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”Vi har lärt oss jättemycket på 
utbildningen i Mora”

Jag har lärt mig att mejla, 

skicka bilder och hitta filmer på internet. 

Det säger Andrea Andersson. 

Hon har gått en utbildning i Mora 

som heter ”Anpassad IT- vägen till digital delaktighet”.

Fyra gånger per termin 

under två år har 12 deltagare 

åkt till Mora folkhögskola. 

Där har de bott på skolan i fyra dagar i streck.

– Genom utbildningen har deltagarna lärt sig 

använda digitala verktyg. 

Till exempel mobil, dator och surfplatta.

Temat för utbildningen är hälsa, kultur, 

natur och medborgarskap.

Det är det lektionerna handlar om,

och till sin hjälp har alla deltagare 

datorer och mobiler. 

Blir mer delaktig

Kerstin Gatu är projektledare och lärare

på kursen.

Hon tycker det är viktigt att alla 

får utbildning i hur man använder 

en dator och internet.

– Det gör att man kan vara mer delaktig

i samhället och lättare ha kontakt med 

andra personer, säger Kerstin. 

Andrea Andersson och Mari Adolfsson.

Kerstin Gatu är projektledare och lärare på utbildningen 
”Anpassad IT” på folkhögskolan i Mora. 



L Ä T T L Ä S T  U N I K  ·  3

Deltagarna i kursen har dataprogram

som är anpassade till var och ens behov.

– Alla är olika och behöver olika stöd.

På den här kursen får alla specialprogram

för att kunna hantera sin dator.

Easymail – ett enkelt program

Hon berättar att de använder ett program 

som heter Easymail. Det är ett enkelt 

program där man kan prata in meddelanden

och skicka bilder. 

– Jag tycker det är jättebra. 

Jag mejlar jättemycket till olika personer. 

När vi inte är på skolan så använder vi 

datorn för att ha kontakt med varandra.

Jag har fått många nya vänner på den 

här utbildningen, berättar Andrea.

Och Susanne säger att det bästa är

att hon nu kan använda sin Handi.

– Det blir mer ordning. Jag glömmer inte 

saker lika lätt nu. 

Alla elever har märkta datorer, sladdar och adaptrar.

Lärare Monica Wiik Hansson pratar om träningsdagboken 
med Lina Olsson.

Deltagarna jobbar med sina träningsdagböcker.



4  ·  U N I K  L Ä T T L Ä S T

Min mobil hjälper mig att passa tider

och komma ihåg saker. 

Jättebra, säger hon och skyndar vidare.

Träning och musik

Nästa lektion är träning. 

Då är det mästarnas mästare.

Det är en lekfull tävling, där deltagarna tävlar i lag. 

Flera olika stationer ska hinnas med 

på så kort tid som möjligt. 

Alla kämpar på och stämningen är på topp. 

Efteråt får alla i uppgift att fylla i 

sin träningsdagbok.

Sista lektionen för dagen är en musiklektion.

Ingrid Eriksson leder lektionen.

Hon börjar spela på pianot  

och deltagarna får välja olika sånger. 

Det är en populär lektion.

– Ibland är det jobbiga uppgifter, 

men vi har jättekul här och lär oss massor, 

säger Susanne och går iväg 

för att äta middagen tillsammans 

med de andra deltagarna i kursen. 

TEXT OCH FOTO: 

AGNETA BERHAMRE HEINS

Musiklektionen med Ingrid Eriksson är alltid lika roligt. Det tycker alla deltagare på utbildningen. 
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FRÅGA

Jag tycker att granen i gemensamhetsutrymmet 

är tråkig.

Jag vill hänga upp lila bollar i granen.

Personalen säger att det ska vara röda bollar;

precis som det alltid är varje år.

Varför får jag aldrig vara med och bestämma

hur granen ska se ut?

 

SVAR

Du skriver inte vad de andra personerna

i din gruppbostad tycker.

Har du frågat dem om de gillar lila bollar?

Om du inte har frågat dem så ska du göra det.

Om alla i gruppbostaden tycker att 

lila bollar är fint 

så kan du hänga upp dem.

Det är ni i bostaden som bestämmer 

hur granen ska se ut, inte personalen.

Jag vill ha lila färg på 
kulorna i julgranen!

Vem bestämmer vilken färg det ska 
vara på kulorna julgranen? 

FRÅGA

Jag vill ge Sandra som är en personal i mitt boende 

en flygresa till London i julklapp.

Jag vill åka till London och shoppa 

men kan inte göra det själv.

Jag tycker om Sandra och vill 

att hon följer med och hjälper mig.

När jag sa det till en annan personal sa han 

att jag inte kan göra det.

Personalen sa att det är muta.

Är det muta?

 

SVAR

Det kan kallas för en muta.

Kontakta din LSS-handläggare.

Fråga om du kan få LSS-insatsen ledsagare till London.

Säg att du vill ha Sandra som ledsagare.

Får du LSS-insatsen ledsagare till London 

kan du betala Sandras resa.

Sandras resa kallas då för ledsagaromkostnad.

Ibland kan kommunen betala omkostnader

för ledsagarservice.

Men efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen 

så behöver inte kommunerna betala omkostnader

Kommunen får alltså själv bestämma 

om de ska betala eller inte.
Nina Alander,  
förbundsjurist, FUB
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-50 88 66 28  
mobil: 0723-68 41 85
vx: 08 - 508 866 00

Är en flygresa i julklapp en muta?

FRÅGESPALTEN
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Lördagen den 3 december var det 

manifestationer på många platser 

i landet. 

Manifestationen handlade om att 

visa vad viktig LSS-lagen är och 

att man måste sluta skära ner  

på LSS-insatser,

och personlig assistans. 

Assistans är frihet! Rädda LSS – manifestation i hela landet

På Norra Bantorget i Stockholm samlades

flera hundra personer för att visa sitt stöd för LSS.

Alla krävde att alla neddragningar genast

skulle stoppas.

FUB:s ordförande, Thomas Jansson fanns på plats:

– LSS är till för att personer 

med funktionsnedsättning

ska kunna leva ett självständigt liv,

ett liv med delaktighet, självbestämmande 

och goda levnadsvillkor, sade han. 

Lördagen den 3 december var det manifestationer i hela landet. Rädda LSS ropade alla gång på gång. 

Conny Bergqvist, Klippan-rådgivare och Bengt Westerberg, politiker var 
på Norra Bantorget i Stockholm.

Albin, 8 år  med pappa Micke Nordström. 
– Vi tycker det är helt galet att skära ner 
på olika LSS-insater.
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Assistans är frihet! Rädda LSS – manifestation i hela landet

På torget fanns personer från 

många handikapprörelser. 

Alla var överens om: 

att man det inte får bli några fler 

indragna beslut om assistans

att man måste stärka LSS 

och inte dra ner på personlig assistans

inte hitta på saker som är fel

om personlig assistans, utan hålla sig 

till det som är sant.

Markus Petersson, från Helsingborg, 

som sitter i Riks-Klippans styrelse

demonstrerade i Helsingborg.

Han riskerar att drabbas hårt

om assistanstiden minskas. 

– Utan assistans så hade jag inte kunnat vara 

så engagerad i FUB och Klippan som jag är. 

Nu kan jag vara med och påverka i samhället. 

Det är en trygghet för mig att alltid ha någon 

i närheten.

Jag klarar inte att göra så mycket själv, utan hjälp, 

konstaterade Markus Petersson.

Anna Hildingsson, Riks-Klippans ordförande 

talade om att det är viktigt att ha

stöd i vardagen och kunna känna sig trygg: 

– De får ju inte dra in på våra rättigheter

för då kan vi inte ”Leva Som Svensson”. 

Det finns de som inte går utanför dörren 

om de inte har någon som kommer 

och säger ”ska vi gå ut?”. 

Man måste ha någon man litar på 

och känner igen.

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

!
!

!
Simon Johansson och Hillevi Larsson var två av flera hundra som kom till 
manifestationen. Här tillsammans med sina assistenter. 

Nedskärningarn måste stoppas. Det stod det på många plakat.

Rör inte min assistent. Det var något många också hade skrivit på sina plakat. 
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Personens namn
FUB Nya vänner
Box 6436
113 82 Stockholm

Jag heter Kjell och är 53 år. Jag bor i en grupp-
bostad i Stockholm. Jag söker en tjej som också bor i 
Stockholm. Jag vill inte ha brevvänner utan jag vill hitta 
någon som vill träffas. Jag spelar trummor och sjunger. 
Jag jobbar utomhus.
Skriv till 194 Kjell

Hej är en kille på 49 år som har tröttnat på 
att vara ensam. Nu söker en tjej eller kvinna. Jag 
älskar att laga mat, baka, bio, dansa, myskvällar, titta på 
DVD och att gå i skogen. Svara gärna med bild. Hoppas 
på svar, kram.
Skriv till 214 Mikael

Hej jag är en kvinna på 51som söker en vänin-
na på omkring 53 54. Hon ska bo i Borlänge för det 
gör jag, i en egen lägenhet i en servicebostad. Jag klarar 
allt själv. Du ska ha samma intressen som jag, bland 
annat att gå och fika och titta i affärer. Jag har en kille 
som heter Mickael han är snart 54 år. Jag vill gärna hitta 
någon som jag kan umgås med som en vän, hör av dig. 
Gärna med ett foto av dig.
Skriv till 215 Anki

Kille 49 år, litet mindre handikapp. Söker en 
tjej varm och kärleksfull, rar, snäll som har ledsnat på 
lögner och falskhet och ensamhet. Bor själv i ett minder 
trygghetsboende i Örebro län. Hoppas på svar.
Skriv till 066 Olle

Jag är en kvinna på 36 år, snart 37 år, som söker 
brevvänner i samma ålder. Gillar musik, sjunger i kör, 
umgås med vänner och amerikanska bilar.
Skriv till 123 Linda

Jag är en lindrigt CP-skadad man på 63, som 
helst vill träffa en trevlig tjej. Ålder kvittar. Jag skulle vilja 
ha ett foto av dig!!
Skriv till 131 Arne

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

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

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

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

om dig själv 
och vad du önskar.

2) Max tio rader.
3)  Skriv ditt namn 

och din adress.
4)  Skicka till:  

Nya vänner 
FUB 
Box 6436 
113 82 Stockholm

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

Nya vänner
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Jag är en snäll kille på 41 år från Dalarna. 
Rök/spritfri. Jag bor själv i egen lägenhet. Mina intres-
sen är att bada bastu, bilturer, bio, dansa, mysiga 
hemmakvällar, resa, simma m.m. Jag har körkort/
egen bil. Har ett lättare funktionshinder och vill lära 
känna en likasinnad tjej, för vänskap som kanske kan 
leda till något mer! Din ålder är 30-45, du har liknande 
intressen och kan resa. Svara gärna med foto.
Skriv till 001 Ola

48 årig kille i Hälsingland söker en snäll och 
trevlig tjej, 18-50 år, för ett ärligt, seriöst och troget 
kärleksfullt förhållande. Mina intressen är att köra bil, 
promenader, mysiga hemmakvällar med mera.
Skriv till 161 Peter

Hej, Jag är 35 år. Söker tjejer eller kille, ska vara 35 
upp till 36. Mina intressen är musik, vänner, zumba, 
resor, festa, skriva brev, dator, myskvällar, laga mat, 
baka.
Skriv till 044 Sara

Hej jag är en kille, 39 år. Söker nya vänner och 
brevkompisar. Är singel. Söker nytt förhållande med 
en tjej i ålder 28-31 år. Bor i egen lägenhet. Jobbar 
som vaktmästare, men går på semester snart. Jag 
hoppas på svar. Glöm inte att skicka foto.
Skriv till 055 Christian

Hej, Jag heter Erik och bor i Vänersborg. Jag 
är 36 år och bor i en 2:a på Blåsut. Mina intressen 
är bandy, hockey: Frölunda IFK Vänersborg, musik 
Rocken roll från 50 och 60-talet. Jag har körkort.. Gil-
lar att gå på bio och mysiga hemmakvällar. Jag jobbar 
på Fredrikslunds hunddagis och gillar också resor till 
Italien och Norge. 
Skriv till 216 Erik

Jag heter Eva och bor i Helsingborg. Jag är 60 
år och vill träffa en kille. Jag snusar. Jag tycker om att 
titta på deckare och göra bilturer.
Skriv till 212 Eva

Jag heter Gisela är 54 år. Jag bor norr om Göte-
borg. Mina intressen är att gå ut och fika och dans-
bandsmusik. Jag har en katt. Jag bor egen lägenhet. 
Jag söker en kille i min ålder för att träffas på en fika 
ibland. Svara gärna med foto.
Skriv till 118 Gisela       

Jag är en glad kille 55 år. Söker tjejer 43 - 60 år. 
Bor i Sala. 
Skriv till 213 Karl-Gunnar

Jag heter Camilla. Är 45 år. Bor i Bandhagen. 
Tycker om kvinnor och män. Mellan 45-50 år. Tycker 
om att gå på bio, att bowla, spela biljard. Skicka gärna 
med en bild. 
Skriv till 113 Camilla
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Tipsa Unik  
– vad ska vi skriva om?
agneta.heins@fub.se
Riksförbundet FUB
Postadress:
Box 6436
113 82 Stockholm
Tel: 08-508 866 00
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Klippan har ordet

Jag är även med i Nordiska Expertgruppen, NSR.

I NSR är jag ordförande fram till maj 2017.

I NSR ingår systerföreningar

till Riks Klippan från de andra nordiska länderna

Norge, Danmark, Island, Färöarna 

och två föreningar från Finland.

Alla deltagarna i NSR har någon

funktionsnedsättning. 

Möte på Island

Vi i NSR hade ett möte i Reykjavik 

på Island i oktober.

Vi pratade om hur det är i våra länder 

för personer med funktionsnedsättningar.

Alla nordiska länder 

måste följa FN konventionen 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Det tycker jag är bra.

Kämpa för LSS

Vi i Klippan tycker inte om att LSS försämras. 

LSS lagen är en rättighetslag. 

Jan Pettersson, vice ordförande

 hem 016-13 43 72

 072-927 47 20

Jag heter Jan Pettersson 

och är från Eskilstuna.

På stämman i maj 2016 blev jag vald 

till vice ordförande för Riks Klippan.

Det är en stor ära för mig.

Det är bra att samarbeta
med våra Nordiska länder 

Den är livsviktig för många av våra medlemmar. 

Den ska vi fortsätta att kämpa för.

Vi bestämde att vi ska hålla telefonmöten 

via Skype mellan våra NSR möten.

Vi har även en Facebookssida 

för att kunna hålla kontakten 

eftersom vi bor så långt ifrån varandra.

Bra med samarbete

Då kan vi fortsätta att prata 

om frågor som är viktiga för oss.

Till exempel att kämpa för 

att man inte ska försämra olika rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning 

i våra Nordiska länder. 

Att vi samarbetar i Norden är bra. 

Det gör oss starka.
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Klippan har ordet

Det här behöver du:
60 stycken ischoklad

200 g kokosfett

250 g mörk choklad

Små aluminiumfolie-formar (knäckformar)

Så här gör du:
 

Smält kokosfettet i en kastrull.  

 

Hacka chokladen grovt och lägg ner i kokosfettet. 

 

Rör kraftigt tills chokladen är smält.

Häll smeten i en tillbringare

Häll upp smeten i formarna  

med hjälp av en tillbringare. 

Låt formarna stå kallt tills de stelnat.

Ischoklad – enkelt julgodis

Tips
Vill du ha mer smak?

Lägg i lite konjak eller rom

eller 1 tsk rivet apelsinskal 

God Jul och 
Gott Nytt År
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ÖVRIGT I  UNIK

En egen staty som går att krama

På gågatan i Hudiksvall har man rest en staty

av Glada Hudik-teaterns 

skådespelare Bosse Östlin.

Nu har teatern rest en staty i Hudiksvall

till hans minne.

Det är troligtvis den första statyn 

över en utvecklingsstörd person i Sverige. 

Statyn avtäcktes i slutet av november. 

”Bara genom sitt nyfikna, väna väsen 

blev han en ambassadör för medmänsklighet 

och kärlek, säger Pär Johansson 

på Glada Hudik-teaterns hemsida.

Bosse började på Glada Hudik-teatern 1996.

Statyn är i naturlig storlek. 

Den hålls uppvärmd året runt 

för att ge alla chansen att krama Bosse

och sprida hans budskap om 

att kramas och ge kärlek. 

www.gladahudikteatern.se

SID 26

Julfest med FUB Göteborg 

I början av december ordnade 

FUB Göteborg en julfest för sina medlemmarna. 

Ett 70-tal personer i olika åldrar kom.

Först bakade vi lussekatter 

och rullade chokladbollar tillsammans.

Det var trångt runt borden, 

men stämningen var god 

och alla bullar blev fina.

Sen blev det dans och jullekar 

där alla deltog med hjärtans lust.

Under fikat kom årets luciatåg 

och sjöng kära gamla julsånger, 

vilket gjorde stämningen ännu bättre.

Ute skymtade sedan en rödklädd figur.

Tomtarna kom och delade ut paket

Alla verkade nöjda med sina julklappar.

Vi avslutade festen med att önskade varandra 

God jul och Gott nytt år.

TEXT OCH FOTO: LENA EDVARDSSON

FUB GÖTEBORG

Glada Hudik-teatern inviger statyn av Bosse Östlin. Till vänster Pär Johansson.
Foto:www.gladahudikteatern.se
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ÖVRIGT I  UNIK

Manifestation i Gällivare

I Gällivare var det 30 grader kallt. 

Trots det kom över hundra personer

till manifestationen för att visa sitt stöd för LSS.

Ann-Kristin Olsson från FUB Gällivare var där:

– Vi vill förklara hur viktig LSS-insatserna är. 

Vår manifestation visade hur

LSS-insatserna fungerar i livet. 

Även om alla känner en oro 

för vad som ska hända med LSS

så var det en positiv stämning under dagen, 

berättar hon. 

SID 23

På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 10
x. Sidan 12
2. Sidan 29
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 15 februari måste vi ha ditt svar.

Skriv ”Tävling” på kuvertet om du skriver brev.
Eller e-posta till tavling@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, 2016:  
1, sidan 8.
Vinnare:
1:a pris Biobiljett 
1. Mattias Eriksson, Järna
2–5 Lättlästa böcker
2. Benny Åström, Eskilstuna
3. Oscar Stigs-Kinberg, Strömby
4 Kim Boström, Ljungkile
5. Anna-Karin Carlsson, Vadlunda

Tävling  
1:a pris Biobiljett, 2–5 pris Lättlästa böcker

Foto: Ann-Kristin Olsson.
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13 sidor Lättläst: • Klippan har ordet • Mina vänner 

FUB 
I HELA 

LANDET

TEMA: STÄRK LSS – STÄRK OSS!

Manifestationer i hela landet

Anpassad IT – FUB-projekt i Mora

God Jul och Gott Nytt År!



2  ·  U N I K

4 ..................Ledare
6 ..................Mora folkhögskola
12  ................  Tema: Stärk LSS – Stärk oss
26 ................Landet runt
28 ................. Seminariedagar i Västra Götaland
30 ................. Äldrekonferensen
32 .................  FUB i världen

2 ..................  Mora folkhögskola
5 ..................Frågespalten
6 ..................Tema: Stärk LSS – Stärk oss
8 ..................Nya vänner
10 ................. Klippan har ordet
11 .................Recept
12 .................. Övrigt i Unik
13 ................. Tävling
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Omslag Lättläst: Deltagare i utbildningen ”Anpassad IT- vägen till delaktighet” på folkhögskolan i Mora. Foto: Agneta Berghamre Heins

Innehåll 6–2016

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

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

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

Elisabeth Sandlund, 
elisabeth.sandlund@fub.se 
0709-73 49 12
Monica Stjernsten
monica.stjernsten@fub.se
070-668 36 81

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
Anna Hildingsson, ordförande 
0510-67482 hem, efter 17:00
anna.hildingsson@fub.se

Per-Åke Berglund 
072-551 17 38
diskchef392@gmail.com

Sara Brännström
070-603 36 24
abba_girl@hotmail.se

Gunilla Karlsson 
073-031 73 04 
gunillakarlsson71@yahoo.se

Markus Petersson 
070-776 62 57
mackangast@gmail.com

Kristine Petersson 
076-145 09 14
kristinepetersson@hotmail.com

Jan Pettersson, vice ordförande 
072-927 47 20

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 1181 171 23 Solna
Besöksadress: Industrivägen 7
e-post: fub@fub.se 
webbplats: www.fub.se

PERSONAL
Nina Alander, förbundsjurist
nina.alander@fub.se
08-50 88 66 28

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

Robert Gardsäter, System och 
kontorsansvarig
robert.gardsater@fub.se
08-50 88 66 34

Kia Mundebo, 
Verksamhetsutvecklare 
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, Kommunikatör 
-webbredaktör
victoria.sjostrom@fub.se
08-50 88 66 38

 Sid 22: Musikern Niklas Strömstedt fanns på plats på Järntorget i Göteborg, för att visa 
sitt stöd för LSS. Cirka 600 personer kom till manifestationen i Göteborg.

LATTLAST
.. ..

mailto:anna.hildingsson@fub.se
mailto:diskchef392@gmail.com
mailto:abba_girl@hotmail.se
mailto:gunillakarlsson71@yahoo.se
mailto:mackangast@gmail.com
mailto:kristinepetersson@hotmail.com
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Agneta Berghamre Heins
Redaktör för Unik
agneta.heins@fub.se
tel: 070 607 04 07

Värme, omtanke och ett öppet 
hjärta

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, Teamledare 
Intressepolitik 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, 
jesper.tottie@fub.se
08-50 88 66 40

UNIK FÖRSÄKRING
Per Liljeroos, Teamledare 
organisationsstöd, 
försäkringsrådgivare
per.liljeroos@fub.se
0760-19 22 81
Kundtjänst
010-490 09 91
www.unikforsakring.se

FÖR GÅVOR 
Plusgiro: 90 00 57-1
Bankgiro: 900-8038

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

Mårten Söder
Marten.Soder@soc.uu.se
070-215 45 84 

REDAKTION UNIK
Utges av: FUB – För barn, unga och 
vuxna med utvecklingstörning. 
FUB är en intresseförening som
arbetar för och med personer med 
utvecklingsstörning och deras familjer. 
FUB har ca 26 500 medlemmar i lokal-
föreningar runt om i landet.
Upplaga: 22 000 exemplar
Prenumeration: 300 kronor/år
Telefon: 08-50 88 66 00
Redaktör: Agneta Berghamre Heins
mobil: 070-607 04 07
agneta.heins@fub.se
Ansvarig utgivare: Maria Sundström, 
kontakt genom FUB:s kansli.
Produktion och grafisk form: 
Agneta Berghamre Heins, 
Berghamre Publishing 
samt Petra Ahston Inkapööl

Tryck: Sörmlands Printing Solutions, 
Katrineholm.
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 
eller utseendet. Tidningen ansvarar 
ej för icke beställt material och 
förbehåller sig rätt att korta i insändare 
och läsarbrev, samt publicera insänt 
material på FUB:s hemsida. 
www.fub.se 

ISSN: 0345-3790

ANNONSER
Bengtsson & Sundström Media
Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm
Tfn: 08-442 00 17, Växel: 08-103920
emma@bs-media.se  www.bs-media.se

FUB För barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning

 Sid 28: Det var stor uppslutning när Västra Götaland hade sina 
årliga seminariedagar i oktober, på Billingehus i Skövde. 

 Sid 30: Bo Nordström, FUB i Nyköping tillsammans med 
Jan Pettersson, Riks-Klippans styrelse. Jan höll ett föredrag 
om hur det är att vara nybliven pensionär och vilket stöd 
han behöver.

För annonsering 
– Utgivningsplan: 
Nr 1, 2017, bokning 17 februari
utgivning 28 februari

De sista orden i årets sista Unik följs nästan automatiskt av en snabb flash över 
Unik-året som gått. Många personer har passerat revy i tidningen, många frå-
gor fått fäste och verksamheter och miljöer lyfts fram i ljuset. 

Det här året har varit speciellt. Präglat av stora förändringar ute i stora vida 
världen, som oroar, men också frågor i Sverige som också väckt oro och många 
gånger vrede.

Jag har jobbat med frågor som på olika sätt rört personer med funktions-
nedsättning i nästan hela mitt yrkesverksamma liv. Aldrig tidigare har jag 
stått så undrande över samhällsutvecklingen och beslut om drastiska ned-
skärningar, som drabbar så många, som nu. Samtal och mejl kommer från 
oroliga anhöriga, och personer som själva drabbats. Otaliga är de artiklar och 
de tv-inslag om barn som inte längre har rätt till assistans för sondmatning, 
andningshjälp eller helt enkelt för att kunna ta sig till olika aktiviteter. Vuxna 
som förlorar sin assistans, kontaktperson eller andra insatser. Detta leder till 
isolering och utan förskap. 

Nu måste vi åter värna allas rätt till ett värdigt liv och öppna våra hjärtan, 
denna gången för solidaritet med de svagaste i samhället. Klarar vi inte det är 
vi inte mera än en lort. För att använda alla vår käraste Astrid Lindgrens ord. 

I skrivande stund nalkas juletiden. Med en innerlig önskan om fred på 
 jorden, värme, omtanke om ett öppet hjärta önskar jag er alla läsare en riktig

God Jul och Ett Gott Nytt År! 

mailto:agneta.heins@fub.se
http://www.fub.se
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LEDARE

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

Regeringen måste ta 
sitt ansvar för LSS och 

assistansen

ANNONS

Även lindriga brott måste polisanmälas
En annan angelägen fråga, som uppdagats nyligen, är att kom-
muner inte behöver bryta sekretessen om en personal ”tafsar” 
på en person inom en LSS-verksamhet. Tyvärr så står det även 
så i Socialstyrelsens direktiv! Detta är ytterligare en viktig sak 
som måste förändras, och där FUB agerar och jobbar för en 
snabb ändring. 

På lokal nivå måste alla FUB-föreningar uppmana kommun-
företrädare och kommunala tjänstemän att alla lindriga brott 
mot våra medlemmar ska polisanmälas. Vi på riksnivå kom-
mer uppvakta Justitieministern om en lagändring så att detta 
undantag kommer att tas bort från lagen. 

Frågan är vem som är viktigast i detta fallet? Är det offret 
som blir utsatt för övergreppet, eller förövarens integritet? 
Socialstyrelsen tyckte att den personliga integriteten var vik-
tig. Då ställer jag frågan – vems integritet?

God jul och Gott nytt år!

LSS-manifestationen den 3 december, samlade tusentals per-
soner runt om i landet. En enad funktionshinderrörelse skick-
ade en tydlig signal till regeringen om vad vi tycker. Utifrån 
detta så borde regeringen börja ta sitt ansvar för LSS och assis-
tansen. Det har börjat komma protester från kommunalpoliti-
ker också. Observera att det även är socialdemokratiska kom-
munalpolitiker som protesterar! Dessa politiker undrar hur de 
ska klara av verksamheten på hemmaplan, med ökande kost-
nader och förändrad verksamhet. 

Minskning med 2 miljoner timmar
Men Barn-, äldre-och jämställdhetsminister Åsa Regnér hävdar 
fortfarande att timmarna i assistansen ökar. Ministern fortsät-
ter hävda att det är de privata bolagen som är de största bo-
varna, att det är de som ligger bakom denna ökning. 

Intressant i sammanhanget är att Försäkringskassans egen 
statistik visar att timmarna har minskat sedan december 2015 
till idag med drygt 2 miljoner timmar. Om vi räknar om det i 
pengar så blir det en besparing på cirka 700 miljoner kronor! 
En fråga man ställer sig, när man har hört ministern och hen-
nes sakkunniga, är om de kan läsa sin egen myndighets sta-
tistik?

Okunskap hos LSS-utredaren oroar
En annan sak som oroar är LSS-utredningen och den okunskap 
som utredaren Désirée Pethrus och hennes stab visar upp. De 
saknar den historiska kunskapen om LSS och dess intentioner. 
Funktionshinderrörelsen kommer inte att få så många till-
fällen att ge inspel till utredningen. I nuläget så kommer vi 
att träffas i referensgruppen en gång per termin och då i 1,5 
timme.

Då vi är minst åtta organisationer innebär det att vi inte 
får så mycket tid per organisation. Vi gjorde ett överslag tids-
mässigt och det blev cirka 20 minuter per organisation, innan 
utredningen är klar. 

Men inom FUB jobbar vi hårt med att få komma in i utred-
ningen som experter, och vi jobbar på flera sätt för att påverka 
Socialdepartementet. 

Assistanstimmarna fortsätter minska. Sedan december 2015 visar siffror att besparingarna nu 
är uppe i hela 700 miljoner kronor. Regeringen måste ta sitt ansvar och omedelbart stoppa 

neddragningarna. Det skriver Thomas Jansson, förbundsordförande, FUB.
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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 öpp-
na dörrar. För oss på DFA är inga frågor 
främmande, vi är din medmänniska och 
stöttar dig även i sådant som normalt 
ligger utanför assistansen.  

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

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 var-
dagens 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. 

DFA-center
Känner du till vårt aktivitetscen-
ter 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 
står på din sida

HOS OSS PÅ DFA 
är taket högt, kramarna varma och 
skratten många. Vi trivs och har ro-
ligt tillsammans i en miljö där du är 
med och bestämmer villkoren. 

I allt det praktiska som rör assis-
tans 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 hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

m
a
w
ix

a
r
t
.s

e
 ·
 a

d
a
p
t
e
r
c
o
p
y
.s

e
 ·
 f

o
t
o
: 
m
a
r
ia

 f
ä
l
d
t

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

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 öpp-
na dörrar. För oss på DFA är inga frågor 
främmande, vi är din medmänniska och 
stöttar dig även i sådant som normalt 
ligger utanför assistansen.  

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

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 var-
dagens 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. 

DFA-center
Känner du till vårt aktivitetscen-
ter 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 
står på din sida

HOS OSS PÅ DFA 
är taket högt, kramarna varma och 
skratten många. Vi trivs och har ro-
ligt tillsammans i en miljö där du är 
med och bestämmer villkoren. 

I allt det praktiska som rör assis-
tans 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 hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

m
a
w
ix

a
r
t
.s

e
 ·
 a

d
a
p
t
e
r
c
o
p
y
.s

e
 ·
 f

o
t
o
: 
m
a
r
ia

 f
ä
l
d
t

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

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 öpp-
na dörrar. För oss på DFA är inga frågor 
främmande, vi är din medmänniska och 
stöttar dig även i sådant som normalt 
ligger utanför assistansen.  

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

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 var-
dagens 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. 

DFA-center
Känner du till vårt aktivitetscen-
ter 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 
står på din sida

HOS OSS PÅ DFA 
är taket högt, kramarna varma och 
skratten många. Vi trivs och har ro-
ligt tillsammans i en miljö där du är 
med och bestämmer villkoren. 

I allt det praktiska som rör assis-
tans 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 hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

m
a
w
ix

a
r
t
.s

e
 ·
 a

d
a
p
t
e
r
c
o
p
y
.s

e
 ·
 f

o
t
o
: 
m
a
r
ia

 f
ä
l
d
t



6  ·  U N I K

TILLGÄNGLIGHET MORA FOLKHÖGSKOLA

 Förmiddagens sista lektion är avkla-
rad, afrikansk dans. Deltagarna 
i den tvååriga distans kursen, 

Anpassad IT i vardagen, på Mora Folk-
högskolan, fyller på med ny energi från 
lunchbuffén.

– Det var kul och lite jobbigt. Nu 
är vi hungriga konstaterar Susanne 
Edlund och visar på sin Handi att nästa 
lektion börjar om exakt 48 minuter, vil-
ket hon kan se av de fyra prickarna som 
är symboler för tiden. 

 – Susannes Handi är som Skalmans 
ät- och sovklocka. Den styr hela klas-
sen. Susanne har allt inprogrammerat 
i den numera. Något hon klarar själv 
med hjälp av sitt bildschema, säger pro-
jektansvarig Kerstin Gatu, och resten av 
gruppen nickar instämmande. 

Projektet Anpassad IT i vardagen 
startade 2014 och avslutas i februari 
2017. Under fyra terminer, sedan början 
av 2015, har de 12 deltagarna träffats 
en gång i månaden på Mora Folkhög-
skola för fyra dagars intensivstudier. 
Samtliga deltagare bor då på skolans 
internat. Utbildningen var sökbar 
för personer i hela landet, som gått i 
gymnasiesärskola. De flesta av delta-
garna har geografisk närhet till Mora, 
förutom en person som kommer från 
Stockholm.

– Ett av de första svåra hindren att 
överbrygga var att övertyga deltagar-
nas omgivning att de skulle klara av att 
bo på internat, här på skolan. Nästa var 
resorna hit, men även det har vi löst, 
säger Kerstin Gatu entusiastiskt. 

Entusiasm och tålamod
För är det något som det finns gott om 
på den här utbildningen så är det entu-
siasm. Även tålamod, och tilltro till del-
tagarnas förmåga att lära och växa med 
sina kunskaper, är högst påtagligt. 

På rätt väg till digital 
delaktighet!

– Jag har lärt mig mejla och skicka bilder. Mejlen använder jag ofta, 
säger Andrea Andersson, som är en 12 deltagarna i FUB-projektet 
”Anpassad IT- vägen till digital delaktighet”, på Mora Folkhögskola. 

Projektet pågår i tre år och avslutas sista februari 2017.

– Syftet med projektet är att unga 
vuxna med måttlig utvecklingsstör-
ning ska ges möjlighet att öka sina kun-
skaper om digitala verktyg. Att kunna 
använda datorn som ett redskap för 
att kommunicera, dokumentera och 
inhämta ny kunskap är lika viktigt för 
den här gruppen som för alla andra. 
Det stärker såväl självförtroende som 
möjlighet till delaktighet i samhället, 
säger Kerstin Gatu och får en kram av 
Pär Berg, som just bytt om till nästa lek-
tion i träning och hälsa. 

Pär Berg är stolt för sina fina nya 
sportkläder. Dagen innan var repre-
sentanter för Vasaloppet på plats och 
utrustade alla elever med profilkläder. 
Så denna dag lyser det rött om hela 
gruppen.

– Det är viktigt med bekräftelse uti-
från. Nu går vi omkring och känner oss 
stolta i de här fina sportkläderna, och 
blir på så vis en del av Dalarnas största 
evenemang, säger Kerstin och ser nöjd 
ut. 

Resultat över förväntan
Det har hon också all anledning att 
vara. Kursen Anpassad IT har gett resul-
tat utöver all förväntan och ringar på 
vattnet långt utanför Dalarna.  Projektet 

Susanne Edlund med sin Handi. – Den hjälper 
mig komma ihåg saker, säger hon.
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Glada miner under gympalektionen: ”Mästarnas mästare”. Daniel Pilawa, Tina Westerlund, 
Andrea Andersson och Pär Tegnér.
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har rönt stort intresse och Kerstin har 
tillsammans med olika deltagare före-
läst för breda grupper. Flera turer till 
Stockholm och olika konferenser har 
det blivit under åren, exempelvis till 
Intradagarna och Sveriges Arbetstera-
peuters konferens. Nyligen blev också 
Kerstin Gatu nominerad till Guldäpplet 
2016, för sina pedagogiska insatser. 

– Temat för utbildningen är hälsa, 
kultur, natur och medborgarskap. Det 
är glädjande att se hur deltagarna ökat 
sina kunskaper inom så många områ-
den. Enkelt uttryckt har eleverna lärt 
sig använda digitala verktyg för att öka 
sina kunskaper och för att kommuni-

cera med omvärlden, säger hon och 
går till klassrummet för att lägga upp 
bilder och filmer inför en genomgång 
senare under dagen. 

– Vi dokumenterar allt vi gör, fotar, 
filmar och alla elever har en egen pärm 
för läxor med mera. Dokumentation är 
en viktig och tydlig arbetsmetod. Elev-
erna använder mycket bilder och sym-
boler som stöd i undervisningen, för-
klarar hon. 

En avgörande funktion när det gäl-
ler digitala verktyg är mejlen, som är 
en viktig kontaktyta. Nu klarar alla i 
gruppen, oavsett om man kan läsa eller 
skriva, att mejla med hjälp av program-
met Easymail. Där kan man välja hur 
man vill kommunicera; man kan prata 
in mejl, få mejl upplästa och skicka bil-
der. Där finns även en funktion för att 
hitta mejladresser med hjälp av bilder. 

rummet, efter omklädning och en 
fikarast, visar Monica hur hon jobbar 
med träningsdagboken. 

Eleverna har läxor mellan träffarna 
på skolan. En läxa är att fylla i sin trä-
ningsdagbok. Monica går runt till varje 
elev och de hjälps åt att klistra in mär-
ken för dagens träning och gå igenom 
vad som hänt sedan de sågs sist. 

Anpassade program
I klassrummet har alla elever sin 
egen dator, som är individuellt anpas-
sade med förinstallerade program och 
enkla symboler. Datorerna är även väl 
uppmärkta med foton och färgmarke-
ringar. 

– I början hade vi ett datorhaveri. 
En elev tryckte in en sladd i fel kon-
takt i datorn. Sedan dess är alla sladdar 
och kontakter uppmärkta med färger. 
Nagellack blev lösningen, säger Kerstin 
och skrattar. 

Och på den vägen är det. Erfaren-
het har lagts på erfarenhet. De gemen-
samma aktiviteterna under träffarna 
på folkhögskolan följs av hemuppgif-
ter som görs på nätet och i fysiska dag-
böcker under mellanperioderna. Upp-
gifterna redovisas sedan vid nästa träff. 
Här använder eleverna i stor utsträck-
ning enklare digitala program för foto, 
symbolbilder (pictogrambilder) film 
och ljud. 

– Metoden att jobba med teman och 
lära sig föra över erfarenheter digitalt 
bland annat för att kunna dela dem 
med andra är oslagbar. Det är helt fan-
tastiskt att se hur våra elever utvecklas 
som personer under de här två åren, 
säger Kerstin Gatu och får medhåll av 
en annan viktig nyckelperson i projek-
tet: It-teknikern Michael Kjellberg.

– Individuella lösningar för var och 
en är helt nödvändig i utbildningen. 
Även om vi läser samma kurs med 
samma teman, har varje enskild elev 
olika förutsättningar. Det är vår upp-
gift att anpassa programmen så att de 
fungerar, säger han och ser ut som de 
utmaningarna ger ny energi. 

Vill skapa ett digitalt forum
– Vi är väldigt samkörda. Det tror jag 
eleverna känner. Genom att vi hela ti-
den sporras av nya utmaningar så får 
också eleverna lite extra motivation 
och vilja att lära nytt. Och min förhopp-
ning är att vi kan få fortsätta att ta den 
här utbildningen ännu ett steg till. Min 
dröm är att skapa ett digitalt  socialt 

Mira Adolfsson har precis fyllt i sin 
hälsodagbok för den här gången. 

Hälsopedagog Monica Wiik Hansson diskuterar hälsodagboken med Lina Olsson. 

Per Berg, deltagare, tillsammans med 
Kerstin Gatu, projektledare och lärare på 
utbildningen.

  Träningsdagboken sporrar 
I folkhögskolans gymnastiksal står häls-
opedagogen Monica Wiik Hansson redo 
för att utmana eleverna under nästa 
lektion: ”Mästarnas mästare.” Eleverna 
bildar lag och får klistermärken med 
djursymboler på tröjorna. Sedan är det 
fullt ös i en timma. 

– Det är otroligt roligt att jobba med 
den här gruppen. Alla har tagit ett stort 
kliv framåt, när det gäller att tänka på 
sin egen hälsa. Flera i gruppen rör sig 
mer än tidigare och tänker mer på vad 
de äter. Här har träningsdagboken stor 
betydelse, säger Monica.

När eleverna väl är tillbaka i klass-
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Fakta:
Projektet ”Anpassad IT – vägen till digital del-
aktighet” startade på våren 2014. Det drivs av 
FUBs forskningsstiftelse ALA och Mora Folk-
högskola. Allmänna Arvsfonden finansierar 
projektet. Samarbetspartners är Mora och 
Rättviks kommuner. 12 personer med lättare 
utvecklingsstörning deltar i projektet. De flesta 
hemmahörande i Dalarna med omnejd. Pro-
jektet avslutas i februari 2017.

T ILLGÄNGLIGHET MORA FOLKHÖGSKOLA

 forum, där personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar på ett enkelt 
sätt kan mötas, säger Kerstin förhopp-
ningsfullt och Michael nickar instäm-
mande. 

Men det är som sagt nästa steg. 
Just idag är det annat som ska ordnas. 
Kvällsfikat till exempel. 

– Ett av de viktigaste målen med 
utbildningen är att deltagarna ska få ha 
roligt, känna sig trygga och få chansen 
att utvecklas inom flera olika områden, 
inte minst socialt. De utmaningar de 
fått under de här två åren; att lära sig 
mejla, använda smartphone och surfa 
på nätet har på alla sätt bidragit till 
en ökad social förmåga. Med det växer 
självkänsla och möjlighet att som alla 
andra få vara delaktig i samhället, säger 
Kerstin och skyndar vidare för en kopp 
te och lite kvällsprat. 

Personerna på gruppbilden är från vänster Monica Wiik Hansson, Kristina Åkerlund, Lina Olsson, Susanne Edlund, Anna Isaksson,  
Michael Kjellberg, Daniel Pilawa, Tina Westerlund, Per Berg, Pär Tegnér, Miriam Bilitski, Mari Adolfsson, Louise Andersson, Kerstin Gatu.

Pär Tegnér, gillar att gå utbildningen i Mora.

Lina Olsson, kopplar av vid datorn en stund. 
– Jag har fått många kompisar på utbildningen, 
säger hon. 



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

“På min arbetsplats får jag beröm och jag gör fint för gästerna.” Mona

08-580 813 40 www.misa.se

TILLGÄNGLIGHET MORA FOLKHÖGSKOLA

– För att den här gruppen ska kunna 
dra nytta av sina kunskaper måste även 
stödpersoner, till exempel personal på 
boenden, ha viss IKT-kunskap (Informa-
tions-och kommunikationsteknologi), 
och lära sig deltagarnas anpassade pro-
gram, säger projektledare Kerstin Gatu.

Inom projektets ram har även stöd-
personer på bland annat gruppbostä-
der, där deltagarna bor, fått viss utbild-
ning. Mora folkhögskola har genomfört 
en nätbaserad kurs, i samarbete med 
Mora och Rättviks kommun för perso-
nal på gruppbostäder, för att de i sin 
tur ska kunna ge rätt stöd. 

– I första hand har vi haft utbild-
ningar när det gäller våra olika pro-
gram som vi använder i datorerna och 
allmänt lite kring vår metodik i pro-
jektet. Det finns absolut ett intresse 
från kommunernas sida att fortbilda 
personalen inom IKT-området, klar-
gör  Kerstin Gatu och Michael Kjellberg 
under kvällsfikan. Dit har även Sara 
Hansson, handledare på en gruppbo-
stad i Rättvik, verksamhetschef Gunilla 
Klingh, Rättvik, samt Bia Tegnér, från 
Älvdalen, mamma till en av eleverna i 
projektet, anslutit sig för ett samtal om 
framgångsfaktorerna i projektet.

Behövs stöd från ledningen
– I början fanns vi där och stöttade, 
men allt eftersom har personerna dom 
deltagit i projektet blivit mer och mer 
självständiga. Som personal är det oer-
hört viktigt att vi har stöd från led-

ningen för att vidareutbilda oss inom 
IKT. Vi måste kunna ge stöd även inom 
det digitala området och för det krävs 
det fortbildning. Hos oss fungerar det 
jättebra. På varje boende har vi till ex-
empel en teknikcoach, berättar Sara 
Hansson. 

Verksamhetschefen Gunilla Klingh 
poängterar i sin tur att IKT-frågor tyd-
ligt är inskrivna i verksamhetsplanen 
för LSS-verksamheter, som gruppbostä-
der och dagliga verksamheter i Rättvik:

 – Det handlar om rätten att vara 
delaktig och säkerställa att man får de 
hjälpmedel man har behov av. Vid över-
gången från skola till arbete inom dag-
lig verksamhet är det viktigt att man 
inte backar vad gäller användningen 
av datorer och anpassade program, 
utan att man snarare får möjlighet att 
utveckla de kunskaperna. Då krävs det 
att personalen får kontinuerlig fort-
bildning. Tillgången till IKT för våra 
brukare måste finnas inbyggt i våra 
verksamheter. 

För Bia Tegnér,  råder ingen tvekan 
om att projektet gett hennes son ökad 
livskvalitet: 

Ett lyft för självkänslan
– Han har utvecklats otroligt under den 
här tiden. Nu säger han ifrån, visar tyd-
ligt en egen vilja, tidigare bestämde 
han nästan ingenting själv. Hans själv-
känsla har fått ett rejält lyft helt enkelt. 
Dessutom har han blivit duktig på att 
laga egen mat. Med hjälp av inplastade 
recept och recept i tidningar gör han 
nu enklare rätter och bakar helt själv. 

Utbildning av stödpersoner 
en viktig pusselbit

Bia Tegnér, mamma till en av deltagarna, 
Gunilla Klingh, verksamhetschef i Rättvik och 
Sara Hansson, handledare på en gruppbostad i 
Rättvik.

Det enda orosmolnet är att det inte 
finns tillräckligt med kunskap inom 
IKT hos personalen på hans boende i 
vår kommun. Tyvärr ser det inte ut som 
i Rättviks kommun här, vad gäller IKT. 
Min oro är att han då ska tappa en del 
av sina nyvunna digitala färdigheter 
när projektet tar slut.

Kerstin och Michael förstår hennes 
oro. De vittnar båda om den ojämna 
kunskapsnivå som idag råder inom LSS-
verksamheter i Sverige. 

 Ökad samverkan behövs
– Det handlar mycket om fördomar och 
rädsla för att lära sig nya saker. Fördo-
mar mot att personer med utvecklings-
störning har förmåga att lära sig och ha 
nytta av digital teknik, och rädsla hos 
personal för att utmanas när det gäller 
ny teknik. Allt för ofta sitter man fast 
i gamla hjulspår helt enkelt, säger Mi-
chael Kjellberg och fortsätter:

– Det behövs en ökad samverkan, en 
slags infrastruktur när det gäller till-
gången till digital teknik. Det saknas 
idag hos många kommuner. Brukarna 
där får inte ens chansen att lära sig. Det 
är i mycket en ledningsfråga, konstate-
rar han. 

Något Gunilla Klingh inte är sen att 
hålla med om: 

 – Vi måste ställa tydligare krav på att 
personalen har kompetens även inom 
IKT-området. På det följer även att vi 
som arbetsgivare måste kunna tillhan-
dahålla bra utbildningar och stöd för 
att personalen ska kunna vidareutbilda 
sig inom området. 

ANNONS
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STÄRK LSS – STÄRK OSS!

I direktiven (2016:40) till utredaren beskriver regeringen var-
för de tycker att en utredning behövs. De tar upp de ökade 
kostnaderna för assistansen  och att assistansersättningen har 
komplicerade och komplexa regler. Risken för kostnadsöver-
vältringar på grund av delat huvudmannaskap nämns också. 
Regeringen skriver också att de fått signaler (från FUB till ex-
empel!) på att insatserna i LSS inte utvecklats på det sätt lag-
stiftaren tänkt från början. Regeringen ger därför utredaren i 
uppdrag att titta på hur insatserna i LSS uppfyller syftet med 
lagen, särskilt gällande målet om full delaktighet i samhälls-
livet genom arbete/studier/sysselsättning . Regeringen påpe-
kar även att det finns stora risker för brister i likvärdighet och 
rättssäkerhet för de personer som behöver insatserna i lagen. I 
direktiven hänvisar regeringen flera gånger till rapporter från 
bland annat Socialstyrelsen och Inspektionen för socialförsäk-
ringen. Utredaren har i uppdrag att följa upp flera av de slut-
satser som dras i de olika rapporterna.

Utredaren har fått tre huvuduppgifter av reger-
ingen:
1. Se till att LSS och assistansersättningen följer en”långsiktigt 

hållbar ekonomisk utveckling” och att insatserna i LSS är 
”ändamålsenliga”. 

2. Se till att insatserna enligt LSS ger den enskilde möjlig-
heten till jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i sam-
hället .

3. Minska kostnaderna för assistansersättningen.
Vad ska då utredaren titta på? I direktiven finns en mer detal-
jerad genomgång av de delar av LSS som regeringen vill att ut-
redaren ska titta på. Direktiven tar bland annat upp följande:

Otydliga och otillräckliga insatser i LSS
Enligt Socialstyrelsen behöver flera insatser i LSS bli mer pre-
ciserade eftersom det är oklart vad den enskilde kan kräva att 
få  genom insatserna.

Insatsen ledsagarservice har otydliga förarbeten och rätts-
praxis  har medfört att insatsen inte är densamma som när den 
kom.

För personer som bor i eget boende som inte är en grupp-
bostad eller servicebostad är det stöd man kan få genom soci-
altjänstlagen otillräckligt.

Stöd till den enskilde behöver kunna ändras i takt med 
utvecklingen, det vill säga en eller flera insatser kanske behö-
ver moderniseras. Eller så kanske det behövs nya insatser.

Insatsen råd och stöd används knappt alls idag och det 
beror till stor del på rättsfall som kom för många år sedan. 
Trots flera tidigare förslag har inget gjorts för att stärka upp 
insatsen. Socialstyrelsen tror att en form av samordnarfunk-
tion skulle kunna rymmas inom insatsen. Riksrevisionen har 
påpekat att det finns stora brister i samordningen av insatser 
för barn.

Det övergripande målet med insatsen daglig verksamhet 
nås inte. Insatsen ger i många fall instängningseffekter. Enligt 
Riksrevisionen saknas ett arbetslivsinriktat perspektiv hos 
kommuner och arbetsförmedling.

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har påpekat att 
insatserna inte alltid är ändamålsenliga och tar särskilt upp 
det delade huvudmannaskapet för den personliga assistansen 
och att insatsen särskilt anpassad bostad är otydlig. I en kart-
läggning gjord av Socialstyrelsen konstateras att boendeinsat-
serna i LSS inte alltid möter behoven hos de som behöver stöd 
och service i sitt boende.

ISF pekar i en rapport på flera brister i lagstiftningen och 
tillämpningen när det gäller assistansersättningen. ISF tar 
bland annat upp lagens formuleringar om ”goda levnadsvill-
kor”  och att ”leva som andra” saknar definitioner.

Ändamålsenlig personkretsindelning?
Både Socialstyrelsen och ISF lyfter frågan om lagens indelning 
i personkretsar är ändamålsenlig eller om det behövs en för-
ändring av personkretsarna. 

Kostnadsutvecklingen 
- fokus för LSS-utredningen

Under hösten har en statlig utredning av LSS och assistansersättningen påbörjats. Regeringen har 
ställt upp ett villkor för utredarens arbete: Alla förstärkningar av LSS som medför en kostnadsökning 
ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen . Ytterligare besparingar behöver enligt 
regeringen dessutom göras ”av statsfinansiella skäl”. Jesper Symreng, förbundsjurist, FUB redogör 

nedan för direktiven till LSS-utredningen, samt de förslag som regeringen vill se.

Foto: Ola Elmqvist



7H Assistans. Aktivitetshuset Kamgarn. 
Sinnesro friskvårdscenter 
– allt under samma tak!

Moldegatan 9 (Göta), 
504 32 Borås 
VXL 033-48 03 40

www.7hassistans.se

    PERSONLIG ASSISTANS
Med kunskap och trygghet ger vi dig rätt stöd och 
hjälp till en meningsfull vardag. Med våra engagerade 
och lyhörda assistenter ordnar vi en tillvaro utefter 
dina behov och önskemål i ditt hem, i arbetet eller 
i sociala sammanhang. 

    DAGLIG VERKSAMHET
I vårt aktivitetshus Kamgarn kan du få utlopp för din 
lite mer kreativa sida med bl a: Hunddagis, skaparverk-
stad, café, musikcafé, snickeri eller i husets datagrupp. 
Här har du möjlighet att pröva på, för att till slut hitta 
det du helst vill syssla med. Vi kan också hjälpa till med 
att hitta praktikplats på företag runt om i Borås.

    FRISKVÅRDSCENTER
Vi behöver alla mental och kroppslig balans och en 
stunds avkoppling. Det får du på Sinnesro. Här erbju- 
der vi bl a: Yoga, samtal, taktil och klassisk massage, 
frisör, pedikyr och hudvård. 

Välkommen till ett hus fullt med aktiviteter, humor 
och skratt. Här trivs vi och lever livet!

En plats att 
trivas på.
Har du inte hittat din plats i livet? Då kanske 
den platsen är hos oss. För oavsett de grund-
förutsättningar vi har, kan alla med passande 
insatser få möjlighet till att utvecklas och delta 
i samhället på lika villkor.

Fungerar den personliga assistansen som den ska?
Av Socialstyrelsens rapport Barn med personlig assistans – 
Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet 
(2014) framgår att personlig assistans är en insats som funge-
rar bra för barn och unga och har inneburit en förbättrad livs-
kvalitet. Socialstyrelsen uppmärksammar i rapporten också 
vissa problem och risker. De tar upp möjliga svårigheter för 
unga att bli så självständiga som möjligt när föräldrar i stor 
utsträckning är personliga assistenter. Insynen i en del barns 
och ungas levnadsförhållanden är begränsad och Socialstyrel-
sen lyfter att dessa barn kan riskera att bli isolerade från sam-
hället i övrigt. Socialstyrelsen påpekar även att det generellt 
finns brister i insynen när det gäller personlig assistans och att 
uppföljningen av assistansens kvalitet brister. Men det ska beto-
nas att Socialstyrelsen i sin rapport i huvudsak konstaterar att den 
personliga assistansen fungerar bra och är en mycket värdefull insats 
och att det är få problem förenade med insatsen.

Skapar en skev bild av verkligheten
I direktiven till LSS-utredaren ges ofta mycket utrymme åt pro-
blem i tillämpningen trots att flera rapporter från Socialstyrel-
sen visat på att problemen är marginella i förhållande till nyt-
tan med insatserna. Det gäller till exempel omständigheten 
att anhöriga ofta är personliga assistenter och/eller gode män, 
vilket av Socialstyrelsen uppfattats som i huvudsak problem-
fritt (rapporten Personlig assistent och god man – Är rollerna 
förenliga? 2014). 

Trots det lyfts i direktiven risker och problem i tillämp-
ningen i mycket högre omfattning än nyttan med insatserna, 
vilket riskerar att skapa en skev bild av verkligheten. I slutän-
dan riskerar det bli ett incitament för utredaren att föreslå 
begränsningar i insatsen som inte är välgrundade och som 
skadar den enskilde.

Direktiven hänvisar också till att ISF har pekat på att det 
finns ekonomiska incitament i systemet för föräldrar att inte 
överlåta ansvar och timmar till annan huvudman vilket enligt 
ISF kan skapa en risk för att barns och ungdomars självstän-
dighet kommer i konflikt med familjens ekonomiska intresse 
(Rapport 2015:9). FUB:s mångåriga erfarenhet är att i stort sett 
alla föräldrar aktivt arbetar för att fasa ut sig själva som stöd-
personer åt sina vuxna barn (även om det kan vara svårt när 
inte huvudmännen tar sitt ansvar) och att det ”problem” som 
ISF beskriver är i det närmaste försumbart.

En efterfrågad samordning
I direktiven lyfts även att Riksrevisionen har konstaterat 
stora brister i samordningen av stöd till barn och unga med 
funktionsnedsättning (RiR 2011:17). Mångfalden av huvud-
män och aktörer försvårar samverkan och bidrar till problem 

ANNONS

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

Foto: Matilda Lindergård.
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och förvirring hos alla inblandade. Ingen aktör anser sig ha 
ett uttalat mandat att driva samverkan och ingen känner sig 
 huvudansvarig för samordning av stödet. FUB och flera andra 
funktionshinderorganisationer har påtalat detta problem i 
flera års tid utan att något ordentligt gjorts åt saken och kom-
mer förstås att ta upp detta problem som en mycket priori-
terad fråga för utredaren att utreda och ge förslag hur situ-
ationen kan förbättras. En lagstadgad samordnarfunktion är 
absolut nödvändig.

Föräldraansvaret
En annan fråga som lyfts i direktiven är vårdnadshavarens an-
svar i assistansersättningen. ISF pekar i en rapport från 2014 
på svårigheter att avgränsa vårdnadshavares ansvar jämfört 
med det behov som assistansersättningen ska tillgodose.  Det 
skapar enligt ISF en oförutsägbarhet och minskar rättssäker-
heten för den enskilde. Särskilt om olika tolkningar görs på 
olika håll i landet. ISF föreslår därför att regeringen ska utreda 
utformningen av den rättsliga regleringen av vårdnadshavares 
ansvar.

Assistansmarknaden
ISF har i rapporten Assistansmarknaden – En analys av tim-
schablonen (Rapport 2012:12) uttalat att koncentrationen på 
assistansmarknaden har ökat, det vill säga att ett fåtal företag 
har många brukare. Vinstdrivande företag är den vanligaste 
formen och deras andel ökar. De privata företagen har ökat sin 
andel av marknaden från 25 procent vid införandet av refor-
men till c:a 60 procent 2014. Enligt ISF finns det en risk för att 
assistansföretagen ”överdriver assistansbehoven för brukarna, 
eftersom företagen har ett starkt ekonomiskt intresse av att få 
många timmar assistansersättning i sin verksamhet”. Någon 
grund för detta påstående finns dock inte enligt FUB:s erfaren-
het. Direktiven nämner inte heller att många stödanvändares 
och funktionshinderorganisationers uppfattning är att För-
säkringskassan och domstolarna allt som oftast underskattar 
assistansbehoven. ISF föreslår en ännu hårdare kontroll av att 
assistansersättningen används till det den beviljats för som en 
möjlig lösning på det påstådda problemet.

Ekonomisk brottslighet och kontroller
FUB och andra organisationer, forskare, journalister med flera 
har flera gånger påtalat att antalet konstaterade bedrägerier 
inom assistansersättningen är väldigt litet, både i förhållande 
till antalet personer som får assistansersättning, det utbeta-
lade beloppet och i förhållande till andra statliga ersättningar. 
Varken Regering eller Försäkringskassa skiljer tydligt ut vad 
de menar vara medvetet fusk från vad som är felaktiga bedöm-
ningar eller utbetalningar från myndigheten. Termen ”över-
utnyttjande” används i kommunikationen med media vilket 
förstås tolkas som att den enskilde använder mer än vad hen 
behöver. Men hur vet staten det? Handläggaren på försäkrings-
kassan gör en bedömning av den enskildes behov med en ut-
redning som grund. Myndigheten styr över vad som ska utre-
das och hur utredningen ska ske. Vems ansvar är det då att 
bedömningen blir rätt? Det är sällan som regeringen och För-
säkringskassan talar om underutnyttjande, d.v.s. alla de beslut 
där den enskilde får mindre stöd än vad hen egentligen behö-
ver. Det torde enligt FUB vara betydligt mer vanligt förekom-
mande än något ”överutnyttjande”. 

Siffror tagna ur luften som saknar grund 
Med fusk avser FUB konstaterad bidragsbrottslighet och åter-
krav från Försäkringskassan på grund av medvetet felaktiga 
uppgifter från den enskilde. Påståenden av generaldirektörer, 
ministrar och andra om att 10 procent av ersättningen fuskats 
fram är tagna ur luften och saknar grund. Det konstaterade 
fusket är mindre än 1,3 promille av den totala ersättningen 
(Försäkringskassans årsredovisning 2015). Svenskar fuskar 
överlag väldigt lite inom socialförsäkringssystemet, vilket är 
tvärtemot vad många svenskar tror. 

I direktiven till utredaren lyfter regeringen fram de möjlig-
heter som enligt finns att lura Försäkringskassan, till exempel  
genom felaktiga intyg och förfalskade handlingar och hänvi-
sar till en rapport från Brå (Intyget som dörröppnare till väl-
färdssystemet, 2015). Man tar även upp påståendet från ISF att 
”de starka ekonomiska incitamenten i assistansersättningen 
driver fram bedrägerier och överutnyttjande” men att det är 
”svårt att bevisa att bedrägerier och överutnyttjande förekom-
mer”. Vilket förstås gör att man kan ställa sig frågan hur ISF 
kom fram till det första påståendet. Regeringen redovisar slut-
ligen de förslag som Försäkringskassan lämnat och som syf-
tar till ökade kontroller (dnr S2014/00398). Det förmodligen 
mest tänkvärda i detta avsnitt av direktiven är det som Brå 
kom fram till i den nyss refererade rapporten, nämligen att 
forskningen om ekonomisk brottslighet visar att förtroende-
skadorna är betydligt större än de ekonomiska. Välfärdsbrot-
ten kan därmed riskera att minska förtroendet för välfärds-
systemet. 

Det FUB sett ske i praktiken är att grundlösa påståenden om över-
utnyttjande, bidragsbrott och osäkra kontrollsystem har minskat 
förtroendet för assistansreformen. Det är betydligt enklare att göra 
nedskärningar i ett ersättningssystem som saknar allmänhetens för-
troende än i ett som har ett starkt stöd bland allmänheten.

Ifrågasatt modell för ersättning till personliga 
assistenter
Av direktiven framgår att modellen med ett schablonbelopp 
i assistansersättningen har diskuterats och problematiserats 
under flera år. Inget av de förslag som lagts fram har ansetts 
möjligt att genomföra utan ytterligare utredning. Direktiven 
tar särskilt upp att regeringen just nu hanterar de rekommen-
dationer Sverige fått från Kommit-
tén för rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och 
som grundar sig på att Sverige inte 
lever upp till kraven i FN-konven-
tionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. Kom-
mittén har uttryckt en oro över 
att flera personer har fått sin assis-
tans indragen eller minskad utan 
kända eller till synes motiverade 
skäl. Kommittén rekommenderar 
Sverige att säkerställa att den per-
sonliga assistansen ges till de som 
behöver insatsen. 

STÄRK LSS – STÄRK OSS!
ANNONS
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Utredaren ska göra analyser av :
Kostnadsutveckling  – inom både assis-
tansersättningen och LSS 

Det delade huvudmannaskapet 
för personlig assistans – vilka konse-
kvenser har det fått för andra insatser 
inom funktionshinderområdet som 
kommunerna svarar för?

Ändamålsenliga insatser – hur 
ändamålsenliga är de insatser som 
finns i LSS idag, vilka nya insatser behö-
ver lagen kompletteras med och vilka 
insatser kan tas bort eller förändras? 
Vilka insatser behöver kombineras och 
vilka krav bör ställas för rätten till olika 
insatser?

Träffsäkerhet  – hur kan bedöm-
ningen av rätten till och omfattning av 
insatser göras mer träffsäker, tydlig och 
rättssäker samtidigt som kostnadskon-
trollen är god?

Personkretsarna – hur har indel-
ningen påverkat tillgång till, utform-
ningen av och kostnadsutvecklingen 
för insatserna i LSS generellt och sär-
skilt för insatsen personlig assistans?

Insatsers utformning  – hur bör 
insatser vara utformade för att bidra 
till delaktighet, självständighet och 
utveckling?

Personlig assistans: 
Hur kan kontrollen av kostnaderna för-
bättras?

Hur kan kopplingen mellan assistan-
sen och insatser enligt LSS förstärkas 
och utvecklas?

Går det att avgränsa eller tydligare 
reglera anordnarnas ansvar i förhål-
lande till assistansberättigade perso-
ner?

Är personlig assistans ändamålsen-
lig och rättssäker för samtliga person-
kretsar i LSS i sin nuvarande form?

Är dagens kriterier för att beviljas 
personlig assistans träffsäkra, exempel-
vis utifrån perspektiven funktionsför-
måga, ålder, delaktighet, självständig-
het, arbetsförmåga och omsorgsbehov?

Hur kan gränsdragningen mot 
HSL, mot tillsyn på grund av medicin-
ska behov och mot andra kommunala 
insatser, tydliggöras ytterligare i syfte 
att renodla de uppgifter som ska ingå i 
insatsen personlig assistans?

Hur kan det tydligare regleras vad 
som ska avses med vårdnadshavares 

Konkreta uppdrag från regeringen till utredningen
ansvar vid bedömning av behovet av 
personlig assistans?

Teknik och hjälpmedel – hur kan 
de bidra till lagstiftningens mål samt 
till att stärka kvalitet i insatser?

Studier, arbete och sysselsätt-
ning  – hur kan lagstiftningen i ökad 
utsträckning bidra till att underlätta 
möjligheterna till studier, arbete eller 
annan sysselsättning?

Barn- och ungdomsperspektivet  – 
hur kan det stärkas?

Skillnader mellan könen – vad är 
orsaken till skillnader mellan könen 
när det gäller kvalitet i, tillgång till och 
omfattning av insatser?

Behövs det särskilda utjämnings-
system för LSS-insatser?

Utredaren ska i samverkan med 
Välfärdsutredningen analysera:
Vilken roll har de privata anordnarna 
i kostnadsutvecklingen inom assistans-
ersättningen och personlig assistans 
enligt LSS?

På vilket sätt kan det offentliga bistå 
personer som ansöker om personlig 
assistans med oberoende rättsligt stöd 
i syfte att göra personerna mindre bero-
ende eller helt oberoende av anord-
narna? 

Vilka möjligheter finns det att juri-
diskt begränsa anordnares inflytande 
vid ansökningar om assistans?

Vilka förslag vill regeringen ha?
Kostnadseffektiva alternativa förslag 
på hur ansvaret för insatser enligt LSS 
kan se ut för att så långt det är möjligt 
eliminera de problem som utredningen 
finner att det delade huvudmannaska-
pet fört med sig. 

Förslag på hur staten ska kunna följa 
upp och ha insyn i verksamheten så att 
den håller god kvalitet och lever upp 
till de krav som lagstiftningen ställer.

Tydligare syften och mål i lagen 
genom tydligare kriterier för rätt till 
insats och omfattning av insats . 

Ny personkretsindelning , om utre-
daren finner skäl till det.
• Lämna förslag på vilka insatser som 

bör ingå i LSS, inklusive insatser som 
kan utgöra alternativ till eller kan 
kombineras med personlig assistans. 
Förslag på nya insatser och insatser 
som kan tas bort/förändras 

• Föreslå kriterier för vad som bör 
gälla för den som utför insatserna 
enligt LSS, exempelvis i form av rela-
tion till stödanvändaren, kompetens 
och andra relevanta frågor.

• Lämna alternativa förslag till hur 
personlig assistent och ersättningen 
för sådan ska regleras.

• Lämna förslag på hur insatsen per-
sonlig assistans kan begränsas när 
det gäller antal användare och/eller 
antal timmar, till exempel genom 
att precisera ”övriga personliga be-
hov” .

• Se till att assistans bara beviljas om 
det är ”den mest ändamålsenliga” 
insatsen.

• Vad schablonersättningen ska inne-
fatta .

• Lämna förslag som hindrar privata 
assistansanordnare från att ”driva 
upp kostnaderna för assistansersätt-
ningen” .

• Vid behov lämna förslag som inte 
gör det möjligt för assistansanord-
nare att välja sina kunder .

• Föreslå förändringar i utjämnings-
systemet för LSS om det behövs.

Konsekvensbeskrivningar 
Utredaren är skyldig att utreda de tro-
liga konsekvenserna av förslagen. Det 
gäller både konsekvenserna för stödan-
vändare, anhöriga och huvudmännen. 
Utredaren ska särredovisa konsekven-
serna för barn och unga utifrån rätten 
till jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhället. De ekonomiska 
konsekvenserna ska självklart också re-
dovisas, med tanke på regeringens upp-
drag till utredaren att skära ned kostna-
derna för LSS.

Samråd 
Utredaren är skyldig att samråda med 
de funktionshinderorganisationer som 
berörs av utredningen. Utredaren ska 
skapa forum för dessa dialoger.

När ska utredningen vara klar?
Utredaren ska redovisa sitt uppdrag till 
regeringen senast den 1 oktober 2018. 
Därefter ska utredningen ut på remiss, 
det vill säga myndigheter, organisatio-
ner och andra berörda får lämna syn-
punkter på förslagen.
JESPER SYMRENG 

2016-12-15
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 I Gällivare trotsade ett hundratal per-
soner nästan 30 gradig kyla för att 
visa sitt stöd för LSS. En av många var 

Ann-Kristin Olsson från FUB Gällivare:
– Vi vill visa hur viktig LSS-insat-

serna är. Därför gjorde vi en manifes-
tation med fokus på vad insatserna 
betyder. Där var många som berättade 
vad de kan göra tack vare assistans 
och andra insatser. Vår manifestation 
hade mer temat tack vare LSS-insat-
serna fungerar livet. Det var en varm 
och positiv stämning, trots grundbud-
skapet och oron för alla neddragningar 
och vad LSS-utredningen kan tänkas 
komma fram till. 

På Norra Bantorget i Stockholm sam-
lades flera hundra personer för att visa 
sitt stöd för LSS, och kräva ett omedel-
bart stopp för alla neddragningar. 

Där fanns även FUB:s ordförande, 
Thomas Jansson på plats. Han var tydlig 

med att det behövs tillägg till direkti-
ven till den pågående LSS-utredningen:

– Nu talas det mest om kostnader, 
men det politikerna borde fokusera 
på är att återställa LSS enligt intentio-
nerna som fanns från början. LSS måste 
säkerställa att personer med funktions-
nedsättning kan leva ett liv med delak-
tighet, självbestämmande och goda lev-
nadsvillkor. Som situationen ser ut nu 
bryter vi mot internationella överens-
kommelser. Sverige har skrivit under 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, 
något vi måste efterleva.

På torget fanns representanter för i 
stort sett hela handikapprörelsen. Ini-
tiativtagarna till den landsomfattande 
manifestationen var RBU, Riksförbun-
det för Rörelsehindrade barn och ung-
domar, som tidigare startat ett upprop: 
”Assistans är frihet! Rädda LSS”. Det var 

en enad handikapprörelse som samlats 
kring några centrala budskap:

– Nödstopp för indragna assis-
tansbeslut! Inga fler indragna assis-
tansbeslut innan konsekvenserna av 
de förändrade behovsbedömningarna 
har analyserats.

 – Stärk LSS men inte på bekost-
nad av personlig assistans! Vi vägrar 
låta olika insatser och grupper ställas 
mot varandra.

– Sluta förtala assistansrefor-
men! Politiker och myndighetsföre-
trädare måste hålla sig till bekräftade 
fakta.

Då senaste tidens beslut om mins-
kade LSS-insatser inte minst per-
sonlig assistans har fått förödande 
konsekvenser. Även den pågående LSS-
utredningen väcker oro. Inför manifes-
tationen lyfte handikappförbunden, i 
ett gemensamt uttalande, fram några 

LSS-manifestationen fick stort 
gensvar i hela landet 

På ett 20-tal platser i landet visade tusentals FUB-medlemmar och personer från andra 
handikapporganisationer sitt stöd för LSS på manifestationen den 3 december.  

En enad handikapprörelse krävde nödstopp för indragna assistansbeslut och att de grundläggande 
intentionerna med LSS ska återtas. 

Cirka 800 personer slöt upp på LSS-manifestationen på Norra Bantorget i Stockholm.
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exempel på hur minskat stöd drabbar 
personer med funktionsnedsättning 
och deras anhöriga:

• Barn med mycket stora svårigheter, 
som inte kan äta, andas eller för-
flytta sig utan hjälp, där den per-
sonliga assistansen dras in, trots att 
ingenting förändrats i barnets till-
stånd. Konsekvenserna kan bli att 
föräldrarna tvingas stanna hemma 
från jobbet för att ta hand om bar-
net, utan ersättning. En katastrof för 
familjen, både mänskligt och ekono-
miskt.

• Vuxna personer med mycket omfat-
tande funktionsnedsättningar som 
levt med personlig assistans i 20 år 
eller mer. När Försäkringskassan gör 
nya tolkningar av vad som är grund-
läggande behov mister de hela eller 
delar av sin personliga assistans – 
trots att behovet är detsamma!

• Vuxna personer, som kunnat arbeta 
och försörja sig, med hjälp av per-
sonlig assistans eller ledsagning. 
Plötsligt anses de inte ha tillräck-
liga funktionsnedsättningar längre, 
utan att något förändrats, varvid stö-
det dras in och personen måste sluta 
jobba.

Andra platser där det hölls manifesta-
tioner var bland annat: Luleå, Umeå, 
Sundsvall, Östersund, Gävle, Falun, 
Karlstad, Örebro, Uppsala, Västerås, 

 Eskilstuna, Stockholm, Norrköping, 
Linköping, Jönköping, Tranås, Kalmar, 
Trollhättan, Göteborg, Helsingborg, 
Malmö, Kristianstad.

Kan vara delaktig och påverka 
samhället 
I Umeå talade Oscar Lindgren, 14 år 
och hans budskap var tydligt:

– Jag har en CP-skada som bland 

annat påverkar mitt tal. Därför är jag 
i behov av personlig assistans. Försäk-
ringskassan överväger att dra in min 
assistans. De tycker att det räcker med 
att jag kommunicerar med tummen 
upp eller tummen ner. Det tycker jag 
absolut inte.

Ytterligare en person som riskerar 
att drabbas hårt om han får minskad 
assistans är Markus Petersson, från Hel-
singborg, som sitter i Riks-Klippans sty-
relse.

– Utan assistans så hade jag inte 
kunnat vara så engagerad i föreningsli-
vet som jag är nu. Nu sitter jag i Riks-
Klippans styrelse och kan vara med 
och påverka i samhället. Utan person-
lig assistans kan jag inte heller åka 
på semester så som jag gör nu ibland. 
Det är en trygghet för mig att alltid ha 
någon i närheten, eftersom jag inte kla-
rar att göra så mycket själv, utan hjälp, 
konstaterade Markus Petersson.

Politiker visade sitt stöd
Även politikern Bengt Westerberg, (L), 
fanns på plats för att visa sitt stöd för 
LSS. Han drev igenom LSS-reformen 
1994.

 – LSS-reformen har aldrig varit så 
hotad som den är idag. Jag är här för att 

Conny Bergqvist, Klippan-Rådgivare och Bengt Westerberg, (L).

FORTSÄTTNING PÅ SIDA 20
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visa mitt fulla stöd för en viktig lagstift-
ning. Trots oro för att lagen ska komma 
att försämras, är jag försiktigt positiv. 
Min förhoppning är att politikerna nu 
lyssnar på alla de företrädare för olika 
handikapporganisationer, som samlats 
runt om i landet idag för att visa sitt 
stöd för LSS.

En annan politiker som fanns på 
plats var ordförande i socialutskottet; 
Emma Henriksson (Kd). Även hon ville 
visa sitt stöd för LSS och rätten för per-
soner med funktionsnedsättning att 
kunna leva ett liv som alla andra. 

– En sådan här manifestation bidrar 
även till att medvetandegöra allmän-
heten om värdet av LSS-reformen, kon-
staterade hon. 

I Halmstad skrev funktionshinder-
organisationer ett gemensamt debatt-
inlägg i samband med manifestatio-
nen, bland annat undertecknad av 
Cecilia Kristensen, ordförande, FUB, 
Halmstad–Hylte:

”Snart är det jul och undertecknade 
föreningar önskar egentligen inte så 
mycket. Men vi kräver att den trygghet 
som finns i stabila välfärdssystem inte 
nyckfullt ska dras undan. Vi kräver att 
regeringen tar sitt ansvar och ger För-
säkringskassan nya direktiv i det kom-
mande regleringsbrevet. Det måste vara 
behoven som styr vilka insatser man 
får, inte besparingskrav. Vi vill att det 
ska sluta blåsa så snålt just kring våra 
medlemmar. Och vi kräver ett nöd-
stopp för indragna assistansbeslut. Det 

Jonas Franksson, STIL, och Thomas Jansson, ordförande FUB.

Flera FUB:are fanns på plats på Norr Bantorget. Christer Ekberg höll ett tal tillsammns med 
Thomas Jansson. I bakgrunden Jesper Symreng från förbundsjurist, FUB.

Albin, 8 år.

RÄTT MÅLGRUPP 
PÅ NÄTET?

ANNONSERA PÅ 
www.fub.se/annonstorg
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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.

www.hogalid.nu
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är skam att Sverige bryter mot FN:s 
 konvention om rättigheter för männ-
iskor med funktionsnedsättning.

Det är dags att regeringen plockar 
fram sin moraliska kompass och tar ut 
en ny riktning på rättvisekartan. Det 
som pågår nu är orättfärdigt, ovärdigt 
och omänskligt. Det utestänger männ-
iskor med funktionsnedsättning från 
samhället. Assistans är frihet! Rädda 
LSS!”

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

STÄRK LSS – STÄRK OSS!

Emma Henriksson (KD), fanns på plats.

William Westman tillsammans med sin bror Philip, 
pappa Peter och en kompis.
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LANDET RUNT –  STÄRK LSS – STÄRK OSS!

Bevara Assistansen! Rädda LSS! FUB Göteborg

Manifestationer i hel landet

 Manifestationen hölls på Olof Palmes Plats, 
även känt som Järntorget, en kall och grå 
decemberdag i Göteborg. Eldsjälar ur arbets-
gruppen och med stödtrupper på plats började 
de göra iordning scenen, rada upp sponsrad 
julmust och pepparkakor, blåsa upp röda bal-
longer med texten ”Bevara Assistansen! Rädda 
LSS!” och lägga fram pins med samma slogan. 

rymde också tal av politiker från olika partier.
Gruppen ”Keep in mind” hjälpte till att hålla 

alla varma med sin svängiga musik. 
Göteborgsprofilen och ståupparen Jesper 

Odelberg var med, som han själv uttryckte det 
som funkis och inte som politiker, och talade 
och sjöng en av sina egna låtar uppbackad av 
ett proffsigt band.

Uppslutningen var stor, cirka 600 personer 
fanns på plats på torget. Många hade gjort 
egna plakat och pinsen tog helt slut. Den sista 
fick visst Niklas Strömstedt sa någon! Mani-
festation i Göteborg var ett lyckat och viktigt 
arrangemang. Nu återstår att se hur besluts-
fattarna reagerar på detta. 
TEXT: ANGELA KARLSSON, FUB GÖTEBORG

FOTO: CAROLINE A BRÄUTIGAM

Musikern Niklas Strömstedt fanns på plats på Järntorget i Göteborg, för att visa sitt stöd för LSS. 
Cirka 600 personer kom till manifestationen i Göteborg.

Jesper Odelberg, sångare och komiker, sjöng 
en av sina egna låtar. 

Programmet var en blandning av tal med 
personer från olika funktionshinderorganisa-
tioner. FUB Göteborgs styrelseledamot Åsa 
Granbom-Jonsson läste en debattartikel ur 
anhörigperspektivet och hade med sin son Jo-
nathan och hans assistenter på scenen för att 
förstärka budskapet och läste även upp FUBs 
vision på slutet av sitt anförande. Programmet 
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LANDET RUNT –  STÄRK LSS – STÄRK OSS!

Gällivare var en av de 20-tal platser där det hölls manifestationer. Foto: Ann-Kristin Olsson.

FUB Kalmar
Manifestationen hölls på Larmtorget i Kalmar. 
Mellan 200–250 personer kom till manifes-
tationen. Moderator var Elisabeth Zander. På 
torget talade föräldrar och anhöriga och be-
rättade om sin situation, samt flera politiker. 

FUB Bromölla/Sölvesborg
Även i Kristianstad samlades många under 
manifestationen på temat: ”Assistans är fri-
het! Rädda LSS!” Charlotte Söderlund, ord-
förande, FUB Bromölla/Sölvesborg talade på 
manifestationen. Hennes förhoppning är att 
LSS-utredningen ska visa på möjligheter, istäl-
let för att bidra till att försämra LSS.

FUB Malmö 
På Triangeln i Malmö demonstrerade ett par 
hundra personer mot nedskärningarna av LSS. 

”De senaste åren har domstolar och me-
dia uppmärksammat flera fall av omfattande 
bidragsfusk när det gäller assistansersättning. 
Det riskerar att leda till ”smutskastning,” även 
av de människor som verkligen har rätt till stöd, 
konstaterade Jeanette Fridh, FUB, Malmö.

FUB Falun
I Falun samlades ett stort antal personer för 
att visa sitt stöd för LSS och demonstrera mot 
neddragningarna:

– Vi reagerar mot de kraftiga konsekven-
serna som nedskärningarna fått för brukarna. 
Det är väldigt tragiskt. Kostnader för assistan-
sen kan man inte sänka utan att dra ner an-
talet timmar för brukarna, konstaterade Lars 
Jalkevik, FUB Falun och Dalarna. 

FUB Östersund
I Östersund var det FUB Jämtlands län som ar-
rangerade torgmötet på Stortorget. Ett 60-tal 
personer kom, och talare var Monalisa Norr-
man (V) från Region Jämtland Härjedalen och 
Pär Löfstrand, ordförande för Liberalerna i 
Jämtlands län. Alf Lundin, ordförande för FUB 
Jämtlands län, höll ihop hela manifestationen, 
och han intervjuade bland andra Anna-Carin 
Hammarberg, FUB Östersund, som nyligen 
fått ett chockbesked om nedskärningar av as-
sistanstimmar för sonen Erik.

Fub Halmstad/Hylte 
Den 13 december hade Fub Halmstad-Hylte, 
RBU Halland och DHR Halmstad-Hylte- 
Laholm sin manifestation för LSS! 

– Vi hade den 10 dagar efter den landsom-
fattande manifestationen, detta pga av att vi 
redan startat vår planering, att ha det på lu-
cia och när kommunfullmäktige hade möte, 
innan det blev en landsomfattande manifes-
tation.” berättar Cecilia Kristensen, ordförande 
för FUB Halmstad-Hylte.

Manifestation samlade ett 60-tal personer 
från olika föreningar! 

Svt Halland, radio Halland och lokaltidning-
en var på plats och bevakade manifestationen!

FUB Uppsala
På ”Assistans är frihet! Rädda LSS!-manifesta-
tionen” i Uppsala, delade Kerstin Roshed med 
sig av sin berättelse under rubriken ”Vi överlev-
de tack vare assistansen”. Kerstin är styrelsele-
damot FUB Uppsala och mamma till en son 
med personlig assistans.

Även Barbro Lewin talade om ”Personlig 
assistans och rättspraxis” på manifestationen 
i Uppsala. Barbro Lewin är medlem i FUB Upp-
sala, samt funktionshinderforskare på Uppsala 
Universitet, och även hon mamma till en son 
med LSS-insatser.

FUB Gällivare
I Gällivare trotsade ett hundratal personer näs-
tan 30 gradig kyla för att visa sitt stöd för LSS. 
En av många var Ann-Kristin Olsson från FUB 
Gällivare: –Vi vill visa hur viktig LSS-insatserna 
är. Därför gjorde vi en manifestation med fo-
kus på vad insatserna betyder.

Alf Lundin, ordförande FUB Jämtland höll i 
manifestationen i Östersund. 

Kristin Petersson till höger med plakatet, 
Riks-Klippans styrelse, tillsammans med 
kompisar från FUB. 
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You’ve
got it!

musiccenterschool.se

Music Center Schools 4-årsprogram (Gysär) 
vänder sig till dig som har intresse för musik, 
dans eller teater. Här får du utveckla din kreativa 
förmåga, din fantasi, inlevelse- och uttrycksför-

måga. Utbildningen bedrivs i centrala Skara i ett 
modernt musikhus som är fullt av musik och dans 
i olika former. Vi erbjuder även boende på skolan 
och skollunchen äter vi på Restaurang Enjoy.

Friskolan Music Center School 
presenterar stolt Sveriges 

mest påkostade och bredaste 
gymnasieutbildning inom musik:

4-årsprogrammet 
Gysär

Nu har ni som lokalförening chans att tjäna extra pengar genom att värva företag som går med i FUBs 1956 
Klubben. Det kan t ex vara er mata�är, lokala pizzerian eller de som kör bussen där ni bor. Det kostar 1 956 kr/år 

för företaget att vara med och för det får de en pin, diplom och sin logga på vår hemsida och i Unik. 

För varje företag som lokalföreningen värvar får föreningen 800 kr. Detta e�ersom administrativa kostnader 

Gå in på www.fub.se/1956-klubben för mer information. Under bilagor hittar ni “Bokning 1956 Klubben för 
utskri�”. De uppgi�er vi behöver är företagets namn med faktureringsadress, kontaktperson (gärna mailadress), 

logga och ev. länk till företagets hemsida. Viktigt att också skriva vilken lokalförening som värvat företaget. 
Bokning och logga skickas till pia.sandberg@fub.se.

Hör av er till Pia om ni har några frågor. Mail: pia.sandberg@fub.se eller 08-50 88 66 41.

Lycka till!

INFORMATION TILL LOKALFÖRENINGARNAC
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Info till lokalföreningarna liggande.pdf   1   2016-12-13   12:21

 FUB har inte fått någon egen expert 
i den statliga LSS-utredningen – 
trots uppvaktningar och skrivelser 

till både regeringen och utredaren. Vi 
har i stället inlett ett nära samarbete 
med Pelle Kölhed, som är Handikapp-
förbundens expert i utredningen. 
Judith Timoney kommer, i januari 2017, 
börja en ny tjänst som samordnare 
av en LSS-arbetsgrupp på Handikapp-
förbunden, kopplad till Pelle Kölhed. 
Judith Timoney kommer även att ingå 
i FUB:s arbetsgrupp om LSS och blir 
därmed en viktig länk mellan FUB och 
utredningens expert. Övriga i FUB:s 
arbetsgrupp är förbundsjuristerna 
 Jesper Symreng och Nina Alander, kom-
munikatör Victoria Sjöström och kurs- 

FUB:s arbete med LSS
 Riksförbundet FUB prioriterar LSS under hela år 2017. För att möjliggöra detta har en 

arbetsgrupp som ska arbeta med LSS bildats på riksförbundets kansli.

och konferens administratör Pia Sand-
berg. Samordnare av FUB:s arbete med 
LSS är ombudsman Eva Borgström.

FUB:s ordförande Thomas Jansson 
ingår i en referensgrupp till LSS-utred-
ningen, bestående av funktionshinder-
organisationer. 

Under 2017 anordnar Riksförbundet 
FUB, i samarbete med berörda länsför-
bund, fem temakonferenser om LSS:

• Stockholm: 28 januari  
(OBS! även möjligt att delta för FUB-
medlemmar som inte bor i Stock-
holms län. Anmälan görs till Lena 
Håkansson, senast den 10/1, tel: 
08-546 404 56 eller lena.hakansson.
fub@telia.com).

• Skövde: 11 mars
• Umeå: 2 september
• Östersund: 7 oktober
• Malmö: 25 november

Inbjudan till konferenserna går ut 
via respektive länsförbund. För infor-
mation om FUB:s arbete med LSS, se  
www.fub.se under vinjetten ”Stärk 
LSS – stärk oss!”.

STÄRK LSS – STÄRK OSS!

EVA BORGSTRÖM

eva.borgstrom@fub.se
Tel: 08-508 866 31
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…skolor för elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och/eller utvecklings-
störning. Från grund- och grundsärskolor  
till gymnasie- och gymnasiesärskolor! 
Vi finns i Stockholms län.

l Balders hus
l Svedenskolan Mälarhöjden
l Svedenskolan Bergshamra
l Lunaskolan Bromma
l Lunaskolan Södra
l Häggviks Gymnasium
l Lunaskolan Östra Gymnasium

Utvecklingspedagogik erbjuder...

www.utvecklingspedagogik.se

Hos oss finnsäven omsorgs-verksamheter

UP halvsida fk1604.indd   2 2016-10-08   15:00

Kan en lott skapa ett  inkluderande  samhälle för alla?
Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka 
ideella organisationer. Det är därför vi fördelar 
PostkodLotteriets överskott mellan 56 utvalda 
organisationer. Bland dem � nns FUB. Organisationerna 
har hittills fått dela på 7,2 miljarder kronor, varav 
42 miljoner har gått till FUB.

Så, kan en lott skapa ett inkluderande samhälle för alla? 

Nej, tyvärr. Det vore väldigt förenklat att se det på det 
sättet. Men den som köper en lott bidrar till att viktiga 
organisationer kan arbeta för bra saker, som till exempel 
att alla med en utvecklingsstörning ska kunna leva ett 
gott liv.

Stort tack FUB för allt ni gör, och stort tack alla lottköpare 
som möjliggör så mycket!

Åldersgräns 18 år. Gå in på stodlinjen.se om du eller en anhörig spelar för mycket. Mer info på postkodlotteriet.se

Rickard Sjöberg är programledare i 
PostkodMiljonären och delar ut guldkuvert 

till glada vinnare i PostkodLotteriet.  

#postkode� ekten

FUB_215x70.indd   1 2016-12-19   09:30

läs mer på: unika.nu
facebook.com/unikasverige

    Unika.nU bedriver daglig verksamhet och korttidsb-
oenden enligt LSS. vi har platser kvar!

till hösten bjUder vi på fler sprakande 
onsdagsshower! håll ögonen öppna!

15 meter från t-bana StadShagen, uppgång mariedalSvägenT

Unika dv event: nU har vi öppnat en ny daglig verksamhet 
som heter Unika dv event. där jobbar vi som festfixare, 
med marknadsföring, bakom kUlisserna-fix, sång, dans och 
teater.  anmäl ditt intresse till info@Unika.nU!

Unika tv: missa inte att spana in vårt nya tv program som 
sänds på yoUtUbe. sök på Unika.nU tv. där intervjUar vi 
kändisar som lill lindfors, mark levengood, agneta sjödin 
med flera.  

ny mUsikal: äntligen har mUsikalen lika olika premiär! 
föreställningar 24 + 31 oktober på teater tre. på vår 
egna scen i stadshagen har vi föreställningar den 26 och 
28 oktober samt 2 och 11 november. boka biljetter på 
boka@Unika.nU!

Boka puBlikplats på 
Boka@unika.nu!

Vill du också jobba 
som artist? 

Vi söker efter nya talanger! 

LANDET RUNT

Denna söndag bjöd FUB Göteborg medlemmarna 
till julfest. Ett 70-tal personer i olika åldrar kom, och 
samlades i caféet. Där bakade vi lussekatter eller 
rullade chokladbollar i alla de former. Det var trångt 
runt borden, men stämningen var god och alla bul-
lar blev så fina.

De som ville fick också prova på att göra knap-
par med FUBs nya knappmaskin. Det var flera som 
provade och gjorde en eller flera knappar till sig själv, 
eller för att ge bort i julklapp.

I aulan stod en ny fin gran och väntade. Gästerna 
dansade långdans upp till andra våningen, och sen 
blev det dans och jullekar där alla deltog med hjär-
tans lust.

Nere i köket höll de bakansvariga ugnarna varma, 
och snart doftade det härligt av nygräddade lusse-

katter. Andra dukade borden och ordnade med kaffe 
och saft. Sen var det dags för fika. De nybakta ”kat-
terna” och chokladbollarna samt pepparkakor och 
skumtomtar hade en strykande åtgång. Under fikat 

Julfest 11 december
kom årets luciatåg och sjöng kära gamla julsång-
er, vilket gjorde stämningen ännu bättre.

Barnen började nu kika ut i trädgården, och 
undra om tomten skulle komma? Plötsligt skym-
tade en rödklädd figur bland träden och förvän-
tan steg. Men tomtenissen försvann i skuggorna 
och en lätt besvikelse uppstod. Fast så, efter en 
väntan som kändes som en evighet, kom tomte-
mor med nissar gående genom trädgården och in 
i caféet. Raskt ställde man fram stolar till tomte-
familjen, och tomtarna delade ut paket till höger 
och vänster. Alla verkade nöjda över sina julklap-
par, och vi avslutade festen med att önskade var-
andra God jul och Gott nytt år.

TEXT OCH FOTO: LENA EDVARDSSON

FUB GÖTEBORG

Till slut kom tomten med sina tomtenissar till 
julfesten hos FUB i Göteborg. 

ANNONS
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 Den 22 och 23 oktober höll FUB 
Västra Götaland sina årligen 
återkommande Seminarie dagar. 

Vad som var nytt för i år var att semina-
riet var flyttat från Billingehus i Skövde 
till västra delen av länet, nämligen 
Vann Spa och Konferens Brastad på väst-
kusten. Det andra som var nytt var att vi 
hade fixat barnvakt.

Årets seminariedagar bjöd på många 
intressanta föreläsningar. 

Elaine Johansson, FUB Västra Göta-
lands ordförande, hälsade alla de drygt 
100 närvarande hjärtligt välkomna och 
inledde därmed dagarna. 

Kanslichef Maria Sundström och 
Riksförbundets ordförande Thomas 
Jansson tog sig an rubriken: ”Reger-
ingens utredningar utmanar FUB”. Ett 
tydligt budskap var att vi alla har ett 
ansvar att påverka våra riksdagspoliti-
ker på hemmaplan, för att vi ska nå ut 
med vårt budskap och kunna påverka 
så mycket som möjligt.

Det svåra samtalet
Helena Harrysson författare och utbil-
dare från Sandviken pratade om ”Det 
svåra samtalet”. Vi var många som 
tänkte till på hur vi behandlar våra 
medmänniskor och då främst kanske 
myndighetspersoner.

För andra året i rad föreläste Malin 
Nystrand, distriktsläkare från Göte-
borg. Hon berättar om sitt fantastiska 
arbete och engagemang för personer 
med utvecklingsstörning, som är hen-
nes patienter, och vikten av att alla ska 
ha tillgång till en likvärdig vård.

På lördag eftermiddag och kväll 
fanns det tid för spa, avkoppling och 
samvaro. Kvällen avslutades med en tre 
rätters middag. 

Välbesökta seminariedagar 
LANDET RUNT –  FUB VÄSTRA GÖTALAND

LSS-utredningen, God man, lättläst, bra vård för personer med utvecklingsstörning, 
samt genomgång av olika LSS-planer och mycket mera avhandlades under 

FUB Västra Götalands årliga välbesökta seminariedagar i oktober. 

Helena Molker Lovén från Dart.

Barnvakterna Carina Pettersson och Gunilla Stenström tilsammans med barn som leker.

Ulla Bohman från MTM. Malin Nystrand, distriktsläkare  
från Göteborg.

Thomas Jansson, ordförande FUB.

Jennie Bertlén och Anders 
Johansson.

Barbro Johansson och Anna Hildingsson. Jimmy Munther och Fredrik Berndtsson Stefan Römer, Florence Sjögren.
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LANDET RUNT

Bra stöd för ökad delaktighet 
Söndagen inleddes med att Elaine 
 Johansson redogjorde för skillnaden 
mellan alla olika planer, som exempel-

om att skriva lättläst. Det är viktigt att 
vi skriver så alla kan läsa. 

Frågor till LSS-utredaren
Efter lunch var det tid för LSS utreda-
ren Désirée Pethrus att svara på de frå-
gor som deltagarna hade lämnat in i 
förväg. Utredningen är i sin början så 
några direkta svar fanns inte ännu men 
deltagarna fick ändå dela med sig av er-
farenheter. 

Seminariedagarna avslutades med 
Eric Löwentahl och hans bejublade 
föreställning om ”Fadern, sonen och 
försäkringskassan”.

Efter två dagar med bra utbildning, 
god mat och trevligt boende på Vann 
Spa och Konferens åkte alla hem nöjda 
med ännu en kunskapsintensiv semina-
riehelg.
LILLEMOR HOLGERSSON, FUB VÄSTRA GÖTALAND 

OCH 1:E VICE ORDFÖRANDE FUB

vis genomförandeplan i boende och på 
daglig verksamhet, samt individuell 
plan enligt LSS?

Lillemor Holgersson tog sig an frågan 
om att ha God man. Vad skall en God 
man göra? Vad får en God man göra? Vad 
får inte en God Man göra? Var de frågor 
som diskuterades under föredraget.

Helena Molker Lovén från Dart, pra-
tade om kommunikativt och kognitivt 
stöd. En förutsättning för delaktig-
het och självständighet. Det finns en 
mängd olika metoder och verktyg som 
kan användas för att stödja både förstå-
else och uttryck.

Ulla Bohman från Myndigheten för 
tillgängliga medier höll en snabbkurs 

Panelen som ställde frågor till Désirée Pehtrus 
(Elaine Johansson, Lillemor Holgersson och 
Stefan Römer).

Årets Seminariedagar bjöd på många intressanta föreläsningar.

Eric Löwenthal.

Ola Hellsås från Mariestad och Per Liljeroos.

Björn Rubensson från Karlsborg.

Elaine Johansson ordförande FUB Västra 
Götaland.
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ÄLDREKONFERENSEN

 Äldrekonferensen är den femte i 
ordningen som FUB arrangerar 
tillsammans med Forum Carpe, 

Äldrecentrum och Svensk Demenscen-
trum. I år hölls den på Essinge konfe-
renscenter den 23 november. Konfe-
rensen samlade deltagare från hela 
landet; personal, anhöriga, politiker, 
beslutsfattare och FUB-medlemmar. 
Och liksom tidigare år var intresset 
stort från deltagarna när det gäller att 
få mer kunskap om hur ett bra stöd till 
personer med utvecklingsstörning som 
åldras ska kunna utformas. 

Ida Kåhlin, ordförande för Sveriges 
Arbetsterapeuter var dagens moderator. 
Hon hälsade alla välkomna till en viktig 
kunskapsdag med många kompetenta 

föreläsare. Conny Bergqvist, Klippan-
rådgivare på FUB, inledde konferensen 
med att berätta om sin egen erfarenhet 
av att åldras och ha en utvecklingsstör-
ning, och om de frågeställningar som 
följer när han nu går i pension. 

Pensionen väcker frågor om 
stöd
– Kommer jag bli mer isolerad och syss-
lolös, efter pensioneringen och hur 
kommer mitt stöd se ut när jag bli ännu 
äldre, var frågor som Conny Bergqvist 
ställde. Han konstaterade att arbetet på 
FUB:s kansli har varit väldigt bra och 
hur viktigt det har varit för honom att 
få ingå i ett socialt sammanhang. 

Under rubriken: ”Demens – en av 

våra stora folksjukdomar”, pratade 
läkaren Wilhelmina Hoffman, verk-
samhetschefen vid Silviahemmet samt 
direktör för Svenskt Demenscentrum.

Hon började med att konstatera att 
Demens är ett slags paraplybegrepp 
som innefattar många olika diagnoser, 
där skador på nervcellerna göra att vi 
inte längre kan leva som vi gjort tidi-
gare. Alzheimer dominerar vad gäller 
demenssjukdomar, cirka 75 procent. 
Idag lever cirka 160 000 svenskar med 
någon form av demens. Hon visade siff-
ror på åldersutvecklingen framöver, där 
det kommer att finnas alltfler åldrade 
personer och med det även fler och fler 
med demenssjukdomar. 

– Alla vill kunna leva sitt liv fullt ut 
så länge det går. En person med demens 
vill som alla andra bli sedd, vara älskad 
och trygg. Det betyder i sin tur att man 
behöver hjälpa personen i fråga att få 
den kunskap man behöver, skapa trygg-
het och ge den hjälp som behövs för att 
man ska kunna leva ett bra och värdigt 
liv, menade Wilhelmina Hoffman. 

Bli sedd, älskad och trygg 

– Konferensen ger bra och nya kunskaper inom området. 
Det är väldigt bra föreläsare, konstaterade Catarina Björkander 

och Siv Ununger, FUB Huddinge. De var två av cirka 150 
deltagarna på FUB:s konferens : ”Vi blir också äldre – livsvillkor 

för personer med utvecklingsstörning”.

Äldrekonferensen 2016

Föreläsare Margareta Lunde-Martinsson i 
samspråk med Jan Pettersson, Riks-Klippan.

Ida Kåhlin var moderator för årets Äldrekonferens. Den femte i ordningen, som anordnades av FUB. 

Projektledare Lars Sonde och medie- 
och webbpedagog Boel Karlin, vid 
Svenskt Demenscentrum, berättade om 
ett tvåårigt Arvsfondsprojekt för att ta 
fram en avgiftsfri webbutbildning, som 
vänder sig till personal och målgrup-
pen, om åldrande, utvecklingsstörning 
och demens. Just nu pågår kunskapsin-
hämtning från specialister inom områ-
det. Till projektet finns även en refe-
rensgrupp knuten med brukare och 
personal. Webbutbildningen beräknas 
vara klar i november 2017.
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Vad gällde personalen inom olika 
verksamheter hade Jan ett gott råd:

– Man ska vara go´ och glad åt alla 
och inte fräsa till folk. Ett budskap som 
gick hem hos deltagarna.

Och i pausen diskuterade Mikael 
Wessman, Jonas Säleby och Mirco Bengs 
från Jönköpings kommun vad som varit 
bäst med konferensen. Alla tre var över-
ens om att Jan Petterssons föredrag 
gjort störst intryck och att det var ett 
bra grepp med korta föredrag. 

– Att det är dryga 20 minuter för 
varje föredrag gör att man orkar lyssna 
aktivt hela tiden. Det här är en bra och 
givande konferens slog de fast. Jeanette Engeland, projektledare i Nasjonal kompetansetjenste för aldring og helse, Norge.

Tecken på psykisk ohälsa hos 
äldre
Margareta Lunde-Martinsson, sjukskö-
terska och föreläsare, Smärtbojens Ut-
bildning, pratade kring åldrande och 
psykisk ohälsa.

Hennes huvudbudskap var att det är 
viktigt att personal och närstående är 
uppmärksamma på förändringar hos 
personer som åldras och har en utveck-
lingsstörning. Det finns många olika 
tecken på psykisk ohälsa, men gemen-
samt är att personerna i fråga börjar 
visa ett förändrat beteende. 

Under lunchen och pauserna fanns 
många tillfällen att knyta kontakter 
och smälta kunskaperna. 

Karin Idling, Nina Hägerlund och 
Maria Carlsson kom från Kungsör där 
de jobbade på gruppbostad och daglig 
verksamhet. De tyckte konferensen var 
över all förväntan.

– Vi har många som åldras i våra 
verksamheter och det är bra att få mer 
och ny kunskap inom området. Vi behö-
ver förbereda oss mer på att det även 
inom våra LSS-verksamheter kommer 
att finnas betydligt fler än tidigare som 
är äldre, konstaterade Karin Idling och 
kollegorna höll med. 

– Det är viktigt att vi fortsätter 
arbeta för individuella lösningar och 
inte ser äldre som en grupp. Alla, oav-
sett ålder, har olika behov och de måste 
vi kunna möta. Den här konferensen 
ger både inspiration och bra kunskaper, 
sa Nina Hägerlund. 

Den föreläsare som fick mest applå-
der och tog vägen rakt in i hjärtat på 
publiken var Jan Pettersson, nybliven 
pensionär och ledamot i Klippans sty-
relse. 

Livet efter guldklockan
Med stöd av Bo Nordström, FUB i Nykö-
ping, som ställde frågor om hur livet 
efter guldklockan ter sig, höll Jan Pet-
tersson deltagarna i ett fast grepp un-
der sitt föredrag. 

Att han älskat sitt jobb, som lite allti-
allo på en skola i Eskilstuna, där Jan job-
bade i 13 år gick inte att ta miste på. Hur 
han blivit uppskattat av barnen och hur 
det värmt, men också den bittra erfa-
renheten att bli retad av äldre elever. 

Som pensionär tyckte Jan att han 
ändå hade fullt upp. Lite mer tid till 
Tv:n var inte heller så dumt. 

– Man måste ha saker att göra som är 
meningsfullt. Jag hjälper till exempel 
en granne och går ut med deras hund. 
Och så ”spinner” jag för FUB, konstate-
rade han.

Ida Kåhlin tillsammans med projektledare Lars Sonde och medie-och webbpedagog Boel Karlin, 
vid Svenskt Demenscentrum.

Gav norskt perspektiv
Under eftermiddagen gav Jeanette 
Engeland, projektledare i Nasjonal 
kompe tansetjenste för aldring og helse, 
samt PH.D-kandidat vid NTU, Norges 
tekniska-naturvetenskapliga universi-
tet, Trondheim, en bild av den Norska 
situationen för personer med utveck-
lingsstörning som åldras. Genom några 
jämförande siffror visade hon på olika 
skillnader mellan Sverige och Norge. 
Hon betonade samtidigt att för att per-
soner med utvecklingsstörning ska få 
leva ett meningsfullt och värdigt liv 
som äldre spelar det ingen roll var man 
bor, utan det viktiga är att, precis som 
Wilhelmina Hoffman underströk, bli 
sedd, få inflytande över sitt eget liv och 
få använda sina resurser på rätt sätt, 
samt få adekvat hjälp och stöd. 
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 U nder många år har UNIK:s läsare 
kunnat ta del av det viktiga och 
spännande projektarbete som ett 

antal lokalföreningar och länsförbund 
driver i olika utvecklingsländer, till-
sammans med FUB:s samarbetspartner 
MyRight. En ny projektperiod börjar 
2018 och pågar till och med 2021, med 
redan under 2017 vill vi rekrytera flera 
engagerade föreningar som vill göra 
skillnad för FUB:s målgrupp ut i värl-
den. I nuläget gäller det i första hand 
följande länder: Bosnien, Sri Lanka och 
Tanzania.

 
Gemensam satsning
Naturligtvis kan tanken att driva pro-
jekt långt hemifrån verka rätt his-
nande, men både på riksförbundets 
kansli och hos MyRight finns en stor 
förståelse för behovet av kunskaps-
inhämtning hos lokalföreningar och 
länsförbund innan man kan fatta nå-
got beslut om att påbörja en insats i 
ett utvecklingsland. Ett första steg kan 
vara en förutsättningslös frågestund på 

Ta chansen – gör skillnad för FUB:s målgrupp i världen
Nu blir det lättare att göra en insats för personer med utvecklingsstörning runt om i världen. En 
ny projektperiod börjar 2018 och pågår till slutet av 2021. Tillsammans med MyRight kan just er 

förening göra skillnad.
hemmaplan över en kopp kaffe, en träff 
med en lokalförening, som har erfaren-
het av att driva projekt eller ett  besök 
hos MyRight. I skrivande stund har FUB-
familjen projekt i fyra länder:  Nepal 
(FUB Örebro), Rwanda (FUB Jönköping), 
Nicaragua och Bolivia (FUB Berg, FUB 
Östersund och FUB Jämtlands län). De 
sistnämnda är ett bra exempel på hur 
flera föreningar kan gå ihop i en ge-
mensam satsning!

Är ni nyfikna och vill veta mera? 
Kontakta gärna Judith Timoney på riks-
förbundets kansli för att höra mer om 
hur ett internationellt engagemang 
kan se ut. 
JUDITH.TIMONEY@FUB.SE 

Judith Timoney
Internationella frågor 
Stiftelsen ALA-ansvarig
judith.timoney@fub.se
08-508 866 23

Foto: Johan Svensson, projektsponsor, ICA 
Kvantum Östersund.

Den som vill veta mer om Norska 
förhållanden kan gå in på hemsidan: 
http://www.aldringoghelse.no/

Beröringens läkande kraft
Vikten av stöd pratade även Monica 
 Rydén. Arbetsterapeut och utredare på 
Myndigheten för delaktighet om. Kog-
nitiva hjälpmedel gör stor skillnad och 
är ofta avgörande för att få ett så själv-
ständigt liv det går och öka tryggheten. 
Hon konstaterade att det behövs mer 
kunskap inom området, innovationer 
och klara riktlinjer för kognitivt till-
gänglighet i samhället. 

Under rubriken: ”Beröring som 
dörröppnare”, pratade Gunilla Bir-
kestad, inspiratör och grundare av 
”Skola för beröring”. Hon slog ett slag 
för beröring som läkande kraft och för-

klarade att beröring ger smärtlindring, 
bekräftelse och glädje. Beröring bidrar 
till att få igång kroppens produktion 
av hormonet oxytocin; kroppens eget 
”lyckopiller”. 

Lillemor Holgersson och Jan-Åke 
Wendel, 1.a respektive 2.a vice ord-
förande för FUB avslutade konferensda-
gen genom att tacka såväl före läsarna 
som publiken för en kunskapsrik dag 
och sista ordet gick till moderator Ida 
Kåhlin som sammanfattade dagen 
genom att bland annat konstatera att 
det behövs mer formaliserad kunskap, 
böcker och policydokument för att 
kunna ge rätt stöd till personer med 
utvecklingsstörning som åldras. 

Läs mer: Här finns flera av före-
läsarnas presentationer: www.fub.se/ 
åldrande. Wilhelmina Hoffman, verksamhetscheft 

vid Silviahemmet samt direktör för Svenskt 
Demenscentrum.

ÄLDREKONFERENSEN

mailto:judith.timoney@fub.se
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fub.se%2F%C3%A5ldrande&h=5AQGwCv9K&enc=AZMYIbCneDldwAZrRuy5O5X6z6nX7xOQ-uWDWqLemlvpgdnLB0lbrmAbYhFMF0ZJPJ8xOvqrlT05LmOowQXI-f2IYeZJYi6zZ96ciiupR-oEcc733MtlmxMuJ57fBlICPQggEYl_LE9s39P6c1OBzqOd&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fub.se%2F%C3%A5ldrande&h=5AQGwCv9K&enc=AZMYIbCneDldwAZrRuy5O5X6z6nX7xOQ-uWDWqLemlvpgdnLB0lbrmAbYhFMF0ZJPJ8xOvqrlT05LmOowQXI-f2IYeZJYi6zZ96ciiupR-oEcc733MtlmxMuJ57fBlICPQggEYl_LE9s39P6c1OBzqOd&s=1
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Nka:s övergripande uppdrag är att vara 
ett expertstöd till kommuner, lands-
ting, och enskilda utförare och ska bi-
dra till högre kvalitet och produktivitet 
inom anhörigstödet. Uppdraget inne-
fattar sedan januari 2016 alla anhö-
riga oberoende av den närstående per-
sonens ålder, sjukdom, diagnos eller 
funktionsnedsättning. 

Nka kommer också fortsättningsvis 
att samarbeta med idéburna organisa-
tioner och universitet och högskolor 
i arbetet med att utveckla stödet till 
anhöriga.

Särskilt om kompetenscentrum 
för anhörigstöd; Nka 
Huvuduppdragen för Kompetenscen-
trum för anhörigstöd, Nka, ska vara att: 

Stödja och underlätta ett utveck-
lingsarbete och implementering av 
anhörigstöd till kommuner, landsting 
och enskilda utförare. Utveckling av 
metoder för ett individuellt och famil-
jeorienterat anhörigstöd ska priorite-
ras. 

Fungera som en länk mellan forsk-
ning och praktik samt utveckla och för-
medla metoder och verktyg, samt till 
systematisk spridning och uppföljning 
av dessa. 

Sammanställa samt förmedla forsk-
ningsresultat och bästa tillgängliga 
kunskap inom området. 

Verksamheten ska genomsyras av ett 
jämlikhetsperspektiv, uppmärksamma 
könsrelaterade skillnader och konse-
kvenser och särskilt uppmärksamma 
anhörigstöd i ett interkulturellt per-
spektiv. 

Råd och stöd till enskilda 
Nka erbjuder också fortsättningsvis 
kunskapsstöd direkt till föräldrar och 
anhöriga till personer med en kombina-

tion av flera omfattande funktionsned-
sättningar och omfattande medicinska 
behov. 

På hemsidan: 
www.anhorig.se samlar Kompetenscen-
trum för anhörigstöd, Nka, all tänkbar 
information, samt konkreta råd och 
stöd. Där finns även information om 
Nka:s verksamhet under 2017. Bland 
annat kommer det kontinuerligt pu-
bliceras information om den planerade 
konferensenen om anhöriga och fler-
funktionsnedsättning 2018. Även lä-
rande nätverk kring studiecirkeln: ”När 
jag inte längre är med” kommer att 
pågå fram till mitten av maj.

2nd International Young Carers 
Conference – 29-31 maj i Malmö
”The 2nd International Young Ca-
rers Conference” kommer att inbjuda 
världssamfundet till att diskutera frå-
gor om barn som anhöriga och unga 
omsorgsgivare. Syftet är att hjälpa och 
stödja samhället i att ta ansvar för och 
aktualisera FN-konventionen om bar-
nets rättigheter. Målet med denna kon-
ferens är att stärka samarbetet mellan 
länder och olika intressenter genom 
att inspirera till samverkande politik, 
forskning, praktik och utvecklingsar-
bete. Det övergripande målet är att 
maximera barns hälsa, välbefinnande 
utveckling och utbildning.

Konferensen kommer att hållas 
den 29-31 maj 2017 i Malmö. Arrangö-
rer är Linnéuniversitetet, Nka (Natio-
nellt kompetenscentrum anhöriga), 
BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenett-
verk Norge), FORTE (Forskningsrådet 
för hälsa, arbetsliv och välfärd), Soci-
alstyrelsen Sverige och Socialstyrelsen 
Danmark i samarbete med Eurocarers, 
Region Skåne och Malmö stad

Lärande nätverk för studiecirkel-
ledare
Välkommen till handledning i lärande 
nätverk för studiecirkeln ”När jag inte 
längre är med - förberedelser och fun-
deringar inför framtiden.”

Studiecirkeln vänder sig till föräld-
rar som har vuxna söner eller döttrar 
med funktionsnedsättning. Studiecir-
keln är ett konkret verktyg att stödja 
föräldrarna i sin förberedelse inför 
framtiden. Målet med det lärande nät-
verket för studiecirkelledare är att ge 
handledning, lära av varandra, utbyta 
kunskaper och erfarenheter under 
tiden studiecirkeln pågår.

Lärande nätverket för studiecirkeln 
träffas via webben vid tre tillfällen till-
sammans med praktiker/möjliggörare 
från Nka och representant från Bräcke 
diakoni som varit med och tagit fram 
studiecirkelmaterialet. Tanken är att 
träffarna ligger före, under och efter 
studiecirkeln.

Aktuella datum 2017: 21/2, 28/3 och 
16/5 kl. 14.00-16.00

Har du frågor eller vill anmäla 
dig till lärande nätverk? 
Kontakta:

Nka, Nationellt kompetenscentrum för 
anhörigstöd – ett fortsatt viktigt expertstöd 

Birgitta Olofsson
Möjliggörare/praktiker –  
flerfunkti onsnedsättning
birgitta.s.olofsson@anhoriga.se
0480- 41 80 38
072-579 33 20

http://www.anhorig.se
mailto:birgitta.s.olofsson@anhoriga.se
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Om du betalar resan innan den 30 december 2016 får du 500 kronor i rabatt.
Ett bra tillfälle att spara pengar – missa inte detta!

Mina Resor, Box 2051, 445 02 Surte
Telefon 031-97 94 17
peter.wall@me.com  www.minaresor.nu

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 26 juni–2 juli 2017

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 5.600:- 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 Bohus Fästning. Liseberg får vi naturligtvis inte missa, Nordens 
största och bästa nöjespark. Guidad rundtur i Göteborg hinner vi med också, samt                                                           
F                      besök i Feskekörka, en av Göteborgs mest kända byggnader.

8.900:-
Ledsagning 5.600:- 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.

3–9 juli 2017

Stora Europaresan • Mini-resor 5

Mini-resor 10–16 juli 2017

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 5.600:- 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.

Nostalgitrippen 10–26 juli 2017

Det var här allt startade! Vi åkte till Trendelburg i Tyskland och hade fantastiska dagar,
bra hotell, massor av god mat och dryck och härliga sagoslott.
Vi gör exakt som vi gjorde när vi startade Mina Resor. Vi bor på Landgasthaus Textor, 
som inte bara är ett hotell, utan det är också slakteri och ölbryggeri! Det ligger i hjärtat
av Bröderna Grimms landskap där de skapade sina sagor och det finns massor att upp-
täcka här, oerhört vackert med trollskogar och byar.
Vi åker med Stenabåten från Göteborg till Kiel, precis som förr. Här blir det mat och 
dans och vi bor i de fina hytterna både på utresan och hemresan.
Trevlig och billig shopping ombord.

Tyskland - Bröderna Grimm!

I priset ingår resa med buss från Stockholm.
Båtresa Göteborg - Kiel (Tyskland) tur och retur. Bussen fortsätter
till Trendelburg. Helpension hela tiden, mat, boende etc...
Ett flertal utflykter, bla till slott och tyska små pittoreska byar.

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

2 Information och �nstilt

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 2017

Hit har vi åkt i tio 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 12.600:- 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. Massor av sol och bad.

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 2017

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 6.400:- om du delarmed fem andra resenärer.

Stora Europaresan • Mini-resor 5

Mini-resor 10–16 juli 2017

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 5.600:- 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.

Nostalgitrippen 10–16 juli 2017

Det var här allt startade! Vi åkte till Trendelburg i Tyskland och hade fantastiska dagar,
bra hotell, massor av god mat och dryck och härliga sagoslott.
Vi gör exakt som vi gjorde när vi startade Mina Resor. Vi bor på Landgasthaus Textor, 
som inte bara är ett hotell, utan det är också slakteri och ölbryggeri! Det ligger i hjärtat
av Bröderna Grimms landskap där de skapade sina sagor och det finns massor att upp-
täcka här, oerhört vackert med trollskogar och byar.
Vi åker med Stenabåten från Göteborg till Kiel, precis som förr. Här blir det mat och 
dans och vi bor i de fina hytterna både på utresan och hemresan.
Trevlig och billig shopping ombord.

Tyskland - Bröderna Grimm!

Nostalgitrippen 10–16 juli 2017

Det var här allt startade! Vi åkte till Trendelburg i Tyskland och hade fantastiska dagar,
bra hotell, massor av god mat och dryck och härliga sagoslott.
Vi gör exakt som vi gjorde när vi startade Mina Resor. Vi bor på Landgasthaus Textor, 
som inte bara är ett hotell, utan det är också slakteri och ölbryggeri! Det ligger i hjärtat
av Bröderna Grimms landskap där de skapade sina sagor och det finns massor att upp-
täcka här, oerhört vackert med trollskogar och byar.
Vi åker med Stenabåten från Göteborg till Kiel, precis som förr. Här blir det mat och 
dans och vi bor i de fina hytterna både på utresan och hemresan.
Trevlig och billig shopping ombord.

Tyskland - Bröderna Grimm!

I priset ingår resa med buss från Stockholm.
Båtresa Göteborg - Kiel (Tyskland) tur och retur. Bussen fortsätter
till Trendelburg. Helpension hela tiden, mat, boende etc...
Ett flertal utflykter, bla till slott och tyska små pittoreska byar.

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

2 Information och �nstilt

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 2017

Hit har vi åkt i tio 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 12.600:- 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. Massor av sol och bad.

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 2017

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 6.400:- om du delarmed fem andra resenärer.

Malung Dansbandsvecka 17–23 juli 2017

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, bilutställning etc...

6 Malung • Sunne

8.700:–
Ledsagning 5.600:- om du delar

med fem andra resenärer.

8.700:-
Ledsagning 5.600:– om du delar

med fem andra resenärer.

Sunne Dansbandsvecka 24–30 juli 2017

Underbart, vackert, vänligt, svängigt, mysigt, lugnt, stojigt... Det fi nns massor att säga 
om Sunne i Värmland och det mesta är gott. Här är de t ot roligt vackert med dansbanorna 
som ligger vid sjön Fryken. Vi bor fantastiskt fi nt med egen strand! Här är det precis som i 
Malung, det är dansen och orkestrarna som gäller. Alla de stora dansbanden kommer hit 
och de brukar utse Sveriges bästa dansband i dansbands-SM. Det fi nns förlustelser på 
festområdet som karuseller, pilkastning, lotterier 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 till 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 det mesta. Betala 

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

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

USA – Elvis – Memphis – New Orleans –
Dallas – Houston

januari 2018Kanarieöarna

Nu blir det Roadtrip!
Vi landar i Houston som ligger i Texas, stannar någon natt, sedan vänder vi jänkebilen
mot New Orleans och där åker vi hjulångare, lyssnar på musik som finns överallt, äter
Jambalaya och har det gott på Bourbon street.
Vi drar vidare efter några dagar och åker till Memphis, Elvis stad. Här besöker vi Elvis
hem, Graceland, museet och det finns gott om levande musik här också, kanske ett
besök i Sun Studios där många av Elvis låtar spelades in och så ligger ju gitarrfabriken 
Gibson här som byggde Elvis gitarrer.
Vidare till Dallas i Texas, ett besök på Southfork, ranchen som var familjen Ewings hem 
i TV-serien Dallas, man skall ha en ganska tom väska när man åker, shoppingen är billig 
och fantastisk med äkta märkeskläder. Riktig Texas-mat, stora köttbitar och
hamburgare.Därefter åker vi tillbaka till Houston och härifrån åker vi hem
efter att ha utforskat denna pärla.
Detta kommer att bli ett minne för livet, en fantastisk 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.
Utflykt till den oerhört trevliga och roliga vilda westernstaden Sioux City. Massor av 
sevärdheter, goda amerikanska burgare och roliga shower, bankrån, saloonbesök med 
sång och dans, skratt utlovas.
Det blir dans på Costa Del Sol, den svenska dansrestaurangen och 
diverse besök på pubar med levande musik.

September 2017, 14 dagar

 Flygresa Arlanda – Houston.
Helpension med hotell, frukost, lunch och middag. Ett flertal
utflykter Elvis hem, Sun Studios, Hjulångare i New Orleans,  
Southfork Ranch i Dallas och shopping

I priset ingår 

9.900:–
Ledsagning 6.400:- om du delarmed fem andra resenärer.

 Flygresa Arlanda – Kanarieöarna t/r,
boende sju nätter, helpension (frukost, lunch och middag),
rolig shopping.

I priset ingår 

7USA • Kanarieöarna

29.900:-
Ledsagning 12.000:- om du delarmed fem andra resenärer.

Malung Dansbandsvecka 17–23 juli 2017

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, bilutställning etc...

6 Malung • Sunne

8.700:–
Ledsagning 5.600:- om du delar

med fem andra resenärer.

8.700:-
Ledsagning 5.600:– om du delar

med fem andra resenärer.

Sunne Dansbandsvecka 24–30 juli 2017

Underbart, vackert, vänligt, svängigt, mysigt, lugnt, stojigt... Det fi nns massor att säga 
om Sunne i Värmland och det mesta är gott. Här är de t ot roligt vackert med dansbanorna 
som ligger vid sjön Fryken. Vi bor fantastiskt fi nt med egen strand! Här är det precis som i 
Malung, det är dansen och orkestrarna som gäller. Alla de stora dansbanden kommer hit 
och de brukar utse Sveriges bästa dansband i dansbands-SM. Det fi nns förlustelser på 
festområdet som karuseller, pilkastning, lotterier 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 till 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 det mesta. Betala 

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

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

USA – Elvis – Memphis – New Orleans –
Dallas – Houston

januari 2018Kanarieöarna

Nu blir det Roadtrip!
Vi landar i Houston som ligger i Texas, stannar någon natt, sedan vänder vi jänkebilen
mot New Orleans och där åker vi hjulångare, lyssnar på musik som finns överallt, äter
Jambalaya och har det gott på Bourbon street.
Vi drar vidare efter några dagar och åker till Memphis, Elvis stad. Här besöker vi Elvis
hem, Graceland, museet och det finns gott om levande musik här också, kanske ett
besök i Sun Studios där många av Elvis låtar spelades in och så ligger ju gitarrfabriken 
Gibson här som byggde Elvis gitarrer.
Vidare till Dallas i Texas, ett besök på Southfork, ranchen som var familjen Ewings hem 
i TV-serien Dallas, man skall ha en ganska tom väska när man åker, shoppingen är billig 
och fantastisk med äkta märkeskläder. Riktig Texas-mat, stora köttbitar och
hamburgare.Därefter åker vi tillbaka till Houston och härifrån åker vi hem
efter att ha utforskat denna pärla.
Detta kommer att bli ett minne för livet, en fantastisk 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.
Utflykt till den oerhört trevliga och roliga vilda westernstaden Sioux City. Massor av 
sevärdheter, goda amerikanska burgare och roliga shower, bankrån, saloonbesök med 
sång och dans, skratt utlovas.
Det blir dans på Costa Del Sol, den svenska dansrestaurangen och 
diverse besök på pubar med levande musik.

September 2017, 14 dagar

 Flygresa Arlanda – Houston.
Helpension med hotell, frukost, lunch och middag. Ett flertal
utflykter Elvis hem, Sun Studios, Hjulångare i New Orleans,  
Southfork Ranch i Dallas och shopping

I priset ingår 

9.900:–
Ledsagning 6.400:- om du delarmed fem andra resenärer.

 Flygresa Arlanda – Kanarieöarna t/r,
boende sju nätter, helpension (frukost, lunch och middag),
rolig shopping.

I priset ingår 

7USA • Kanarieöarna

USA – Elvis – Memphis – New Orleans –
Dallas – Houston
Nu blir det Roadtrip!
Vi landar i Houston som ligger i Texas, stannar någon natt, sedan vänder vi jänkebilen
mot New Orleans och där åker vi hjulångare, lyssnar på musik som finns överallt, äter
Jambalaya och har det gott på Bourbon street.
Vi drar vidare efter några dagar och åker till Memphis, Elvis stad. Här besöker vi Elvis
hem, Graceland, museet och det finns gott om levande musik här också, kanske ett
besök i Sun Studios där många av Elvis låtar spelades in och så ligger ju gitarrfabriken 
Gibson här som byggde Elvis gitarrer.
Vidare till Dallas i Texas, ett besök på Southfork, ranchen som var familjen Ewings hem 
i TV-serien Dallas, man skall ha en ganska tom väska när man åker, shoppingen är billig 
och fantastisk med äkta märkeskläder. Riktig Texas-mat, stora köttbitar och
hamburgare.Därefter åker vi tillbaka till Houston och härifrån åker vi hem
efter att ha utforskat denna pärla.
Detta kommer att bli ett minne för livet, en fantastisk resa.

September 2017, 14 dagar

29.900:-
Ledsagning 12.000:- om du delarmed fem andra resenärer.

Anmälan 2017
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

31  januar i  2017 
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Om du betalar resan innan den 30 december 2016 får du 500 kronor i rabatt.
Ett bra tillfälle att spara pengar – missa inte detta!

Mina Resor, Box 2051, 445 02 Surte
Telefon 031-97 94 17
peter.wall@me.com  www.minaresor.nu

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 26 juni–2 juli 2017

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 5.600:- 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 Bohus Fästning. Liseberg får vi naturligtvis inte missa, Nordens 
största och bästa nöjespark. Guidad rundtur i Göteborg hinner vi med också, samt                                                           
F                      besök i Feskekörka, en av Göteborgs mest kända byggnader.

8.900:-
Ledsagning 5.600:- 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.

3–9 juli 2017
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Mini-resor 10–16 juli 2017

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 5.600:- 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.

Nostalgitrippen 10–26 juli 2017

Det var här allt startade! Vi åkte till Trendelburg i Tyskland och hade fantastiska dagar,
bra hotell, massor av god mat och dryck och härliga sagoslott.
Vi gör exakt som vi gjorde när vi startade Mina Resor. Vi bor på Landgasthaus Textor, 
som inte bara är ett hotell, utan det är också slakteri och ölbryggeri! Det ligger i hjärtat
av Bröderna Grimms landskap där de skapade sina sagor och det finns massor att upp-
täcka här, oerhört vackert med trollskogar och byar.
Vi åker med Stenabåten från Göteborg till Kiel, precis som förr. Här blir det mat och 
dans och vi bor i de fina hytterna både på utresan och hemresan.
Trevlig och billig shopping ombord.

Tyskland - Bröderna Grimm!

I priset ingår resa med buss från Stockholm.
Båtresa Göteborg - Kiel (Tyskland) tur och retur. Bussen fortsätter
till Trendelburg. Helpension hela tiden, mat, boende etc...
Ett flertal utflykter, bla till slott och tyska små pittoreska byar.

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

2 Information och �nstilt

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 2017

Hit har vi åkt i tio 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 12.600:- 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. Massor av sol och bad.

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 2017

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 6.400:- om du delarmed fem andra resenärer.
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Mini-resor 10–16 juli 2017

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 5.600:- 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.

Nostalgitrippen 10–16 juli 2017

Det var här allt startade! Vi åkte till Trendelburg i Tyskland och hade fantastiska dagar,
bra hotell, massor av god mat och dryck och härliga sagoslott.
Vi gör exakt som vi gjorde när vi startade Mina Resor. Vi bor på Landgasthaus Textor, 
som inte bara är ett hotell, utan det är också slakteri och ölbryggeri! Det ligger i hjärtat
av Bröderna Grimms landskap där de skapade sina sagor och det finns massor att upp-
täcka här, oerhört vackert med trollskogar och byar.
Vi åker med Stenabåten från Göteborg till Kiel, precis som förr. Här blir det mat och 
dans och vi bor i de fina hytterna både på utresan och hemresan.
Trevlig och billig shopping ombord.

Tyskland - Bröderna Grimm!

Nostalgitrippen 10–16 juli 2017

Det var här allt startade! Vi åkte till Trendelburg i Tyskland och hade fantastiska dagar,
bra hotell, massor av god mat och dryck och härliga sagoslott.
Vi gör exakt som vi gjorde när vi startade Mina Resor. Vi bor på Landgasthaus Textor, 
som inte bara är ett hotell, utan det är också slakteri och ölbryggeri! Det ligger i hjärtat
av Bröderna Grimms landskap där de skapade sina sagor och det finns massor att upp-
täcka här, oerhört vackert med trollskogar och byar.
Vi åker med Stenabåten från Göteborg till Kiel, precis som förr. Här blir det mat och 
dans och vi bor i de fina hytterna både på utresan och hemresan.
Trevlig och billig shopping ombord.

Tyskland - Bröderna Grimm!

I priset ingår resa med buss från Stockholm.
Båtresa Göteborg - Kiel (Tyskland) tur och retur. Bussen fortsätter
till Trendelburg. Helpension hela tiden, mat, boende etc...
Ett flertal utflykter, bla till slott och tyska små pittoreska byar.

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

2 Information och �nstilt

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 2017

Hit har vi åkt i tio 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 12.600:- 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. Massor av sol och bad.

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 2017

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 6.400:- om du delarmed fem andra resenärer.

Malung Dansbandsvecka 17–23 juli 2017

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, bilutställning etc...

6 Malung • Sunne

8.700:–
Ledsagning 5.600:- om du delar

med fem andra resenärer.

8.700:-
Ledsagning 5.600:– om du delar

med fem andra resenärer.

Sunne Dansbandsvecka 24–30 juli 2017

Underbart, vackert, vänligt, svängigt, mysigt, lugnt, stojigt... Det fi nns massor att säga 
om Sunne i Värmland och det mesta är gott. Här är de t ot roligt vackert med dansbanorna 
som ligger vid sjön Fryken. Vi bor fantastiskt fi nt med egen strand! Här är det precis som i 
Malung, det är dansen och orkestrarna som gäller. Alla de stora dansbanden kommer hit 
och de brukar utse Sveriges bästa dansband i dansbands-SM. Det fi nns förlustelser på 
festområdet som karuseller, pilkastning, lotterier 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 till 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 det mesta. Betala 

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

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

USA – Elvis – Memphis – New Orleans –
Dallas – Houston

januari 2018Kanarieöarna

Nu blir det Roadtrip!
Vi landar i Houston som ligger i Texas, stannar någon natt, sedan vänder vi jänkebilen
mot New Orleans och där åker vi hjulångare, lyssnar på musik som finns överallt, äter
Jambalaya och har det gott på Bourbon street.
Vi drar vidare efter några dagar och åker till Memphis, Elvis stad. Här besöker vi Elvis
hem, Graceland, museet och det finns gott om levande musik här också, kanske ett
besök i Sun Studios där många av Elvis låtar spelades in och så ligger ju gitarrfabriken 
Gibson här som byggde Elvis gitarrer.
Vidare till Dallas i Texas, ett besök på Southfork, ranchen som var familjen Ewings hem 
i TV-serien Dallas, man skall ha en ganska tom väska när man åker, shoppingen är billig 
och fantastisk med äkta märkeskläder. Riktig Texas-mat, stora köttbitar och
hamburgare.Därefter åker vi tillbaka till Houston och härifrån åker vi hem
efter att ha utforskat denna pärla.
Detta kommer att bli ett minne för livet, en fantastisk 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.
Utflykt till den oerhört trevliga och roliga vilda westernstaden Sioux City. Massor av 
sevärdheter, goda amerikanska burgare och roliga shower, bankrån, saloonbesök med 
sång och dans, skratt utlovas.
Det blir dans på Costa Del Sol, den svenska dansrestaurangen och 
diverse besök på pubar med levande musik.

September 2017, 14 dagar

 Flygresa Arlanda – Houston.
Helpension med hotell, frukost, lunch och middag. Ett flertal
utflykter Elvis hem, Sun Studios, Hjulångare i New Orleans,  
Southfork Ranch i Dallas och shopping

I priset ingår 

9.900:–
Ledsagning 6.400:- om du delarmed fem andra resenärer.

 Flygresa Arlanda – Kanarieöarna t/r,
boende sju nätter, helpension (frukost, lunch och middag),
rolig shopping.

I priset ingår 

7USA • Kanarieöarna

29.900:-
Ledsagning 12.000:- om du delarmed fem andra resenärer.

Malung Dansbandsvecka 17–23 juli 2017

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, bilutställning etc...

6 Malung • Sunne

8.700:–
Ledsagning 5.600:- om du delar

med fem andra resenärer.

8.700:-
Ledsagning 5.600:– om du delar

med fem andra resenärer.

Sunne Dansbandsvecka 24–30 juli 2017

Underbart, vackert, vänligt, svängigt, mysigt, lugnt, stojigt... Det fi nns massor att säga 
om Sunne i Värmland och det mesta är gott. Här är de t ot roligt vackert med dansbanorna 
som ligger vid sjön Fryken. Vi bor fantastiskt fi nt med egen strand! Här är det precis som i 
Malung, det är dansen och orkestrarna som gäller. Alla de stora dansbanden kommer hit 
och de brukar utse Sveriges bästa dansband i dansbands-SM. Det fi nns förlustelser på 
festområdet som karuseller, pilkastning, lotterier 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 till 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 det mesta. Betala 

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

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

USA – Elvis – Memphis – New Orleans –
Dallas – Houston

januari 2018Kanarieöarna

Nu blir det Roadtrip!
Vi landar i Houston som ligger i Texas, stannar någon natt, sedan vänder vi jänkebilen
mot New Orleans och där åker vi hjulångare, lyssnar på musik som finns överallt, äter
Jambalaya och har det gott på Bourbon street.
Vi drar vidare efter några dagar och åker till Memphis, Elvis stad. Här besöker vi Elvis
hem, Graceland, museet och det finns gott om levande musik här också, kanske ett
besök i Sun Studios där många av Elvis låtar spelades in och så ligger ju gitarrfabriken 
Gibson här som byggde Elvis gitarrer.
Vidare till Dallas i Texas, ett besök på Southfork, ranchen som var familjen Ewings hem 
i TV-serien Dallas, man skall ha en ganska tom väska när man åker, shoppingen är billig 
och fantastisk med äkta märkeskläder. Riktig Texas-mat, stora köttbitar och
hamburgare.Därefter åker vi tillbaka till Houston och härifrån åker vi hem
efter att ha utforskat denna pärla.
Detta kommer att bli ett minne för livet, en fantastisk 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.
Utflykt till den oerhört trevliga och roliga vilda westernstaden Sioux City. Massor av 
sevärdheter, goda amerikanska burgare och roliga shower, bankrån, saloonbesök med 
sång och dans, skratt utlovas.
Det blir dans på Costa Del Sol, den svenska dansrestaurangen och 
diverse besök på pubar med levande musik.

September 2017, 14 dagar

 Flygresa Arlanda – Houston.
Helpension med hotell, frukost, lunch och middag. Ett flertal
utflykter Elvis hem, Sun Studios, Hjulångare i New Orleans,  
Southfork Ranch i Dallas och shopping

I priset ingår 

9.900:–
Ledsagning 6.400:- om du delarmed fem andra resenärer.

 Flygresa Arlanda – Kanarieöarna t/r,
boende sju nätter, helpension (frukost, lunch och middag),
rolig shopping.

I priset ingår 

7USA • Kanarieöarna

USA – Elvis – Memphis – New Orleans –
Dallas – Houston
Nu blir det Roadtrip!
Vi landar i Houston som ligger i Texas, stannar någon natt, sedan vänder vi jänkebilen
mot New Orleans och där åker vi hjulångare, lyssnar på musik som finns överallt, äter
Jambalaya och har det gott på Bourbon street.
Vi drar vidare efter några dagar och åker till Memphis, Elvis stad. Här besöker vi Elvis
hem, Graceland, museet och det finns gott om levande musik här också, kanske ett
besök i Sun Studios där många av Elvis låtar spelades in och så ligger ju gitarrfabriken 
Gibson här som byggde Elvis gitarrer.
Vidare till Dallas i Texas, ett besök på Southfork, ranchen som var familjen Ewings hem 
i TV-serien Dallas, man skall ha en ganska tom väska när man åker, shoppingen är billig 
och fantastisk med äkta märkeskläder. Riktig Texas-mat, stora köttbitar och
hamburgare.Därefter åker vi tillbaka till Houston och härifrån åker vi hem
efter att ha utforskat denna pärla.
Detta kommer att bli ett minne för livet, en fantastisk resa.

September 2017, 14 dagar

29.900:-
Ledsagning 12.000:- om du delarmed fem andra resenärer.

Anmälan 2017
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

31  januar i  2017 
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