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Hej alla FUB-medlemmar, 

 

Vi i styrelsen vill passa på att önska er en skön sommar.  

 

I höst har vi många aktiviteter, precis som vanligt. 

 

Vi vill också berätta om att HSO* vill undersöka hur den kognitiva tillgängligheten fungerar i 

Jönköpings kommun. 

 

Den kognitiva tillgängligheten kan handla om att kunna läsa det som står på Jönköpings 

kommuns hemsida. 

 

Det kan också handla om hur det går att förstå det som händer i skolan, den dagliga 

verksamheten, på service- eller gruppbostaden eller på fritiden. 

 

Det kan handla om att få papper på lättläst eller att personal kan förklara saker på ett sätt som 

gör att man förstår. 

 

Vi kommer att bilda en tillgänglighetsgrupp som ska undersöka dessa saker. 

 

Vill du vara med i en sådan grupp eller har frågor kan ringa till Malin Waldemarsson på 

telefonnummer 0707-872992 eller maila till  malinwaldemarsson@live.se. 

 

Vi kommer att ha en första informationsträff på HSO, Barnarpsgatan 19,  måndagen den 17 

augusti mellan klockan 17.00 -20.00.  

 

Med soliga hälsningar 

 

Styrelsen genom Malin Waldemarsson 

 

*HSO betyder handikappföreningarnas samarbetsorgan. 

 I HSO arbetar FUB tillsammans med andra handikappförbund för att skapa ett rättvist    

 samhälle för alla, oavsett funktionsförmåga. 

 

   

 

Föreningsmöte i FUB Jönköping hösten 2015 

 

Datum:  Tisdagen den 22 september  
Tid: 18.30-20.30 
Plats: FUB-gården 
Tema:         Hur gör man en genomförandeplan begriplig?  
 
Malin Waldemarsson, Karin Johansson och tjänstemän från kommunen 
berättar om hur en genomförandeplan fungerar. Hur kan man göra den mer 
begriplig, mm.  
 
Varmt välkomna!  (FUB bjuder på frukt och juice) 
 
 
 

mailto:malinwaldemarsson@live.se


Välkommen till FUB FÖRENINGENS 

SOMMARFEST 
Tid: 8 augusti  2015, 15.00-19.00 

 

Plats: Pingstkyrkan 

 

Pris: 50 kronor per person 

 

På programmet: 

Vi börjar med squaredansuppvisning inne i Pingstkyrkan. FUB-

medlemmarna får pröva på att dansa squaredans. I pausen serveras 

hemlagad ostkaka med kaffe, the eller saft. 

 

Glöm ej att säga till om du behöver specialkost. 

 

Anmälan snarast, dock senast 29 juli till: 

FUB på nummer 036-135942 

Eller mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se  

 

SVEN INGVARS - SISTA SOMMAREN 

Häng  med när FUB går till Folkets Park i 

Huskvarna och lyssnar till Sven Ingvars.  

Sven-Ingvars har blivit en del av det svenska 

folkhemmet och var ska man uppleva sista 

sommaren med Sven-Ingvars om inte i Folkets 

Park! 

 

Datum:    Lördagen den 15 augusti 

Kostnad:  400kr 

 

Anmälan snarast, (begränsat antal biljetter) till: 

FUB på nummer 036-135942 

Eller mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se 

mailto:martin.johansson@jonkoping.fub.se
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Lillemors och Björns fritidsfond 


Syfte: 

Kontots syfte är att ge ekonomiskt stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning och 

vars behov inte tillgodoses av samhället. 

 
I första hand ges ekonomiskt stöd för ledsagning eller assistans i samband med rekreations-
resor, koloni- eller lägervistelse inom Sverige som en förutsättning för den enskildes 
deltagande. 
 
Speciella villkor: 
 

 Den som ansöker om stöd ska vara medlem i FUB-föreningen i Jönköping 

 

 Sista ansökningsdag är den 30 juni för aktivitet samma år 

 

 Bidrag beviljas inte två år i rad till samma sökande oavsett ändamål 

 

 Bidrag beviljas inte i efterhand till aktiviteter som redan har genomförts innan 

ansökan prövats 

 

 Kostnad ska styrkas genom att kvitto eller annan specifikation lämnas in till FUB:s 

kansli innan utbetalning verkställs 

 

 Ansökan ska göras på den särskilda ansökningsblankett som kan beställas av FUB 

föreningen i Jönköping eller som kan laddas ned via vår hemsida 

http://www.fub.se/lokalt/fub-jonkoping 

 

 Ofullständigt ifylld ansökningsblankett medför att ansökan inte kommer att tas upp 

till prövning utan makuleras 

 

 

Lillemors och Björns fritidsfond disponeras av FUB-föreningen i Jönköping via ett särskilt 

kostnadsställe i föreningens bokföring.  

 

Efter den 30 juni sammanträder Lillemor och Björn Norman tillsammans med Lennart 

Tehage som representant för FUB föreningen för att gå igenom inkomna ansökningar för  

att besluta om vem eller vilka som ska beviljas bidrag från fonden. 

 

 Information om vem eller vilka som beviljats bidrag lämnas till verksamhetsledaren i 

FUB-föreningen som ansvarar för att utbetalning verkställs. 

http://www.fub.se/lokalt/fub-jonkoping


        Loppmarknad på FUB 2015 
 

FUB Jönköping kommer att ha sin loppmarknad även i höst. Denna gång hoppas vi att ni 

medlemmar bidrar på ett positivt sätt med bra och vettiga saker – se nedan. Framförallt 

hoppas vi att ni kommer till FUB och fyndar / fikar och på det sättet gynna Fyrklöverns 

verksamhet…  

 

NÄR Lördagen 19 sep kl 10.00—13.00 

VAR FUB lokalen Gjuterigatan Jönköping 

VAD * Försäljning av ”Bättre” prydnadssaker, tavlor smycken, lampor, ljusstakar, 

perenna växter samt bröd och bakverk 

 * God fika finns att köpa 

 

MER INFO Se FUB:s hemsida efter 1 sep eller ring: 

Per Eklöf  tel 0703-41 03 61 

P-I Bertilson  tel 0705-17 53 36 

 

PS  Ni som har saker (se ovan), perenna växter i kruka eller bakverk  ring oss se ovan så 

hämtar vi. Ni kan också lämna ner till FUB fre 18 sep kl 16.00—18.00. Men ring oss och 

förvarna att ni har grejer el bakverk att skänka 

___________________________________________________________________________ 

BLODOMLOPPET 
- Jönköping 18 augusti 2015! 

 
Hovslätts IK och Blodcentralen har äran att för artonde gången arrangera 
Blodomloppet i Jönköping! 
 
 

Blodomloppet är loppet alla kan deltaga i. Förra årets lopp lockade ca 6500 deltagare 
som tog sig runt banan med start och mål i Knektaparken vid Rocksjön. Du kan välja 
mellan att gå, lunka eller springa 5 eller 10 km med klassindelning för damer och 
herrar. Promenadklassen är utan tidtagning. 
 
 
 
FUB kommer att ställa upp med flera lag. Det vore jättekul ifall du vill 
vara med! 
 
Anmäl dig senast den 25 juli till Lennart eller Pär. 
 
Lennart Tehage: Tel: 070-312 40 98  Mail:lennarttehage@telia.com 
 
Pär Eklöf: Mail:par.eklof@telia.com 

 



Reportage från Tidningsgruppen 

Partybowling 

Lördagen den 14 mars hade vi partybowling med 

FUB på bowling city. Det var drygt 20 anmälda. 

Hela hallen var släckt med bakgrundsmusik och 

lysande käglor. Där man också kunde vinna priser 

om man fick en strike. Det man vann var 

presentkort på bowling city. Kvällen var lyckad.  

Skrivet av Mattias Melin och Sara Malm i 

fyrklövens tidningsgrupp. 

__________________________________________________________ 

Restaurangkväll 

Lördagen den 11 april hade vi restaurangkväll på FUB. 

Temat för kvällen var Amerikansk afton. Det serverades 

tre rättes och Erika och Alicia 

hade tagit fram fakta om 

USA . Som förrätt 

serverades toast, Som 

varmrätt hamburgare med 

pommes, och som dessert 

glass med chokladsås och marshmallows.  Kvällen var 

lyckad. Och vi gick från FUB helt proppmätta i magen 

Skrivet av Mattias Melin och Sara Malm i fyrklövens tidningsgrupp. 

 

 



Reportage från Tidningsgruppen 

Hockey med FUB 

Torsdagen den 26 februari var FUB på hockey. 

Jag, Mattias hade tur som kom med fick reda på 

detta dagen innan att jag fick komma med pga av 

att det var några som avanmält sig. Det var en 

riktigt spännande upplevelse. Och vilken stämning 

det var i publiken.  HV hallen var nästan helt 

fullsatt. Det som var extra roligt var att hv vann 

denna match mot Brynäs med 4-1.  

Det var en bra och kul match tyckte Sara. Jag 

vill fortsätta att gå på HV. Det var en bra 

hemmaklack.  

Skrivet av Mattias Melin och Sara Malm i 

fyrklövens tidningsgrupp. 

 

__________________________________________________________ 

Länsdansen i Huskvarna 

Lördagen den 24 januari samlades vi alla i 

Huskvarna Folkets Park. Det var roligt att vara där 

och dansa och bugga hela natten lång. Vi köpte 

lotter och fick landgång. Det var jättegott! Det var 

en jättelyckad dans tyckte allihop.  

Skrivet av Karin Johansson i fyrklövens 

tidningsgrupp.  
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