
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta utskick innehåller följande: 

 

• Bli sponsor – Stöd vår verksamhet 
• Information från föreningens Ordförande 
• Inbjudan till FUB:s Årsmöte 
• Hockey med FUB 
• Konsert med Måns Zelmerlöw 
• Prova på Padel 
• Lisebergsresa 
• Ädelfors folkhögskola – Vårkurs 
• Påskläger i Småland  
• Intresseanmälan Haverdal 
• Reportage från Tidningsgruppen 
• Beställ FUB Jönköpings föreningskläder 

 
 
 

GE ETT BIDRAG - SWISHA TILL  1236621528 
Stöd FUB:s verksamhet !                                                                  Allt s                                        



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 varje vecka. 

• 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- kommittén) 

• 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 2023 
 

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

andra som får detta utskick. Precis så började jag även förra årets första hälsning 

vilket jag gör även detta år och, ja, det blev verkligen en GOD 

FORTSÄTTNING på 2022.  FUB föreningen i Jönköping kan se tillbaka mot ett 

fantastiskt år som kröntes med att vår fina förening utsågs av FUB Sverige till 

2022-års FUB förening. Mycket hedrande och roligt!  

Ni medlemmar kommer med tips om vad ni vill göra och tycker om, resor, läger, 

aktiviteter m.m. Vår duktiga personal fixar och donar för att allt ska klaffa 

tillsammans med de härliga gruppledarna som finns med på alla aktiviteter. 

Bakom detta står styrelsen för att, tillsammans med medarbetarna på FUB-

gården, se till att ekonomi och det administrativa arbetet i föreningen ska klaffa. 

Tillsammans är vi verkligen ett härligt lag! Vi har en jättebra grund att stå på 

och tillsammans ska vi fortsätta att utveckla föreningen.  

Nu är årets programaktiviteter igång, aktiviteter som förhoppningsvis ska passa 

alla medlemmar. Och med vår- och sommarprogrammens aktiviteter framför 

ögonen känns det som om pandemin var för länge sedan, det ser ut som 

”vanligt” igen. Härligt! 

Ett år går fort och nu är det åter dags för föreningens årsmöte. Lördagen den 4 

mars är datumet för detta på FUB-gården och all information om årsmötet finns 

i den utsända kallelsen. Varmt välkomna till detta årsmöte där vi i år naturligtvis 

är lite extra stolta över utmärkelsen för 2022-års FUB förening! 

Styrelsen och vår personal fortsätter vårt arbete med att skapa förutsättningar för 

ett aktivt och gott liv för våra medlemmar. FUB-föreningen i Jönköping behöver 

alla som kan och har intresse av att utveckla vår verksamhet. Just du kan säkert 

bidra i vår fina förening tillsammans med oss. 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 eller till någon av oss i styrelsen vare 

sig om du vill bli medlem, om du inte redan är det, eller vill vara med oss och 

jobba i föreningen. Alla behövs! 

Stort tack för ett fantastiskt 2022!! 

 

 

VAR RÄDDA OM ER! 

Med varma hälsningar/Matz 

 





 

 

HOCKEY 

 

Häng med när FUB går till Husqvarna Garden och hejar fram HV 71 

när de möter Skellefteå.  

Tisdag den 7 mars kl. 19.00.  
 

Vi har 30 platser på läktaren.  

Behöver du extra stöd innan, under och efter matchen måste du ha 

med dig någon som kan hjälpa och stötta dig. 

 

 Mer information kommer till dem som anmält sig. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmäl er till FUB-gården Tel: 036-135942 

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

Hej! Du behöver 

anmäla dig till 

denna aktivitet. 

mailto:martin.johansson@jonkoping.fub.se


 

 

KONSERT 
Lördag den 18 mars kl. 19:30 på SPIRA 

Vi har 10 platser och 2 platser på handikappsektionen (Obs! Egen 

personal behövs till dessa 2 platser).  

 

Pris: 350 kr  
(ord.pris 580kr inkl. Serviceavgift och garderob) 

 

Först till kvarn! 
 Mer information kommer till dem som anmält sig. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Måns är ständigt aktuell och medverkar också i årets upplaga av TV4’s Så Mycket 

Bättre där han tolkar några av våra stora svenska artister. Hittills har han släppt 

låtarna “Faller” som är en tolkning av Molly Hammars “Tell Her” och “Sober”, en 

tolkning av Norlie KKV’s “Mer för varandra” och Hatar Dig” som är Daniela 

Rathanas stora låt. 

”Det ska bli så otroligt kul och fint att se Måns ihop med sitt grymma band på 

konserthus- och teaterscener runtom i Sverige. Det blir en fantastisk möjlighet att se en 

av våra absolut mest folkkära artister i ett intimare format.” säger Ida Helmerson på 

Paraply. 

 

Anmäl er till FUB-gården Tel: 036-135942 

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

Hej! Du behöver 

anmäla dig till 

denna aktivitet. 

mailto:martin.johansson@jonkoping.fub.se


 

Prova på 

PADEL 
med FUB 

 

 

 

Nu har du möjlighet att prova på Padel med FUB. Tycker du det låter 

kul så är detta en aktivitet för dig. 
 

Ledare från FUB finns på plats och tar emot er när ni kommer. 

 

Mer information kommer till dem som anmält sig. 

 
 

Datum:  Lördagen den 18 mars 

Tid:  10.00-11.30 

Plats:  RC Sport  

  Mässvägen 6, Racketcentrum 

Anmälan:  Till FUB-föreningen senast 9 mars 

Tel: 036-135942 

   
Medtag inomhusskor och vattenflaska. 

Rack och bollar finns att låna.  

Denna aktivitet är gratis! 

Hej! Du behöver 
anmäla dig till 
denna aktivitet. 



Dagsutflykt till 

LISEBERG 
 

Lördag den 20 maj 

 
Lördagen den 20 maj åker vi till Lisebergs nöjespark. Vi kommer att 

åka karuseller, spela chokladhjulen och mycket annat roligt. 

Det kommer bli en hel dag fylld med skojiga händelser. 

 

Mer information kommer till dem som anmält sig. 

 

Deltagare: Resan är för alla åldrar. 
Behöver du hjälp för att ta dig i och ur en attraktion, eller 

som stöd under åkturen och vistelsen måste du ha med 

dig någon som kan hjälpa och stötta dig. 

 

Pris: 400 kronor. I priset ingår resa och entré. 

Kostnad för åkband tillkommer för deltagare. 

 (300 kr för ledsagare/personal för resa. Ingen 

kostnad för entré och åkband). 

 

Resa:  Vi åker tillsammans i buss som har plats för ca 50 

deltagare. 

 

 

   Vi ses!  
 

 

Anmäl dig senast onsdag den 19 april  

till FUB-gården Tel: 036-135942   

Mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se 







Observera att för sommaren 2023 gäller: 

Ankomst: måndag 15.00 (inte tidigare) 

Avresa: söndag 13.00 (efter lunch) 

Anmälningsblankett beställs/hämtas 

ut på FUB-gården. 

 
Jönköpings Länsförbund FUB 

Inbjudan och intresseanmälan till länsförbundets 

sommargårdsverksamhet vid Talldungen, Haverdal 2023. 
 

Länsförbundet FUB ordnar även i år särskilt tillrättalagd lägervistelse för ungdomar och 

vuxna personer med utvecklingsstörning vid sommargården Talldungen i Haverdalsstrand 

utanför Halmstad. För de praktiska arrangemangen ansvarar länsförbundets styrelse för. 
 
 

Vistelseperioder: 
Vistelsen vid Talldungen sommaren 2023 omfattar 2 stycken 1 eller 2-veckorsperioder. Vi 

kan erbjuda i år deltagande under följande perioder: 

 

1:a perioden vecka   27-28     3/7-16/7 

2:a      :     :         29-30    17/7-30/7 
 

Under varje period bereds plats för 16 – 20 gäster.  

 

Vid för lågt deltagande, färre än 30 st. ansökningar, ställs sommarverksamheten in enligt 

styrelsebeslut.  

Bekräftelse skickas ut under vecka 15.  

Anmälan är bindande efter du har fått din bekräftelse. Blir du sjuk, kräver vi 

läkarintyg och en avgift på 300: -tas ut som en avbeställningsavgift. 

 
 

Avgifter 2023: 
Egenavgiften för 1 veckas vistelse är fastställd till 4100 kronor per deltagare, för 2 veckors 

vistelse är egenavgiften 7900 kronor per deltagare. 

 

Deltagare kan söka lägerbidrag som en LSS-insats hos respektive kommun. Bidrag kan 

också sökas från andra fonder eller bidragsgivare. 

Skicka gärna in bifogad ansökningsblankett till din LSS-handläggare 

För medföljande assistent gäller samma avgift.  

 

Resor till och från Haverdal: 
Varje deltagare ansvarar för sin egen resa och vi 

rekommenderar samåkning med exempelvis riks-

färdtjänst eller annan transport.  

 
 

Vi välkomnar din intresseanmälan senast 31/3–2023, och ansökan skickas till:  

Agneta Lindberg Fasanvägen 5 574 50 EKENÄSSJÖN  

      

Frågor rörande sommargårdsverksamheten: maila gärna i första hand till: 

Agneta Lindberg  agnetalindberg62@hotmail.com       

Gert Iwarsson       gert.iwarsson@telia.com               

 

Arrangör 

Länsförbundet FUB i Jönköpings län 

mailto:agnetalindberg62@hotmail.com
mailto:gert.iwarsson@telia.com


Reportage från Tidningsgruppen  

 

Läsdans i Huskvarna 
 
Detta var en lyckad kväll. Under kvällen intervjuade jag bandets sångare, 
Kennet. Bandet som spelade på dansen hette Elvis Lives. 
 
-Hej Kennet. Hej! 
-Hur länge har ni spelat? I 15 år. 
-Något speciellt minne från eran karriär? 
Huskvarna parken med Länsdansen. 
-Hur många spelningar har ni per år?     
Mellan 8-10 stycken. 
-Kan man boka er till födelsedagsfester?        
Ja, det kan man. 
-Vem startade eran orkester? Jag, Kennet Carlsson. 
 
 
 

FUB Jönköping, årets FUB Förening 
2022 
 
I november var jag uppe i Stockholm på FUB 
möte med Inre Ringen och skickade en 
nominering till att FUB Jönköping skulle bli 
nominerad 2022. Min handledare hjälpte mig att 
skriva nomineringen. 
 
Den 20 januari fick jag reda på att FUB Jönköping blev årets FUB förening 
2022. Ordföranden för FUB:s förbundsstyrelse och ordföranden för Inre 
Ringen Sverige kom ner till FUB-gården och lämnade en check på 10.000 kr 
och blommor och diplom. 
 
Detta känns väldigt hedrande för mig och jag är stolt över att vara medlem i 
FUB Jönköping. 
 
 
 
 
 
Skrivet av Mattias Melin i fyrklöverns tidningsgrupp 
 



Reportage från Tidningsgruppen  

 

Utflykt till Ullared 
 
Måndagen den 30 januari åkte jag och några vänner till Ullared med 
Eurobuss. Bussen gick klockan 07.00 och vi blev upphämtade utanför 
Fabriken, hemma där jag bor. Vi hade med oss fika som vi fikade på bussen. 

Det var inte mycket folk så vi slapp stå i kö. 
När vi kom fram handlade jag lite innan vi 
käkade hamburgare till lunch i sportbaren.  
Sen fortsatte jag att handla. Jag köpte två 
nya plånböcker, målarbok och kläder. De har 
billiga priser i Ullared på en del saker. 
Jag såg Ola-Conny men hade fullt upp med 

att jobba. Innan vi åkte hem fikade vi i Sportbaren.  
 
Jag rekommenderar att åka till Ullared i januari eller 
februari månad. Då är det inte så mycket folk och lugnare 
i butiken. Bussresor är trevligt. 
 
 
Skrivet av Ingegerd Carlsson i fyrklöverns tidningsgrupp 

 

 

Årets första Läsdans var i Huskvarna folkets Park.  
 
Lördag den 14 januari. Vi har längtat att få dansa i Huskvarna Folkets Park 
igen. 
 
Dansa och bugga hela natten lång. Det var bästa köttbullesmörgåsen och 
kaffe till. Sen köpte jag lotter. Det var jätteroligt. Det var bästa orkestern och 
den hette ELVIS LIVES. Underbar orkester med världens bästa personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrivet av Karin Johansson, fyrklöverns tidningsgrupp 

 



Reportage från Tidningsgruppen  

 

Dans i Huskvarna Folkets Park 14 januari 
 
Lördagskväll på Huskvarna Folkets Park. God fika, orkestern spelade upp 
till dans så mycket bra underhållning. Mycket skön stämning var det och 
alla var glada och trevliga. Lotterier också, allt 
var bra. Nöjda och glada och alla tyckte det var 
härlig skön kväll. Det var mycket bra tycker vi 
alla. 
Man ska träffas och umgås oftare, mycket mera.  
Jag tycker man ska träffas mera. 
 

HV71 
 

Vad gör HV71 för något. Ni måste skärpa er, se till 
att spela istället. Vi är era fans, det 
är dags nu att visa, det måste ni. 
Snart är vårat lag igång igen. På is 
och vinna allt igen. Heja HV71! 

 
 
 
Skrivet av Per G Jansson, fyrklöverns tidningsgrupp 

 



   

 

Nu har du möjlighet att beställa FUB Jönköpings föreningskläder!  
FUB loggan kommer att finnas på vänster sida, fram.  

(Behöver du prova ut storlek har du möjlighet att göra det på FUB-gården. 
Meddela innan du kommer).  

Du betalar med swish eller kontant när du hämtar ut din beställning. 
 

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

 
 

 

      
     

      
      
  

Fullzip Hoodie 
500kr 

Finns i stl. S-XXL 

Hoodie 
500kr 

Finns i stl. S-XXL 

T-shirt  
60% polyester, 40% bomull 

280kr 
Finns i stl. S-XXL 

Fullzip 
500kr 

Finns i stl. S-XXL 

Funktions T-shirt 

280kr 
Finns i stl. S-XXL 

mailto:martin.johansson@jonkoping.fub.se


 


