
 

 

 

 

 

Vill du veta mer om föreningen och kanske bli  

medlem? Då kan du kontakta vem som helst av  

oss i styrelsen.  

Ordförande Roger Lindblom.   Tel.031-87 52 22        

E-post:  840lindblom@telia.com  

V. ordf.           Karin Johansson  Tel. 031- 27 82 90     

E-post: karin.joh57@gmail.com  

Kassör  Mikael Jungbjer  Tel. 031-27 97 28   

E-post: mikael.jungbjer@gmail.com  

Medlemsreg Karin Henningsson Tel.031-706 04 52   

E-post: karinh39@hotmail.com  

Ord. ledamot Helena Molker-Lovén Tel.031-776 08 81    

E-post: molkerloven@gmail.com  

Suppleant  Inga-Lill Stenholm   Tel. 031-99 54 54        

E-post: pling.stenholm@gmail.com  

Suppleant Eva Alm    Tel. 031-27 12 23   

E-post: evaalm50@gmail.com  

Suppleant  Susanna Erlic   Tel. 070- 202 90 29   

E-post: svur@comhem.se  

 

 

 

 

 

 

Välkommen till 
FUB Mölndal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här följer en kort presentation av vår förening, vad vi vill  

och gör samt hur du får mer information.  
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FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna 

med  utvecklingsstörning.   

FUB är en opolitisk intresseorganisation som   

arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med   

utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.   

Personer med utvecklingsstörning och deras   

anhöriga är medlemmar i FUB liksom många   

andra som delar vår grundsyn.  

I hela landet är vi drygt 27 000 medlemmar i cirka  

150 lokalföreningar runt om i landet.   

FUB  Mölndal har omkring 130 medlemmar.   

Medlemsavgiften 2015 är 200 kr för huvud-  

medlem och 60 kr för familjemedlem.  

 

 

 

 

 

 

Intressepolitiskt arbete  

Vår förening har företrädare med vid olika   

samverkans- och dialogmöten tillsammans med   

andra handikappföreningar.   

Vi kallar också till egna möten med politiker och  

tjänstemän i för oss speciella frågor när det är   

behövs.  

Medlemsaktiviteter  
Varje år arrangerar vid en dansafton med 
Barbados.  

I december har vi en stort julbord .  

Vi brukar också ordna en bussresa till något 

intres- sant resmål. Vi har t.ex. varit på Wapnö 

gård och  Ekehagens forntidsby.  

Vissa år arrangerar vi också Jumbo Run.  

Ansökan om medlemskap gör du på Riksförbun-  

dets hemsida: www.fub.se/om-fub/bli-medlem 
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