
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta utskick innehåller följande: 
 Fritids- och Idrottsprogrammet 

 Styrelsen har ordet/Föreningsmöten 

 Sommarfesten 

 Hemmavinsten 

 Melbystrand lägret (platser kvar) 

 Medlemsrådgivare & Rättsombud 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

   
Styrelsen har ordet… 

Hej alla FUB-medlemmar!  

 

Vi tror att många av er oroas över att personer med funktionsnedsättning blir av med insatser 

och på andra sätt drabbas av besparingar och neddragningar.  

 

FUB Jönköping försöker påverka genom att träffa politiker och tjänstemän.  

 

Vi protesterar också mot försämringarna i insändare och debattartiklar.  

 

Vi tycker att det är viktigt att ni som medlemmar får information och möjlighet att påverka 

det som händer i vår kommun.  

 

Vi tycker också att det är viktigt att ni i FUB Jönköping får möjligheter att träffas och samtala 

och lära sig mer om det som rör vår målgrupp, personer med utvecklingsstörning.  

 

Och att ni som medlemmar har möjlighet att säga vad ni tycker att FUB ska arbeta med. 

 

Därför har styrelsen beslutat att vi ska ha föreningsmöte varje månad.  

 

Vi kommer att träffas på FUB-gården den första måndagen varje månad, mellan 18.30-20.30 

men inte i december eller sommarmånaderna.  

 

Vi kommer att ha olika teman men också lämna utrymme för vad ni vill prata om.  

 

Vi bjuder på frukt och vatten.  
 

Föreningsmöten i FUB Jönköping hösten 2014 

 

Datum:  1 september  
Tid: 18.30-20.30 
Plats: FUB-gården 
Tema:         Rwandaprojektet 
 
 
Datum: 6 oktober 
Tid: 18.30-20.30 
Plats: FUB-gården 
Tema:         Detta är FUB 
 
 
Datum: 3 november 
Tid: 18.30-20.30 
Plats: FUB-gården 
Tema:         Fångad i fattigdom 
 
 
 
 



Välkommen till 
FUB-FÖRENINGENS 

SOMMARFEST 
 

Tid: 2 augusti  2014  

 15.00-19.00 

 

Plats: FUB-gården 

 

Pris: 50 kronor per person 

 

 

På programmet: 

Vi börjar med squaredansuppvisning på gräsmattorna 

utanför FUB-gården. FUB-medlemmarna får pröva på att 

dansa squaredans. (Vid regn dansar vi inomhus).  

 

I pausen serveras hemlagad ostkaka med kaffe, the eller 

saft inne på FUB-gården. 

 

Glöm ej att säga till om du behöver specialkost. 

 
Anmälan snarast, dock senast 23 juli till: 

 

FUB på nummer 036-135942  

 

 

          
 

 



 

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) 

 

 

 

 

 



                                        

 

 

                                                          

                                                      4-9 aug 
 

DET FINNS FORTFARANDE PLATSER KVAR! 
Det kommer bli 6 dagar fyllda med olika aktiviteter, det kommer finnas aktiviteter 

för dig som gillar att röra på dig men även för dig som vill ta det lite lugnare. 

Lägergården ligger dessutom 300m från havet så bada ska vi ju förstås! Man 

kommer sova tillsammans i 2 bäddsrum alt 3,4 bäddsrum. 

  Deltagare:      Resan är för dig som är 20 år och äldre 

                       20 deltagare kan följa med. 

   Resa:           Kommer att ske med buss 

  Pris:             3.500 kronor. I priset ingår resa, boende, mat och alla aktiviteter 

  Anmälan:    Snarast 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medlemsrådgivare 
 
Medlemsrådgivare finns till för alla medlemmar. För medlemmar med 
utvecklingsstörning, för anhöriga och för övriga. Medlemsrådgivarna ska försöka ge dig 
råd och stöd och svara på dina frågor. Du kan till exempel få veta vad FUB gör där du bor.  
 
Du kan få hjälp att kontakta myndigheter som kommunen, landstinget eller 
försäkringskassan. Du kan få prata om det som är jobbigt och känna att det finns någon 
som lyssnar. 
 
Medlemsrådgivare väljs av FUB och har tystnadsplikt Det kostar ingenting att få hjälp av 
FUB:s 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. 

Rättsombud 

Rättsombudet hjälper FUB:s medlemmar med frågor om lagar och rättigheter. 

Det kan gälla till exempel din rätt till bostad, personlig assistans, ledsagare eller daglig 
verksamhet. Rättsombudet kan hjälpa till med att skriva brev och överklaganden. De kan 
också vara med på möten och i domstolen.  Rättsombudet väljs av FUB och har 
tystnadsplikt. Det kostar ingenting att få hjälp av FUB:s rättsombud. 

Rättsombud i FUB Jönköping: 
Lennart Tehage 

Kontaktuppgifter: 

Telefon: 070-312 40 98 

Mail: lennart.tehage@fub.se 
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