
L I D I N G Ö

VI TYCKER ATT ALLA 
SKA FÅ VARA MED! 

FUB Lidingö är en lokal förening som arbetar 
för att barn, ungdomar och vuxna  

med utvecklingsstörning ska ha rätt till aktiva, 
meningsfulla och stimulerande liv.



Vad gör FUB Lidingö?

Vår främsta uppgift är att aktivt bevaka de  
utvecklingsstördas och de funktionsnedsattas  
intressen här på Lidingö.

Genom att samverka kan vi påverka och utveckla  
– det har varit FUB Lidingös viktiga uppgift i över  
50 år nu!

Våra fokusområden är:
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skola, fritid, 
arbete och 

boende
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I Samverkansmöten och Tillgänglighetsråd  
bevakar vi våra medlemmars intressen och  
rättigheter.

Vi är de våras röst i dialog, i påverkan och i  
samverkan med Lidingö Stad.

Vi arrangerar dialogträffar mellan våra  
medlemmar och Stadens tjänstemän och politiker.

Vi sprider information om aktuella frågor som 
berör vår grupp på Lidingö.

FUB Lidingö utgör ett starkt nätverk med gedigen 
erfarenhet och kunskap om hur det är att leva med 
utvecklingsstörning i allmänhet och på Lidingö i 
synnerhet.

Tillsammans utvecklar vi vårt nätverk där du kan 
finna gemenskap, få tips och idéer. Det kan kännas 
bra att få stöd när en ny fas i livet kommer, som till 
exempel att när skolan börjar eller det blir dags att 
flytta hemifrån.



FUB Lidingö – Nåt för dig?

Som medlem i FUB Lidingö kan du vara med och 
påverka hur stöd och insatser utformas för de våra, 
både direkt och indirekt.

Delar du vår grundsyn om alla 
människors rätt till ett bra liv?

Har du själv en utvecklingsstörning 
eller någon inom din nära krets?

Vill du vara med i vårt nätverk?

Vill du stötta vårt arbete?
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Bli medlem i FUB Lidingö!

Du får tillgång till ett lokalt nätverk med samlad  
erfarenhet vad gäller påverkan och kontakt med 
politiker och tjänstemän i både kommun och  
landsting.

Du får en mötesplats där du kan träffa andra i  
liknande situation, få tips idéer och stöd. 

Via RiksFUB och våra systerorganisationer i  
regionen får du tillgång till:

• FUBs medlemsrådgivare och ombudsmän.

•  FUBs förbundsjurist vid juridiska frågor. 

•  Medlemstidningen UNIK (6 nr/år).

•  Möjlighet att teckna försäkringen 
 UNIK – speciellt anpassad för personer   
 med särskilda behov. 

•  Tillgång till FUB-arrangerade aktiviteter   
 inom Stockholmsområdet.  

Välkommen att bli medlem 
– du med – varje medlem är viktig 

 och gör skillnad!
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FUB Lidingö  
– en lokal förening och  

ett aktivt arbetande nätverk  
som bevakar intressen för  

och stöttar personer  
med utvecklingsstörning  

som bor på Lidingö. 

08-520 27711
fublidingo@gmail.com 

www.fublidingo.se

       @FUBLidingo

Vi är en del i intresseorganisationen  
Riksförbundet FUB. 

L I D I N G Ö


