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Hej alla medlemmar i FUB i Örebro län!  
 
Snart är det Midsommar! Eller har den kanske redan varit? Men … 
 
den här våren har inte varit som alla andra. Ingenting är sig likt och FUB lokalföreningarna i Örebro 
län har tvingast ställa in allt roligt vi hade tänk skulle hända under våren och sommaren. 
 
Riksförbundet FUB fick till och med ställa in sin stämma i maj eftersom man inte får träffas i en så 
stor grupp. Många av oss har också fått lära oss hur man kan ha möten via datorn över nätet.  Allt är 
inte så lätt. Vi har försökt att informera på FaceBook sidan om vad som händer men det är inte heller 
alltid så lätt för alla att förstå. 
 
Så därför har vi i länsförbundets styrelse bestämt att göra en tidning och skicka ut till alla medlemmar 
i länet. Vi hoppas att ni ska tycka det är kul att se lite gamla bilder och annan information och få lite 
tips på vad andra gör och kanske bli nyfiken att göra något.   
 
Här finns också en inbjudan till en spännande förläsning i november på sidan 11 som vi hoppas ska 
intressera många, särskilt anhöriga så sprid det gärna! Kanske kan vi också dansa på Säborgs 
danskola i höst som vi hade planerat att göra under våren. 
 
Ni ska också veta att vi som sitter i länets styrelse och i lokalföreningarnas styrelser tänker mycket på 
er medlemmar och undrar hur ni har det i era boenden, skolor, dagliga verksamheter och i era 
familjer. Vi välkomnar också nya medlemmar och om du lägger till en familjemedlem som ny medlem 
får du en trisslott som vi skickar till dig se sidan 9. 
 
Men mest av allt hoppas vi att ni alla fått vara friska och när den här Corona pandemin är över ska vi 
kunna ses som vanligt igen. 
 
Militza som många av er känner kommer att gå i pension under sommaren. Vi vill tacka henne för allt 
arbete hon gjort under alla sina år på länsförbundets kansli. Vi hoppas att hon kommer att finnas 
kvar som en resurs för oss som arbetar vidare med FUB viktiga arbete. 
 
Nu önskar vi er alla en trevlig sommar! 
 
Många hälsningar från länsförbundets styrelse 
 
 
  
 
Vilka är det då som arbetar i styrelsen för FUB Örebro län egentligen? 
 

Vi ställde några frågor till ledamöterna i styrelsen för en kort presentation. Här är några svar 

 Vad heter du?  Var bor du?  Vem är du?  Vilka är dina hjärtefrågor 
 
 

Jag heter Carin Fremling och är ordförande i länsförbundet och tillhör 
Örebros lokalförening och Borlänges lokalförening. Jag och min familj 
har bott 30 år i Dalarna nu bor vi på Vinön. Vi har tre vuxna barn och 
vår son Jens som är 40 år har Fragil-X och en utvecklingsstörning och 
autism. Nu är jag är pensionär, jag har tidigare arbetat som 
lågstadielärare. Jag har alltid varit intresserad av skolfrågor och 
senare även dagligverksamhet, sjukvård och boende. Nu för tiden 
tycker jag att det är viktigt att bevaka allt som rör LSS-lagen. 


