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                                   BLI SPONSOR 

Stöd vår verksamhet 
 ”Läs mer på nästa sida” 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDLEMSRÅDGIVARE 
 
Vi har två medlemsrådgivare i FUB Jönköping: 
Gunilla Bunnvik  
073-815 30 20 nilla.bunnvik@gmail.com 
 
Gunilla intresserar sig särskilt för barn, föräldra- och skolfrågor.  

Malin Waldemarsson 
0707-872992 malinwaldemarsson@live.se 

Malin intresserar sig särskilt för frågor som handlar om vuxnas rätt 
att få ett gott liv. Det kan handla om boende, fritid, arbete eller daglig 

verksamhet, stöd, och bemötandefrågor. 

____________________________________________________________________________ 

KÖP FUB T-SHIRTEN 
 
FUB Föreningen har tagit fram en kvalitets t-shirt som endast kostar 75kr för 
medlemmar i FUB. T-shirten är svart och har FUB-loggan på bröstet. Den finns i alla 
storlekar.  
 
 
Beställ t-shirten via mail eller via telefon till FUB-gården.  
 
Mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se  
 
Tel. 036-135942 
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Välkommen till 
FUB-FÖRENINGENS 

ADVENTSSAMKVÄM 
 

 
Onsdag 7 December 2016 

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 och sång med ”Allakan-kören” 

 Lottförsäljning 

 
Anmälan till Solweig Höög Tel. 036-12 79 21  

                     Ewa Hubinette Tel. 036-16 32 95 

                     Helena Stengel Tel. 036-69 193 
 

           

Anmäl dig senast onsdag  30 november 2016 
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 2017 (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 
                     Helena Stengel  Tel. 036-691 93 

 

           
Anmäl dig senast onsdag 28 december 2016 
Anmälan är bindande. Vid sjukdom/förhinder vänligen hör av er.  



Ny logopedverksamhet i Jönköping  

  

 

Utbildning, handledning och privat mottagning 

Logopedbolaget ger utbildningar kring tal- och språkutveckling, språkstörning och alternativa 

och/eller kompletterande kommunikationssätt, AKK. Bland annat har Anna och Karolina föreläst för 

personliga assistenter, personal inom boende och daglig verksamhet, skolpersonal och föräldrar i 

samband med föräldramöte i förskola/skola.  

Att jobba med olika strategier för att utveckla en persons kommunikation, språk och tal är en process 

som ofta kräver stöd. Därför erbjuder Logopedbolaget handledning till föräldrar och andra personer 

som är viktiga i barnets/ungdomens/den vuxnes nätverk. Det kan till exempel handla om att få hjälp 

att identifiera vilka situationer eller områden inom kommunikationen som behöver extra stöttning 

och hur detta kan göras i vardagen. 

Logopedbolaget har också en privat logopedmottagning i samarbete med vårdcentralen 

Wetterhälsan på A6-området i Jönköping. Till mottagningen är barn 0-18 år välkomna. Det behövs 

ingen remiss och eftersom det är en privat verksamhet som än så länge inte omfattas av det fria 

vårdvalet, står patienten för besökskostnaden. 

Varför startades verksamheten? 

Under de tiotal åren som Anna och Karolina jobbat som logopeder har de upplevt att det finns en 

stor efterfrågan på kunskap om språk, kommunikation och AKK, och att många föräldrar önskar mer 

omfattande logopedstöd till sina barn än vad som kan ges från Regionen. I och med 

företagssatsningen hoppas Karolina och Anna att få bidra med ökad tillgänglighet till logopedstöd 

och till en ökad kommunikativ delaktighet för både barn och vuxna med någon form av 

kommunikationssvårighet! 

  

www.logopedbolaget.se 

Nu är det lättare att få logopedstöd i 

Jönköpingsområdet! 
Sedan några månader tillbaka finns det en ny 

logopedverksamhet i Jönköpings län, vilket bidrar till en ökad 

logopedtillgänglighet. Logopedbolaget, som företaget heter, 

ägs och drivs av de legitimerade logopederna Anna Drevsson 

och Karolina Nilsson. Anna och Karolina har tidigare jobbat 

tio år inom habilitering och på olika sätt stöttat barn, 

ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i 

deras tal-, språk- och kommunikationsutveckling. 
 



Reportage från Tidningsgruppen 

FUB gick på konsert   -Elvis in consert - 

Fredagen 19 augusti så var vi i FUB Jönköping 

på en Elvis konsert på spira. Sångaren som 

imiterade Elvis hette Henrik åberg. Det var en 

kanon konsert och en kväll man aldrig kommer att 

glömma   

Skrivet av Mattias Melin i fyrklöverns 

tidningsgrupp.  

 

__________________________________________________________ 

Per G Janssons –Sommartankar- 

En skön sommarkväll, ligga på solstolen och 

koppla av. Solen lyser klart, vad skönt det är. 

Svala vindar ute. Grilla och sola sig. Se på 

solnedgången som går ner. Mycket fint.  

Åka karuseller på Liseberg. Äta mjukglass 

och ha kul. Lyssna på allsång med Lotta. Det 

är mycket folk hela kvällen. Åka ned till 

båthamnen och ta bilder på båtar. Bada i 

havet bland vågorna. Lyssna på musik och 

koppla av.  

Skrivet av Per G Jansson i fyrklövens tidningsgrupp.  

 



Reportage från Tidningsgruppen 

Lägervecka på Strandgården - Du är älskad - 

Den 29juni-2juli var jag på Strandgården. Vi solade och badade i det 

sköna vädret. Det var mycket aktiviteter. Mycket musik och mycket skoj. 

På torsdagen hade vi allsång och några spelade fotboll. Killarna längtade 

efter att få dricka kaffe hela dagarna. På lördagen var det disco. Då bjöd 

killarna upp någon söt tjej att dansa med.   

Skrivet av Karin Johansson i fyrklövens 

tidningsgrupp.  

__________________________________________________________ 

Mattias och Erikas - Kroatien resa -  

Den 15-24 september så var jag 

och Erika på en härlig 

utomlandsresa till soliga härliga 

Kroatien. Vi bodde på en ö som 

hette St.Andrea . Det var ingen 

högsommarvärme när vi var i 

Kroatien. Vi gjorde mycket utflykter 

och ibland tog vi båten till staden som tog ca 15 min. En dag var vi på  

landsbygden och åt en äkta kroatisk måltid. Sedan åkte vi till världens 

minsta stad som heter Hum. Vi åkte med Barnarps Trafik och vi tyckte 

denna resa var helt fantastiskt. Vi vill gärna göra om denna resa.   

Skrivet av Mattias Melin i fyrklövens tidningsgrupp. 


