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Årsmöte – FUB i Södra Roslagen 
Tid: torsdag 8 februari 2018, kl 18.15 – ca 20.15 
Plats: Mathiasgården, Vallentuna 

Vi inleder med att bjuda på smörgåsar med dryck.  
Därefter pratar förbundsjurist Julia Henriksson om den aktuella LSS-
utredningen och föreningens arbete med den. 
Se kallelse på sidan 15 
 
 

Vinterfest – med Häggarna 
Tid: lördag 10 februari 2018. Kl.13-16 
Plats: Nova, Tellusvägen 19, Vallentuna 

Häggarna kommer och underhåller även i år. Vi bjuder på lättare förtäring. 
Se affisch på sidan 12 
 
 
 

 

Friskis & Svettis söker ledare till enkelgympan 
Är du intresserad av att vara ledare på enkelgympan? Eller känner du kanske 
någon som du tror skulle passa? Vidarebefordra gärna annonsen på sidan 17 

 
 
 

Efterlysning – mailadresser för skolenkät 
I år vill FUB genomföra en skolenkät för att ta reda på hur vår målgrupp har 
det i skolan. Då skulle det vara bra att ha mailadresser till er som berörs av 
skolan. 
Skicka gärna namn, telefonnummer och mailadress till mail@fub.se  
Du kan också kontakta Zarah Melander zarah.melander@fub.se  
 
 

I Sverige får du rösta 
I december talade Anna Hildingsson i EU-parlamentet. 
Anna är ordförande i Inre Ringen Sverige. 
Annas tal handlade om rösträtt för personer med utvecklingsstörning.  
Sverige är nämligen ett av få länder inom EU där alla medborgare har rätt att 
rösta. 

Eftersom det är valår kommer det mer information om detta senare. 
FUB kommer att ta fram en film om demokrati, demokratiska rättigheter och  
vikten av att rösta. 
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Två nya kunskapsstöd från Socialstyrelsen 
Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med 
funktionsnedsättning. 
Detta behov är det nog många föräldrar som känt av. Modellen förväntas öka 
barns tillgång till fungerande stöd och minska föräldrarnas arbetsbelastning. 
Den går att beställa eller ladda ner från följande sida: 
www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-10-31  

 

Vägar till ökad delaktighet/kunskapsstöd för Socialtjänsten i arbete med  
stöd och service enligt LSS 
Delaktighet är en mänsklig rättighet och centralt i all verksamhet för människor  
med funktionsstörningar. Den här rapporten ska ge socialtjänsten stöd utifrån  
den enskildes förmåga och vilja till delaktighet. 
Den går att beställa eller ladda ner från följande sida: 
www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-21 
 

 

Bowlingturnering 2018 
Under 2018 anordnar FUB en stor bowlingturnering.  
Först tävlar lokalföreningarna i varje län mot varandra.  
Sedan hålls en länsfinal. 
Sist blir det stor riksfinal i Stockholm. 

Mer information kommer senare. 
 
 

Ny app om att välja kläder 
Kan laddas ner gratis från ställen där man brukar ladda ner appar. 
Appen tar väderdata från SMHI för de närmaste 8 timmarna och visar en 
tecknad bild på val av ytterkläder.Man kan också byta ut bilderna mot foton på 
egna kläder. 
 
 

Sex och relationer – tre tips 
RFSU har ett projekt som heter ”sex för alla” som riktas mot personer med 
utvecklingsstörning. På deras websida kan ni hitta mer information och 
gratismaterial att ladda ner. Det finns även information på lättläst. 
www.rfsu.se/sexforalla   

 

Jag har lust! Är en upplevelsebaserad metodbank för dig som vill jobba med 
frågor om sexualitet, relationer och rättigheter för personer med 
utvecklingsstörning. 
www.jagharlust.se/  

 

Privatliv är en app om kroppen, känslor, sex och relationer, som också har 
god tillgänglighet. Många personer med utvecklingsstörning har sagt att de 
tycker väldigt mycket om appen. Fungerar bäst på mobilen. 
www.mittprivatliv.se/  
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God man och förvaltare, nytt informationsmaterial 
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har gett ut material som 
handlar om god man och förvaltare. 
 

Rollkoll – vad gör en god man och förvaltare 
Blått häfte som riktar sig till dig som har eller funderat på att ansöka 
om god man eller förvaltare.  
 

Rollkoll – ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer 
Detta rosa häfte riktar sig till den som är god man eller förvaltare, anhöriga  
till den som får hjälp, kontaktpersoner, personliga assistenter och boende personal. 

Bägge dessa kan laddas ner från: 
www.rfs.se/skrifter-faktablad/skrifter-faktablad/Rollkolls-informationsmaterial-/  
 
 

Känner du någon som vill gå distanskursen Anpassad IT 
Distanskursen Anpassad IT är till för personer med måttlig utvecklingsstörning. 
Känner du någon som du tror skulle vilja gå den så tipsa personen!  
Ansökan öppnar snart, mer information hittar ni på: 
www.sikta.nu/webP.html  
 
 
 

Två konferenser om åldrande 
Åldern har sin rätt, 8 mars 
För yrkesverksamma inom LSS-området och närstående.  
Länk till mer information och anmälan: 
www.demenscentrum.se/Kalender/?pr=22893  

 

Åldern har sin rätt, 14 april 
För personer med intelektuell funktionsnedsättning. 
Tar upp åldrande, utvecklingsstörning och demenssjukdom. 
Länk till mer information och anmälan: 
www.demenscentrum.se/Kalender/aldern-har-sin-ratt-om-att-aldras-med-intellektuell-
funktionsnedsattning1/   

 
 

Inspirationsdagarna 14 &15 mars 
Föreningen för kognitivt stöd ordnar som vanligt inspirationsdagar i Stockholm. 
Det kostar en slant så det kanske framförallt är för personal. Tipsa de runt 
omkring som är intresserade av att utveckla kognitivt stöd eller varför inte 
också personal som vill veta mer om vad det finns att arbeta med gällande 
kognitivt stöd. 

Mer information hittar du här: www.fks.org.se/inspirationsdagarna x 
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TRÄFFPUNKTEN i Täby 
Tid: måndagar kl. 18 – 20.30 
Plats: Linbastuvägen 1, 187 65 Täby, Oasens lokal  

Mötesplats som är öppen varje måndag under skolterminen. Det finns 
möjlighet att köpa mat för 30 kr och fika för 10 kr. Program finns på sidan 4. 
Träffpunkten är öppen för vuxna som har en funktionsvariation. 
Har du frågor kontakta Bengt Lilljeqvist bengt.lilljeqvist@taby.se  
 
 

Klubb Cosmos i Vallentuna 
Tid: tisdagar kl. 17 - 21 
Plats: Nova Ungdomens hus, Tellusvägen 19, Vallentuna  

Klubb Cosmos har öppet på tisdagar under skolterminen. I caféet kan du köpa 
läsk, kaffe, te, smörgåsar och gott kaffebröd. Kom och spendera kvällen med 
att spela pingis, biljard eller lyssna på musik, träffa kompisar eller droppa in på 
en fika. 

Det kan också bli en del mer spontana aktiviteter så ett tips är att följa på 
Facebook www.facebook.com/KlubbCosmos  
Har du frågor kring aktiviteter i Vallentuna kan du kontakta Christoffer 
Hofverberg på telefon 076-641 48 18 eller christoffer.hofverberg@vallentuna.se. 
 
 

Innebandy Täby IS Parasportklubb 
Tid:  onsdagar kl. 17.30 – 18.30 
Plats:  Näsbydalskolan, 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. 
 
 

Enkelgympa i Täby Kyrkby 
Tid: onsdagar kl. 17.30-18.25 och 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.  
Har du frågor så kontakta Lotten Kihlström på telefon 073-388 05 35 eller  
på e-post lotten@taby.friskissvettis.se 

Avgift: Medlemsavgift 100 kr per kalenderår betalas på plats. 
Terminsavgift 200 kronor betalas till Täby kommun på plusgiro 431 41 03-5.  
Glöm inte deltagarens namn och vilken tidsperiod 
 
 

Solskiftesgården Åkersberga 
Tid: torsdagar kl. 18.00 - 20.30 
Plats: Solskiftesskolan, Solskiftesvägen 6B, Åkersberga  

Fritidsgården Solskiftet är öppen på torsdagar för ungdomar som har en 
utvecklingsstörning. Stängt under skolloven. Se sidan 6 för affisch. 

Kontakt: Solskiftesgården 08-540 815 68   
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Kom och prova på badminton i Täby 
Tid:  lördagar kl. 13-14 
Plats:  Täby Racketcenter, Flyghamnsvägen 16, Täby 

Vårens träning startar 20 januari 
Har du några frågor kan du ringa 08-756 50 94. 

Anmäl dig till kansli@tabybadminton.se 

 

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

Arrangerar av Täby IS Parasport.  
Terminsstart 20 januari. 
Är du intresserad så ta kontakt med Malin Borgert malin.borgert@hotmail.com 
eller på telefon 070-626 70 67. 

 

Fotboll Täby IS Parasportklubb 
Tid:  söndagar kl. 15 – 8 
Plats:  Näsbydalsskolans gympasal, 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. Terminen börjar inomhus. 

 

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

Arrangerar av Täby IS Parasport (Täby Tigers). 
Telefon till hallen: 08-758 59 00 
Kontaktperson är Bert-Olov Persson bert.olov.persson@gmail.com  

 
 

FUB-dans på Fryshuset – Barbados 
Tid: fredag 26 januari kl. 18.30-22.30 
Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, Stockholm 
Frågor besvaras av Stefan Fagerström 08-600 16 74 
Hela höstprogrammet finns på sidan 10. 
http://www.fubstockholm.se/ 
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FUB-dans på Fryshuset – Reminders 
Tid: fredag 9 februari kl. 18.30-22.30 
Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, Stockholm 
Frågor besvaras av Stefan Fagerström 08-600 16 74 
Hela höstprogrammet finns på sidan 10. 
http://www.fubstockholm.se/ 

 
 

Café Måsen i Åkersberga 
Tid: onsdagen den 14 februari kl. 18.30 - 20.30 
Plats: Knopen, Smedbyvägen 2, Åkersberga 

Fri entré. Kaffe finns. Se sidan 14. 
Bibbi 070-835 66 62 

 

 

Gala i Täby – Gregers resor 
Tid: måndag 19 februari kl. 13 – ca 16.15 
Plats: Tibbleteater, Attundavägen 1, Täby  

Galan har i år 10 årsjubilum. Många artister. Det blir världspremiär på 
kortfilmen "Resor och utflykter 2017". Dessutom blir det sång, galenskaper, 
överraskningar och helt enkelt en... helt underbar fest. En tre timmar lång 
dunderfest inklusive ciderbubbel och tilltugg. Kom galaklädd! Vi skulle bli 
såååååååååå glada om du kommer!!! Se affisch sidan 8 

Kontakt för mer information. Tel- 08-55 55 89 52 

Boka biljett på följande länk: https://nortic.se/dagny/show/51033  
Biljettpris: 200 kr, (tyvärr är rullstolsplatserna redan bokade) 

 
 

Final i Funkisfestivalen 
Tid: måndag 23 april 2018, kl 18.30 - 22 
Plats: Cirkus i Stockholm 

Dags för stora finalen. De tävlande artisterna kommer i år från: 
Botkyrka, Halmstad, Haninge, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, 
Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, 
Upplands-Bro, Upplands Väsby och Värmdö. 

Boka på Ticketmaster: 
https://www.ticketmaster.se/event/495825?brand=se_cirkus&CAMEFROM=580Cirkus  

Evenemanget har gott om rullstolsplatser, dessa bokas via Cirkus Biljettkassa 08-660 10 20 
eller Ticnet callcenter 077-170 70 70. Rullstolsplatserna är belägna på parkett, en ledsagarplats 
kan köpas till som placeras nära rullstolsplatsen. Fysiska biljettkassan öppen kl 16:30 - 18:30 
Telefonbokningen öppen kl 14:00 - 18:30 

Alla låtar framförs live med en tolvmannaorkester och kör under ledning av Per-Ove "Knappen" 
Ståhlknapp. 
 
 

  



dansadansa

FUB:s  

VINTERFEST 

för alla små och stora i föreningen.  

Välkommen 

Lördagen den 10 februari 2018 

 till NOVA på Tellusvägen 19 i Vallentuna 

 till vår årliga vinterfest 

Klockan 13.00-16.00 

Vi bjuder på varmkorv med bröd och kaffe och bullar. 

I år kommer Häggarna och spelar för oss.  

 

 

 

 

FUB Södra Roslagen bjuder på allt. 

Du behöver inte föranmäla dig utan det är bara att komma.    

 Frågor:  tina.ljunggren@comhem.se 

Välkommen 
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Glada Hudik teatern kommer till Norrtälje 
Tid: onsdag 2 maj 2018 kl. 19 – 21.15 
Plats: Roslagsskolan i Norrtälje 

I maj 2018 ger sig Glada Hudik-teatern ut på avslutningsturné med Trollkarlen 
från Oz. Hittills har 120 000 personer sett den kritikerrosade föreställningen, 
men nu är det sista chansen. 
 

 

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://www.danderyd.se/Uppleva-och-gora/Kultur-for-funktionshindrade/  

Kontakt: Helena Mannermo Spering, 08-568 910 87, helena.spering@danderyd.se 
 

Täby 
Även Täby har en speciell hemsida 
Fritid för dig med funktionsnedsättning - Täby kommun 

Kontakt: Bengt Lilljeqvist, 076-643 97 73, bengt.lilljeqvist@taby.se  
 

Vallentuna 
Så också Vallentuna 
http://www.vallentuna.se/sv/Uppleva-och-gora/Fritid-for-dig-med-
funktionsnedsattning/  

Kontakt: Ida-Maria Hallberg, 08-587 851 76, ida-maria.hallberg@vallentuna.se  
 

Vaxholm  
I Vaxholm går det att ta kontakt med: 
Hans Larsson, 08-541 708 00, hans.larsson@vaxholm.se  
 

 

Österåker 

Österåker har också en hemsida 

http://www.osteraker.se/omsorgstod/funktionsnedsattning/aktiviteterochfritid.4.71fcf4251429dfd
2f5c727.html  
Lena Karlsson telefon 08-540 814 77, lena.karlsson@osteraker.se  

  



Knopens lokaler på Smedbyvägen 2

Våren 2018
Fri entré
Öppet

18:30-20:30
Fika att köpa

Välkomna önskar
Bibbi och Dessan

Tfn. Bibbi 070-8356662



 

 

Kallelse till 

ÅRSMÖTE 2018 

 

Årsmöte 2018 

Tid: Torsdagen den 8 februari 2018 kl. 18:15-ca 20:15 

Plats: Mathiasgården, Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna (vid Vallentuna kyrka)  

Ni som kommer med buss eller tåg kan ta sikte mot kyrkan så kommer ni rätt. 

 

Program 

18:15 Vi bjuder på kaffe/the mm.  

18:30 Julia Henriksson som är ny jurist på 

riksförbundet kommer och pratar om LSS-

utredningen och om hur FUB är med och 

påverkar utredningen. 

 

ca 19:15 Årsmöte enligt dagordning på nästa sida 

Verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse  

delas ut på årsmötet. Dessa handlingar kommer även  

att finnas på vår hemsida efter den 19/1 på  

www.fub.se/roslagen  

Välkommen! 

http://www.fub.se/roslagen


 

Förslag till DAGORDNING vid årsmöte 2018-02-08 

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av a) ordförande för årsmötet 

b) sekreterare för årsmötet 

c) två justeringsmän som tillsammans med mötesordföranden justerar 

årsmötesprotokollet och även ska vara rösträknare. 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Har kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna? 

5. Verksamhetsberättelse för år 2017 

6. Ekonomisk berättelse för år 2017 

7. Revisionsberättelse för år 2017 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren 

9. Verksamhetsinriktning för 2018 

10. Val av a) Ordförande 

b) Styrelseledamöter på 2 år och ersättare på 1 år 

c) Revisor och revisorsersättare 

d) Ombud med ersättare att tillsammans med ordförande 

representera föreningen vid Läns-FUB:s ombudsmöte. 

e) Valberedning 

 Mandattiden är om inte annat anges 1 år 

11. Fastställande av medlemsavgiften för år 2019 

12. Inre Ringen, Kamratföreningen och fritidsfrågor för vuxna 

13. Övriga frågor  

14. Årsmötets avslutning 

 



 

Tränare sökes!  

- att leda träning för målgrupp med funktionsvariant 

Friskis&Svettis drivs av en enkel grundidé - det ska vara lustfyllt att träna. Hos oss är alla välkomna att träna efter 

sina egna förutsättningar och uppsatta mål. Även för de med olika funktionsvariationer finns det 

träningsmöjligheter att testa och välja mellan. 

  

  

Enkel bygger på vår Jympa, har enkla rörelser och mycket glädje. Den vänder sig främst till personer med 

intellektuell funktionsnedsättning, en bred målgrupp med olika behov och förutsättningar. Var och en deltar utifrån 

egna förutsättningar. Jympans viktigaste uppgift är att inspirera till rörelseglädje och gemenskap. Några 

föreningar har också provat Enkel kopplat till andra träningsformer som Cirkelfys eller Indoor Walking. 

 

I Friskis&Svettis Täby har vi valt ut att främst jobba mer riktat och specifik med personer med intellektuell 

funktionsvariant. Tränarna som möter målgruppen ska betrakta sig som just tränare och behöver inte vara 

medicinska experter. Många av deltagarna har både dåliga och bra erfarenheter av sjukhuspersonal och träning. 

Träningen kan många gånger förknippas med måsten och krav. Vår träning är mer prestigelös. 

Deltagarna är för det mesta väldigt kunniga när det gäller sin funktionsförmåga och vad de har för utmaningar 

eller begränsningar. Oftast har de en lång tid av rehabilitering bakom sig. För många är det ett stort steg att 

komma till träningen efter skadan, diagnosen, olyckan. De kommer till Friskis&Svettis för att få nya upplevelser, 

utvecklas och ha kul. 

Det är också sällsynt att man pratar om sin funktionsnedvariant. Tvärtom släpper man ofta loss och vill ha lite 

utmaningar. En del är väldigt koncentrerade och målmedvetna, precis som i andra träningsgrupper. 

Nu söker vi dig! 

Friskis&Svettis Täby vill utveckla enkelträningen och utöka teamet med två tränare till som månar lite extra om 

målgruppen. Är du en av oss som inte hittat mig ännu? 

Hör av dig till mig på lotten@taby.friskissvettis.se eller 0733 88 05 35 för att få veta mer. 

Jag ser mycket fram emot att höra från dig. Nu händer det. 

Vänligaste hälsningar, Lotten 

Träningsansvarig Friskis&Svettis Täby 

mailto:lotten@taby.friskissvettis.se

