
ANPASSNINGAR EFTER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER 

Våra aktiviteter kommer givetvis att följa de råd som gäller och anpassas efter Corona pandemin. Vi 

kommer att ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Eventuellt kommer vissa av 

grupperna ställas in eller anpassas så att de kan genomföras.  

 

GE ETT BIDRAG - SWISHA TILL  

1236621528 
Stöd vår verksamhet -Allt stöd går till 
FUB:s verksamhet     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta utskick innehåller följande: 
• Bli sponsor – Stöd vår verksamhet 
• Information från föreningens Ordförande 
• Inbjudan till FUB:s Årsmöte 
• Hockey med FUB.  
• Bowlingturnering 
• Intresseanmälan Haverdal 
• Vuxenskolan Dagläger v.33 
• Mitt Val 
• Reportage från Tidningsgruppen 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



GE ETT BIDRAG  

TILL FUB:S VERKSAMHET 

 

FUB Jönköping är aktiv förening med många verksamheter för er medlemmar: 

• Vi driver ett fritidshem för 11 ungdomar mån-fred året runt. 

• Vi har en otrolig fritidsverksamhet med många aktiviteter på programmet, se 

bilaga på höstens program.  

• Vi har en festkommitté som inbjuder till olika ”fester” under året. 

• Vi har en styrelse som träffas regelbundet och tar olika beslut för föreningens 

bästa. 

• Vi har flera kommittéer som bevakar och uppvaktar politiker och tjänstemän i 

olika frågor. 

(Skol och Fritidshems-, boende- fritidsverksamhets- och LSS- kommittéen) 

• Fyrklöverns medlemmar träffas regelbundet och kommer med många bra 

idéer till styrelsen och kommittéer. 

• Vi har flera anställda som gör ett bra jobb för föreningen och er medlemmar. 

 

Allt detta kostar pengar att driva och vi söker ständigt bidrag från olika håll, 

kommunen, olika fonder, medlemsavgifter, vi tar avgifter för våra aktiviteter, mm. 

 

Vi ser gärna att fler kan bidra till att förbättra föreningens ekonomi framöver. Ett sätt 

kan vara att SWISHA ett bidrag på telefon 1236621528. 

 

Eller varför inte berätta för vänner och bekanta att när jag fyller år, går i pension mm 

att sätt in en peng på FUB:s swishkonto istället för blommor eller presenter.      

Många bäckar små… 

 

 

PS 

Har du inget swishkonto ring Martin Johansson så kan han ge förslag på andra sätt 

du kan bidra till föreningens ekonomi. 

 

 

Hälsningar / Frågor 

P-I Bertilsson tel: 0705-17 53 36 mail: pi.bertilsson@tellia.com  

Martin Johansson  tel: 036-13 59 42   mail:martin.johansson@jonkoping.fub.se 

 

 



Ordförandebrev februari 2022 

 

God fortsättning till er alla medlemmar, anhöriga, samarbetspartners och alla ni andra som 

får detta utskick. Trots allt som händer runt omkring i såväl vår närmiljö som i världen i stort 

vill FUB-föreningen i Jönköping se framåt mot just en GOD FORTSÄTTNING. Efter ytterligare 

ett år i backspegeln med restriktioner och regler för hur vi ska vara i vårt vardagliga liv ser vi 

framåt i positiv anda med att sätta igång alla aktiviteter nu när restriktionerna tas bort. 

Härligt!                  

FUB i Jönköping har lyckats mycket väl under föregående år med vår vilja att aktivera våra 

medlemmar i givande aktiviteter i en bra social miljö. Visserligen gick inte allt som var 

planerat att genomföra under året men det mesta fixades inom alla möjliga ramar som vi var 

tvungna att ta hänsyn till. Stort TACK till er alla som accepterat detta och ställt upp på de 

förändringar som vi varit tvungna att göra. Och lika stort TACK till vår personal på FUB-

gården som fått trixa och fixa för att allt ska fungera. Finns bara viljan löser vi det mesta 

tillsammans och utvecklar vår fina FUB-förening ytterligare. 

Nu är vårens programaktiviteter igång, även om vi fick skjuta lite på starten. Och utan 

restriktioner kör föreningen nu på och hoppas att vi allt eftersom kan öka på aktiviteterna.  

Länsdanserna är, än så länge, inställda under våren men mycket finns i vår lokala verksamhet 

att aktivera sin med. Och LÄNS-tipset, där vi utmanar alla medlemmar i länet på 

gemensamma frågor, fortsätter vi med under våren. Det kommer också info om vistelsen i 

sommar på sommargården Talldungen i Haverdal där man kan anmäla sitt intresse om att 

deltaga på någon av perioderna i sommar. Observera att det endast är en intresseanmälan 

och att beslut om att genomföra denna aktivitet tas senast i början av maj månad, allt 

avhängt av på vad som går att genomföra på ett säkert sätt. 

Nu är det också snart dags för FUB-föreningens årsmöte 2022 och i år kommer detta, till 

skillnad mot telefonmötet förra året, att hållas på FUB-gården. Anmälan till årsmötet, som är 

lördagen den 5 mars kl. 13.00, görs till FUB-gården enligt utskickad kallelse. Varmt välkomna 

till detta årsmöte! 

Styrelsen och vår personal arbetar hårt för att skapa förutsättningar för ett aktivt socialt liv 
för våra medlemmar. Det är många som hjälper till på olika sätt men ibland slutar någon 
eller några av olika anledningar. FUB-föreningen i Jönköping behöver alla som kan och har 
intresse av att utveckla vår verksamhet och jag vill be er alla att tänka till om inte just Du kan 
bidra med Ditt kunnande i föreningslivet tillsammans med oss, det finns plats för alla. Ju fler 
vi är, desto enklare och bättre kan vår förening fortsätta arbeta med sitt meningsfulla 
arbete. Tveka inte att höra av dig till gänget på FUB-gården vare sig om du vill bli medlem, 
om du inte redan är det, eller vill vara med oss och jobba i någon kommitté. Du behövs! 

 

Det är en GOD FORTSÄTTNING för alla! 

VAR RÄDDA OM ER! 

Med vänliga hälsningar/Matz 

 



Kallelse och Inbjudan  

Välkommen till FUB-föreningens 

 

ÅRSMÖTE 

Lördagen den 5:e mars 2022 kl. 13.00-15.30  

Årsmötet hålls på FUB-Gården 

                        

 

 

13.00 Vi äter till tillsammans 

FUB bjuder på smörgåstårta, kaffe och kaka 

 

14.00 Årsmötesförhandlingar 

Förhandlingarna beräknas vara färdiga vid 15.30. 

 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga fr.om 28 februari.  

Att laddas ned på www.fubjonkoping.org.   

Eller att avhämtas på kontorstid på FUB-Gården. (09.00-15.00)  

Handlingarna kommer även att finnas på plats den 5:e mars.  

 

Anmälan 

Ring eller maila till FUB-Gården 

Tel: 036-13 59 42  Mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se 

 

 

Välkommen till vårt Årsmöte! 

Styrelsen FUB-föreningen i Jönköping 

http://www.fubjonkoping.org/
mailto:martin.johansson@jonkoping.fub.se


HOCKEY 

Onsdag den 16 mars kl. 19:00 
 
 

Häng med när FUB går till Husqvarna Garden och hejar fram 
HV 71 när de möter Mora. HV 71 har gett oss 20 biljetter.  

 OBS! Först till kvarn (Endast 20 biljetter). 
 Mer information kommer till dem som anmält sig. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anmäl er till FUB-föreningen 036-135942 
Eller mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se 

 
 
 
 

 

Denna aktivitet  
är gratis! 

Hej! Du behöver 
anmäla dig till 
denna aktivitet. 



Vill du vara med på FUB:s? 
 

BOWLING 
TURNERING 

 
Lördag den 14 maj 

på Bowling City i Jönköping 
 
 

Pris:  200kr/deltagare 
I priset ingår 4 Bowlingmatcher och tacobuffé 
inkl. måltidsdryck.  
Alla deltagare får Medaljer!!! 
 

Tid:  10.00-14.00 (samling 9.30) 
  Information om dagen kommer separat. 
 

Anmälan: Senast Måndagen den 2 maj 
  FUB gården 036-135942 

Meddela vid anmälan om personal/ledsagare/förälder 
också vill äta. Pris 100kr.  
 
 

 



 
 



 





Reportage från Tidningsgruppen  

__________________________________________________________ 

Intervju med tidningen UNIK 

Onsdagen den 12 januari fick jag besök på rådhuset 
café utav en som heter Magnus Carlstedt som är 
redaktör för tidningen UNIK. Han ville göra ett 
reportage med mig bland annat om min dagliga 
verksamhet som kommer komma ut i nästa nummer 
av UNIK. Jag tyckte intervjun gick jättebra och många 
bra frågor som ställdes. Det som också togs upp var 
habb ersättningen och lönebidragsanställningen för 
dom som jobbar inom daglig verksamhet bland annat. 

 

Skrivet av Mattias Melin i fyrklöverns tidningsgrupp. 
 
 
 

Min bästa vän Gerd. 
 

Jag har intervjuat min bästa vän Gerd. Vi lärde 
känna varandra för många år sedan när vi 
jobbade tillsammans på Ekhagen. Vi var också 
arbetskamrater på Samhall. Vi är på träffpunkten 
tillsammans och på kvällarna brukar vi prata i 
telefon. 
 

Gerd Claesson är 71 år och tycker om att vara ute. Hon gillar 
trädgårdsarbete och gå promenader. Lyssnar mest på dansbandsmusik, 
gärna Sven-Ingvars. 
Gerds favorit tv-program är Morden i Midsomer. Hon gillar all mat och 
idag skulle Gerd äta fisk. 
Gerd minns speciellt resan till Polen med FUB. ”Det var en rolig resa”. 
Hon tycker om FUB för att de ordnar så mycket och man får komma dit 
och träffa andra. 
 

 

Skrivet av Ingegerd Karlsson, fyrklöverns tidningsgrupp.  

________________________________________________________ 



Reportage från Tidningsgruppen  
 

Öppet hus på Engelbrekt 30/11-2021 

 
Det ha varit öppet hus på Engelbrekt. Det kom 
många besökare. Röda mattan var utrullad. 
Jag går runt och visar några grupper matsalen, teater 
och musikrummet och vi tittar på badkar med bollar. 
Vi ska värna om arbetsmiljön. Vi jobbar med 
stressmätare och trivselregler. Visade bilder från 
Engelbrekts renovering. Vi säljer varor också. Jag 
köpte en fin tomte från Engelbrekt. 
Vi fick en fin blomma. På Majvallen finns nu ett nytt 
bubbelbad. 
 
 
Skrivet av Karin Johansson, fyrklöverns tidningsgrupp. 
 

 

Tankar från PGJ 

Vi har haft detta för länge nu. Inte mera, det räcker. 
Har varit mycket tråkigt, trötta och hopplöst. Vi kunde 
inte träffas ute då det har hållit på i två år. Öppna allt 
nu som vanligt. 
 
Ännu bättre är ljusa, ljusa tider. Det är bättre, mycket 

bättre och det blir ännu bättre. För det är bra, solen värmer mycket.  
 
Jag skulle ha något bra jobb ute, fast jobb åt mig. Olika jobb, nya 
uppgifter. Fint jobb, olika uppgifter. Inte för mycket 
raster. 
 
Bingolotto 
 
Det är inte kul att spela Bingolotto mer. Det ska finnas 
mera vinster, då har man tur. Man har förlorat på det, 
mycket tråkigt. Man får göra annat istället. 

 

Skrivet av Per G Jansson, fyrklöverns tidningsgrupp. 

_______________________________________________________



 


