
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta utskick innehåller följande: 
 Fritids- och Idrottsprogrammet 

 Styrelsen har ordet 

 Inbjudan till Föreningsmöte 

 Presentation av Fyrklöverns Arbetsgrupp 

 JUL HOS PATRIK – Freja Musikteater 

 Adventssamkväm och Julfest 

 Hemmavinsten ”Stöd FUB” 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

Styrelsen har ordet… 
 
 
Hej alla FUB-medlemmar! 

Hoppas allt är bra med er.  

Det är roligt att vi har så många kurser och aktiviteter. Vi i styrelsen 

vill tacka er för att ni vill vara med på dessa. 

Under året har vi försökt att ha föreningsmöten en gång per månad. 

Det har varit för många, tror vi. Därför har vi bestämt att inte ha så 

många.  

Den 4 februari mellan klockan 18.00 -20.00 på FUB-gården ska vi ha 

ett föreningsmöte som vi hoppas många vill komma på. Då ska vi 

prata om vilket stöd man kan få när man bor på Gruppbostad, i 

Servicebostad eller har Boendestöd. Kommunen har gjort något som 

de kallar insatsbeskrivningar och som vi tror att många FUB-

medlemmar har synpunkter på. Vi har bjudit in tjänstemän och 

politiker. 

Insatsbeskrivningarna finns att läsa på vår hemsida. Vill du ha dem i 

pappersform kan du kontakta FUBs kansli så ordnas det. 

Med Vänliga Hälsningar 

FUB Jönköpings styrelse genom Malin Waldemarsson 

 

 

 



Inbjudan till FUBs föreningsmöte  

om Gruppboende, Servicebostad och Boendestöd 

 

Den 4 februari mellan klockan 18.00-20.00 på FUB-gården, 

Gjuterigatan 19 i Jönköping (vid Västra torget) 

Jönköpings kommun har skrivit om vilket stöd man kan få när man 

bor på Gruppboende, Servicebostad eller har Boendestöd. De kallar 

det insatsbeskrivningar. 

Där står det att det är viktigt att få delta i 

samhällslivet på samma villkor som andra. Det står 

också att man ska få möjlighet att leva som andra. 

Men det står också att man bara har rätt till stöd vid 

en egen fritidsaktivitet per vecka. Och att man bara 

får stöd vid ett dygns semester per år av boendets 

personal. 

Vi har bjudit in ansvariga politiker och tjänstemän som får berätta 

mer om insatsbeskrivningarna. De kommer också att lyssna på vad ni 

tycker om detta och svara på era frågor. 

Vi bjuder på frukt och dricka. 

 

Det är viktigt att du får säga vad du tycker. Så välkommen med din 

anmälan till FUBs kansli, 036-135942 senast den 16 januari! 

 

Varmt välkomna! 



Fyrklöverns Arbetsgrupp 
Det är vi som är med i Fyrklöverns arbetsgrupp 

Fredagen den 9e januari kommer vi vara med på Fredagsöppethus 

och informera om vad Fyrklöverns Arbetsgrupp gör.  

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Melin Jag är sammankallande i Fyrklöverns 
arbetsgrupp. Du kan nå mig 
på mattiasmelin1972@gmail.com 

Jag är 40 år och bor på Österängen. På dagarna arbetar 
jag på Rådhusets café. Jag är även sammankallande i 
Riksklippans valberedning. På fritiden  umgås jag med 
vänner, gillar att sjunga samt träffa min flickvän 

Joakim Bjarnle  Jag bor i centrala Jönköping. Jag 
arbetar på återvinningen på Kålgården. Jag är 
intresserad av musik, sport. Är med i olika grupper i 
FUB 

mailto:mattiasmelin1972@gmail.com


Erika Andersson. Jag är 35 år och arbetar på Café på 
Råslätt. Jag bor på Österängen. Jag är intresserad av 
bilar, motorcyklar, spela bingolotto mm 

Karin Johansson Jag är 51 år och bor på 
Tegelbruksgatan. Jag arbetar på Kålgården Mixpack. 
Mina intressen är FUB, HV-71, sticka mm. 

Ingegärd Karlsson Jag bor på Spinnerigatan, där jag 
trivs bra. Jag har bott här i 2 år. Jag är med i FUB:s olika 
grupper, bla fritidsgänget på Strågagården 

Sara Malm Jag är 33 år och bor på Österängen. Jag 
arbetar på Pärlan på Råslätt. Gillar att träna, sjunga, 
hockey mm. 

Malin Jacobsson Jag är 43 år och bor i Huskvarna. Jag 
arbetar på Café på Råslätt. Är intresserad av att träna, 
träffa kompisar, spela bingolotto. 

Maria Bertilsson Jag är 28 år, och arbetar på Kålgården 
på Mixpack. Jag har flyttat till egen lägenhet på 
Sveavägen i Jönköping. 

Helena Dahl. Jag bor på Gräshagen, och arbetar på 
Erikshjälpen. Tycker om att sjunga, sy egna kläder. 

 

 

 

 



JUL HOS PATRIK  
Freja Musikteater ger en julshow med mycket 
stämning och tradition 

Frejas årligt återkommande julshow bjuder på något 
nytt och oväntat. I år får vi följa med på ett julfirande 
hemma hos Patrik. Det blir julstämning, musik och 
tradition tillsammans med Jönköpings stolthet The 
Moniker. Några av de texter som framförs har 
ungdomarna i Freja skrivit själva, och grunden för allt är 
ett glatt budskap. 

Datum: Tisdagen den 2a december 17.45-19.15 

Pris: 140kr 

Anmälan: Senast den 25e november till FUBs kansli, 
036-135942.  (OBS! Begränsat antal biljetter) 

 

 

 

 



Välkommen till 
FUB-FÖRENINGENS 

ADVENTSSAMKVÄM 
 

 
Onsdag 3 December 2014 

Klockan 19.00-21.00 

 

Immanuelskyrkan – Jönköping 

Oxtorgsgatan 15 

(Nära Västra Torget) 

 

Pris  60 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 den 24 november 

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

 
Glöm ej att säga till om du behöver glutenfritt eller diabeteskost. 



Välkommen till 
FUB-FÖRENINGENS 

JULFEST 
 

Tid: 6 januari år 2015 (trettondagen) 

  14.00-17.00 

 

Plats: Folkets Park i Huskvarna 

 

Pris: 70 kronor per person 

 40 kronor för barn upp till 12 år 

 

Glöm ej att säga till om du behöver glutenfritt eller 

diabeteskost. 

 

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 29 december 2014 
Anmälan är bindande. Vid sjukdom/förhinder vänligen hör av er.  

 



 
 

 

 

Vinn pengar och gynna FUB Jönköping! 
Förra veckan vann Lars K. 76000 kr på att vara med i 

hemmavinsten, nästa gång kan det vara du… 

Hur gör man, hur mycket får FUB, vad vinner 

man ? 
 Lotten kostar 100 kr/månad (dras på autogiro) 

 42 kr går till lotteriet 

 Upp till 42 kr går till FUB Jönköping  

 Dragning två gånger i månaden 

 Två lottköpare vinner hela potten varje månad 

 Dessutom ett antal extrapriser varje månad 

 Fyll i blanketten som bifogas med dagens post och 

skicka in den till adress som står på blanketten. 

Gå in på www.hemmavinsten.se och läs mer! 
Frågor om hemmavinsten eller om du vill ha hjälp att registrera 

din ”lott” ring FUB:s kansli på tel 13 59 42 eller P-I Bertilsson tel 

0705-17 53 36 alt Lennart Tehage tel 0703-12 40 98 

     Delad glädje är dubbel glädje 

…                      (både du och FUB 
kan vinna på hemmavinsten) 

 



 

 

  

 

 


