
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta utskick innehåller följande: 
 Fritids- och Idrottsprogrammet 

 Ordföranden har ordet  

 Inbjudan till Föreningsmöte 

 Adventssamkväm och Julfest 

 Kurs på Lärvux – Estetisk verksamhet 

 Reportage från Tidningsgruppen 
 
 
 
 
                                                                        

 
 
 
 
FUB Jönköping arbetar med att det ska finnas mer information på lätt svenska. 
Vi har påverkat Jönköpings kommun. Kommunens hemsida har nu sidor på 
lättläst.  



HEJ! 

 

Den 17 nov fick jag vara samtalsledare för SV Arena. Det var mycket roligt och 
intressant. I SV Arena träffas politiker och andra som är intresserade av 
samhällsfrågor för att prata om politik. Frågorna som vi samtalade om 
handlade om demokrati, arbete, daglig verksamhet, självbestämmande, 
delaktighet och tillgänglighet. 

Frågorna hade bestämts av deltagare i en studiecirkel som heter "mitt val". 
Anders Rickman inledde med att prata om demokrati. Det var många som fick 
säga vad de tyckte. Och samtalet var på lätt svenska. 

Politiker från olika partier var med: Carin Berggren , Inger Grund och Anton 
Eriksson från Moderaterna, Ann-Marie Hedlund från Folkpartiet, Mona 
Forsberg och Leif Regner från Socialdemokraterna, Ann-Mari Nilsson från 
Centerpartiet, Ola Nilsson från Kristdemokraterna 

Några åsikter från kvällen: 

Det är viktigt att partierna har information om vad de vill göra på lätt svenska. 
Då kan fler människor veta vad de ska rösta på. Information på kommunens 
hemsida ska finnas på lättläst. Det funktionshinderpolitiska programmet ska 
finnas på lättläst. 

För personer som bor på gruppbostad eller servicebostad är det mycket viktigt 
att få ledsagning till vallokalerna för att kunna rösta. Om politiker pratade på 
enkel och vanlig svenska skulle fler bli intresserade av politik. 

Det är mycket dåligt att bara 2% , 2 av 100 personer, som har gått i särskolan 
får vanliga jobb. De som jobbar på daglig verksamhet har en ersättning på 9 
kronor i timmen. Det är inte rättvist. Vi måste alla jobba för ett samhälle för 
alla. Det är dåligt att personer på gruppbostad eller servicebostad inte kan få 
en kontaktperson. Det är inte rättvist att inte få ledsagning för att kunna vara 
aktiv på sin fritid, i föreningar och politiska aktiviteter. Det är fel att 
biståndshandläggare ska bestämma om vad som är goda levnadsvillkor. Det vill 
vi göra själva! 

Tack för en mycket givande kväll. Mattias Melin, Erika Andersson, Karin 
Johansson, Patrik Andersson, Lennart Tehage, Annica Krantz, alla politiker och 
övriga deltagare.  

 

/ Malin Waldemarsson Ordförande, FUB Jönköping 
 

 

https://www.facebook.com/berggren.carin
https://www.facebook.com/mona.forsberg.9
https://www.facebook.com/mona.forsberg.9
https://www.facebook.com/annmari.nilsson.96
https://www.facebook.com/ola.nilsson.7982
https://www.facebook.com/mattias.melin.94
https://www.facebook.com/erika.p.andersson
https://www.facebook.com/karinjohansso
https://www.facebook.com/karinjohansso
https://www.facebook.com/patrik.andersson.7547031
https://www.facebook.com/lennart.tehage
https://www.facebook.com/annica.krantz.6


INBJUDAN TILL FUBs FÖRENINGSMÖTE 
 

 

Onsdagen den 10:e februari 2016, klockan 18:30 - 20:00 på 

FUB-gården  Gjuterigatan 19 i Jönköping (vid Västra torget) 
 

 

Mötet kommer att handla om: 

 Framtida boende 

 Information om 

funktionshinderpolitiska programmet  

 Presentation av FUB:s verksamhet 

 
Vi har bjudit in representanter från kommunen för att 

informera och svara på frågor. 

 
 

Vi bjuder på frukt och dricka. 

 

 

 

 

 



Välkommen till 
FUB-FÖRENINGENS 

ADVENTSSAMKVÄM 
 

 
Onsdag 9 December 2015 

Klockan 19.00-21.00 

 

Immanuelskyrkan – Jönköping 

Oxtorgsgatan 15 

(Nära Västra Torget) 

 

Pris  65 Kronor 

        30 Kronor för barn upp till 12 år 

 

På programmet: 

 Fika 

 Luciatåg 

 Sång 

 Lottförsäljning 

 
Anmälan till Solweig Höög Tel. 036-12 79 21  

                     Ewa Hubinette Tel. 036-16 32 95 
                     Yvonne Nilsson Tel. 036-12 68 08 

                     Helena Stengel Tel. 036-69 193 

           
Anmäl dig senast tisdag  1 december 2015 

Anmälan är bindande. Vid sjukdom/förhinder vänligen hör av er.  

 
Glöm ej att säga till om du behöver specialkost. 



Välkommen till 
FUB-FÖRENINGENS 

JULFEST 
 

Tid: 6 januari år 2016 (trettondagen) 

  14.00-17.00 

 

Plats: Folkets Park i Huskvarna 

 

Pris: 80 kronor per person 

 40 kronor för barn upp till 12 år 

 

Glöm ej att säga till om du behöver specialkost. 

 

På programmet: 

 Lek och dans kring granen 

    till dansbandet Carisma 

 Trettondags fika 

 Lottförsäljning 

 Tomtebesök, godispåsar 

 
Anmälan till Solweig Höög Tel. 036-12 79 21 

                     Ewa Hubinette Tel. 036-16 32 95 
                     Yvonne Nilsson Tel. 036-12 68 08 

                     Helena Stengel  Tel. 036-691 93 

           
Anmäl dig senast måndag 28 december 2015 
Anmälan är bindande. Vid sjukdom/förhinder vänligen hör av er.  

 
 



Ny chans att söka 

Estetisk Verksamhet 
 
Du får uppleva mycket kul på fredag förmiddag  

 

 

- Sjunga och spela instrument 

  

- Dansa och spela teater 

 

- Måla, pyssla och skapa 

        
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursen startar fredag den 8 januari , kl 08.30-11.30  

Kursen är tänkt som en terminskurs 

 

Lärare är Lasse Olsson, Janne Svensson och Åsa Wass 

 

 

Ansök senast 2015-12-01 genom Susann Gustafsson, Lärvux  tel 10 63 22 



Reportage från Tidningsgruppen 

FUB gick på konsert   -Sven Ingvars sista sommaren - 

Lördagen den 15 augusti var FUB 

Jönköping och lyssnade på Sven Ingvars 

på Huskvarna folkets park. Vi var ca 24 

stycken som var och lyssnade på dem. 

Konserten var suveränt bra. Många låtar 

som man kände igen. Man sjöng till och 

med i Sven Ingvars låtar. Vädret för kvällen 

var lyckad. Och allt var tipp topp 

Skrivet av Mattias Melin i fyrklövens tidningsgrupp. 

__________________________________________________________ 

Länsdansen i Vetlanda 

Lördagen den 14 november var vi på dans på Ädelfors Folkhögskola 

som ligger i Vetlanda. Vi dansa 

och bugga hela natten lång. Det 

var en god landgång med kaffe 

och kaka till. Vi köpte lotter och 

fikade. Det var jätteroligt! Det 

var en jättebra orkester och 

världens bästa Vetlanda 

personal. Bra jobbat! 

Skrivet av Karin Johansson i fyrklövens tidningsgrupp.  

 

 



Reportage från Tidningsgruppen 

Lägervecka på Strandgården - Du är älskad - 

Den 25-30 juni var jag på 

Strandgården. Det var många 

från Jönköping som var med på 

lägret. Bra ledare och toppen 

mat. Vi hade allsång, disco, 

fotboll. Några fiskade och 

spelade spel. Det var mycket som var roligt. Man delade rum när man 

sov. Några snarkade. Det var inte bra!   

Skrivet av Karin Johansson i fyrklövens tidningsgrupp.  

__________________________________________________________ 

SV Arena – Politikerträff, Vuxenkolan och FUB 

Tisdagen den 17 November hade vi en politikerträff i 

Jönköping som vi kallade för SV Arena i Jönköping. 

Vi har under hösten haft sju studiecirklar för något 

som vi kallade för mitt val. Kan du tänka att bara 2 av 

10 funktionshindrade röstade i senaste valet. Och det 

beror på olika saker. Det var Mattias, Erika, Tommy 

Ingegerd och Malin som gemensamt med Lennart 

Tehage var med på studiecirkeln. Vi bjöd då också in 

politiker som Mona Forsberg(socialdemokrat) Ola Nillson(KD)  Anders 

Rickman (Folkpartiet). Det var jättebra cirklar som vi fick lära oss mycket 

i. Och som en avslutning ordnade vi SV arena den 17 November, då vi 

hade förberett frågor. Det var en hel del politiker som kom. Och det var 

en bra uppslutning denna kväll.   

Skrivet av Mattias Melin i fyrklövens tidningsgrupp. 


