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Fortsättning; 
Vilka är det då som arbetar i styrelsen för FUB Örebro län egentligen?                                                                                 
Här kommer några till. Vi får fylla på med de övriga senare. 

 
 
Hej! Jag heter Veikko Linko och bor i Sannahed med min fru. 
Sitter med i LänsFubs styrelse och även i Sydnärkes Fub. 
Hjälper till vid olika aktiviteter som till exempel, Folkrace, danser och 
Hjälmargårdslägret 
 

 
Hej! Jag heter Gudrun Isén och är ny suppleant. Jag bor på landet i Kårstaö 
som ligger vid Långensjöarna. 
Numera är jag pensionär. Har jobbat som sjuksköterska och pastor. När jag 
fick vara sjuksyster för LSSboendena tyckte  jag att det var det bästa jobb jag 
haft! Där fanns så härliga människor! 
Jag vill jobba för att alla vi med olika funktionsvariationer ska veta och känna 
hur fina och härliga vi är!     
 

 
Jag heter Margareta Wiklund. Jag bor tillsammans med 
Lennart i Förlunda i utkanten av Örebro. Sedan några år 
tillbaka är jag pensionär och då blev jag ordförande i FUB 
Örebro. Jag har tre vuxna söner. Många av er har säkert träffat 
Jonas som är äldst. Vi har varit med i FUB sedan Jonas var liten. 
Jag tycker det är jätteviktigt att vi kan träffas och ha roligt 
tillsammans. Men det är minst lika viktigt att vi har ett bra 
samarbete med kommunen och Regionen.  För att det ska bli 
bra, är det viktigt att få med fler i Inre ringens arbete.  
 

 
Jag heter Marianne Kumlin och bor i ett radhusområde i Örebro. Jag är 
pensionär. Under mitt verksamma arbetsliv har jag till största delen arbetat 
som förskolechef. Att vara med i FUB ger så mycket glädje och gensvar från 
alla som deltar i våra aktiviteter och samlingar. Det ger ”lön” för arbetet. En 
viktig fråga att väcka är utbildning av personal. Att införa adekvat utbildning 
för all personal inom Boenden och Daglig verksamhet skulle höja både status 
och kvaliten och gynna både servicemottagare och personal. Men det är väl 
en önskedröm. 
 

 
 
Hej! Jag heter Eva Lundgren och bor i kumla. Jag sitter med i Sydnärkes 
FUB och i Läns-FUB. Jobbar med olika aktiviteter för våra personer. 
Tycker att det viktigt att jobba för att alla personer har sina rättigheter 
i samhället. 
 
 
 


