STOLT GALAN – Sveriges stoltaste gala!
Det blev en helt magisk fest när FUB intog
Stadshuset den 5 december. Cirka 750
personer minglade, åt gott, och njöt av
fantatiska artister som Lotta Engberg, Karl
Dyall och Enheten. Dansbandet Drifters
spelade upp till dans i Gyllene salen och
många tog chansen att dansa fram till
midnatt. En kväll som vi sent ska glömma
så fylld av kärlek, glädje, värme och gemen
skap - och bäst av allt - alla var lika unika!!!

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS,
OLA ELMQVIST OCH SAMTLIGA FOTON ”RÖDA MATTAN”: MIKAEL SJÖMILLA

PÅ RÖDA MATTAN:
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Populära Clara Olsson sjöng på galan.

Per Granberg/Charta 77 sjöng sången
Unik.

Emma Essinger fyllde Stadshuset med sin sax.

Dansbandet Drifters underhöll fram till midnatt.

Värdpar och konferencierer på galan var Anna Hildingsson och Anders Wieslander.
Anna är vice ordförande i Riks Klippans styrelse.
– Det blev en fest att minnas för livet. Helst fantastiskt, säger Anna Hildingsson.
Anders Wieslander är ordkonstnär, poet och kulturarbetare på Medis5.
– Det var jätteroligt och bättre fest än själva Nobelfesten, tyckte Anders Wieslander

”Bästa partyt någonsin” tyckte populära artisten, Karl Dyall.

UNIK · 9

Värden för galan Thomas
Wieslander, tillsammans
med Medis5 som uppträdde
på galan.
Judith Timoney, Kia Mundebo, Anna Timoney
och Victoria Sjöström.

Jan-Åke W
endel och T

homas Jan

Stefan Fagerberg med sällskap.
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Soran Ismail och Victoria Valverde.
sson.

Sören Olsson var en av prisutdelarna.

Mats Melin med mamma Monica och
brorsan Sven, tyckte det var en härlig fest..

”Magisk och fantastisk rolig kväll”,
tyckte kvällens folkkära artist Lotta Engberg

Lars Lerin med maken och kollegan Manoel ”Junior” Marques,
trivdes på galan.

Thomas Jansson, ordförande för FUB passade på att tacka initiativtagare
Jesper Tottie, FUB och FUB:s galakommitté för arbetet med galan.
På bilden: Thomas Jansson, Jesper Tottie, Jan-Åke Wendel, Kristina
Heilborn, Pia Sandberg och Johanna Bergsten. Saknas på bilden från
FUB:s galakommitté gör Victoria Sjöström, Gunilla Karlsson, Monica
Carlsson, Per-Åke Berglund, samt Agneta Berghamre Heins.
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Dans och mingel i Gyllene salen på galan.

Axel Isaksson, Viktor Barkström och Joanna Johansson.
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Galaprinsessan Madeline Stuart med FUB:s kanslichef
Maria Sundström.

Glassparad á la Nobelfesten!

FOTO ROSANNE STEWART.

Galaklädda och glada gäster!

Dans till midnatt!

Madeline Stuart och Viktor Barkström dansade i vackra Gyllene salen.
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De tog hem årets
STÖRD OCH STOLT-PRISER

Zlatan Ibrahimovic kunde inte komma, men
tackade via film för sitt Störd och stolt-pris.
Mats ”Ica-Jerry” Melin delade ut Zlatans pris.
Grattis Zlatan Ibrahimović! ”Störd och Stolt Galans
pris till årets stördaste sponsorinsats går i år till den
person som ytterst gjorde det möjligt för Sveriges
fotbollslandslag för lindrigt utvecklingsstörda att
delta i fotbolls-VM i Brasilien.”

Erik Löwenthal prisades för årets
komiker: ”Störd och Stolt Galans pris
till årets stördaste komiker går i år till
skaparen av föreställning ”I Fadern,
sonen och Försäkringskassans namn.”

Iréne Johansson fick pris för sin forskargärning: ”Störd och
Stolt Galans pris till årets stördaste forskargärning går i år till
en kvinna som ägnat ett helt liv åt att ge barn och vuxna med
språksvårigheter möjligheten att uttrycka sig.”
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Mora folkhögskola och Kerstin Gatu fick pris för sin
utbildning inom IT: ” Störd och Stolt Galans pris
till årets stördaste skola går i år till en skola som
lyckats göra hela Sverige till ett enda klassrum med
hjälp av deras distansutbildning.”

Funki Models och Lou Rehnlund fick galapris för sin modellverksamhet:
”Störd och Stolt Galans pris till årets stördaste affärsidé går i år till ett företag
som en gång för alla bevisar att skönhet kan göra världen lite bättre.”

Teddy Falkenek tog emot ICA Sveriges pris:
”Störd och Stolt Galans pris till årets stördaste
arbetsgivare går i år till ett företag som med
sina 1400 butiker över hela Sverige förstått
möjligheten med att anställa personer med
funktionsnedsättning.”

Lars Lerin med maken och kollegan Manoel
”Junior” Marques var glada att Sandgrunds
konshall fick pris: ”Störd och Stolt Galans
pris till årets stördaste konsthall går i år till
en konsthall som förstår värdet av att släppa
fram unika konstnärer.”

Erik Fredlund, som sprungit Vättern runt
och samlat in pengar, var lycklig för priset:
”Störd och Stolt Galans pris till årets stördaste
välgörenhetsinsamling går i år till en person som
med två tomma händer och ett par gympadojor
visade att allt är möjligt. Till exempel att samla in
37 012 kr till FUB.”

Grattis Åsarnas IK och Kristina Göransson:
”Störd och Stolt Galans pris till årets stördaste
idrottsklubb går i år till en anrik klubb som varit på
glid i snart hundra år, och som i år arrangerade
världsmästerskapen i skidor för personer med
utvecklingsstörning.”

Grattis TV4!
”Störd och Stolt Galans pris till årets stördaste
tv-kanal går i år till en kanal som har modet, och
den goda smaken, att på bästa sändningstid gå i
bräschen för program som är unika. ”En annan
del av Köping”, ”Trollkarlen från Glada Hudik” och
nu senast ”Heja Sverige” bjuder in hela Sverige till
en värld som för få känner till.”

Grattis Sonja och Malin - bästa kompisarna!
”Störd och Stolt Galans Specialpris, är ett pris som
hyllar det viktigaste som finns: vänskap mellan
människor. Årets vinnare har varit vänner sedan
förskolan. Inget tycks stoppa dessa två. Att ta sig
igenom läxor, snöstormar och fjällandskap går lätt
när de hjälps åt.”
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Madeline Stuarts vecka
som gäst hos FUB

Under veckan besökte Madeline Stuart också
FUB:s kansli. Hon blev jätteglad när hon fick
se en tidningen Unik, som hade en framsida
med henne och ett fint reportage inne i
tidningen.

Kläddesignern Lars Wallin, tillsammans med
Madeline Stuart och Kristina Heilborn, FUB.

D

et blev en intensiv och spännande vecka för Madeline Stuart
och hennes mamma Rosanne.
Madeline och Rosanne Stuart var
inbjudna till Sverige av FUB. Den första
dagen som gäst hos FUB så var Madeline, Rosanne och jag hos den kände
kläddesignern Lars Wallin och provade klänningar. Lars Wallin gör bland
annat klänningar åt kungahuset och
han lånade ut två jättefina klänningar
till Madeline. Hon riktigt strålade av
glädje. På kvällen var vi inbjudna till
den australienska ambassadören på
middag. Han tyckte att det var jättekul
att FUB bjudit in Madeline till Sverige.
Den kända fotografen Elisabeth Ohlson Wallin hade lovat att fotografera
Madeline Stuart så dagen efter begav
vi oss till hennes fotostudio där Madeline blev sminkad och fotograferad.
Det blev mycket skratt och bus och

Det blev fantastiskt fina foton när Madeline blev fotograferad av Elisabeth Ohlson Wallin i
Operahuset.

Elisabeth Ohlson Wallin, fotograf: Jag
är oerhört stolt att jag fått fotografera
Madeline. Mina bilder av henne i operans
Guldfoajé ger personer med Downs syndrom
en plats i historien.

Ingela Roos, Kommunikationschef Operan:
Vi är glada över att Madeline Stuart trivdes i
Operahuset och att hon blev fotograferad av
skickliga Elisabeth Ohlson Wallin i Guldfoajén,
där många andra celebriteter fotograferats
genom tiderna.

fantastiska bilder. Sedan begav vi oss
i väg till Kungliga operan i Stockholm
för fotografering i Guldfoajén. Sveriges
television kom och filmade och intervjuade Madeline, hennes mamma och
Elisabeth Ohlson Wallin.

på lunch på Konstfacks restaurang
med några elever och lärare. Där fick
de också se en utställning, som är ett
samarbetsprojekt mellan Konstfack
och Kung saga gymnasium.
Madeline Stuart var hedergäst och
prisutdelare på Störd och Stolt galan.
Hon delade ut pris till till Lou Rhenlund och Funki models som vann pris
som årets stördaste affärsidé, ett företag som en gång för alla bevisar att
skönhet kan göra världen lite bättre.
Under veckan blev Madeline också
intervjuad av bland andra SVT, Föräldrakraft och Expressen. Madelines
mamma Rosanne utryckte att de känt
sig mycket välkomna och att det varit
roligt och stimulerande att träffa oss
och de tyckte att galan i Stockholms
Stadshus var en fantastisk upplevelse.

Madeline Stuart träffar Come
together ambassadörerna
Come Together-ambassadörerna Axel,
Joanna, Viktor och Victoria var med
Madeline en dag. Först fika, eftersom
att Victoria fyllde år blev det tårta och
sång på flera olika språk (engelska,
svenska, polska, spanska, swahili) –
perfekt för att lära känna varandra lite.
Ambassadörerna visade bilder och filmklipp från Tanzaniaresan och berättade
om sina uppdrag som ambassadörer..
Svenska Downföreningen ville också
träffa Madeline Stuart. De tog med
Madeline och hennes mamma Rosanne

TEXT: KRISTINA HEILBORN, KOMMUNIKATÖR FUB
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Förmånliga försäkringar
med unika fördelar
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.

» Generösa rabatter

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

»Hjälpmedel

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

»Unik service

Låg självrisk på hjälpmedel för syneller hörselfel i hemförsäkringen.

Vi har inga knappval och du får
svar inom 15 sek. när du ringer.

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

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

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

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

– fler ska få möjlighet till jobb
I Nässjö kommun satsar man på bredden inom daglig verksamhet.
Personer med utvecklingsstörning kan välja mellan en rad olika arbetsuppgifter, ofta med syfte
att öka möjlligheterna till jobb på reguljära arbetsmarknaden.
FUB:s kommitté för Arbete och daglig verksamhet åkte till Nässjö på studiebesök.

FUB:s kommitté för Arbete och daglig verksamhet åkte på besök till Nässjö. Gunnar Halin, FUB, Gert Iwarsson, FUB, samt Mats Frohm,
områdeschef inom daglig verksamhet i Nässjö.

S

törre delen av kommittén för Arbete och daglig verksamhet har varit i Nässjö på studiebesök. Tipsaren om
att det fanns intressanta saker att se var Gert Iwarsson,
Nässjöbo och ledamot i både kommittén och i Förbundsstyrelsen. På plats var även Gunnar Halin från FUB Boden samt
handläggare Kia Mundebo från Stockholm.
Ofta när det händer stora saker i FUB-världen så är det en
eldsjäl som ligger bakom. Så är det när det gäller arbete och
daglig verksamhet i Nässjö. Det är områdeschefen inom Daglig verksamhet Mats Frohm, som byggt upp verksamheten
och utvecklat den tillsammans med personalen inom daglig
verksamhet.
Mats guidade oss runt under vår dag i Nässjö och berättade entusiasmerande och kunnigt om verksamheterna och
”tänket”.
Vi började vårt studiebesök på företaget Nässjö Industrilås. Där arbetar många personer med utvecklingsstörning.
Ägarna av företaget tycker det är viktigt med integrering och
att det skapar ett mjukare samhälle med större delaktighet.

Självständigt arbete
På Industrilås träffade vi först de 13 arbetstagare som har
detta som utflyttad daglig verksamhet i en egen del av
fabriken. Vid behov tillverkar Industrilås hjälpmedel så att
arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter så självständigt som möjligt.
Vi såg flera exempel på finurliga hjälpmedel, bland annat
18 · UNIK

en platta där man kan fästa 100 olika delar för att veta att
det är just 100 stycken.
Arbetsdagen varar från 8.30 till 15.30 vid heltid. Två
stycken handledare från Socialförvaltningen var ansvariga
för enheten.
Det fanns också arbetstagare som hade sin placering (individuell placering) inne på fabriken och alternerade mellan
fabriken och den dagliga verksamheten.
Vi åkte vidare till Almenäs där det finns daglig verksamhet i form av Snickeri och Stick och sy-enhet samt en butik
där man säljer det som tillverkats. Genom att ha daglig verksamhet mitt i staden menar Nässjö kommun att man river
murar och breddar perspektiven.
Innan vi gick in blev vi intervjuade av en reporter från
Smålands-Tidningen.
Vi åkte vidare till en daglig verksamhet som serverar fika
och enklare mat till kommunens anställda i socialförvaltningens hus. För många av tjänstemännen kan det vara både
nytt och nyttigt att möta personer med funktionsnedsättning i vardagen på arbetsplatsen.
Vi fortsatte till Norrboda där det finns hunddagis, media
center, en transportgrupp samt en köksgrupp. Här fick vi
också smaka på köksgruppens goda lunch.

Anpassas efter behov
Sedan åkte vi vidare till Företagsgruppen som är en arbetsplats för dem som gillar att jobba på fabrik. Arbetsupp

Mats Frohm, områdeschef tillsammans med Zekiya, arbetstagare på
en daglig verksamhet i Nässjö.

gifterna här handlar till stor del om montering, demontering, paketering, sortering. Lokalerna och arbetsplatserna
är anpassade till arbetstagarnas behov. Bland annat Jysk
är kund hos Företagsgruppen. Claes Olsson är en av deras
leverantörer.
– Vi har samarbete med cirka 20 stycken företag som
levererar olika material till oss. Förtjänsten vi får in går till
brukarbefrämjande åtgärder och inventarier med mera.
Sista stoppet blev den dagliga verksamheten Mosshaga.
Där arbetar personer med måttlig till grav utvecklings
störning, många med flerfunktionsnedsättning samt personer med autism och autismspektrumtillstånd. De sistnämnda har en egen del i huset med egen ingång och egna
arbetsrum för att minimera stress och oro.

Vid behov tillverkar företaget Industrilås egna hjälpmedel för att
underlätta för arbetstagarna. Här en platta för att fästa 100 detaljer,
så man slipper räkna.

I Nässjö arbetar man med metoden Supported Employment för att ge stöd och få fler personer att gå vidare till den
reguljära arbetsmarknaden.
– Det är mycket viktigt att man avsätter tid och energi
för reflektion. Det är då man kan tänka efter, utvärdera och
eventuellt ändra, konstaterade Mats Frohm.
Under hösten fick Mats Frohm ett nytt jobb som Arbetsmarknadschef i Nässjö, men engagemanget för personer
med funktionsnedsättningar finns kvar.
TEXT OCH FOTO: KIA MUNDEBO

Länk till artikeln I Smålands-Tidningen
http://www.smt.se/article/nassjo-gor-tvartom-mot-manga-
andra/
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Musik för en bättre värld

VÄ R L D E N R U N T

Vi har ju tidigare skrivit mycket om Come Togethers ambassadörer, om deras resa till Tanzania
och om Sverigeturnén under hösten. Men i Come Together finns också massor med musik!
Anders Monybrother Wendin
tillsammans med en medlem
i gruppen Playback Nairobi.

A

rtister med och utan funktionsnedsättning från Tanzania,
Kenya, Uganda, Jamaica och
Sverige gör musik tillsammans. Några
av låtarna har släppts under året och nu
i november släppte vi ett till spännande
samarbete. Anders Moneybrother Wendin var i maj i Kenya tillsammans med
Come Togethers musikproducent Peter
Pop Lundbäck och spelade in en låt
med gruppen Playback Nairobi. Det
blev ett spännande möte och Moneybrother sjunger en vers på deras låt ”I
know there is a heart”.
Medan det hos oss i Sverige finns
många kultur- och musikgrupper för
personer med utvecklingsstörning är
Playback Nairobi ganska unika i sitt slag
i Östafrika. Under de dryga två år vi har
arbetet med Come Together har vi letat
och kollat med olika kontakter, men
inte hittat fler (om någon har tips – hör
av er!) Låten ”I know there is a heart” är

skriven av Alan Shibweje som sjunger i
gruppen och den handlar om att kämpa
för att överleva och aldrig ge upp.

Anders Moneybrother själv är väldigt
nöjd med sin medverkan och mötet
med gruppen:

Playback Nairobi repar varje lördag i
den mycket slitna stadsdelen Mathare i
Nairobi. Elizabeth Waithera som leder
gruppen ideellt, går tillsammans med
de andra ledarna och samlar ihop gruppens medlemmar som har olika typer
av funktionsnedsättningar.
– Jag har själv en funktionshindrad
syster och jag fick chansen att bo ett
år i Norge. Där häpnade jag över hur
annorlunda och värdigt man behandlade personer med funktionshinder
i hela samhället. Det tog jag med tillbaka till Kenya och startade Playback
Nairobi eftersom här blir personer med
funktionshinder ständigt trakasserade
och undanskuffade. Vi vill visa att de
är talangfulla, stora personligheter
bortom sin diagnos, säger Elizabeth.

– Vi sätter oss i bilen och åker (och åker
och åker, herregud trafiken i Nairobi)
långt ut i de fattiga förorterna som omger citykärnan. Bostadsområdena avlöser varandra och husen blir mer och
mer fallfärdiga. Jag har inte hört nån
musik som gruppen producerat och jag
förväntar mig kanske inte att få höra
storverk. Men eftersom livet aldrig blir
som man tänkt sig så är det precis det
som sker. Storverk alltså.
Låten hittar ni lättast via länkar på
www.cometogethereveryone.org eller
sök på Spotify eller Youtube.
TEXT: JOHANNA BERGSTEN OCH PETER POP
LUNDBÄCK FOTO: PETER POP LUNDBÄCK
OMSLAG: RBRT

Klippan 20 År!
Den 5 – 6 december blev en spännande helg för alla Klippans medlemmar,
som kom till Stockholm för att fira Klippans 20-års jubileum.
Först en fantastisk galakväll i Stadshuset på lördagen och sedan en innehållsrik söndag förmiddag på Scandic hotell i Alvik. Alla ledamöterna i
Riks-Klippans styrelse var på plats. De presenterade sig och berättade om
sitt arbete och svarade på frågor. Inbjuden var också Jeffrey Ige, som vann
silver i kulstötning i Paralympics sommarspel 2013 i London. Han pratade
på temat: ”Att lyckas” och fick många varma applåder efter sitt personliga och inspirerande föredrag.
Läs mer: Lättläst sidorna 6–7
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Expertgrupp lyfte angelägna frågor vid
NSR-möte i Rovaniemi
Nordisk expertgrupp lyfte fram vikten av att synliggöra personer med utvecklingsstörning än mer,
samt frågor om tillgänglighet, ledsagning och möjligheten till jobb på NSR:s novembermöte i Finska
Rovaniemi.
NSR hade möte i Rovaniemi den 20–22
 ovember varav alla länder utom Grönland
n
var närvarande. Första mötesdagen kom den
lokala pressen (Lapin Kansa) och fotograferade expertgruppen för en artikel där budskapet gick ut på att myndigheter ska lyssna
på personer med utvecklingsstörning innan
de fattar beslut om dem. Från Sverige deltog
Janne Pettersson (längst ut till höger i bild) i
expertgruppen.

Egna möten
Expertgruppen hade dels egna möten men
även gemensamma möten tillsammans med
övriga representanter från de olika länderna
varav Lillemor Holgersson var ordförande. I
de gemensamma mötena delgav expertgruppen bland annat om vad de hade diskuterat
om rätten till arbete och det gavs då även
möjlighet att diskutera frågan tillsammans
allihop. Expertgruppen delgav att personer
med utvecklingsstörning måste bli mer synliga och att planerade direkta riktade möten
med arbetsgivare kan ge resultat på sikt.

Besökt företag
På Island har man som exempel besökt 200
företag personligen vilket resulterat i 50 arbetsplatser. Övriga frågor handlade bland
annat om hur NSR ska arbeta tillsammans i
framtiden, tillgänglighet, ledsagning, åldrande och fosterdiagnostik.
TEXT: NINA ALANDER FOTO: FOTO: LAPIN KANSA

Tommi Kivimäki (till vänster), Aileen Soffia Svnsdóttier, Hekki Suvilehto, Marjatta Tammisto,
Olavi Hietaharju, Janne Pettersson, FUB, och Ulrica Sund deltog vid Nordiska Samarbetsrådets
möte i Rovaniemi.

RÄTT MÅLGRUPP?
ANNONSERA I UNIK!

Nästa nummer kommer den 29 februari. Boka plats senast den 12 februari.
Kontakta pia.sandberg@fub.se eller 08-39 41 11.

.
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Fub Göteborg 60 år – jubilerade i två dagar!
För sextio år sedan bildades FUB Göteborg. Detta firades med ett tvådagars jubileum i föreningshuset
på Lillatorpsgatan. Festligheterna inleddes den 9 oktober med mingel och fortsatte med massor av
olika aktiviteter för både stora och små.

Elaine Johansson pratar inför festdeltagarna på 60-årsfesten.

Anne Leffler, ordförande FUB Göteborg.

Eva Olofsson, regionalråd Västra Götalands
regionen.

Ricardo bjöd de yngsta på cirkuskonster och
många vågade också testa själva.

Alla medlemmar i Göteborgsföreningen var
inbjudna, och det var många som var med.
FUB uppvaktades med blommor och presenter från både organisationer och enskilda
personer. Alla gåvorna fanns att ses i föreningshuset. Där visades också en utställning
om föreningens historia, och andra organisationer var inbjudna för informera om sina
verksamheter.

lemmar. Ricardo, känd från TV, bjöd in till en
cirkusskola som var mycket populär och välbesökt. Här kunde alla träna balanskonster
och jonglering, och flera provade att ligga på
en spikmatta. De långa vassa spikarna gjorde
faktiskt inte ont …
Många testade också att på att gå på lina.
Det var så roligt att flera av barnen gick flera
gånger. Även några vuxna vågade sig på lingång, och visade upp olika stilar.
I caféet serverades korv och glass och annat gott. Där kunde man också göra egna
fina armband. I trädgården fanns en poängpromenad, som många valde att delta i. Flera
av besökarna var på lekoteket för att se på utbudet och låna material, och ro-liga rummet
var öppet för leksugna och för dem som ville
ta det lite lugnt.

Sedan var det dags för Peter Pop. Det blev
fullt ös från början, och det märktes att Peter är populär. Alla i den stora publiken sjöng
med, dansade och hoppade. En tjej fick
komma upp på scenen och spela synth. Det
gjorde hon med stor bravur, och snart var
det den häftigaste rockkonsert i aulan. Ännu
mera rock-n-roll blev det när fyra killarna fick
vara med lira elgitarr. Med långhåriga peruker
på sig visade de direkt att de var hårdrockare
av högsta klass. Men Peter Pop spelade också
unplugged och bjöd då på lugnare låtar. Alla
var så nöjda med konserten, och hoppades att
Peter ville komma tillbaka och uppträda hos
oss igen.

Anne Leffler hälsade välkommen
Ordförande i FUB Göteborg, Anne Leffler hälsade välkomna, och sen höll regionalrådet Eva
Olofsson, tal och förklarade jubileet invigt.
Elaine Johansson föreläste om hur FUB en
gång bildats och sen har verkat under åren.
Det var många i publiken som nickade instämmande när de hörde om olika milstolpar
i föreningens historia.
På kvällen bjöds det på buffé och pub, och
Eric Löwenthal gjorde ett bejublat framträdande med sin föreställning: Fadern, sonen
och försäkringskassan.
Nästa dag fortsatte festligheterna, och var
nu också riktad till föreningens yngre med22 · UNIK

Peter Pop underhöll på festen
Så skulle Peter Pop hålla konsert, men först
var det prisutdelning i poängpromenaden.
Glada vinnare fick välja sin vinst från det fina
prisbordet, och det var både yngre och lite
äldre som fick pris.

Ett lyckat jubileum
På kvällen blev det mera musik och dans när
FUB bjöd på disco i rotundan. Det var många
unga medlemmar som dansade loss och hade
roligt under discokulan.
Det var två intensiva och roliga dagar, och
ett väldigt lyckat jubileum.
TEXT OCH FOTO: LENA EDVARDSSON

Många barn- och
familjeaktiviteter på Kulltorpet

Måndagen den 16 november så hade vi en
barn- och familjeaktivitet hos oss tillsammans
med barn- och ungdomshabiliteringen i Kristianstad. Det var en familj som kom på besök.
Vi berättade om FUB och om vad vi gör i FUB

Kristianstad, om våra olika aktiviteter, vi informerade om att vi har medlemsrådgivare och
rättsombud och vad dom kan hjälpa till med.
Vi pratade lite om LSS, ledsagare, skola med
mera. Vi satte ungdomen i fokus som fick berätta om sig själv och sina intressen.
Familjen tyckte att det var positivt att bli
medlemmar i FUB. De ville gärna att vi fortsatte med våra barn- och familjeaktiviteter.
Denna kväll var mycket trevlig och givande
både för oss i FUB och för familjen. Vi fick därmed fyra nya medlemmar denna kväll. Tack

till barn- och ungdomshabiliteringen för gott
samarbete.
Tyvärr tog vi ingen bild denna kväll men här
kommer en annan bild från ett annat tillfälle
när vi har haft barn-och familjeaktivitet.

Julbak och fika på
Kulltorpet

Allsång på Kulltorpet med Magnus Persson
som allsångsledare
Söndagen den 22 november var det dags för
Vuxendansens allsång. Det var en trevlig söndag med cirka 60 personer som kom denna
eftermiddag. Vi sjöng tillsammans och fikade
med äppelkaka med vaniljsås. Det var en trevlig söndag på Kulltorpet.

Söndagen den 29 november så hade vi lite
julbak på Kulltorpet. Vi bakade pepparkakor
tillsammans. När vi var klara så fikade vi med
pepparkakorna och saften. Tack för en trevlig
eftermiddag. På bilderna så ser ni alla barnen
som var med och bakade.

TEXT OCH FOTO: MARIE BERTILSSON, FUB
KRISTIANSTAD.
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Är du tvilling eller förälder till tvillingar?
Vi behöver dig för att öka kunskapen om autism och andra
funktionsnedsättningar!

Vi genomför en forskningsstudie där vi jämför tvillingpar av vilka minst en tvilling har autismspektrumtillstånd och/eller andra funktionsnedsättningar. Vi undersöker även tvillingpar
utan funktionsnedsättning för att öka kunskapen om orsakerna till neuropsykiatriska problem
inom genetik, neurobiologi och psykologi. Ersättning i form av presentkort till tvillingarna,
för förlorad arbetsinkomst, hotell och resa finansieras av studien. Är du intresserad?
Kontakta vår forskningssjuksköterska Johanna så berättar hon mer:
070-755 96 80 alt 08-514 527 00 eller johanna.ingvarsson@ki.se
Besök ki.se/kind för mer information om KIND och vår tvillingforskning (projektet ”RATSS”).
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Stort intresse för FUB:s
Äldrekonferens
Conny Bergqvist, ombudsman på FUB, inledde dagen på FUB:s äldrekonferens:”Vi blir också
äldre - livsvillkor för personer med utvecklingsstörning” den 18 november 2015.

Conny Bergqvist, inledde FUB:s
”Äldrekonferens”.

D

et var den fjärde konferensen
i ordningen om livsvillkor för
personer med utvecklingsstörning som åldras. Konferensen riktades
sig till en bred målgrupp; alla som är
intresserade av stöd till personer med
utvecklingsstörning som åldras.
Cirka 230 personer deltog på konferensen, som var lika uppskattad av
deltagarna som föregående års konfernesdag om personer med utvecklingsstörning som åldras. FUB anordnade
konferensen i samarbete med Svenskt
Demenscentrum, Äldrecentrum och
Forum Carpe. Moderator var Susanne
Rolfner Suvanto, som i slutet av dagen
berättade att hon blivit utsedd av reger-

Thomas Jansson avslutade dagen med att
konstater att det behövs mer kunskap om
personer med utvecklingsstörning som
åldras, och att den här konferensen är viktig
som kunskapförmedlare.

Ingela Månsson, Kia Mundebo och Mia Wengelin, FUB:s åldrandekommitté. Även Marianne
Hermansson ingår i kommittén, men hade tyvärr förhinder.

ingen till särskild utredare för att ta
fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
Conny Bergqvist berättade personligt om sin uppväxt på institution och
fram till idag som snart fyllda 67 åring.
Genom sitt arbete som ombudsman
på FUB har han bidragit till att sprida
information och minska fördomar om
personer med utvecklingsstörning.

Hur man talar om döden
– Gemenskapen på en arbetsplats är
viktig. Har man som jag vuxit upp på
institution utan så nära kontakt med
sin familj, riskera man bli rätt ensam
i livet. Då betyder ett jobb och arbetskamrater extra mycket. Jag önskar
varje morgon när jag vaknar att jag ska
få fortsätta jobba även efter att jag fyllt
67 år, sade Conny Bergqvist.
Han berättade också om sina erfarenheter när hans mamma dog. Conny
Bergqvist ansåg bland annat att vi
borde prata mer om döden och att det
måste vara tillåtet att sörja på sitt eget
sätt och inledde på så sätt även förmiddagens tema som i mycket handlade om döden och hur man talar med
personer med utvecklingsstörning om
döden och sorgearbete.
Stina Knutsson, vårdlärare på Lärgården, tog sedan vid. Hon bekräftade
att sorgen tar sig olika uttryck, och
att det var viktigt att ha tålamod och

Margaretha Lunde-Martinson är smärt
sjuksköterska, utbildare och föreläsare.

visa empati. Britten Askestad, sjuk
sköterska och utvecklingsledare på
Äldrecentrum tog upp frågor kring pallitativ vård, och pekade på att sjukhusen inte alltid har tillräcklig kunskap
inom området, men att även personal
på boenden behöver mer utbildning,
vilket kan bidra till att fler kan få möjlighet att sluta sina dagar på ett värdigt
sätt i hemmet.

”Barnmorskor i döende”
Moderator Susanne Rolfner Suvanto
påpekade att vi likt barnmorskor skulle
behöva en specialitet när det gäller döendet: ”barnmorskor i döende” för att
förbättra omvårdnaden.
Margareta Lunde-Martinson, smärtsjuksköterska och föreläsare, tog
upp den viktiga frågan om hur man
upptäcker smärta hos personer med
utvecklingsstörning. Att det är viktigt
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG
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Några av de 39 glada grannarna i Linköping som delade på 101 miljoner i höstens GrannYra.

Du vinner när dina grannar gör det
När en lottköpare i postnumret vinner, då vinner också
alla andra som har en lott. Några som alltid vinner är FUB
och övriga 52 organisationer som delar på överskottet.
De senaste tolv månaderna har 114 lottköpare blivit miljonärer
och kunnat göra verklighet av sina drömmar. Vem vet, nästa gång
kan det vara din och dina grannars tur att vinna stort på att vara
med i PostkodLotteriet.
Ny vinstchans varje dag
Vardag som helgdag, året om har våra lottköpare en ny vinstchans. De högsta ordinarie vinsterna lottar vi ut på fredagar – upp
till 100 000 kr per lott, en Volvo V60 värd 337 000 kr och 1 miljon.
Och alla vinster är skattefria!

Miljonbelopp i GrannYror och massor av extravinster
Tre gånger per år har du dessutom chans att få dela på många
miljoner med dina grannar i GrannYran. Du har också chans att
vinna presentkort på resor, spa-behandlingar, drömbilar och
många andra fina extravinster under året.
Ingen bindningstid
För att vara med i PostkodLotteriet måste du ha fyllt 18 år. En lott
kostar 160 kr per månad, dvs cirka 5 kr per dag och du bestämmer
själv hur länge du vill vara med. Eftersom alla vinster i postnumret
är per lott vinner du mer ju fler lotter du har.
Över 16 miljoner vinster
Sedan PostkodLotteriet startade år 2005 har vi delat ut över
16 miljoner vinster värda en bra bit över 9 miljarder kr.

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

postkodlotteriet.se
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Susanne Rolfner Suvanto, moderator och
nyligen utsett till särskild utredare av regeringen
för att ta fram förslag till en nationell
kvalitetsplan för äldreomsorgen.

att vara väldigt obervant, föra anteckningar och reagera när kanske ett från
början avvikande beteende plötsligt förändras. Hennes erfarenhet är att smärttillstånd hos personer med utvecklingsstörning allt för ofta förbises, vilket är
ytterst allvarligt.

Rätten till delaktighet
Tidiga Tecken slog Christina Karlsen
och Josefin Wikner, från Kungsbacka
kommun ett slag för. Det materialet är
ett bra hjälpmedel för att se tecken på
förändringar när det gäller hälsa hos
personer med utvecklingsstörning.
Forskaren Ida Kåhlin pratade om
rätten till delaktighet även i äldrelivet.
Hennes avhandling ”Delaktighet (även)
på äldre dar” finns att läsa på FUB:s
webbplats. En intervju med Ida Kåhlin
finns också i tidningen Unik nr 2, 2015.
Kent Thuresson, överläkare på Sahlgrenska universtitetsjukhuset slog ett
slag för förebyggande arbet vad gäller
hälsan för personer med utvecklingsstörning. Han visade bland annat forskning
som pekar på att den gruppen är över
representerade vad gäller sjukdomen
diabetes.

Musik som kommunikation
Sedan följde dagen fysiska höjdpunkt.
Katarina Lindblad, socionom och musikterapeut, fick deltagarna att på egen
hand uppleva hur musik och ljud berör.
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Hon lyfte fram musik som ett framgångsrikt, alternativt kommunikationssätt. Alla behöver kunna kommunicera för att känna sig levande. Där är
musiken till stor hjälp när det gäller
personer med stora flerfunktionsnedsättningar.
Mia Wengelin, Ingela Månsson och
Kia Mundebo, från FUB:s åldrandekommitté slog fast att det behövs mycket
kunskap inom alla områden när det
gäller personer med utvecklingsstörning som åldras. Vilket även Thomas
Jansson, FUB:s ordförande slog fast i ett
avslutande samtal med dagens moderator Susanne Rolfner Suvanto. Båda
uttryckte vikten av fortsatta samtal
och behovet av mer kunskapsmaterial
då personer med utvecklingsstörning
blir allt äldre.

Katarina Lindblad, musikterapeut fick
publiken att uppleva hur ljud och musik berör.
– Musik är ett fantastiskt redskap för
alternativ kommunikation, konstaterade hon.

Och FUB:s äldrekommitté slog också
fast att man räknar med att kunna
anordna en konferens nästa år igen, då
för femte gången i ordningen.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

www.fub.se
www.tidigatecken.se
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PÅ NÄTET?
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www.fub.se/annonstorg
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Kontakta:
pia.sandberg@fub.se
08-39 41 11

K

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

”Känner mig som en i
gänget på mitt arbete”

08-580 813 40, www.misa.se

Läs om Lotta på
vår hemsida.

Music Center School
en gymnasiesärskola som erbjuder
nationellt estetiskt program med
inriktningarna Dans och Musik.

musiccenterschool.se
Music Center School Skara AB

Postadress: Box 45, 532 21 Skara
Tel 0511 - 168 00

Besöksadress: Music Factory, Klostergatan 8, Skara

epost: info@musiccenter.se
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om utmanande beteende i LSS-verksamhet
Ett viktigt kunskapstöd om hur man kan förebygga och minska utmanade
beteende i, framför allt, daglig verksamhet och bostad med särskild service
för vuxna finns nu att tillgå på Socialstyrelsen hemsida.
FUB har medverkat i en expertgrupp,
som tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram nio rekommendationer.

S

ocialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd om hur
man kan förebygga och minska utmanande beteende
i, framför allt, daglig verksamhet och bostad med särskild service för vuxna. Kunskapsstödet riktar sig till chefer,
verksamhetsansvariga och personal. Men det är även av stort
intresse för anhöriga till personer med utvecklingsstörning – både att känna till och att kunna tipsa personal om.
Riksförbundet FUB har medverkat i Socialstyrelsens expertgrupp.
En viktig del i arbetet för en kunskapsbaserad vård och
omsorg är att arbetet utförs av personal med tillräcklig kompetens. Många anställda i olika LSS-verksamheter gör ett fantastiskt arbete i det tysta – det kan inte nog betonas. Men
statistik från Socialstyrelsen visar att kunskapsnivån generellt är alltför låg. Som exempel kan nämnas att endast 17
procent av kommunerna anger att samtliga anställda inom
bostad med särskild service för vuxna uppfyller kunskapskraven i Socialstyrelsens allmänna råd för baspersonal i LSSverksamhet1. I 18 procent av kommunerna vet man inte ens
hur många som uppfyller kraven. Anmälningar om allvarliga missförhållanden har ökat något sedan föregående år,
men kunskapsnivån om Lex Sarah är fortfarande låg i verksamheterna. De flesta anmälningar rör bemötande och beviljade insatser som är felaktigt utförda.
UNIK har tidigare tagit upp den höga användningen av
psykofarmaka bland unga som tillhör personkrets 1 i LSS.
(Se Unik nr 2, 2015) Socialstyrelsen konstaterar i Lägesrapport 2015, att läkemedlen i vissa fall används för sina effekter på utåtagerande beteende trots att det finns flera pedagogiska och kognitiva metoder för att hantera problemen. Mot
denna bakgrund välkomnar FUB Socialstyrelsens kunskapsstöd om hur man kan förebygga och minska utmanande
beteende i LSS-verksamheter för vuxna.

Utmanande beteende
Socialstyrelsen har valt att använda begreppet utmanande
beteende. Myndigheten betonar att beteendet måste ses i relation till situationen som det uppkommer i. Ett utmanande
beteende ska ses som signaler på att personen inte får sina
behov tillgodosedda. De vanligaste formerna av utmanande
beteende är utåtagerande (till exempel biter, sparkar eller
slår), självskadande (dunkar huvudet, biter eller river sig) och
socialt problematiskt beteende (till exempel skriker ihållande).
Det är viktigt att verksamheter kan förebygga och minska utmanande beteenden på ett fungerande sätt, för att undvika
användning av tvångs- och begränsningsåtgärder som inte
är tillåtna enligt lag.
Kunskapsstödet omfattar både personkrets 1 och 2 i LSS
(utvecklingsstörning och betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder).
Därför används begreppet intellektuell funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen inleder med att beskriva ett antal förutsättningar som är särskilt viktiga för att förebygga och minska
utmanande beteende; personalkompetens är avgörande och
en arbetsledning som finns på plats i verksamheten och är
närvarande i det dagliga arbetet. Det är även viktigt att alla
arbetar på samma sätt för att personen som tar emot stöd
ska känna tillit och veta vad han eller hon kan förvänta sig.
Socialstyrelsen lyfter även fram kommunikation som en förutsättning för delaktighet och inflytande samt tillgång till
fungerande hjälpmedel.

Nio rekommendationer
Kunskapsstödet innehåller nio rekommendationer som syftar till att förebygga och minska utmanande beteende. Rekommendationerna är baserade på vetenskap och beprövad
erfarenhet. De första sex rekommendationerna betecknas
som starkt positiva rekommendationer, dvs. de flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning bör erbjudas åtgärden. Hit räknas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kunskap om individens funktionstillstånd, funktionsnedsättningar och kommunikativt förhållningssätt
Utesluta hälsoproblem
Kognitiv tillgänglig miljö utan onödiga stressorer
Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)
som funktionellt kommunikationsstöd
Fysisk aktivitet
Tydliggörande pedagogik

Rekommendation sju till och med nio är svagt positiva rekommendationer, dvs. personer med intellektuell funktionsnedsättning kan erbjudas åtgärden under vissa förutsättningar:
7.
8.
9.

Sociala berättelser och seriesamtal
Lågaffektivt bemötande
Positivt beteendestöd (PBS)

En rekommendation är starkt negativ, dvs. arbetssättet bör
inte användas:
10. Konsekvenspedagogik
Kunskapsstödet finns i elektronisk form på Socialstyrelsens
webbplats. En tryckt version kommer i januari 2016.
TEXT: EVA BORGSTRÖM, OMBUDSMAN FUB

Läs mer:
Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet –
Ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal, Socialstyrelsen, december 2015.

1
Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst, Lägesrapport 2015, Socialstyrelsen, 2015
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Unikas Lss-

Här Ser du datum ocH vilka Som uppträder
SHowtime är kl. 13-13.30

verksamheter
bjUder på

gratis shower!
Unika.nU bedriver daglig verksamhet och
korttidsboenden enligt LSS. vi har platser kvar!
välkomna till vår nya teaterscen, där våra
verksamheter tUras om att Uppträda. adressen är
Sankt GöranSGatan 153.
Boka puBlikplatS på
Boka@unika.nu!

T

15

meter från t-bana

27 Jan (Fridhemslan)
10 Feb (Östermalm)
24 Feb (stadshagen)
9 mars (vasastan)
23 mars (Fridhemspl.)
6 april (Östermalm)
20 april (stadshagen)
4 maJ (vasastan)
18 maJ (Fridhemspl.)

StadShagen,

uppgång

24 aUg (Östermalm)
7 sep (stadshagen)
21 sep (vasastan)
5 okt (Fridhemspl.)
19 okt (Östermalm)
2 nov (stadshagen)
16 nov (vasastan)
30 nov (Fridhemspl.)

mariedalSvägen

läs mer på: unika.nu

facebook.com/unikasverige
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Inspirationsdag om
Delaktighet i Uppsala

F

UB/ALA:s
Arvsfondsprojekt Med Delaktighet i Sikte
deltog den 2 december i
Regionförbundet Uppsala läns
spännande inspirationsdag om
delaktighet med rubriken ”Mitt
Liv – Jag Bestämmer” i Uppsala.
Dagen var ett led i ett pågående
Projektledare Hans Nilsson
samarbete mellan Regionföroch brukar-panelen. Fotograf:
bundet Uppsala, FUB Uppsala
Kristina Bromark.
och Arvsfondsprojektet som har
ökad delaktighet i fokus. Det var tredje gången man samlade
ett 60-tal brukare, personal och chefer inom LSS verksamheter
för samtal och diskussion utifrån ett delaktighetsperspektiv.
Man arbetar enligt Delaktighetsmodellen, som FUB/ALA:s Arvsfondsprojekt har som utgångspunkt. I Delaktighetsmodellen
använder man sig av en samtalsmetod, eller ”slinga” som bygger på dialog mellan en brukargrupp och en motpart. Syftet
med en slinga är att utveckla brukargruppens förmåga att föra
fram egna åsikter och egna önskemål.
Denna inspirationsdag bjöd på en ”live” uppvisning av hur
en slinga kan fungera. Deltagare var en panel som bestod av
personer som har LSS insatser och två lokalpolitiker (Malena
Ranch, Landstingsråd, ordförande i beredningen för äldre och
funktionsnedsatta, och Tarja Onegård, ledamot i Uppsalas
Kommunfullmäktige och Landstingsfullmäktige). Brukarna
inledde med att ställa olika frågor till politikerna. När frågorna
hade besvarats, formulerade politikerna egna frågor som gick
tillbaka till brukar-panelen. Slingan avslutades med en gemensam diskussion och konkreta planer på fortsatt dialog.
Projektledarna, Hans Nilsson och Malin Holmén var mycket
nöjda med dagen och gav brukarpanelen beröm för sin insats
inför en fullsatt konferenssal!
Läs gärna mer om Delaktighetsmodellen och hur en delaktighetsslinga fungerar på:
http://www.regionuppsala.se/upload/dokument-var-verksamhet/funktionshinder/Delaktighetsmodellen_broschyr.pdf
TEXT: JUDITH TIMONEY FOTO: KRISTINA BROMARK

Sista chansen!
Vilka frågor kring utvecklingsstörning behöver samhället mer
kunskap om?
Tycker du att det finns områden där det borde satsas mer
forskningspengar?
Under 2015 har FUB:s forskningsstiftelse ALA ställt dessa frågor
i många olika FUB sammanhang. När året är över kommer vi göra
en sammanställning över svaren som i sin tur ska fungera som ett
mycket värdefullt underlag i våra kontakter med forskarvärlden och
de aktörer som finansierar forskningen.
Missar inte chansen att göra din röst hörd! Skriv gärna om dina
tankar och funderingar till ALA:s handläggare:
judith.timoney@fub.se
Resultatet av kartläggningen redovisas i kommande UNIK!

Galaglans över två
Arvsfondsprojekt!

S

tiftelsen ALA är särskilt stolta över två av vinnarna som
belönades på Störd & Stolt galan den femte december
i Blå Hallen på Stadshuset i Stockholm: Kerstin Gatu,
projektledare för ALA/FUB:s Arvsfondsprojekt ”Anpassad-IT,
Vägen till digital delaktighet” och Iréne Johansson, som är med
i projektteamet för Arvsfondsprojektet ”Om Jag Hade en Röst”.
Hela 62 nomineringar togs emot så prisjuryn hade inget lätt
uppdrag! Men när de var klart med sitt arbete hade de formulerat följande prismotiveringar för Kerstin och Iréne:
Störd och Stolt galans pris till årets stördaste skola går i år till en skola som lyckats göra hela Sverige till ett enda klassrum
med hjälp av deras distansutbildning.
Grattis Mora folkhögskola och Kerstin
Gatu.
Kerstin Gatus jobb med att ta fram en
anpassad digital distansutbildning är en
milstolpe. Ett konkret redskap som ger alla
en möjlighet till delaktighet och utveckling. Tack Kerstin för att du tar begreppet
”en skola för alla” på fullaste allvar.
I sitt tacktal, lyfte Kerstin Gatu datorns viktiga roll som verktyg för
ökad delaktighet och självständighet. Med anpassad IT kan personer
som inte kan läsa eller skriva, lära sig
att skicka och ta emot e-mejl, räkna
pengar, titta på Youtube, ladda ner
bilder – med andra ord kan en ny grupp datoranvändare få
tillgång till den digitala världen som redan använts av över
3 miljarder människor runt om i världen.
Juryns motivering för Iréne Johanssons pris löd:
Störd och Stolt Galans pris till årets
stördaste forskargärning går i år till en
kvinna som ägnat ett helt liv åt att ge
barn och vuxna med språksvårigheter
möjligheten att uttrycka sig. Grattis Iréne
Johansson.
Kan man ge någon ett språk? Ja, Iréne
Johansson kan. Under fem decennier har
hon vigt sitt liv åt att ge alla en möjlighet att kunna uttrycka sig. Tack Iréne, vi
hittar inga ord för att beskriva vikten av
din insats.
Iréne Johansson berättade i sitt tal
om tre viktiga ord som har inspirerat
henne i sitt arbete med personer med
språkstörningar:
Möjligheten till kommunikation
– se den, den finns! Mod – att våga
handla ”tvärs emot”, att våga tänka ”tvärtom” och slutligen
Mångfald – i kommunikation och i handling.
Stiftelsen ALA skickar en stor grattis till dessa värdiga
vinnare!
TEXT: JUDITH TIMONEY FOTO: OLA ELMQVIST
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FUB Örebros MyRight
projekt har bidragit till
återuppbyggnad
i Nepal

Ansök till höstens kurser nu!

Undervisning, boende och fritid samlat på
skolan. Att studera på Baskursen innebär
många positiva förändringar som du själv
är med och påverkar.
FUB: systerorganisation i Nepal (PFPID).

www.hogalid.nu

P

rojektledarna Carin Fremling och Margareta Wiklund
är nyligen hemkomna från ett upplyftande besök hos
sitt projekt i Nepal. Som många UNIK-läsare säkert
minns, var projektets dagcenter totalförstört vid jordbävningen i april. Verksamhetens nya dagcenter i Nuwacot är
igång igen och Carin och Margareta var på plats när glada
barn, föräldrar och lärare visade upp det nybyggda centret.
Den nya byggnaden har till största delen finansierats genom
insamlingar i Norge och Sverige. Projektledarna kunde konstatera att utöver verksamheten för barn, unga och unga
vuxna, har centret blivit en plats där föräldrarna kan träffas,
utbyta erfarenheter, skapa gemenskap och driva sina frågor.

Handledning till föräldrar
FUB Örebros projekt, som görs i samarbete med MyRight,
jobbar även med framtagning av en handledning som visar
hur föräldrarna i lokalföreningen i Nuwacot har arbetat för
att få till en dagverksamhet. Handledningen ska kunna användas av andra lokalföreningar i Nepal som vill starta upp
liknande verksamheter.
På riksplan har projektet haft en rådgivande roll när
FUB:s systerorganisation i Nepal (PFPID) har samarbetat med
Nepals utbildningsdepartement vid framtagning av en läroplan för elever med utvecklingsstörning och en handledning
om bemötande.
TEXT: JUDITH TIMONEY
FOTO: PRIVAT

Nya kunskaper, viktiga
insikter och användbara
redskap.

KURSDELTAGARE
SOLHAGA ENIGMA EDUCATION

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

Solhaga
gruppen
UNIK · 31

32 · UNIK

Nu finns hela
din dagstidning
som taltidning.
Drygt 100 av Sveriges dagstidningar finns nu
som oavkortade taltidningar. Med andra ord
kan du själv äntligen välja vilka nyheter som
du vill läsa. Från världspolitik till Dagens ros.
För mer information: Kontakta din lokala
dagstidning eller gå in på taltidningarna.se
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