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Ordföranden har ordet: 
 

Hej Alla medlemmar!  

Så roligt att vi nu kan träffas igen efter pan-

demin. Jag mötte flera av er under FUBs 

aktivistvecka. Där samlades vi och pratade 

om viktiga frågor som behov av nya grupp-

bostäder, höjd personalkompetens och 

meningsfullt innehåll i daglig verksamhet. Vi 

samlades också kring roliga aktiviteter och vi 

pratade om medlemsrekrytering. FUB 

Falkenberg har fått flera nya medlemmar i 

höst, under aktivistveckan och på Spar-

banksdagen. 

  

Delaktighet och jämlikhet är fina ord i ett 

samhälle där vi har så olika förutsättningar 

att ta del av livet och hävda våra rättigheter.  

 

LSS är en fantastisk lag med målsättningen 

att alla ska kunna leva ett liv som alla andra, 

men vi vet också att så ser inte verkligheten 

ut. Därför behövs FUB och FUB behöver 

dig som vill vara med och arbeta för  

människor med intellektuell funktionsned-

sättning.  

  

Vi behöver fler som engagerar sig intresse-

politiskt i specifika frågor, t ex i den nya 

anpassade skolan, i frågor om boende och 

personalkompetens, daglig verksamhet och 

personlig assistans.  

 

FUBs styrelse söker fler personer som 

vill vara med och arbeta. Vi behöver fler 

medlemmar på alla plan: Medlemmar som 

deltar i våra aktiviteter, bildar nätverk och 

sprider en positiv bild av FUB.   

 

Samhällsengagerade och rättsmedvetna 

människor som vill jobba med det intresse-

politiska arbetet, som betyder att vi förklarar 

för politiker och tjänstemän i kommunen vad 

våra barn och anhöriga behöver. Det kan 

handla om skola, avlastning, fritid, bostad, 

vuxenliv och hjälp i vardagen. 

 

Vi behöver också personer som vill delta i 

styrelsearbetet och det arbete som ligger 

bakom en fungerande förening. Då pratar vi 

om ordning och reda, siffror, protokoll, 

administration och planering, vilket är grun-

den till föreningens existens. Tankar, idéer 

och utveckling behöver en grund att stå på 

och en plattform att lyfta ifrån. 

 

Känner du att du vill vara med och delta i 

vårt ideella arbete för våra gemensamma 

mål, så hör av dig till FUB Falkenberg.  

 

Kassör  
Inger Myrén har tillfälligt tagit över kassörs-

uppdraget i föreningen, men vi söker fortsatt 

en kassör för 2022 som tar detta uppdrag.   

 

Vi ber alla om hjälp att hitta lämplig person. 

Har du förslag på person eller att du själv 

kan tänka dig uppdraget så ta kontakt med 

någon i styrelsen.  

 

Årsmöte 2022  
Årsmötet 2022 blir fredagen den 4/3 i 

Vinbergs Bygdegård. Kallelse kommer i 

början av 2022.  

 

http://www.fub.se/falkenberg
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Aktivitetskommittén  
Aktivitetskommittén har trots pandemin 

skapat och genomfört många roliga aktivi-

teter. Vi har haft anmälningsplikt på alla 

aktiviteter fram tills restriktionerna släpptes.  

  

Krabbelur-fest hos Ann-Margret blev väldigt 

uppskattad och rolig.   

 

Inre Ringen har haft stadspromenader som 

också blivit väldigt populära.   

 

Midsommarfesten hade vi i år i trädgården 

på Murarevägen. Det fungerade mycket bra 

och vi kommer troligen att fortsätta vara där. 

 

Grillfest och Cruising blev också väldigt 

lyckade.  

 

Tillsammans med FORF har vi haft ridning 

och med Falkenbergs Parasport blev det 

bowling.  

 

Dans Fuego i Fajansskolan är nu i full gång 

igen och ingen anmälan behövs. 

 

Under aktivistveckan vecka 40, blev 

lördagen en höjdpunkt där aktivitetskom-

mittén var med och serverade kaffe.   

 

Veckan avslutades med rekordantal för 

Bingo på Mötesplats Mölle. En bra lokal för 

bingo så där kommer vi att vara i fortsätt-

ningen.  

 

Kommittén planerar nu för fortsatta roliga 

aktiviteter inför nästa år.  

 

Gåva från Solskensresor  
FUB har fått en stor gåva som är tänkt för 

resor. Det ser vi i aktivitetskommittén och 

säkert många av våra medlemmar fram 

emot.  

 

FUB Falkenberg riktar ett varmt tack till 

Stiftelsen Solskensresor och dess 

styrelse som tänkte på våra medlemmar. 

  
 

Inre Ringen Falkenberg/IRF  
IRF har numera fysiska möten, vilket känns 

bra. Det är många viktiga frågor som 

diskuteras på våra möten.  

 

IRF har under året följt upp Pluspolarkortet 

så det fungerar. Flera arrangörer finns nu 

också med. På kommunens webbsida hittar 

man information. 

 

IRF har nu också lyckats få kommunen att 

ha länkar på sin webbsida till föreningar som 

anordnar aktiviteter för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Webbsida/Facebook/Mejl 
FUB Falkenberg har både webbsida och 

Facebook-sida. Gå gärna in och ’Gilla’ vår 

Facebooksida, då får du de senaste upp-

dateringarna om vad som händer i vår 
förening. Vi har idag ca 350 följare, men vi 

kan bli ännu fler.  

 

Har du en mejladress så ser vi gärna att du 

meddelar den till Monica Carlsson, 

monica.c47@telia.com  

 

Då får du ditt utskick via mejl snabbare och 

hjälper oss att minska portokostnaderna för 

utskick. 

 

Problemet med att googla på FUB 

Falkenberg är nu åtgärdat. Nu kommer man 

till vår webbsida på rätt sätt. Du kan även 

söka: www.fub.se/falkenberg.  

 

http://www.fub.se/falkenberg
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Projekt It-baserat kunskapsstöd  
Lovisa Löfgren, jurist, har en projektanställ-

ning för att ta fram ett IT-baserat kunskaps-

stöd som ett hjälpmedel för medlemsråd-

givare och rättsombud. Vi ska bli ännu bättre 

på att hjälpa våra medlemmar att få rätt när 

de söker en stödinsats hos kommunen som 

de har rätt till men får avslag på. 

 

Vårt rättsombud, Willy Engebrethsen, sitter 

med i en referensgrupp som regelbundet 

träffas och diskuterar innehållet. Den 

senaste träffen handlade om ”Företrädar-

skap” i form av god man, förvaltare, full-

makter mm. Projektet pågår fram till års-

skiftet.  

  

Att flytta in på grupp- eller 

servicebostad  
Att flytta hemifrån är ett stort steg. Först ska 

man ansöka hos en handläggare om att få 

en plats på ett boende. Om handläggaren 

bedömer att du har rätt till denna insats så 

erbjuds du ett boende, där det finns en ledig 

plats. I brist på platser kan det dröja ganska 

länge innan du erbjuds en lämplig bostad, 

som kan tillgodose alla dina behov av stöd 

och trygghet. När du fått ett erbjudande som 

känns bra så ska förberedelse för flytt påbör-

jas.  

 

Frågan hur myndighetsavdelningen har tänkt 

sig att denna ”inskolning” ska gå till har 

ställts. När detta skrivs har inget svar getts.   

 

Det är viktigt att det får ta sin tid och att det 

sker på ett sätt som fungerar för just dig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyra saker som är viktiga för att det ska bli 

bra är att:  

- du ska känna dig trygg i boendet och i 

 området   

- personalen har kompetens och ett bra  

 bemötande  

- du ska trivas med övriga i boendet  

- en Genomförandeplan görs där du och 

boendet kommit överens hur ditt behov av 

stöd ska ges.  

 

Första företaget som gått med i 

1956-klubben  
I Falkenberg blev det Delta Antik som blev 

den första medlemmen. 

Vi säger ett stort TACK och Grattis!  

 

1956-klubben är FUB:s företagsgrupp. Som 

företag kan du gå med i klubben och visa ditt 

stöd till FUB och det arbete vi utför. 

 

Ett medlemskap kostar 1956 kronor/år. 

1956 var det året som FUB bildades. 

 

Är du företagare eller vet något företag som 

kan vara intresserad av att veta mer så hör 

av dig till Inger Myrén, via mail 

inger.myren@falkenberg.fub.se eller via 

telefon 070 – 543 32 23.   

  

Föräldrafrågor 

Om det finns föräldrar som är intresserade av 

att träffa andra i samma situation och dela 

erfarenheter, kanske över en fika eller under 

en aktivitet, så hör av er till vår medlemsråd-

givare Karin Borgström, 

karin.borgstrom@outlook.com 

070-598 06 07. 
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