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Greger Schollin Borg har oväntat avlidit 
 
Greger Schollin Borg har plötsligt och oväntat avlidit den 13 november. Greger 
ansvarade under många år – under varumärket ”Gregers resor” för en mycket 
uppskattad och omtyckt verksamhet med kultur, fritid och semesterresor inom 
Täby kommuns egen regi. 

Gregers verksamhet var helt enastående och många av de boende i Täby 
kommuns egenregi och deras anhöriga är djupt skakade över Gregers 
plötsliga bortgång. Sällan har en ensam människa betytt så mycket för så  
många andra. 

FUB-gruppen i Täby har vid kontakter med ansvariga politiker i Socialnämnden  
fått beskedet att ett arbete genast har inletts för att rekrytera ersättare för Greger.  
Vi har också fått beskedet att ansvariga tjänstemän i kommunen fått i uppdrag att  
i största möjliga utsträckning genomföra den av Greger planerade verksamheten. 

Vid en kontakt 20 november med Camilla Wass, avdelningschef för avdelningen 
funktionsnedsättning i Täby fick vi beskedet att frågor hur verksamheten mm  
påverkas av Gregers bortgång kan ställas till Camilla Wass camilla.wass@taby.se  
eller till chefen för Täby kommuns egen regi Kjell Gunnarsson  
kjell.gunnarsson@taby.se . Tel till Camilla Wass och Kjell Gunnarsson är  
08-555 590 00. 

När det gäller planeringsläget 20 november för de aktiviteter som Greger  
ansvarade för har vi fått följande besked av Camilla Wass: 

”Egen regi har beslutat idag att hålla öppet på Gula Villan som tidigare 3 onsdagar  
i december. 

När det gäller Galan och skidresan så kommer man inom de närmsta 14 dagarna  
att gå ut med information hur det blir.” 

Claes Oldin FUB-gruppen i Täby 

 
 
 

Aktiviteter före jul 
 

Konferens på Oasen i Täby 
Tid: måndag 2 december kl 18 – 20.30 
Plats: Linbastuvägen 1, 188 65 Täby, Oasens lokal  

Träffpunkten är öppen för vuxna som har en funktionsvariation 

Konferensen öppnar  

18.00 Med mingel. 

Middag serveras för 50 kr  (Kyckling och ris). 

Presentation av föreningar och mötesplatser vid stora scenen startar kl. 19.00 

Avslutningsmingel med besökarna efter prestationerna. 

Mer information på sidan 7 
Kontakt Oasen 08-555 589 52 
Har du frågor kontakta Bengt Lilljeqvist bengt.lilljeqvist@taby.se  
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Föreläsning om Verktyg för att hantera din  
anhörigsituation  
Tid: onsdag 4 december kl 18.00 – 20.00 
Plats: Träffpunkten Allévägen 10 Vallentuna 

Carina Bång, beteendevetare och cert. CRAFT-terapeut föreläser med fokus 
på metoder och verktyg till oss som vill hjälpa någon vi bryr sig om, någon som 
exempelvis lider av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.  
Föreläsningen handlar främst om hur man som anhörig ska kunna lära sig att 
hantera sin egen situation, inklusive svåra tankar och känslor, samt relationen 
till sin närstående.  

Ingen anmälan behövs. Ingen avgift. Anhörigförening bjuder på gott fika.  
Välkommen! 

 

Idrott för dig i behov av särskilt stöd 
Tid: fredag 6 december kl 18 – 20 (Caféet öppet till 22) 
Plats: Täby RacketCenter, Flyghamnsvägen 16, Täby 

Kom och prova på: 

Fotboll, innebandy, bordtennis, cheerleading, pickleball mm 

Fritidsgården Oasen och föreningsledare välkomnar dig/er till en trevlig kväll! 

Mer information på sidan 8. Har ni frågor ring: 

Bengt Lilljeqvist 08-555 597 73 eller Malin Andersson 08-555 595 81  

 
 

En må-bra-dag för dig som är anhörigvårdare 
Tid: fredag 6 december kl 10 - 15 
Plats: Klockargården, mittemot Vallentuna kyrka 

Dagen som leds av anhörigkonsulent och medarbetare i Vallentuna församling 
kommer innehålla må-bra-aktivitet och samtal.  
Anmälan senast den 29/11 till marie.winbo@vallentuna.se eller 08-587 854 31.  
Ingen kostnad.  
Välkommen! 
 

 

FUB-dans på Fryshuset – Callinaz 
Tid: fredag 13 december kl 18.30-22.30 
Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, Stockholm 
 
Frågor besvaras av Stefan Fagerström 08-600 16 84 
Hela höstprogrammet finns på sidan 9 
http://www.fubstockholm.se/ 
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Juldisco på Café Måsen 
Tid: onsdag 18 december kl 18.30 – 20.30 
Plats: Knopen, Smedbyvägen 2, Åkersberga 

Fri entré Kaffe finns 
Kontaktperson: Bibbi 080-835 66 62 
Program finns på sidan 11 
 
 
 

Månadsmingel med Inre Ringen Stockholm 
Tid: fredag 20 december kl 18 - 22 
Plats: St Göransgatan 82 A, nära Fridhemsplan. Ring på knappen för 
                rum 1 

FUB Inre Ringen har månadsmingel en kväll i slutet av varje månad. Vi gör 
litet som vi vill och vad vi har lust med - kollar på film, snackar, sjunger 
karaoke, spelar spel. Har trevligt tillsammans, helt enkelt. 

Alla som är medlemmar i FUB Inre Ringen kan komma. Men kompisar eller 
personal är också välkomna.  

Vad kostar det? Medlemmar i FUB Inre Ringen betalar 10 kronor för fika. Alla 
andra betalar 20 kronor. Vi serverar varmkorv med bröd, kaffe, te, juice och 
popcorn för den som vill ha. Annons finns på sidan 10 

Vill du veta mer? Kontakta Conny Bergqvist på 076 709 33 32, eller gå in på 
FUB Stockholms hemsida www.fubstockholm.se  eller Facebook-grupp, FUB 
Stockholm 

 
 
 

 

Återkommande information 
 

Fritidsnätet – aktiviteter för dig som behöver extra stöd 

Här finns aktiviteter samlade från hela Stockholms län  

Det går att söka efter kommun, typ av aktivitet, funktionsnedsättning och ålder  

Du hittar dit genom www.fritidsnatet.se  Vill du veta mer om hur du kan gå med 
i fritidsnätet eller idén bakom det så kan du kontakta  
Karin Olsson-Sandberg 
Karin.olssonsandberg@stockholm.se  
08-508 28 920 
 
 

Tips om hur du hittar en idrott som passar dig 
Vill du ha hjälp med att hitta en idrott som passar just dig? Kontakta Parasport 
Stockholm för vägledning Du hittar mer information på wwwparasportse eller 
mejla till kansli.stockholm@parasport.se 
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Kontakta oss gärna! 
I varje kommun har vi någon-  språkrör kallar vi det – som särskilt bevakar och 
framför dina behov och önskemål.  

T.ex till politiker, tjänstemän och fritidskonsulenter. 

Du är mycket välkommen att kontakta oss! 

Danderyd   Ann Epstein, 070-630 63 07, ann@epsteinutveckling.se  
 

Täby   Marie Pertoft, 070-200 05 11, marie.pertoft@hotmail.com  
 

Vallentuna   Marianne de Valladolid, 073-987 86 63, marianne@valladolid.se  
 

Vaxholm   Tina Bendelin, 070-611 25 00, bendelinarrangemang@hotmail.com  
 

Österåker   Jörgen Johansson, 070-754 08 53, jorgen.johansson@nui.se  
 

Information om fritid kommunvis 
Det ser olika ut i olika kommuner Nedan kommer lite information om hur du tar dig fram för att få 
information i de olika kommunerna 

Danderyd 
Danderyd har en speciell hemsida kring fritidsaktiviteter för  
personer med funktionsnedsättning 
http://wwwdanderydse/Uppleva-och-gora/Kultur/Kultur-for-funktionshindrade/   

Kontakt: Ann Epstein, 08-568 910 88, ann.epstein@danderyd.se 
 
 

Täby 
Även Täby har en speciell hemsida 
https://wwwtabyse/fritid-och-kultur/fritid-for-dig-med-funktionsnedsattning/  

Kontakt: Bengt Lilljeqvist, 086-643 98 83, bengt.lilljeqvist@taby.se  
 
 

Vallentuna 
Så också Vallentuna 
http://wwwvallentunase/sv/Uppleva-och-gora/Fritid-for-dig-med-
funktionsnedsattning/  

Kontakt: Ida-Maria Hallberg, 08-588 851 86, ida-maria.hallberg@vallentuna.se  
 
 

Vaxholm  
I Vaxholm går det att ta kontakt med: 
Hans Larsson, 08-541 808 00, hans.larsson@vaxholm.se  
 
 
 

Österåker 

Österåker har också en hemsida 

http://wwwosterakerse/omsorgstod/funktionsnedsattning/aktiviteterochfritid481fcf4251429dfd2f5
c828html  

Margareta Kekkonen, telefon 08-540 815 03, margareta.kekkonen@osteraker.se  
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Varför ska man bli medlem i FUB Södra Roslagen? 
 

• FUB har mötesplatser där du kan träffa andra med liknande erfarenheter  
 

• Du kan också få stöd och råd av medlemsrådgivare och rättsombud 
 

 
• Du som är medlem i FUB får vår medlemstidning Unik 

 
 

• Du har också möjlighet att teckna en försäkring i Unik Försäkring 
 

 
• FUB arbetar med att påverka politiker på alla plan FUB:s lokalföreningar 

är viktiga i kontakten med kommunernas, länsförbunden kan samordna 
föreningarna och ha kontakter med landstinget, riksförbundet påverkar 
politiken som berör hela landet Som medlem  
kan du vara med i arbetet eller vara medlem för att visa att du tror på  
det FUB vill! 

 
Vad kostar det? 

• Huvudmedlem betalar 240 kronor per år 
• Familjemedlem kostar 60 kronor per år 

 
Hur gör man? – det finns flera sätt 

 
1. Har du tillgång till en dator kan du själv gå till sidan  

http://www.fub.se/OM-FUB/BLI-MEDLEM  
 

2. Du kan också ringa till FUB på telefon 08-508 866 00 
De har öppet på vardagar kl 9.00-11.30 och 12.30-16.00 
 

3. Det går också bra att ringa till FUBs kontaktperson i din kommun så hjälper de 
dig 
• Danderyd 

Ann Epstein, 070-630 63 07 
• Täby 

Marie Pertoft, 070-200 05 11 
• Vallentuna 

Marianne de Valladolid, 073-987 86 63 
• Vaxholm 

Tina Bendelin, 070-611 25 00 
• Österåker 

Jörgen Johansson, 070-754 08 53 
 

  



 

 

OASEN 
OASEN 

Konferens 
Måndag  

den 2 dec. 
18.00-20.30 

Middag 
50 kr 

taby.se/oasen 

 ADRESS 
Linbastuvägen 1  187 65 Täby Tel. 08-55 55 89 52 

TRÄFFPUNKTENS KONFERENS 

Öppen mötesplats för dig från 21 år och uppåt med funktionsnedsättning 

 

                                   Konferensen öppnar  

18.00 Med mingel. 

 

Middag serveras för 50 kr 

(Kyckling och ris). 

 

Presentation av föreningar och 

mötesplatser vid stora scenen 

startar kl. 19.00 

 

Avslutningsmingel !  

med besökarna efter 

prestationerna. 

 

 

 

 Program på scenen 

1. Friskis & Svettis 

2. Biblioteket 

3. Täby IS Parasportklubb 

4. Allhuset Lidingö 

5. Parasport Stockholm 

6. FUB 

7. Täby RacketCenter 

8. Vallentuna  Kommun 

9. Funkisfestivalen 

10. Ung Kultur 

 



taby.se

Idrott för dig i behov av särskilt stöd
På Täby RacketCenter

Fredag den 6 december klockan 18.00-20.00
Caféet är öppet till 22.00

Kom och prova på:

Fotboll, innebandy, bordtennis, cheerleading, pickleball m.m.

Fritidsgården Oasen och föreningsledare välkomnar dig/er till en trevlig kväll!

Adress: Flyghamnsvägen 16

Har ni frågor ring:

Bengt Lilljeqvist 08-555 597 73 eller Malin Andersson 08-555 595 81



Pris
100 kr för FUB-medlemmar
100 kr för personal och ledsagare
125 kr för övriga

Tid
Klockan 18.30-22.30
Kassan öppnar 17.30!

Betalning endast med 
kort, swish eller 
förköpsbiljett, som 
beställs via kansliet

Ansvarig
Namn: Eva Söderbärj
Tel: 0739 83 85 82

Adress FRYSHUSET
Mårtensdalsgatan 6

Upphittade värdeföremål återfås på FUB Stockholms kansli
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 39 Stockholm

Missa inte Excess!
Spelar 25 oktober

Missa inte Barbados!
Spelar 8 november

Missa inte Callinaz!
Spelar 13 december

HÖSTENS PROGRAM

Höstens danser på FRYSHUSET 

30 augus�         Junix
13 september     Date
27 september     Mar�nez
25 oktober        Excess
8 november       Barbados
22 november      Titanix
13 december      Callinaz

INFORMATION

2019



http://fubstockholm.se/

Kom och häng med oss!
FUB Inre Ringen har månadsmingel en kväll i slutet av varje månad. Vi gör litet som vi vill 
och vad vi har lust med - kollar på �lm, snackar, sjunger karaoke, spelar spel. Har trevligt 
tillsammans, helt enkelt.

Varmt välkomna!
Hälsar planeringsgruppen genom Ulla, Lena, Stefan, Elham samt 
Conny och Olle, som inte kunde vara med på bilden.

MÅNADSMINGEL
- MED FUB INRE RINGEN

Information:
När: Höstens Månadsmingel är 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november och 
20 december. klockan 18.00-22.00.

Var: St Göransgatan 82 A, nära Fridhemsplan

Pris: Medlemmar i FUB Inre Ringen betalar 10 kronor för �ka. Alla andra betalar 20 
kronor. Vi serverar varmkorv med bröd, ka�e, te, juice och popcorn för den som vill ha.’

Vill du veta mer: Kontakta Conny Bergqvist på tel: 076 709 33 32 eller gå in på
FUB Stockholms hemsida fubstockholm.se eller Facebook.grupp, FUB Stockholm



Knopens lokaler på Smedbyvägen 2

Hösten 2019
Fri entré
Öppet

18:30-20:30
Fika att köpa

Välkomna önskar
Bibbi och Dessan

Tfn. Bibbi 070-8356662


