
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Här i tidningen kan ni läsa om inbjudningar till länets 

gemensamma aktiviter dit alla medlemmar är välkomna!                             

Kom ihåg att anmäla dig! Du är välkommen!   

Nummer 1 

2021 Örebro län 

 

Hej alla FUB 

medlemar i 

Örebro län! 
 

Riksförbundet 

FUB bjöd i år in 

sina medlemmar 

att delta i en 

digital 

konstutställning.  
 

Det här bidraget 

har Ella Rosén i 

Örebro skickat in. 

Bilden kallar hon 

”VAR MODIG 

OCH VÄX” 
 

Fler bilder finns i tidningen! 
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FUB Örebro län    
  
  

Mellringevägen 120 B 
703 53 Örebro 
orebrolan@fub.se 
tel: 019-10 35 61 telefonsvarare  
 

Styrelsen  2020  
Ledamöter 
 

Ordförande    Vice ordförande 
Carin Fremling    Ulf Gustavsson 
Norra Vinön 310    Stolpetorpsvägen  129                                          
715 93 Odensbacken   691 54 Karlskoga 
tel: 070-299 64 04   tel: 070-538 22 60 
carin.fremling@nuinternet.com   fugmontage@telia.com 
 

Margareta Wiklund   KG Andersson 
Förlunda 306    Korsbergsgatan 16 
703 75 Örebro    694 37 Hallsberg 
tel: 070-347 51 84   tel: 070-832 92 79 
l.wiklund@gmail.com   kgmorjan@hotmail.com 
 

Marianne Kumlin    Veikko Linko 
Esbjörnsgatan 112   Hemvägen 2 B 
702 17 Örebro    692 92 Kumla 
tel: 073-678 34 00   tel: 072-007 19 10 
marianne.kumlin@comhem.se   veikkosbil@outlook.com  
 

Lotta Larsdotter Karlsson   Marie Svensson  
Imälvsgatan 8     kassör utom styrelsen 
691 52 Karlskoga    marie@turon.se   
tel: 073-981 80 66    tel: 070-681 97 60 
lotta.larsdotter@fub.se  
 

Suppleanter 
 

Eva Lundgren    Gudrun Isén 
Franzéns väg 12 A   Kårstaö 207 
692 37 Kumla    705 91 Örebro 
tel: 070-779 18 53    tel: 073-504 53 15                            
eva.lundgren@sydnarke-hallberg.fub.se  snisselisnure@hotmail.com  
 

Sandra Johansson 
Mineralvägen 8      
691 45 Karlskoga  
sjohansson230@gmail.com 
     

Ö-ringens styrelse och ersättare för 2019 
 

Ordförande:               Vice ordförande:  
Jan Larsson                Anders Peterson 
Franzéns väg 14 A              Höglundagatan 84 
692 37 Kumla               703 68 Örebro 
tel: 073-923 70 65              tel: 070-569 29 68 
eriljam@gmail.com               anders.peterson@fub.se 
Sekreterare:       
Emelie Lindahl                Moa Gustavsson  Ersättare: 
Örnskölsgatan 79               Fyrvägen 9                                 Kertin Peterson 
703 72 Örebro               691 34 Karlskoga     
tel: 070-307 36 89              tel: 070-330 14 71                                   
emelie.lindahl@orebro.fub.se          

 

Ö-ringen 
2019  

Det här 
är FUB 
Örebro 

läns 
styrelse  

 

 Vi finns också på             
 FUB Örebro Län 

www.fub.se 
Mina sidor  

 
På mina sidor kan 
du som är medlem 

logga in och se 
information om 

ditt medlemskap. 
 

 Skriv in din 
mejladress om den 

saknas där.  
 

Då får du 
Medlemsnytt från 
Riksförbundet en 
gång i månaden! 

Om ändringar 
 

Varje års 
medlemsavisering 
brukar betyda att 

många kommer på 
att de behöver 
ändra något. 

 
Till exempel byta 
adress, ändra god 
man eller lägga till 
fler medlemmar i 

familjen.  
 

Enklast är då att 
mejla till  

 
fub@fub.se. 

 

Är du inte medlem än?  
Då kan du bli det på  

www.fub.se/bli-medlem! 
Det kostar 300 kr  

och 60 kr för familjemedlemmar.  
 

Du kan vara mycket aktiv, eller 
”bara” vara medlem för att visa att 

du vill ha ett samhälle för alla. 

 

mailto:orebrolan@fub.se
mailto:carin.fremling@nuinternet.com
mailto:fugmontage@telia.com
mailto:l.wiklund@gmail.com
mailto:kgmorjan@hotmail.com
mailto:marianne.kumlin@comhem.se
mailto:veikkosbil@outlook.com
mailto:marie@turon.se
mailto:lotta.larsdotter@fub.se
mailto:eva.lundgren@sydnarke-hallberg.fub.se
mailto:snisselisnure@hotmail.com
mailto:sjohansson230@gmail.com
mailto:eriljam@gmail.com
mailto:anders.peterson@fub.se
mailto:emelie.lindahl@orebro.fub.se
http://www.fub.se/bli-medlem
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Livet som vuxen - Vad händer efter gymnasiesärskolan? 

 

Har du frågor och funderingar kring vad som händer efter gymnasiesärskolan? 
Vi vill gärna få ta del av dina funderingar. Vi planerar en informationsserie 
utifrån de vanligaste frågorna.  
  
Tisdag den 11 maj klockan 19:00 – 20:00 ordnar vi ett digitalt möte för dig som 
går årskurs 3 eller 4 på någon gymnasiesärskola i Örebro och dina 
föräldrar/anhöriga. Mötet sker digitalt via Zoom.  
 
Har du en dator med internet kan du vara med. Ingen nedladdning av program 
behövs. 
 

Anmälan 
Anmäl dig genom att skicka ett mejl till någon av Carin/Margareta/Maria så 
snart som möjligt men senast den 8 maj. 
 
Du får ett svarsmejl och länk till mötet skickas dagen innan mötet. 
 

Praktisk hjälp 
Undrar du över hur Zoom fungerar kan vi hjälpa dig att komma igång.  
Skicka ett mejl till Carin eller Margareta i FUB innan du anmäler dig så erbjuder 
vi en genomgång. 
 

VÄLKOMMEN! 
 

FUB Örebro län och Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län 
 
Carin Fremling   carin.fremling@fub.se    
Margareta Wiklund  margareta.wiklund@orebro.fub.se  
Maria Östby  maria.ostby@sv.se 
 

Örebro län 

mailto:carin.fremling@fub.se
mailto:margareta.wiklund@orebro.fub.se
mailto:maria.ostby@sv.se
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Källa:                        2021-03-03 Dnr 9.2-546/2021  
Behörighet och statsbidrag 
 

Pengar för Örebro läns kommuner att ansöka om; 
 

o Askersunds kommun     429 582 
o Degerfors kommun                                     502 703 
o Hallsbergs kommun                                     639 804 
o Hällefors kommun                                     228 501 
o Karlskoga kommun                                  1 261 327 
o Kumla kommun   1 169 927 
o Laxå kommun      201 081 
o Lekebergs kommun                                     283 342 
o Lindesbergs kommun  1 115 086 
o Ljusnarsbergs kommun     182 801 
o Nora kommun      484 423 
o Örebro kommun                                  6 416 316 

 
 

Nu kan kommunerna söka det statliga stödet till habiliteringsersättning 
  

Alla kommuner kan söka ett särskilt extra stöd till habiliteringsersättning för personer som har 
 

                   LSS insatsen daglig verksamhet.  

 
Även i år finns en anpassning till den pågående pandemin och hur daglig verksamhet kan påverkas: 
 

Uppdatering av bidragets villkor med anledning av covid-19 fortsätter även under 2021 
 
Utbrottet av covid-19 har medfört att personer som deltar i daglig verksamhet kan vara hindrade att 
delta i verksamheten. Det kan bero på egen sjukdom eller sjukdom bland personalen. Det kan även 
bero på att kommunen med anledning av risken för smitta inte har möjlighet att erbjuda daglig 
verksamhet eller inte kan erbjuda verksamheten i den omfattning som normalt bedrivs. 
 
För att bemöta detta ändras villkoren för bidraget vilket innebär att bidraget får användas till att 
betala ut dagpenning även om ingen verksamhet kan erbjudas eller att de som annars skulle delta i 
daglig verksamhet enligt LSS inte kan närvara på grund av smittorisk. 
 
 
 
 
 
 

  
 

Varje år uppdaterar Riksförbundet FUB rapporten  

”Fångad i fattigdom?” 
Det är en rapport som beskriver den ekonomiska situationen  
för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Nu finns rapporten också på lättläst svenska.                                                                                                                           
”Fångad i fattigdom?” på lättläst (2021) 
 

www.fub.se/nyheter/fangad-i-fattigdom-pa-lattlast-2021/  

http://www.fub.se/nyheter/fangad-i-fattigdom-pa-lattlast-2021/
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Torbjörn Odlöw, jurist och forskare har tillsammans med FUB skrivit rapporten 
  

”Kunnig, engagerad och tillgänglig – om rollen som ställföreträdare 
för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning” (2021). 
 

- Rapporten ger en aktuell bild av vad ett ställföreträdarskap kan innebära för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. En god man kan vara ett stöd i självbestämmande men också ett 
hinder. Systemet måste anpassas till det moderna samhällets utmaningar och de 
funktionshinderspolitiska målen, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. 
 

- Personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till stöd i att fatta beslut och kunna 
påverka sina liv, säger Christina Heilborn. 
 

Ett bra stöd förutsätter att ställföreträdaren har kunskap om hur det är att ha en intellektuell 
funktionsnedsättning i allmänhet och den enskilda huvudmannens vilja och behov i synnerhet. 
 

Ställföreträdaren behöver också ha kunskap om relevant lagstiftning, till exempel LSS, 
socialförsäkringsrätt, Funktionsrättskonventionen och diskrimineringslagstiftning. 
 
 

Detta vill FUB: 
 

o Samma stöd oavsett var man bor. En nationell myndighet får ansvaret. 
 

o Tydligare krav på ställföreträdare och överförmyndare. 
 

o Obligatorisk utbildning för alla ställföreträdare. 
 

o Höjd kompetens hos överförmyndare. 
 

o Samarbete med organisationer som FUB. 
 
 

Hela rapporten finns att läsa på Riksförbundet FUB hemsida 
 

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/03/kunnig-engagerad-och-tillganglig-2021.pdf 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
      

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/03/kunnig-engagerad-och-tillganglig-2021.pdf
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FUB Örebro  

har haft årsmöte via TEAMS 

En söndag i februari hade FUB Örebro sitt årsmöte. I år fick vi ta hjälp av 

våra datorer för ett möte via TEAMS. Vi var totalt 22 personer som var 

med. Ordförande och sekreterare var i lokalen i Almby församlingshem 

tillsammans med ett par medlemmar. Sedan var de andra med digitalt 

med sin dator, surfplatta eller telefon. Gruppboendet på Lindhultsvägen 

hade fått hjälp av sin personal så att de kunde vara med. 

Som vanligt började vi årsmötet med en minnesstund för de medlemmar 

som har dött. 2020 var ett speciellt år när många fler personer än vanligt 

dog. Det var också speciellt för oss i FUB Örebro att mista två tidigare 

kamrater i styrelsen. Både Britt-Louise Landström och Anita Melin 

lämnade oss under 2020. De har båda arbetat energiskt för FUB under 

många år. Anita Melin blev medlem i FUB redan 1959. Sedan hon flyttade 

till Örebro har hon varit med om att bland annat planera och genomföra 

många länsdanser. Hon var med både i styrelsen för lokalföreningen och 

länsförbundet, men även i styrelsen för Bruno Nilssons stiftelse. Vi 

kommer alltid att minnas Anita som en kämpe för att våra medlemmar 

ska ha ett gott liv som alla andra. 

Alla i styrelsen ställde upp till omval och blev omvalda.  

Föreningen fick en gåva på 45 000 kronor under hösten 2020. Många 

förslag hade kommit in på vad vi ska använda pengarna till för aktiviteter. 

Vi beslutade att göra en omröstning bland alla medlemmar, ev. i nästa 

tidning. Styrelsen fick sedan i uppdrag att planera för och genomföra de 

populäraste aktiviteterna när Corona pandemin är över. 

 

          



 
  
  
   
         

Välkomna till Promenad runt Myrö våtmark  7 juli 2021  

 Vi samlas vid parkeringen för Rynningevikens naturreservat Myrö. Se röda pricken på kartan 

Ni anmäler er till Marianne Kumlin, telefon 0736 783400. Senast 4 juli. Då får ni en starttid. 

Promenaden är 2, 7 km. Det är platt och lätt att gå även med rullator eller rullstol. Det finns 

tre bord efter vägen och flera vid start/ mål. Ta med er egen fika eller picknicklunch.  

Vi kommer att placera ut frågor efter vägen. Priser till alla! 

OBS!   Om det blir en fortsatt svår smittspridning måste vi tyvärr ställa in, men vi hoppas 

så klart på att det blir bättre och att vi kan få träffas i naturen!  

                                                                                               

 

 

Vägbeskrivning: Åker du E18 mot Stockholm tar du av vid trafikplats 116 Munkatorp(vid 

Elektro Skandias nya lager.) Följ sedan skyltar mot Södra Munkatorp och Naturreservatet 

Oset Rynningeviken. Du kommer att åka på en liten väg söder om stora bullervallen. Fortsätt 

förbi Stora Hjortstorp och Munkatorp fram till Parkeringen vid Rynningevikens naturreservat 

Myrö.  

Använder du Google map - sök efter Myrö våtmark.                                                                                           

Har du frågor så ring Margareta Wiklund 0703 475 184 

Välkomna önskar FUB Örebro! 
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Liten rapport från styrelsearbetet i FUB Örebro 

Jag vill gärna berätta för er att styrelsen arbetar även om vi inte kan ha vanliga möten, där vi kan träffas på riktigt. 

Sedan ett år tillbaka har vi våra styrelsemöten digitalt via Teams. Det är lite annorlunda, men vi kan i alla fall 

diskutera de frågor som är aktuella och besluta om det som behövs.  På årsmötet valdes hela styrelsen om, så vi 

känner varandra och då är det lättare att ha digitala möten. Ungefär en gång i månaden har vi haft träffar med 

förvaltningsledningen om Coronaläget i verksamheten. Vid senaste träffen kunde vi konstatera att läget i grupp- 

och servicebostäderna var lugnare än i övriga samhället. Alla som ville bli vaccinerade har blivit det.  

När det inte är Coronatider brukar alltid några från styrelsen lyssna på Funktionsstödsnämndens sammanträden. 

Tyvärr kan vi inte göra det nu, när de flesta ledamöterna är med digitalt och vi vill inte riskera att gå till 

sammanträdeslokalen. Fortfarande får vi dagordning och underlag till sammanträdet och alla kan ju läsa 

protokollen på kommunens hemsida. Tyvärr kan vi konstatera att förvaltningen har fått sparbeting på alla 

områden. Bland annat ska det sparas drygt 7 miljoner på grupp- och servicebostäderna. På dialogmötet med 

förvaltningen i slutet av april ska vi fråga efter hur det ska gå till.  

Senast jag frågade efter hur lång kö det är till grupp- och servicebostäder var det 48 personer i kö. En av våra 

medlemmar fick höra att det kan ta 3 år innan han får en bostad med särskild service, vilket han har fått beslut 

om. Nu har kommunen beslutat att bygga 3 nya LSS-bostäder varje år. Bostäderna som ligger närmast i tiden ska 

byggas enligt en standardritning, vilket gör byggandet billigare.  FUB Örebro har gjort en skrivelse till kommunen 

och påtalat hur viktigt det är att det inte blir för många lägenheter i varje bostad och att det finns tillräckligt med 

utrymmen i varje bostad. Vidare stryker vi under att det är viktigt att ha varje individs behov i centrum och att 

boendet kan behöva förändras med stigande ålder. 

Vilka funderingar som kan finnas hos dem som går sista åren på gymnasiesärskolan har vi också arbetat med. Här 

nedanför kan ni läsa om att vi intresserat oss för DigiJag.                                                                                                                 

Hör gärna av er om ni har andra frågor vi behöver arbeta med!   Margareta Wiklund/ordförande                                                                                                                           

                                                 

                Vad är DigiJag? 

DigiJag är en digital dator-, padda- och mobilplattform utvecklad för att fungera bra för dig i särskolan, särvux, 

daglig verksamhet och särskilt boende. DigiJag är extra bra för dig som kanske tycker att det är svårt att läsa och 

skriva. DigiJag kan du använda både i skolan, på ditt arbete och på din fritid.  

Här får du stöd för att använda internet med speciella DigiJag-appar och stödfunktioner för exempelvis hantering 

av tid, veta vad det är för väder och annat. 

DigiJag utvecklas av bland andra; FUB och Mora folkhögskola som fått medel från Allmänna arvsfonden. 

Vem använder DigiJag? 

DigiJag används av personer som går i särskolan, deltar i daglig verksamhet, bor på gruppboende eller deltar i 

andra aktiviteter inom LSS. 

Det är antingen kommunen, en verksamhet inom kommunen eller privata anordnare som tecknar avtal om att få 

använda DigiJag. DigiJag kan också användas av föreningar. 

FUB i Örebro har nyligen avtalat om att börja använda DigiJag. Även Örebro kommun har visat intresse för att titta 

på om DigiJag kan användas i särskolan, i daglig verksamhet, på gruppboende eller i andra aktiviteter inom LSS.  

Om det låter intressant och om du vill veta mer, Googla då på ”DigiJag” 
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Lyssnade du på Emma Örtlunds sommarprat?  
 

Det var helt otroligt bra!                                                                                                                      
Hon sa mycket fina saker om att ha funktionsnedsättning.  

”Nu skiter jag i epilepsin och mobbarna – jag måste leva”. 
 

Det var det bästa sommarprogram som jag har lyssnat.                                                   
Hon är en bra förebild för många. 
 

Om du missade programmet kan du fortfarande                                              
höra det på! 
 

https://sverigesradio.se/    
 

Programmet sändes den 11 juni 2020 i P1. 
 

Hälsningar från Ella Rosén 
  
  
På första sidan av tidningen ser du Ellas bidrag till                                                                                                                                                 

FUB:s digitala konstutställning 
 
 
 

Du kan se alla bidrag på          https://www.fub.se/digital-konstutstallning/                                       
Det här är Frida Grundels bidrag.                                                                                                          

Här är Emma Örtlund i sin 
sommarpratarkrans. 

https://sverigesradio.se/
https://www.fub.se/digital-konstutstallning/
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      Vi har bildat Inre ringen Örebro!              

För över ett år sedan var vi ca 30 stycken från FUB Örebro som träffades. 

Judith Timoney från riksförbundet FUB var på besök. Hon berättade för 

oss vad man kan göra i en Inre ring. Vi bestämde oss för att 

 Bilda Inre ringen Örebro 

 Vi vill ha träffar för att diskutera frågor som vi tycker är viktiga t.ex. 

Mat och hälsa 

 Vi börjar som ett kompisgäng. Alla röster ska få höras och det är 

viktigt att alla känner sig delaktiga.  De som är med i FUB Örebros 

styrelse får ta hjälp av styrelsen för att föra fram våra röster till 

politiker och andra som styr oss. 

 Vi vill ordna roliga aktiviteter, säg till om du har förslag. Vi vill bland 

annat ordna disco för alla åldrar. 

Det var en trevlig och uppskattad kväll med Taccobuffé. När vi hade ätit 

oss mätta planerade vi årets aktiviteter. Bland annat var vi ett gäng som 

gick på bio och såg ”Catwalk” med skådespelare från Glada Hudikteatern. 

Det var härligt att se hur Emmas dröm kunde bli verklighet. Vi har spelat 

”smittsäker” minigolf på Café Skogen och i oktober var det ”smittsäker” 

bowling i Lindesberg. Nu ser vi fram mot många flera tillfällen att få 

träffas. 
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Skoj med boll i Hovsta Örebro ! 

Förra våren startade Hovsta IF en ny grupp.  

Alla barn mellan 6–12 år och som har    

någon funktionsnedsättning är välkomna. 

Under vintern har de träffats i skolans 

gymnastiksal på söndagar klockan 15.                                                                

I början på maj kommer de att flytta ut          

till fotbollsplanen istället.                                                                 

 

Vill du vara med? 

Kontakta Daniel Löfgren Wallén, telefon 070 2653678 

 

Här kommer ytterligare ett bidrag till 

Riksförbundet FUBs konstutställning. 

Den här bilden är gjord av Karin Tesell 

och hon kallar bilden Lilla Greta 



 
                                                                                       12    13         

 

Tänk så många 
fantastiska läger det 

varit på Hjälmargården! 
Här är några bilder från 

tidigare år. Nu får 
längta och hoppas att vi 

kan ses snart igen. 

2
0
1
7 
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Parti symboler på valsedlar 

Mitt namn är Jan Larsson. Jag sitter i Syd Närkes FUB och är 

ordförande i Ö-ringen i Örebro län. Jag har varit med och tagit fram 

parti symboler på valsedlar.  

Det gör det enklare för personer med utvecklingsstörningen att rösta 

i allmänna val.  

En anledning är att få personer med utvecklingsstörningen har 

deltagit i allmänna val. Dom har svårt att läsa och skriva.  

Med parti symboler på valsedlar är det mycket lättare för personer 

med utvecklingsstörningen att gå och rösta i allmänna val. Många har 

svårt att läsa och det kan vara svårt se skillnad mellan 

socialdemokraterna sverigedemokraterna. Med parti symboler på 

valsedlar är det mycket lättare att se skillnad mellan de två partierna. 

Den reformen kommer på långt sikt öka valdeltagande i allmänna val.  

Hälsningar Jan 

 

 

 

 

 

Så här ser partisymbolerna ut. Det finns idag 8 politiska partier i 

riksdagen i Sverige. Vet du vilka? Vet du hur partiets symbol ser ut?  

Riksdagsvalet i Sverige 2022 kommer att äga rum söndagen den 11 

september. Då måste man veta på vilket parti man vill rösta. 
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FUB Örebroförening har ett 
projekt i Nepal.                                                             
 

Vi samarbetar i Nepal med en 
organisation som liknar FUB.  
 

2012 hade vi vår första kontakt 
med Nepal.  
 

2015 var det jordbävning i Nepal 
och den skolan som vi skulle 
samarbeta med förstördes.          
Ingen blev skadad men en ny skola 
måste byggas. 
                                                              

Efter det har det blivit många 
kontakter och besök för oss i Nepal 
och från vår samarbetspartner här 
hos oss i Örebro.  
                                                                          

Vi har haft studiebesök och 
Nepalfester i vår förening.  

                                                                            

Vi har sålt saker vi haft med oss 
från Nepal för att få inkomster till 
projektet.  

                                                                                       

Nepal som ligger mellan Kina och 
Indien har en tredjedel av Sveriges 
yta.                                                               
 

Men det bor tre gånger så många 
människor i Nepal som i Sverige 
nästan 30 miljoner. 

 

Där finns många höga berg. Mont 
Everest världens högsta berg ligger 
i Nepal.  
                                                                                                                                                       

Många människor i Nepal är fattiga 
och det är svårt för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning 
och det är för deras bästa vi 
försökt bidra. 

 Efter jordbävningen byggdes en ny skola och eleverna och familjerna var glada.  
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Projektsamarbete betyder 
att man hjälps åt. 
 
Då blir det många möten 
och mycket planering för           
att allt ska fungera. 
 
Vi har träffat många barn 
och familjer på flera ställen 
Nepal.  
                    
Vi har sett hur föreningen 
jobbar i Nepal. 
 
Dom har besökt oss och vi 
har visat hur det ser ut i 
skolor, dagliga verksamheter 
och boenden hos oss. 

Nepal flagga är ovanlig för den är inte fyrkantig. 
Om du vill läsa mer om Nepal kan du läsa en artikel 
från nättidningen sydasien.se  
https://sydasien.se/reportage/intern-konkurrens-i-
nepals-funktionshinderrorelse/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsydasien.se%2Freportage%2Fintern-konkurrens-i-nepals-funktionshinderrorelse%2F%3Ffbclid%3DIwAR0kMMFGhZPEHzpXt1SDxlA25VRXSwVOqLu_4y2CSKhsNVv2AIsItqdY6zY&h=AT3TsztIueXNZ8-KmLgGlERuUKzLPGXtuLFCxQ6VjJhGnWSM2xHzLxLeTJ5h3Ts5pLBwylNORtkh0kdys6CuHiYbs1TxQHnzvLXT_4q2glwsujfR0hgYS2hkEjcJg5a9oZE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsydasien.se%2Freportage%2Fintern-konkurrens-i-nepals-funktionshinderrorelse%2F%3Ffbclid%3DIwAR0kMMFGhZPEHzpXt1SDxlA25VRXSwVOqLu_4y2CSKhsNVv2AIsItqdY6zY&h=AT3TsztIueXNZ8-KmLgGlERuUKzLPGXtuLFCxQ6VjJhGnWSM2xHzLxLeTJ5h3Ts5pLBwylNORtkh0kdys6CuHiYbs1TxQHnzvLXT_4q2glwsujfR0hgYS2hkEjcJg5a9oZE


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalendarium 

 

Livet som vuxen - Vad händer 
efter gymnasiesärskolan? 
Digitalt träff med                      
FUB och Vuxenskolan 

Tisdag den 11 
maj 2021    
klockan            
19:00 – 20:00 

 
Anmäl dig genom att skicka ett mejl till 
någon av Carin/Margareta/Maria så 
snart som möjligt men senast den 8 maj 
 

se sidan 3 

Promenad runt Myrö våtmark 7 juli 2021 
Anmäl till Marianne Kumlin,                             
telefon 0736 783400, för att få en tid 

se sidan 7 

 
 
Ett roligt och uppskattat sätt att skaffa nya medlemmar! 
En idé jag fick var att ge min dotter Maria ett Medlemskap i FUB i födelsedagspresent, så nu är hon 
familjemedlem. När hennes man Patrik fyller år så är ju redan hans present klar, ett medlemskap till 
honom också. En perfekt present för att stödja något väldigt bra, eftersom FUB både ger en rolig och 
meningsfull vardag och är en stark röst i det stora hela. 
På bilden är mina döttrar Malin och Maria  
Hälsningar Gunnel Berggren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med        
        intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning 
        ska kunna leva som andra, med goda levnadsvillkor.                             
        Vi är nästan 26 000 medlemmar i cirka 170 
        lokalföreningar och länsförbund runt om i landet. 
        Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga 
        är medlemmar i FUB liksom många andra som delar 
        vår grundsyn. 

 

AVSÄNDARE 
Örebro Länsförbund FUB    
Mellringevägen 120 B 
703 53 Örebro 
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