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Medlemsinfo 
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Du kan alltid hitta mer och nyare information på vår hemsida 
www.sodraroslagen.fub.se 
 
 
   Vet du någon som också skulle behöva få stöd och information 
   om utvecklingsstörning och aktiviteter för personer med 
   utvecklingsstörning - Tipsa dem om att bli medlemmar i FUB. 
   Mer info på sidan 25 

 

Aktiviteter och annan information 
 

   Några platser i Hälsokompisar finns Sidan 3 
   Intresserad av sång och musik i Vallentuna? Sidan 3 
   Bidrag Funkisfestivalen 2020 i Vallentuna före 31 aug Sidan 4 
 
 

Bäste FUB medem. 

Tänk att det redan är sensommar. Ibland känns det som om tiden går väldigt 
fort. Vi hoppas att du haft många fina sommardagar och att den tid som nu 
kommer också blir riktigt bra. Värmen kan stanna kvar länge än och samma 
med blommor, frukter och allt annat vackert som naturen ger oss alldeles 
gratis. 

Vi hoppas också att vårt medlemsblad som du får här kan ge uppslag till fina 
stunder. Många aktiviteter att välja på tycker vi. Saknar du något eller kommer 
på något nytt du vill att vi ska skriva om du är mycket välkommen att höra av 
dig. Du ser i medlemsbladet under rubrik Kontakta oss gärna vem som är ditt 
speciella språkrör. Dvs. vem lyssnar alldeles särskilt noga på just dig i din 
kommun.Men självklart kan du ta kontakt med vem som helst av oss i 
styrelsen. Dina åsikter är grunden för vårt arbete och vår dagliga inspiration! 

 

Vänliga hälsningar från oss alla i styrelsen genom 

Marianne de Valladolid 

marianne@valladolid.se  
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Studiecirklar 
 

Gruppen Hälsokompisar i Vallentuna träffas snart igen! 
Välkommen att anmäla dig! 

Tid: Torsdagar: 18 – 20 
 September:  12, 19 och 26 

Oktober:  3, 10 och 17 
Plats: Träffpunkten på Allévägen 10 i Vallentuna 
Kostnad:  GRATIS! 

Under våren har vi haft fyra uppskattade cirkelträffar. I september ses vi igen. 
Vi har plats för några till!  
Välkommen med anmälan till Marianne de Valladolid marianne@valladolid.se 
eller 073 – 987 86 63. Gör det senast till 15 september. 
 
Det här gör vi. 

• Vi umgås och lär känna varandra med fokus på Hälsa. 
• Du kanske får nya vänner i gruppen! 
• Till vår hjälp har vi en cirkelledare. Han heter Gustav. 
• Vi tar ett Hälsokörkort tillsammans! 
• Vi lär oss och tipsar varandra om vad som är gott och nyttigt att äta och hur man 

annars kan göra för att må bra. Hemma och borta. 
• Vi kommer kanske också att laga mat tillsammans några gånger.  

 
Arr: Vallentuna Fritidsförvaltning tillsammans med Vuxenskolan och FUB. 

 
 

Vad sägs om en Sjunga och Spela cirkel i Vallentuna? 
Tid: Det blir en vardagskväll mellan 18.00 – 20.00 

 Inte torsdagar. Kom gärna med förslag! 

Plats: Träffpunkten på Allévägen 10 i Vallentuna 

Kostnad:  GRATIS! 

Eftersom många av er tycker om sång och musik har vi börjat fundera på att 
starta en cirkel med det temat. Det blir en gång i veckan och i Vallentuna. Du 
behöver inte bo där, bara vara vår medlem. Det är tänkt att vi sjunger och 
spelar tillsammans. Den som vill kan ta med eget instrument. 
Marianne de Valladolid vill gärna ha era åsikter om det här innan hon planerar 
vidare med Vuxenskolan och kommunen. Välkommen att höra av dig på  
073 – 987 86 63 eller marianne@valladolid.se och helst före 15 september! 
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Aktiviteter i tidsordning 
 

Anmälan att delta i nästa Funkisdeltävling i Vallentuna 
Tid: 3 juni – 31 augusti är anmälan öppen 

Till: ida-maria.hallberg@vallentuna.se Skriv som rubrik i mejlet: Funkisfestivalen 

 

Varje är ordnas det en kommundeltävling och den som vinner den går vidare 
till semifinal och om det också går bra tävlar man i finalen precis som 
Sebastian snart ska göra. Tävlingen är den 23 november men 
anmälningstiden avslutas den sista augusti. 15 deltagare väljs ut och som 
vanligt gäller det att du är minst 15 år när det är tävlingsdags och att du bor i 
Vallentuna. Du väljer själv vilken låt du vill uppträda med, egenskriven eller en 
cover på en annan artists låt.  
Personalen på Klubb Cosmos hjälper gärna till. Telefon 08-587 851 76 
Mer info:  
https://www.vallentuna.se/fritid-och-kultur/nyheter-fritid-och-kultur/funkisfestivalen---

vallentunas-deltavling-2019/  

 
 

Naturen och idrottens dag i Vallentuna 
Tid: lördag den 24 augusti kl. 11 -15 
Plats: Vallentuna IP 

Kom och pröva på idrott, lyssna på fantastiska artister och se vad Vallentunas 
föreningsliv kan bjuda på för aktiviteter. Bland annat så kommer artister från 
Funkisfestivalen att uppträda. I vår ishall finns möjlighet att prova 
paraishockey, sittande i kälke.  
Du är också välkommen att lyssna till äventyraren Anders från Willut. Han är 
en friluftsälskande äventyrare som har begett sig ut i Vallentunas natur under 
sommaren. Anders är rullstolsburen och kan berätta för dig hur tillgängligt  
Vallentunas natur är, för dig som sitter i rullstol eller har en annan variant av 
funktionsnedsättning. 
 

 

Final i Funkisfestivalen 
Tid: måndagen den 26 augusti 2019, kl 18.30 – 21.00 
Plats: Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm 
 
Nu har de två semifinaler i tävlingen Funkisfestivalen varit på Nalen. Efter ett 
fantastiskt uppträdande så står det klart att Sebastian Ögren från Vallentuna är 
en av de bidrag som är klara inför final. Stort, stort grattis!  

12 tävlande som alla vunnit sina kommuners deltävlingar och sedan gått vidare  
från Nalen gör upp på Stockholm Waterfront den 26 augusti. De sjunger alla live  
och ackompanjeras av en stor orkester och kör som också uppträder live.  
Sebastian kommer att sjunga ”Jag vet” (originallåt från Vikingarna). 

Det finns ett fåtal biljetter kvar så OBS skynda dig!  
Nytt för i år är att det finns olika kategorier av biljetter om man är rullstolsburen,  
tillhör LSS, ungdom eller "vanlig" vuxen.  

Det är glitter, glamour och glädje. 

Biljetter köper du på Tickster.com 
Aktuell info på https://www.facebook.com/funkisfestivalen/  
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Sinnenas dag på Skansen 

Tid:   onsdagen den 28 augusti 09.30 – 14.00 (programmet börjar 10)  
Plats: Färdtjänst: Sollidsbacken 

 Huvudentré: Djurgårdsslätten 49 – 51 

Bergbanan: Hazeliusporten 2 

Välkommen till Skansen denna speciella dag!  
Här kommer att finnas mycket roligt att göra och uppleva: 

• Klappa djur  
• Fyrfat Orsakullen  
• Såpbubblor  
• Läskiga lådan  
• Nordiska djurvisningar  
• Allsång och dans på Bollnästorget 
• Tennis  
• Enkelgympa  
• Ansiktsmålning  
• Cirkus  
• Vykortsmålning, akvarell  
• Poesiverkstad  
• Tidningen 8 sidor  

 
Fri entré för medlemmar i FUB, Autism- och Aspergerföreningen samt Daglig verksamhet. 
Ta med ditt medlemskort eller inbjudan.  
Ledsagare uppvisar ledsagarbevis eller skriftligt intyg. 
Inbjudan sidan 16 
 
 

FUB-dans på Fryshuset – Junix 
Tid: fredag 30 augusti kl 18.30-22.30 
Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, Stockholm 
 
Frågor besvaras av Stefan Fagerström 08-600 16 84 
Hela vårprogrammet finns på sidan 17 
http://www.fubstockholm.se/ 

 
 

Månadsmingel med Inre Ringen Stockholm 
Tid: fredagen den 30 augusti 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, ka e, te, juice och popcorn för den som 
vill ha. 
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Några regler 

• Vi är nyktra. 
• Vi spelar inte om pengar. 
• Vi är schyssta mot varandra. 

Annons finns på sidan 18 

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. 
 
 

Äventyrsdag – Södertälje 
Tid: söndag 1 september kl 11.00-15.30 
Plats: Eklundsnäs friluftsområde, Södertälje 
 
En upplevelsedag med en mängd olika aktiviteter. Upptäck – Upplev – Utmana 
dig själv. 
Dagens aktiviteter avslutas med en stor prisutdelning 15.00 

Mer info på sidan 19 

Information: Christofer Martinson tel: 08-523 014 01 
christofer.martinson@sodertalje.se 
 
 

FUB-dans på Fryshuset – Date 
Tid: fredag 13 september kl 18.30-22.30 
Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, Stockholm 
 
Frågor besvaras av Stefan Fagerström 08-600 16 84 
Hela vårprogrammet finns på sidan 17 
http://www.fubstockholm.se/ 

 
 

Höstfika på Café Måsen 
Tid: onsdagen den 18 september kl 18.30 – 20.30 
Plats: Knopen, Smedbyvägen 2, Åkersberga 

Fri entré Kaffe finns 
Kontaktperson: Bibbi 080-835 66 62 
Program finns på sidan 20 
 
 

Dans på Arena Satelliten  
Tid: lördagen den 21 september kl 18 - 21 
Plats: Arena Satelliten i Sollentuna centrum 

I Arena Satelliten som ligger i Sollentuna centrum kan du dansa till musik 
Ibland spelar en orkester och ibland är det en DJ Du betalar 80 kronor när du 
går in Ledsagare betalar 30 kronor Kaffe och dopp ingår i entrépriset  

Dansen börjar klockan sex och slutar klockan nio Beställ färdtjänst eller taxi till 
bussterminalen, Sollentuna station eller ta tåget till Sollentuna station 
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FUB-dans på Fryshuset – Martinez 
Tid: fredag 27 september kl 18.30-22.30 
Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, Stockholm 
 
Frågor besvaras av Stefan Fagerström 08-600 16 84 
Hela vårprogrammet finns på sidan 17 
http://www.fubstockholm.se/ 

 
 

Konferens vuxensyskon – pjäsen Skuggsyskon visas 
Tid: fredagen den 25 oktober kl 9 - 16 
Plats: Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm 
Kostnad: 450 kr. Lunch och fika ingår 
Efter: Direkt efter konferensen finns möjlighet för alla att mötas på AfterWork! 

Det här är en konferens för dig som berörs, och vill beröras, oavsett om du 
själv är vuxensyskon eller möter personer som har den här erfarenheten. 
Dagen fylls av berättelser från syskon själva, föreläsningar och den 
specialskrivna teaterpjäsen Skuggsyskon! 

Innehåll: 

Ritva Gough, forskare från Nationellt kompetenscentrum anhöriga, sätter 
vuxensyskons villkor i ett historiskt, social-politiskt och internationellt 
sammanhang. 

Östra teatern ger pjäsen "SKUGGSYSKON" som baseras på intervjuer med 
syskon som kontaktat oss. Micke, Rebecca och Janne gestaltar sin uppväxt i 
familjer där det fötts ett annorlunda barn. Kärleken och beskyddarinstinkten var 
stark. Men även de tabubelagda skuldkänslorna.  

Henrik Holmer, manusförfattare till "Skuggsyskon" beskriver hur det är att se 
händelser från sitt eget liv på scen och varför han tycker att det är viktigt att 
prata om det. 

Vuxensyskon möts i samtal kring oro, ilska, omsorg och ansvar, både i relation 
till sitt syskon men inte minst till föräldrarna. 

Göran Larsson, präst, psykoterapeut och författare hjälper oss att förstå och 
hantera skammen utifrån syskons perspektiv. "Skammen var aldrig min". 

För anmälan: www.brackediakoni.se/vuxensyskon/konferens-vuxensyskon-i-
stockholm-den-25-oktober-2019  
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Regelbundna aktiviteter 
 

TRÄFFPUNKTEN i Täby 
Tid: måndagar kl 18 – 20.30 
Plats: Linbastuvägen 1, 188 65 Täby, Oasens lokal  

Mötesplats som är öppen varje måndag under skolterminen Innan kvällens 
evenemang startar serveras middag för 50 kr. Det finns också möjlighet att 
handla fika  
Träffpunkten är öppen för vuxna som har en funktionsvariation 
Höstens program finns på sidan 21 
Första gången efter sommaren är 26 augusti.  

Kontakt Oasen 08-555 589 52 
Har du frågor kontakta Bengt Lilljeqvist bengt.lilljeqvist@taby.se  
 
 

Träffpunkten i Vallentuna – måndag till fredag 
Tid: måndagar kl 10 - 15 
 tisdagar kl 10 - 15 
 onsdagar kl 10 – 12 
 torsdagar kl 10 – 15 
 fredagar kl 10 - 15 

Plats: Allévägen 10, Vallentuna  

Träffpunkten är en social mötesplats för alla medborgare i Vallentuna. Här blir  
du en del i en stark gemenskap, får ta del av information om vad som sker i  
kommunen och bemöts alltid med värme och respekt. 
Program över aktiviteterna på Träffpunkten finns på nedanstående länk  
http://dok.vallentuna.se/file/st%C3%B6d%20och%20omsorg/utf%C3%B6rare/tr%C3%A4ffpunkt
en/Tr%C3%A4ffpunktens%20aktivitetsprogram%20augusti%202019.pdf  
 
 

Enkelgympa i Vallentuna 
Tid: tisdagar kl 19. Start 17 september 
Plats: Korpens lokaler Parkvägen 3 i Vallentuna 
Kostnad: GRATIS 

Kroppen mår bra av att röra på sig! Roligast är om vi gör det tillsammans. 
Klubb Cosmos tillsammans med Korpen erbjuder även denna termin 
Enkeljympa tillsammans i grupp. Välkommen. Ingen anmälan behövs. 
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Klubb Cosmos i Vallentuna - tisdagar 
Tid: tisdagar kl 16 - 21 
Plats: Dagliga verksamheten, Fabriksvägen 1, Vallentuna  

Vi vänder oss till dig från 13 års ålder och uppåt Här kan du spela pingis, 
lyssna på musik, träffa kompisar och annat skoj I caféet hittar du gott fika Då 
och då har vi aktiviteter utanför klubben Det brukar vara väldigt uppskattat För 
att följa vad som händer hos oss kan du titta in på 
www.facebook.com/KlubbCosmos   

Personalen är samma som förr och du når dem som vanligt på 08-587 851 79 eller tar du 
kontakt via mejl med helene.fridner@vallentuna.se eller emilie.lindstrom-olsson@vallentuna.se 
så berättar de för dig.  

Efter sommaruppehåll ses vi igen den 3e september men OBS nu på annan adress! Vi 
kommer att få nya lokaler väldigt nära där vi varit tidigare. Under hösten ska man renovera där 
och tills det är klart får vi använda dagliga verksamhetens lokal på Fabriksvägen 1.  

Välkommen dit ! 
 

Enkelgympa i Täby Kyrkby 
Tid: tisdagar kl 18.00-18.55 (OBS ny dag och tid!) 
Plats: Friskis & Svettis, Eldarvägen 4 i Täby Kyrkby 

Gympa och rörelseglädje för dig som har funktionsnedsättning  
Träning i grupp med enkla rörelser till inspirerande musik  
Höststart 3 september. 
Har du frågor så kontakta Marie Sedvallson på telefon 083-388 05 35 eller  
på e-post marie@taby.friskissvettis.se 
Avgift: Medlemsavgift 100 kr per kalenderår betalas på plats 
Terminsavgift 300 kronor betalas också på plats 
 
 
Innebandy Täby IS Parasportklubb 
Tid:  tisdagar kl 17.30 – 18.30 
Plats:  Ej klart 

Vi varvar både träning och spontana matcher Vi skapar glädje och gott 
kamratskap genom att alla ska ha kul.  
Startdatum efter sommaren ej klart. 
Kontakta: christina.svensson@yahoo.se, så får du mer information 
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Enkelspinning i Åkersberga 
Tid: Onsdagar kl 14.30-15.30  
Plats: Friskis & Svettis, Storängstorget 26, Åkersberga 

Träning på spinningcykel ger många positiva effekter, både fysiskt och 
mentalt. Med fokus på konditionsträning och med i princip bara en  
rörelse - att trampa - guidar spinningledaren dig genom passet. Enkelspinn är 
för dig med intellektuell funktionsnedsättning. 

Terminsstart 4 september. 

Har du frågor så kontakta Friskis & Svettis i Åkersberga på telefon  
08-540 671 17 

Avgift: Medlemsavgift 100 kr per kalenderår betalas på plats 
Terminsavgift 300 kronor betalas också på plats 

 
 

Solskiftesgården Åkersberga 
Tid: onsdagar kl 18.00 – 20.30 
Plats: Solskiftesskolan, Solskiftesvägen 6B, Åkersberga  

Fritidsgården Solskiftet är öppen på onsdagar för ungdomar som har en 
utvecklingsstörning. Stängt under skolloven 
 
Kontakt: Solskiftesgården 08-540 815 68  
Startdatum är den 4 september. Program finns på sidan 22  

 
 

Bara Vanlig i Vallentuna 
Tid: onsdagar kl. 18.00 till ca 19.30 
Plats: Vallentuna IP, parkeringen med uppgång till spåret  

Det är Vallentunapappan Patrik Blomqvist med sin son som är initiativtagare 
och som du kommer att träffa. Plus volontärerna Annika, Anna och Elin.  

• De hälsar välkommen till att gå, springa och rulla gemensamt i grupp 
efter dina egna förutsättningar! 

• Vi hoppas och tror att vi kommer att få riktigt kul ihop. 
• Ta gärna med ifylld vattenflaska plus frukt 
• Medlöpare krävs (assistent, kompis, syskon, förälder) 

För info om sommarens träningar eller om du undrar över något: kontakta 
Patrik på e-post blomqvist101@hotmail.com  

Du kan också läsa mer här: 

https://baravanlig.se/kom-och-spring-med-oss/  
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Kårsta Träffen i Vallentuna  

Tid:  torsdagar kl 13 – 15 
Plats:  Biblioteket, Bergsjövägen Kårsta 
Du som är dagledig har möjlighet att besöka Kårsta träffen. Alla välkomna in till en härlig 
gemenskap. Vi brukar fika tillsammans, prata om allt möjligt, ordna olika aktiviteter och föredrag 
och ha det väldigt bra tillsammans.  
 
 

Torsdagsklubben i Täby 
Tid: torsdagar kl 18.30 – 20.30 
Plats: Linbastuvägen 1, 188 65 Täby, Oasens lokal  

Mötesplats för alla ungdomar mellan 16 och 21 som har en funktionsvariation. 
Detta är en ny verksamhet som kommer att vara öppen varje torsdag under 
skolterminen.  

Höstens program finns på sidan 23 
Första gången efter sommaren är 29 augusti.  

Kontakt Oasen 08-555 589 52 
Har du frågor kontakta Bengt Lilljeqvist bengt.lilljeqvist@taby.se  
 
 

Enkelgympa i Täby Kyrkby 
Tid: fredagar kl 15-15:55 
Plats: Friskis & Svettis, Eldarvägen 4 i Täby Kyrkby 

Gympa och rörelseglädje för dig som har funktionsnedsättning  
Träning i grupp med enkla rörelser till inspirerande musik  
Höststart 6 september 
Har du frågor så kontakta Marie Sedvallson på telefon 083-388 05 35 eller  
på e-post marie@taby.friskissvettis.se 
Avgift: Medlemsavgift 100 kr per kalenderår betalas på plats 
Terminsavgift 300 kronor betalas också på plats 
 
 

Fredagsfunk – prova på i Sundbyberg 
Tid: fredagar kl 14 - 19 
Plats: Aggregat ligger inne i Kulturcentrum på plan 1  
 i Hallonbergens centrum. Adress Hallonbergsplan 5 

FredagsFunk är för dig mellan 13 och 25 år som behöver stöd i en mindre 
grupp. 

Här kan du skapa i olika material. Vi provar något nytt varje gång. 
Till exempel keramik, måleri och att tova ull. 

Fredag 30 augusti, 13 september, 27 september, 
11 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december 

Du bestämmer själv när du vill komma och när du vill gå hem. 

Vi bjuder på fika. 

Fredagsfunk är gratis. 
Du kan komma en eller flera gånger. Du behöver anmäla att du kommer inför 
varje gång. 
Mer info på sidan 24 
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Kom och prova på badminton i Täby 
Tid:  lördagar kl 13-14 
Plats:  Täby Racketcenter, Flyghamnsvägen 16, Täby 

På lördagar finns en grupp för dig som behöver extra stöd. 

Oklart i vilken omfattning verksamheten tar paus under sommaren. 
Har du några frågor kan du ringa 08-856 50 94 

Anmäl dig till kansli@tabybadminton.se 
 
 

RaceRunning Täby IS Parasportklubb 
Tid: lördagar kl 14-16 
Plats: Näsbydalsskolan, Östra Banvägen 90 i Täby  

RaceRunning är en tävlingsgren inom Parasportens friidrott och är 
ursprungligen en dansk sport som utövas med hjälp av en trehjulig 
”springcykel”  
Med hjälp av en RaceRunningcykel kan personer med omfattande 
rörelsehinder och balanssvårigheter ges möjlighet att springa, få puls och  
därmed bättre syreupptagningsförmåga och starkare muskler 
 
Är du intresserad så ta kontakt med Malin Borgert malin.borgert@hotmail.com  
eller Bert-Olov Persson, 076-848 45 55, bert.olov.persson@gmail.com  
 
 

Fotboll Täby IS Parasportklubb 
Tid:  söndagar kl 12 – 15.  
Plats ute:  Nya Viggbydalen i Täby 

Är du intresserad av att spela eller bara prova på kontaktar du lagledare Kicki 
på christina.svensson@yahoo.se, så får du mer information Det finns flera 
grupper  

 

Innebandy i Åkersberga 
Tid:  söndagar kl 16 – 17 
Plats: Hackstahallen, Bergavägen 19 i Åkersberga  

Nu finns även innebandy i Åkersberga för personer med funktionsvariation. Är 
du intresserad kan du kontakta Janne Engvall i Ackers.  
Ej bestämt när höstens verksamhet börjar. 
Telefon 070-488 88 11 eller  jan.engvall@akersbergaibf.se   
 
 

Bowling Täby IS Parasportklubb 
Tid: söndagar kl 18-19 
Plats: Tibblehallen, Attundavägen 5 i Täby 

Täby IS Parasportklubb i samarbete med Täby bowlingklubb erbjuder träning 
och tävlingsverksamhet för barn, ungdom och vuxna i Tibble Bowlinghall 
Hjälpmedel för rörelsehindrade finns  
Terminsstart 15 september 
Kontaktperson är Bert-Olov Persson, bert.olov.persson@gmail.com   
telefon 076-848 45 55 
Telefon till hallen: 08-858 59 00 
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Parainnebandy i Vallentuna 
Tid:  Meddelas snart 
Plats: Meddelas snart  
Kostnad: Meddelas snart 

Vallentuna innebandyklubb startar höstterminen 2019 upp träningar för 
parainnebandy (stående). Mer information kommer att publiceras här så snart 
som möjligt: 
https://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/funktionsnedsattning/fritidsaktiviteter-och-
motesplatser/  
För att delta i träningarna ska du vara minst 10 år. 
 
 

Paraishockey i Vallentuna 
Tid:  Meddelas snart 
Plats: Meddelas snart 
Kostnad: Meddelas snart 

Vallentuna hockey startar höstterminen 2019 upp träningar för paraishockey 
(sittande i kälke). Mer information kommer att publiceras här så snart som 
möjligt: 
https://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/funktionsnedsattning/fritidsaktiviteter-och-
motesplatser/  
För att delta i träningarna ska du vara minst 10 år. 
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Information, nyheter och debatt 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

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 dem! 

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

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

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

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

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

 
  



Skansen för alla! 
Med alla sinnen Onsdagen 28 augusti 2019 

Skansen öppnar kl 09.30  •  Program kl 10-14 
Välkommen till Skansen denna speciella dag!
För alla åldrar, anpassad för dig med funktionsvariationer

Bollnästorget 
• Klappa ett djur. Kl 11.40–12.00   
• Såpbubblor – Äppelgården  Kl 12.00–13.00  

• Läskiga lådan – Äppelgården

• Prova på att karda ull. Kl 12.00

• Allsång och dans med Ayla
 Invigning kl 10.30
 Allsång kl10.40–11.20
 Dans kl 13.00–14.00

• Tennis

• Enkelgympa. K 12.15–12.45

• Ansiktmålning 

• Cirkus. Kl 10.00-12.00

• Prova på att spela gitarr och bas

• Måla och skapa

• Tidningen 8 sidor ”Gör din egen löpsedel”

Tingsvallen
• Trekamp
• Utlottning av biljetter till Skansentåget kl 11.30

Orsakullen
• Fyrfat – Korvgrillning. Ta med egen korv!

• Rullstolshinderbana

Sollidens parkering
• Underhållning i väntan på färdtjänsten. 
 Kl 14-16 
 

Fri entré denna dag för daglig verksamhet 
samt för medlemmar i arrangerade 
föreningar. Medtag medlemskort eller 
särskild inbjudan. Ledsagare går in gratis.

Adress:
Färdtjänst: Sollidsbacken
Huvudentré: Djurgårdsslätten 49-51
Bergbanan: Hazeliusporten 2
Ej möjlighet till parkering inne på Skansen.

STOCKHOLMS LÄN



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



En upplevelsedag med en mängd olika aktiviteter. Upptäck – Upplev – Utmana dig själv 
Dagens aktiviteter avslutas med en stor prisutdelning 15.00 

 *  Musik

 * Underhållning
 *  Bågskytte
 *  Bågskytte med ställning
 *  Friluftsaktiviteter
 *  Vattenskidor, tuben 
 *  Paddla kajak

 *  Fiske
 *  Häst 
 * Hoppborg
 *  Underhållning
  * Clowner
  * Friskis och Svettis
 * Tipspromenad

 *  Stavgång
 *  Skaparhörna
 * Fotboll
 * Ansiktsmålning
 *  Brandförsvaret
 *  Scouting
 * Äventyrslopp: gå-lunka-löp

Söndagen den 1 september kl. 11-15.30
Eklundsnäs friluftsområde, Södertälje

Äventyrsdag 2019
För alla och anpassad för dig med funktionsnedsättning

Information: Christofer Martinson tel: 08-523 014 01
christofer.martinson@sodertalje.se 

MAT 
OCH FIKA  
FINNS ATT

KÖPA

MAT 
OCH FIKA  
FINNS ATT

KÖPA



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



 

 

OASEN OASEN 

Måndagar 

18.00-21.00 

Hösten 

2019 
Middag 

50 kr 

taby.se/oasen 

 ADRESS 

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

TRÄFFPUNKTEN 

Öppen mötesplats för dig från 21 år och uppåt med funktionsnedsättning 

 

                                 Öppet tider och program (med reservation för ändringar) 

26 aug Klubb med DJ Staff 

Taco 

 21 okt Högläsning 

Taco 

2 sep Musikgympa 

Kyckling med ris 

 28 okt Mello Disco 

Korv med bröd 

9 sep Singstar 

Korv i ugn 

 4 nov Klubb med DJ Staff 

Kyckling med ris 

16 sep Högläsning 

Pasta Carbonara 

 11 nov Musikgympa 

Korv i ugn 

23 sep Danskväll Let`s Dance 

Taco 

 18 nov Pingiskväll 

Pasta Carbonara 

30 sep Klubb med DJ Staff 

Kyckling med ris 

 25 nov Film 

Taco 

7 okt Bingokväll 

Korv i ugn 

 2 dec Konferens (mer information kommer) 

Kyckling med ris 

14 okt  Singstar 

Pasta Carbonara 

 

 9 dec                 Klubb med DJ Staff 

Köttbullar, prinskorv och potatissallad 
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OASEN OASEN 
Torsdag 

18:30-21:00 

 

Hösten 

2019 

Café  

16-21 år 

taby.se/oasen 

 ADRESS 

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

Torsdagsklubben 

Öppen mötesplats för dig mellan 16-21 år med funktionsnedsättning 

 

Planerade aktiviteter (med reservation för ändringar) 

                

 

29 aug Filmkväll 31 okt Stängt 

5 sep Högläsning 7 nov Högläsning 

12 sep Singstar/uppträdande 14 nov Klubb med DJ Staff 

19 sep Brädspel/tv-spel 21 nov Musikgympa 

26 sep Musik quiz 28 nov Singstar/uppträdande på scen 

3 okt Klubb med DJ Staff 5 dec Filmkväll 

10 okt Bingo 12 dec Julshow med föräldrar fika 

17 okt  Singstar/uppträdande   

 



FredagsFunk på Aggregat 
FredagsFunk är för dig mellan 13 och 25 år  
som  

behöver stöd i en mindre grupp.  
Här kan du skapa i olika material. 
Vi något nytt . 
Till exempel keramik, måleri och att tova ull.

Fredag 30 augusti, 13 september, 27 september,               
11 oktober, 25 oktober, 8 november,
22 november, 6 december

Vi har öppet mellan klockan 14.00 och 19.00
Du bestämmer själv när du vill komma
och när du vill gå hem.

Aggregat ligger inne i Kulturcentrum 
på plan 1 i Hallonbergens centrum. 
Adress Hallonbergsplan 5

Vi bjuder på fika. 

Fredagsfunk är gratis. 
Du kan komma en eller flera gånger.  
Du behöver anmäla att du kommer inför varje gång. 

Vill du komma eller vill du veta mer om FredagsFunk, 
ring Oona på telefon 070-087 50 98 
eller maila till oona.linke@sundbyberg.se  

Oss träffar du på Fredagsfunk! 
Välkommen! 

Oona Åsa

FREDAGAR
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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 
 

 


