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AKTIVITETER VÅREN 2020 
 

 
 

FUB Kungälv 
Kongahällagatan 118, 442 38 Kungälv 

OBS! Ingång från Christian IV:s väg 
E-post: fubikungalv@gmail.com 

Hemsida: fub.se/lokalt/fub-kungalv  

mailto:fubikungalv@gmail.com
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Läs här om vad som kommer att hända i Kungälv under våren. Även några  
aktiviteter från andra platser har tagits med. 
 

Vi har tagit med aktiviteter som FUB Kungälv gör. 

Vi har också tagit med aktiviteter som andra gör. 
 

Kom med som medlem och gå med i vår maillista så får 
du veta när det blir nya aktiviteter. Skicka ett mail till  
fubikungalv@gmail.com och tala om ditt namn och din 
mailadress. 
 

Du kan också följa oss på facebook och på vår webbsida. 

 
 

Om du har idéer om nya aktiviteter, kontakta gärna någon i styrelsen. 

Kontakta också någon i styrelsen om du vill hjälpa till som ledare för  
någon aktivitet. 
 

Behöver du stöd måste du ha egen personal/ledsagare med dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen 
Viveca Arvidson   vice ordförande  0704-979343  vivecaarvidson@hotmail.com 
Sven Bjärsved ersättare 0703-735347 sven.bjarsved@comhem.se   
Lars-Christian Hellgren  ledamot  0727-344748  lchellgren@gmail.com 
Ewa Ottosson ordförande 0731-418083 ewaott@hotmail.com 
Laila Persson  ledamot  0702-132758  laila-brunskar@hotmail.com 
Sara Öhrn ledamot 0772-409461 saraohrn23@hotmail.com 

 

FUB:s föreningslokal Lyckan ligger på 

Kongahällagatan 118 (se kartan) 

OBS! Entrén är från Christian IV:s väg. 

                       

 

Parkeringsplatsen vid Kajan får endast  

användas på kvällstid och helger. Det 

finns möjlighet att parkera på besöks-

parkeringarna vid Kongahällagatan och 

Solhultsgatan 

Parkering vid Kajan 
får användas kvällstid 
och helger

mailto:fubikungalv@gmail.com
mailto:vivecaarvidson@hotmail.com
mailto:lchellgren@gmail.com
mailto:laila-brunskar@hotmail.com
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 Lättlagat 

Vill du vara med och lära dig laga din egen lunchlåda, kvällsmat  
eller fredagsmys. 

Max 4 deltagare och vi träffas fem gånger 

Tid:   Måndagar (kursen startar när 4 deltagare 
  har anmält sig). Tid bestäms på första träffen. 
   

Plats: Lyckan, Kongahällagatan 118  
 

Kostnad:  100 kronor + kostnaden för råvaror 
 

Kontakt:  Ewa Ottosson, 073-141 80 83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enkeljympa 

Enkel, anpassad jympa för ungdomar och vuxna med intellektuell  
funktionsnedsättning. Vi tränar kondition, styrka, rörlighet och kropps-
medvetenhet utifrån dina egna förutsättningar. 

Tid:  Måndagar 16.00 - 17.00. Start 13 januari  

Plats:  Friskis & Svettis, Bultgatan 1, Rollsbo.  

Kostnad:  Terminsavgift: 495 kr/termin  
  Medlemsavgift: 200 kr per år 
 Friskis & Svettis är kontantfria. 
  Lämna därför en faktureringsadress och 
  märk adressen med namn på vem beställningen avser. 
 Medlemmar i FUB Kungälv får automatiskt avdrag med  
  100,- kronor per termin.  
 

 
 
 
 
 

 

Lagunen 

Det är många som vill bada och vi kan tyvärr inte få fler tider på Oasen.  
I vår kommer vi att ha tre grupper. Det innebär att du kommer att 
få bada var tredje vecka. Du får besked om vilken grupp du tillhör  
efter du har anmält dig till anderssonlilianviola@gmail.com.  
 

För att vara med på badet måste du vara medlem i FUB Kungälv. 
Eftersom det är begränsat antal personer som får vara i bassängen, ska 
ledsagare endast bada om brukaren behöver ha hjälp i vattnet.  
 

Vill du bada i stora bassängen, måste du köpa en biljett i receptionen. 
 

Tid:  Tisdagar 18.00 – 19.00 var tredje vecka 
  Grupp 1 start 7 januari   
  Grupp 2 start 14 januari  
 Grupp 3 start 21 januari 
  Inget bad på helgdagar   

Plats: Lagunen, Oasen simhall 

Kostnad: Terminskort 200,- kronor. 
  Avgiften betalas till FUB:s bankgiro 5254-0341. 
  Glöm inte ange ditt namn på inbetalningen  
 och att det gäller Lagunen. 

Kontakt:  Lilian Andersson, anderssonlilianviola@gmail.com 

 

mailto:anderssonlilianviola@gmail.com
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Dans för ungdomar  - Phunk 

Kungälvs Kulturskola fortsätter hela detta läsår med dans- och drama-
gruppen Phunk. Här får ungdomar med funktionsvariation chans att 
dansa och spela teater. Vi anpassar undervisningen ifrån dina förutsätt-
ningar och funktionsvariationer. Vi vänder oss i första hand till ungdo-
mar som går på gymnasiet. 
 

Tid:  Tisdagar i anslutning till skoldagen 

Kostnad:  Gratis 

Anmälan:  Mejla kulturskolan@kungalv.se så blir ni kontaktade  
  för mer information. 
  (Intresseanmälan är ej bindande!) 

 
 
 
 
 

 

Drama och teater 

Teater, drama och improvisation på ett lekfullt sätt! Vi träffas  
under 8 tisdagar och utforskar skapande dramatik, gruppövningar 
och teatertekniker med fokus på trygghet, glädje och samarbete. 

Tid: Tisdagar 14 januari – 17 mars 
  (Ej den 11 februari p g a lovvecka) 

Plats:   Carlmarksvägen 4, Älvängen 

Kostnad:  Gratis 

Anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan, 010-3300900 
  (arr:70376) 

Ledare:  Marina Svärd, 073-5869828 

Arrangör:  Studieförbundet Vuxenskolan, Ale Kulturskola 
  och FUB Ale 

 
 
 
 

Bowling 

Bowlingen är öppen för alla medlemmar i FUB Kungälv.  
 
Tid:   Onsdagar 18.00 - 19.00. Start 8 januari 
  Kom senast 17.40 om du ska spela. 
 

Plats: Nordmannahallen 
 

Kostnad:  50 kronor/gång   
 

Kontakt:  Bengt Andersson, 070-512 58 02 

 
 
 
 

Innebandy 

Både ungdomar och vuxna är välkomna. 
 

Tid:  Onsdagar 18.00 - 19.00.  Start 15 januari  
 

Plats:  Gamla Munkegärdehallen 
 

Kostnad:  300 kronor för medlemmar och  
 400 kr för icke medlemmar  
 Avgiften ska betalas till FUB:s bankgiro 5254-0341. 
 Glöm inte ange ditt namn på inbetalningen 
 och att det gäller Innebandyn. 
 

Kontaktperson: Ulf Petterson, 0732-22 18 70 

http://www.kungalv.fub.se/004D4AF4-00802DB0.2/innebandy.jpg
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Musikgrupp 

Musikgrupp i blandade åldrar. Vi sjunger, nynnar, spelar rytm-
instrument, dansar eller bara njuter av musiken tillsammans. 
 

Tid:  Torsdagar klockan 17.00 – 18.00. Start 6 februari. 
 

Plats:  Lyckan, Kongahällagatan 118 
 

Kostnad:   1 .595,- kronor/termin. 
   Medlemmar i FUB Kungälv får 
  subvention med 30,- kronor/gång. 
 

Kontakt:  Anna Sjöstrand, 0703-22 81 69 eller anna@passalen.se 

 
 
 
 

Café Lyckan 

På Café Lyckan kan du fika till självkostnadspris och vara med i  
olika aktiviteter. 
 

Tid:  Torsdagar 18.00-19.30. Start 16 januari  
 OBS! Café Lyckan är stängt de torsdagar det  
 är Träffendans 
 

Plats:  Lyckan, Kongahällagatan 118 
 

Kostnad:  Ta med pengar om du vill fika. 
 

Kontakt: Evalotte Gramatikofski, 0703-98 87 18 
 Anna Engelund, 0722-12 89 10. 
 

Arrangör:  Kungälvs kommun och Medborgarskolan 

 Skepplanda Simhall 

Medlemmar i Ale FUB träffas varje lördag i Skepplanda Simhall för 
att bada, simma och ha trevligt tillsammans. Även medlemmar i 
FUB Kungälv är välkomna i mån av plats. Om du vill vara med , så 
prata med den som är ledare för aktiviteten.   

Tid:  Lördagar mellan klockan 15.00 och 17.00. 
  Start preliminärt 11 januari (ej röda dagar) 

Plats:  Skepplanda Simhall 

Kostnad:  Gratis 

Kontakt: Eva Borgede, 0707-23 26 90 
 

 

 

Biograf Lyckan 

På biograf Lyckan tittar vi på film, äter popcorn och dricker läsk/saft.  
 

Tid:  Fredag 20 mars, 17.30-20.00 
  Fredagen 15 maj, 17.30-20.00 

 

Plats:  Lyckan, Kongahällagatan 118 
 

Kostnad:  20,- kronor för medlemmar i FUB Kungälv. 
 40,- kronor för övriga i mån av plats. 
 Ta med kontanter till entrén. 
 

Anmälan:  Viveca Arvidson på sms 0704-979343  

mailto:anna@passalen.se


6 

 

 

 

Äventyrsgolf 

Välkommen till GolfOasen där du får uppleva Bohus fästning och 
Carlstens fästning i en miljö som är tillgänglig för alla samtidigt som du 
spelar spännande äventyrsgolf. 

Tid:  Alla dagar 10.00 – 21.00 under säsong. 
  Kontrollera öppettider på www.golfoasen.se  

Plats: Intill Oasen Simhall i Kungälv 

Kostnad:   Alla medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning 
  i FUB Kungälv och FUB Ale betalar 20 kronor 
  för dagskort. Ta med dig medlemskortet. 
  Ledsagare gratis. 
  Aktuella priser för övriga, se www.golfoasen.se.
 Betala gärna med kort eller Swish 

 
 

Ytterby All Star 

Ytterby IS tycker att rörelse och fysisk aktivitet är fantastiskt roligt, 
framförallt fotboll förstås, och vill också erbjuda verksamhet för  
barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. 
Detta är en öppen grupp för alla åldrar. Du är välkommen att komma 
och prova på några gånger. 
 

Information:   Gå in på Ytterby IS:s hemsida www.ytterbyis.nu,  
  klicka på Våra lag och sedan på All star. Där kommer all  
  information om tider, priser och anmälan att finnas.  
 

Kontaktperson: Jenny Mattsson, 0737-602227 
 

 
 
 
 

Fotboll 

RUF (Romelanda Ungdoms Förening) har fotbollsträning för ungdomar 
med funktionsnedsättning.  

Tid:  Onsdagar kl 18.00-19.00. Startdatum meddelas  
  senare, preliminärt i slutet av april. 

Plats: Romevi i Diseröd 

Kostnad:   Medlemsavgiften är 250 kronor per termin. 

Kontakt:  Kontakta Katarina 0709-994570, Robban 0703-69 95 48  
  Lena 0705-696850 eller maila kansliet@ruf.nu.  
 

 
Musikcafé med våfflor 

Vi träffas för att äta våfflor och lyssna på trubaduren Emil när han 
spelar och sjunger bohusvisor och mycket annat för oss.  
 

Tid:  Lördag 18 april, 13.00 

Plats:  Lyckan, Kongahällagatan 118  

Kostnad:  20,- kronor för medlemmar i FUB Kungälv. 
 40,- kronor för övriga i mån av plats. 
 Ta med kontanter till entrén. 

Anmälan:  Ewa Ottosson på sms 073-141 80 83 

http://www.golfoasen.se/
mailto:kansliet@ruf.nu
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Dans och musik för barn och unga under 16 år 

Vi utforskar hur olika toner låter genom att spela på plaströr i glada  
färger. Instrumentet heter boomwhackers och spelas genom att slå 
plaströret mot något. Vi tränar dans, skapar egna danser och har roligt 
ihop med härlig musik.  

Det är kulturskolorna i Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet som  
är arrangörer. Barn från Kungälv kommer med i mån av plats. 

Läs mer i STOLTs broschyr på fub.kungalv/lokalt/fub-kungalv. 

Tid:   25 januari och 22 februari, 10.00 – 12.00 

Plats:  Fregatten 1, Stenungsund 

Pris:  Gratis 

Anmälan: Mejla din anmälan till ann-marie.myllykangas@sv.se 
  med namn på deltagaren, telefonnummer och  
  vilken aktivitet det gäller. 

Information:  annika@sprakbussen.se 

 
 
 
 

  
 

Träffendansen 

 
30 januari Fernandoz 
27 februari  Bob Stevens 
26 mars  Jive 
30 april  Chiquita 
28 maj  PHs                 OBS! Kungälvsparken 
 
Se www.traffendansen.se. 

Tid: Klockan 19.00 - 22.00 

Plats: Kvarnkullen (28 maj är dansen i Kungälvsparken) 

Kostnad: Entré 150,- kronor 
 Ta med dig pengar om du vill fika 

Arrangör:  Studieförbundet Vuxenskolan.  

  

 

 

After Work 

Kom och träffa kompisar, dansa och lyssna på musik.  

Tid:  Fredagen den 3 april, 18.00 – 20.00 
  Fredagen den 12 juni, 18.00 – 20.00 
    

Plats:  Lyckan, Kongahällagatan 118 
 

Kostnad:  20,- kronor för medlemmar i FUB Kungälv. 
 40,- kronor för övriga i mån av plats. 
 Ta med kontanter till entrén. 
 

Anmälan:  Karolina Petersson på sms 0705-290016 
  eller mail kvirrus@gmail.com 
 
  Är du anmäld och får förhinder, meddela så har  
  vi möjlighet att lämna platsen till någon annan 
  Begränsat antal platser. 
 

mailto:ann-marie.myllykangas@sv.se
mailto:annika@sprakbussen.se
http://www.traffendansen.se/
mailto:kvirrus@gmail.com
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Forumdansen 

I höst blir det fyra Forumdanser i FUB-huset i Göteborg. 
Mer info om vilka orkestrar som spelar kommer att finnas på 
www.fub.se/lokalt/fub-goteborg/nyheter 
 

Tid: Fredagen 21 februari 
  Fredagen 13 mars 
  Fredagen 17 april 
  Fredagen 15 maj 
 

Plats: FUB-huset, Lillatorpsgatan 10, Göteborg 
 

Kostnad: Entré 80,- kronor 
 Ta med dig pengar om du vill fika 
 

Kontakt:  Lisbeth Andersson, 0736-26 51 00 

 

 

 

 

 

 

Filmen Catwalk – Från Glada Hudik till New York 

I den fantastiska filmen får vi följa Emma Örtlund när hennes dröm  
om att gå på catwalken i New York uppfylls. Tillsammans med  
skådespelarna Ida, Alex, Kitty och Niklas från Glada Hudikteatern  
ger de sig ut på en spännande, rolig och omtumlande resa för att  
förverkliga Emmas önskan om att stå på scen i rampljuset. 

Biograf Trappan kommer att visa filmen på premiärdagen den 
31 januari.  

Som medlem i FUB Kungälv kan du köpa biljett till 
rabatterat pris. 

 

Tid: 31 januari 2020, 17.30 

Pris: 80,- kronor/biljett. En biljett/medlem 

 

Så här gör du för att få rabatten: 
 
  1  Skicka ett mail med ditt namn till 
   till fubikungalv@gmail.com 
   Du kan också smsa till 0721-944194. 
   Skriv då både ditt namn och din adress.  
 
  2 Vi kommer att maila dig ett personligt presentkort  
   på rabatten. Presentkortet lämnar du i kassan  
    på Biograf Trappan samtidigt som du betalar  
   80,- kronor.  
 
   Om du har smsat istället för att ha mailat 
   kommer du att få presentkortet per post.  
 
  3  Biljetten kan endast köpas i biljettkassan 
   på Biograf Trappan. 
   Eftersom detta är en öppen föreställning, kan 
   det vara bra att köpa biljetten i förväg. 

https://www.facebook.com/gladahudikteatern/?__tn__=K-R&eid=ARDiqRq1tGZmD4O7v9rbycneAt4Fx2_EpCk3hmhOMj3YBCPcTwX9JUTL7F5NQWc3NB2VBVUPb03pNE8j&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAHm4vc9N4Z8Mvj_u7m91558XTL5GhtrbwD0nWRW3ALUbmceLc77UGb05kWa7XSTfbqL13Zd7JqY13HjbV66lETFYKz31XJphyOWNCCZNWnmewWcIYEGRqkH_xQybgayxKnkQ16D3DSm3fCDH8GduxTs9gm6kfmPuwU777qxeS0cLyI3cPKYh_cLP4Hsfc8vW4DMGm9MIPmCBz4w17MALdWUANQpDM0fvLIB6FRImlFKws2xCfLmfK9EGWtRE6yUW2nHCd_9C9Yf0huSVkOF7lb0we68lSRvMcNfWoZ4lhhAyS762azwl9l4xdJu6gfjnk3xlRb2eA4qByF-NtBdtCijr67ZPBvu0U91A
mailto:fubikungalv@gmail.com
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Foto:  Marco Feklistoff 

Relaxad performance  

Konsert där alla, oavsett temperament, ålder eller funktion, är välkomna 

att ta till sig musiken på sitt eget sätt. Här finns möjligheter att röra sig 

runt, dansa, sjunga eller bara lyssna. Med musiker ur Göteborgs  

Symfoniker. 

Starta med en fika i vackra Stenhammarfoajén. Caféet med kaffe och 

godsaker har öppet från 13.30. 

Tid: Lördagen den 21 mars, klockan 15.00  
 
Plats:  Göteborgs Konserthus  
 
Kostnad: Vuxna 120 kr, barn 60 kr  
  Reducerat pris för FUB-medlemmar 80 kr 
 
Anmälan:  Biljetter med FUB-rabatt bokas på 
  https://www.gso.se/vanrabatt   
  Övriga biljetter bokas på  
  https://www.gso.se/program/konserter/relaxed- 
  performance-6/2019-03-30-15:00/ 
  Biljetter kan också bokas på 031-726 53 00 
  OBS! Begränsat antal rullstolsplatser. 
 
Arrangör: Göteborgs Symfoniker  

 
 

 
 

 

 

 

Visningar på Göteborgs Naturhistoriska museum 
 

Under våren kommer det att vara tre visningar för personer med  

intellektuell funktionsnedsättning på Naturhistoriska museet.  

Göteborgs Naturhistoriska museum är ett naturhistoriskt museum,  

beläget på en höjd i Slottsskogen alldeles ovanför Linnéplatsen,  

en höjd som tidigare kallats Olivedalshöjden eller Ekebacken. 

Visningarna är kostnadsfria och hålls under tider när det är lugnt  

på museet. Museipedagog Lotta använder bildstöd och tecken som stöd. 

Alla som anmäler sig får ett förberedelsematerial inför visningen.  

Visningarna passar alla som är intresserade av djur och natur.  

Följande visningar och tider är bokade och mer information kommer  

att finnas på https://www.gnm.se/aktiviteter/kalendarium 

 

30 januari, klockan 17 Vinterfåglar och fågelmat (klassrummet) 

12 mars, klockan 17 Skapa med naturmaterial (klassrummet) 

14 maj, klockan 17   Vårfåglar – Spaning i Slottskogen 

 

Anmälan: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se eller 010-441 42 30 

tisdag-torsdag 10.00-12.00  
 

https://www.gso.se/vanrabatt
https://www.gso.se/program/konserter/relaxed-%20%09performance-6/2019-03-30-15:00/
https://www.gso.se/program/konserter/relaxed-%20%09performance-6/2019-03-30-15:00/
https://www.gnm.se/aktiviteter/kalendarium
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Medlemsmöte: 

 – Vad har hänt? Vad kommer att hända? 

På höstens medlemsmöte togs många frågor upp. Vi pratade om brand-
bestämmelser för bostäder, bristen på bostäder, bostäder som inte gav 
utrymme för både soffa och säng, matkassa, mat på DV,  
transporter till och från daglig verksamhet, bristen på information,  
konsekvensanalyser m m. 

För att följa upp dessa frågor och även ta upp nya frågor  
kommer föreningen att bjuda in till ett medlemsmöte i mars. 

Inbjudan och program kommer att skickas ut i februari.   

 

 

 

 

 

Autism – det du behöver veta 

Vårt förhållningssätt styrs av hur vi tolkar beteenden. Vad behöver vi 
veta för att kunna förhålla oss på ett bra sätt? Vad behöver vi veta 
för att tillrättalägga tillvaron så den blir begriplig, hanterbar och  
meningsfull för personer med autism? 

Föreläsare:  Margareta Kärnevik Måbrink 

Tid:  Måndagen den 30 mars, 18.30-21.00 

Plats:  Hörsal 2, Mimers 

Program:  Kommer att skickas ut i januari och kommer  
  också att finnas på föreningens hemsida  
  fub.se/lokalt/fub-kungalv 

Kostnad: Gratis 

Anmälan:  Maila namn på samtliga deltagare till 
  fubikungalv@gmail.com 
   

 

 

 

 

Det kommer mer! 

Håll utkik under våren för det kommer fler aktiviteter. Det kommer att 
bli en vårresa, kanske en festival. Kan redan nu tipsa om Relaxed 
Performance på GöteborgsOperan. 

PRESSTOPP! 
Funkisbåten blir den 7 maj. 
Bokningsbar på Stenas hemsida i 
början på februari.  
 
Ett bra sätt att snabbt få  
information är att bli medlem  
i FUB Kungälv och gå med i  
maillistan. 

Skicka ett mail till  
fubikungalv@gmail.com  
så berättar vi mer 

 

mailto:fubikungalv@gmail.com
mailto:fubikungalv@gmail.com
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