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Föreningskonsulent: Christina Simonsson
031-338 94 68 

Föreningskonsulent: Angela Karlsson
031-338 94 65

Fastighetsansvarig: Johan Hedenström
031-338 94 67

FUB Göteborg arbetar för att skapa goda levnadsvillkor för personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar och deras anhöriga.

Adress: Lillatorpsgatan 10
416 55 Göteborg

Telefonnummer: 031-338 94 60
E-post: info@goteborg.fub.se
Webb: www.fub.se/goteborg
Facebook: @FUBgbg.se 

Ordförande: Anne Leffler
0739-87 53 64

Ordföranden har ordet 
Nu kommer sommaren snart och jag hoppas verkligen att Corona-smittan 

avtar. Alla längtar ju efter att få träffas och ha roligt tillsammans.

Veckan efter midsommar blir det ett cykelläger igen. Denna gång i Svarte-

dalsskolan på Hisingen. Fantastiskt kul sätt att lära sig cykla på!

Den 28 augusti planerar vi en vuxenutflykt till Brännö. Jag hoppas att 

många är sugna på att följa med!

Öppna förskola TilLiten planerar att starta den 3 september och den 18 

september blir det ett dagläger för barnfamiljer. Vi träffas i vårt förenings-

hus på Lillatorpsgatan.

Den 20 september har vi en föreläsning med Lasse ”Brandmannen”     

Gustavson, som bjuder in till temat ”pepp, stöd och nya tankar”.

Allt detta under förutsättning att Corona-viruset tillåter det. Men jag     

hoppas verkligen att vi snart skall kunna ses igen!

A N N E  L E F F L E R 

Bild från Pixabay bildbank



Stöd FUB med 1956-klubben

Nu har vi som lokalförening chans att tjäna extra pengar 
genom att värva företag som går med i FUB:s 1956-klubben. 
Det kan t ex vara er mataffär, lokala pizzerian eller något annat 
företag ni tror passar.

Det kostar 1956 kr per år för företaget att vara med och för det 
får de en pin, diplom och sin logotyp i Unik och på FUBs 
webbplats med länk.

För varje företag som värvas får föreningen under 2021, då 
tävlingen är igång, hela summan på 1956 kr. 

Gå in på www.fub.se/1956-klubben för mer information. Under 
bilagor hittar ni ”Bokning 1956-klubben”. 

Det är viktigt att tänka på Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer under pandemin.

www.fub.se/1956-klubben
Läs mer på:

DEN LOKALFÖRENING SOM 
VÄRVAT FLEST FÖRETAG VINNER 

10 000 KR!

MISSA INTE TÄVLINGEN 
UNDER 2021!

Den pågår till och med december.

T Ä V
L I N G

Lokalföreningarna får behålla hela 
summan på 1956 kr för alla företag 
som värvas under 2021 till tävlingen.
Utbetalning sker i juni och december.



Jag heter Helen Götborg Lindblom och är en lev-
nadsglad kvinna som sedan många år arbetat inom 
socialtjänsten och framförallt inom funktionshinder-
området. 

Jag lever med min man Sixten och våra tre söner 
Jonathan, Arvid och Manne. Jonathan har diagno-
serna Autism och IF. Dessa funktionsvariationer har 
alltid legat mig varmt om hjärtat, men självklart är 
det Jonathan som fått mig att vilja engagera mig 
i just FUB. Jonathan har varit på FUBs cykelläger 
och det var mycket uppskattat.

På min fritid tycker jag om att skriva och sjunga. 
Jag sjunger normalt i kyrkokör och under pandemin 
har jag tagit privatlektioner istället. Jag skriver böck-
er och håller nu på med min fjärde bok.

Jag har tidigare varit engagerad fackligt och satt 
med i Visions styrelse i Majorna-Linné där jag var 
sekreterare. Jag är en energisk person som tycker 
om att lära mig nya saker och träffa olika sorters 
människor.

Hej Helen!
• NY STYRELSEMEDLEM •



Jag heter Luz Solano och är en person som tycker om 
att utveckla idéer och är bra på att hitta lösningar. Min 
son, Fernando är 20 år och har flera diagnoser som gör 
att man dagligen behöver tänka nytt.

Jobbar idag som Specialpedagog i grundskolan och  
föreläser/samtalar gärna om tillgänglig kommunikation 
för personer med intellektuella funktionsnedsättningar 
(IF).

Min son är äldre nu och det som väntar honom i det 
närmaste är mötet med samhället som ung vuxen. Ge-
nom att bli styrelsemedlem, vill jag påverka till en bättre 
situationen i samhället för personer med IF.

Vill gärna bidra till att FUBs målgrupp ska erbjudas 
AKK och rätt bemötande inom Daglig Verksamhet och 
BMSS. Genom det kan personer med IF bli delaktiga i 
sin vardag och stödjas i att ta självständiga beslut på 
rätt grund.

Har varit medlem i FUB i 20 år och en period höll jag i 
föreningens Familjesöndagar.

Hej Luz!
• NY STYRELSEMEDLEM •



Cykelläger - Jag Kan Cykla 2021
Vad:
När:
Var:

Cykling 90 min/dag
Vecko- & helgläger v 26, 28 juni – 4 juli 2021 
Svartedalsskolan, Svartedalsgatan 4, 418 70 Göteborg.

Ett projekt initierat av FUB Stockholm och finansierat av 
Arvsfonden, i samarbete med FUB Göteborg.

Vi vill lära barn och ungdomar cykla tvåhjuling. 
Varje cyklist kommer att ha en eller två ledare efter behov.

Se mer info på: fub.se/goteborg

Veckoläger månd-fred
Grupp 1: 9:00-10:30  Grupp 2: 10:45-12:15 Grupp 3: 13.00-14.30 
Kostnad: 400 kr per deltagare

Helgläger lö-sö
Grupp 1: 9:00-10:30  Grupp 2: 10:45-12:15  
Kostnad:  200 kr per deltagare

Anmälan: angela.karlsson@goteborg.fub.se, tel: 031-3389465

Vi följer utvecklingen av Covid-19 och anpassar oss efter 
myndigheternas aktuella riktlinjer.  

Information om cykellägret: Bengt Lyngbäck, 0706-591650, 
bengt@fubstockholm.se. Facebook: @jagkancykla



Ung i FUB

När: Onsdag den 25 augusti kl 18-19 - start för HT 2021.    
        Gruppen träffas varannan onsdag, jämna veckor.
Hur: Via det digitala verktyget Zoom. 

Ung i FUB är Riksförbundet FUB:s ungdomsnätverk.
Riktar sig till ungdomar i ålder 15-30 år.

Vi berättar vad man kan göra på Ung i FUB och startar 
upp för terminen.

Alla får presentera sig och berätta vad man vill göra på 
kommande träffar.

Läs mer om Ung i FUB på, ungifub.se.

Anmälan och frågor: angela.karlsson@goteborg.fub.se, 
tel 031-338 94 65. Du får då en länk till mötet.

Arrangör: FUB Göteborg och Studieförbundet Vuxen-
skolan 

ONSDAG 25 AUGUSTI 18.00 TILL 19.00



störning, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar i Göteborg med omnejd, Tidigt Föräldrastöd.  

Öppna förskolan TilLiten

Liten barngrupp
Här finns möjlighet till lek, sång, fika och samtal. Barngruppen är liten, 
lokaler och leksaker är anpassade och vi har höga hygienkrav. Barn 0–6 år 
är välkomna till oss.

Möjligheter
På TilLiten arbetar Lina som är logoped och har kompetens och erfarenhet 
av bland annat habilitering och stödsamtal.

Vi finns i FUB-huset på fredagar kl 9.30–12.00. Planerad start är 3/9 med 
reservation för de rekommendationer som gäller ang Covid-19. 
Följ information på Facebook och hemsida.  

Frågor, kontakta Lina Bjarnegård Carlsson, tel 0765-03 26 11, 
lina.b.carlsson@brackediakoni.se. Info, www.brackediakoni.se/tilliten.

TilLiten är ett samarbete mellan Bräcke Diakoni och FUB Göteborg

Håll 
utkik!



Var: Brännö Värdshus
När: Lördag 28 augusti 

Vi håller just nu på att planera för den traditionsenliga utflykten för 
våra vuxna medlemmar över 30 år med funktionsnedsättning. 
Boka redan nu in lördag den 28 augusti i kalendern!

I år går årets dagsutflykt till Brännö Värdshus! 
Vi umgås och har trevligt, äter lunch och fikar tillsammans. Och det 
kanske blir poängpromenad.

Vi hoppas kunna genomföra aktiviteten om läget med Corona-pan-
demin tillåter. Vi följer utvecklingen noga och hoppas att många 
har hunnit bli vaccinerade. 

Frågor? Kontakta Angela Karlsson eller Anne Leffler 
E-post: angela.karlsson@goteborg.fub.se
Telefon: Angela 031-338 94 65 eller Anne 0739-87 53 64

Mer information på hemsidan www.fub.se/goteborg och på vår 
Facebook-sida FUBgbg.

FUB Vuxenutflykt

LÖRDAG DEN 28 AUGUSTI

Håll 
utkik!



FUB Dagläger 
När: Lördagen den 18 september
Var: FUB-huset, Lillatorpsgatan 10 Göteborg
Kostnad: Ingen avgift vid betald medlemsavgift FUB Göteborg

Vi hälsar välkomna till FUB-huset och bjuder in våra 
medlemsfamiljer till en härlig dag fylld med olika roliga 
aktiviteter, upplevelser, mat och goda möten.

Kom hela familjen och var med om en rolig dag på FUB-huset!

På programmet finns ponnyridning, pirat- och skattjakt, 
musikunderhållning, poängpromenad, pyssel, mat & fika och 
mer är under planering. De flesta aktiviteterna kommer vara 
utomhus.

Anmälan: madeleine.kall@sv.se/tel 031-707 18 22, senast den 
23 augusti. Vid anmälan ange namn på alla deltagare.

Vi följer rekommendationer med hänsyn till Covid-19 och 
anpassar antal deltagare därefter och vi hjälps åt att hålla 
avstånd. 

Frågor? Kontakta Angela Karlsson: telefon 031-338 94 65

Anmälan: linnea.isberg@sv.se / 031-707 18 22
Frågor om Cirkelgruppen: Alexandra Granat, 073-767 89 82 
Frågor om FUB: angela.karlsson@fub.goteborg.se / 031-338 94 65



Föreläsning - Pepp, stöd och nya tankar

Var: FUB-huset, Lillatorpsgatan 10
När: Måndag 20 september, kl 18:00-20:00 paus kl 19:00 för 
kaffe/te och macka. Fika till självkostnadspris
Kostnad: Föreläsningen är avgiftsfri. Obs! Anmälan krävs 

Lasse ”Brandmannen” Gustavson, kommer till oss och delar med 
sig av insikter och erfarenheter ur livet. Dels om vägen tillbaka 
efter en arbetsolycka, men även som förälder till ett barn med 
funktionsnedsättning. Lasse har idag vuxna barn och med det, 
ett flerårigt perspektiv till de glädjeämnen och vedermödor det 
innebär att vara förälder till ett barn med tydliga särbehov. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och tar emot ett 
begränsat antal personer. Vi håller avstånd och kommer bara om 
vi är friska och symptomfria. Vi anpassar oss till nya direktiv. 

Anmälan och frågor: Madeleine Käll, Studieförbundet 
Vuxenskolan, e-post: madeleine.kall@sv.se, tel: 031-707 18 22
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Kalendarie    |    Juni-augusti/september 2021

Forumdans med Sign Up!

Måndag 20 september
18.00 till 20.00

Föreläsning Lasse GustavsonUng i FUB

Startar onsdag 25 augusti
18.00 till 19.00

Forumdans med Sign Up!

Fredag 3 september - Planerad start

OBS! Se hemsida o Fb för info

Öppna förskolan TilLiten

Cykelläger - veckoläger

V 26 Månd-Fred 28/6-2/7

Forumdans med Sign Up!Cykelläger - helgläger

V 26 Lörd-Sönd 3-4 juli

Sommar på FUB
Vi på FUB Göteborg önskar alla våra medlemmar en härlig och solig 
som-mar. Kansliet har sommarstängt v 27-31.
Vi på Kansliet önskar alla en skön sommar!/FUB Göteborg

Forumdans med Sign Up!Vuxenutflykt Brännö

Lördag 28 augusti

Medlemsavgift FUB
Det är många som ännu inte betalat in medlemsavgift. Det går ut 
påmin-nelser till dem det berör. Viktigt att vi fortsätter vara många 
medlemmar för att FUB fortsatt ska vara en stark röst. Anmäl gärna 
autogiro inför nästa år. Blanketter finns på FUBs hemsida.

Forumdans med Sign Up!Dagläger 

Lördag 18 september




