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 Medlemsinfo  

 Juni/juli 2018 

    
 
   Känner du någon som vill bli medlem i FUB? 
   På sista sidan kan du få veta mer om vad det innebär,  
    vad det kostar och hur du gör. 
 

Aktiviteter och annan information 
 

 

   Anmälan Hälsokörkortet i Vallentuna redan nu Sidan 4 
   Aktiviteter Täby, 10–15 år, anmälan senast 22 juni Sidan 3 
   Anmälan till Runrundan 11 augusti, helst före 5 aug Sidan 3 
   Anmälan till Glädjeruset 25 augusti, helst före 24 aug Sidan 4 
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Anpassad simskola i Vallentuna 
Tid: 11 juni till 17 augusti  
Plats: Kvarnbadet i Vallentuna  

I samarbete med Täby Simförening erbjuds nu barn upp till 12 år med 
särskilda behov anpassad simskola i Kvarnbadet. Förälder eller assistent i 
vattnet vid behov eller tillgänglig vid sidan av poolen. Utlärning på individnivå.  

Deltagare mantalsskrivna i Vallentuna subventioneras med 400 kr (ändras i 
fakturan). Inträde till Kvarnbadet 30:-/tillfälle ingår.  

Anmälan: https://www.tabysim.se . Klicka på ”Anmälan” överst till vänster i  
menyraden. Scrolla ner till ”Siminlärning Övriga” – Barn med särskilda behov. 

Vi passar på att berätta att det nu kommit en lift till badet. Mycket efterlängtad! 

 
 

Lufsa/spring i Vallentuna 
Tid: måndagar kl. 16.45  
Plats: Parkeringen till höger om ishallen i Vallentuna  

Nu har vi börjat med lufs/jogging. Bara att gå på så att vi blir ett glatt gäng! 
Kom de dagar det passar. Calle och Irene kommer att vara där. 

Vi samlas ombytta och klara vid parkeringen. Sedan går v upp till 
utegymmet/starten. 

Vi håller på 30 minuter och om man vill går det att byta om och duscha där. 

Vi håller på till midsommar. 

Hoppas att så många som möjligt kommer och provar på. 

Kontakta Irene Öhgren om du är intresserad 
telefon 070-916 22 74 eller e-post ui.ohgren@gmail.com  
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Aktiviteter i Täby för dig med funktionsvariation 
mellan 10–15 år 
Tid: sommaren 2018 
Plats: Täby 

Anmäl dig senast den 22 juni till bengt.lilljeqvist@taby.se  
Ange barnets namn, födelseår, önskad vecka, telefonnummer samt mail 

• Sportcamp, Täby - 25-29 juni, en vecka fylld av olika idrotter 
• Parkour, dagsportläger v 25, 26, 32 och 33, 6–17 år 
• Täby IS Friidrottsskola, v 27, 32 och 33, 10–13 år 
• Riktade sommaraktiviteter, v 27 och 31 

Mer information finns på vår hemsida www.sodraroslagen.fub.se 
eller kontakta Bengt Lilljeqvist 

 

Runrundan i Vallentuna 
Tid: lördagen den 11 augusti 
Plats: Vallentuna 

Anmäl dig till Runrundan i Vallentuna, lördagen den 11 augusti 
http://www.vallentunafriidrott.se/Arrangemang/Runrundan2018  

Har du aldrig sprungit ett lopp förut? Vill du inte springa själv? Vill du vara med 
utan att tävla?  
Då passar nog Kompisklassen dig! Du och din kompis eller mamma, pappa  
eller någon annan du vill ha med anmäler er i par och springer/lufsar utan  
tidtagning. Allt överskott från startavgifterna går till www.fritidshjalpen.se 

Anmälningsavgift: 200 kr/ par  
 

Pilgrimsvandring i Vallentuna 
Tid: mitten av augusti, datum ännu inte bestämd 
Plats: Samling vid Vallentuna kyrka 

Någon gång i mitten av augusti tänker vi i samarbete med svenska kyrkan och 
kommunens fritidsassistent ordna en pilgrimsvandring. Vi tänker oss en skön 
vandring längs Vallentunasjön. Vi går några km i den takt som passar alla. Om 
du sitter i rullstol är det inget hinder. Rast tar vi när vi vill. Ett par km orkar vi 
nog innan vi är tillbaka vid kyrkan igen. 

Vi lägger ut information på vår hemsida när vi vet mer. 
www.sodraroslagen.fub.se  

 

Valläger – för hela Sverige 
Tid: torsdagen den 16 augusti – söndagen den 19 augusti 
Plats: Södertälje 

6–19 augusti anordnar FUB ett valläger för ungdomar och unga vuxna mellan 
18–30 år. Vallägret syftar på att öka kunskapen om demokrati, politik och 
varför det är viktigt att rösta. Under vallägret får deltagarna möjligheten att 
prata med beslutsfattare och politiker samt utöva demokrati genom att prova 
på att rösta.  
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Vallägret kommer att vara i Södertälje, utanför Stockholm. Det kostar 1000 kronor att delta, då 
ingår resa, boende och mat för dessa dagar. FUB har även möjlighet att betala samtliga 
kostnader för ledsagare, om så skulle behövas. För mer information, besök www.fub.se/vallager  

Har du frågor om vallägret? Kontakta Fredrik Sone, fredrik.sone@fub.se eller 08 - 508 866 67. 
 

Idrottens dag i Vallentuna 
Tid: lördagen den 18 augusti kl. 10-14 
Plats: Vallentuna IP 

Vallentuna kommun i samarbete med 22 föreningar arrangerar en massa 
gratis prova-på-aktiviteter. Chris Härenstam från SVT-sporten är speaker. Ta 
chansen och komma förbi och hitta en idrott eller annan fritidsaktivitet som  
passar just ditt barn eller dig! 
Välkomna! 
 

Glädjeruset i Täby 
Tid: lördagen den 25 augusti 
Plats: Hägernäs Strand 

Gå, spring, jogga eller rulla fram längs vattnet mellan Hägernäs Strand och 
Näsby slott. Välj mellan 5 km eller 10 km. Alla som deltar får medalj!  
Det händer också annat roligt den här dagen, ansiktsmålning, fiskedamm, fika 
för den som blir sugen mm. 

Anmäl dig till Glädjeruset i Täby – loppet för ALLA 
http://gladjeruset.se/ 
 

Med alla sinnen – på Skansen 
Fri entré för FUB medlemmar 
Tid: onsdagen den 29 augusti, program mellan kl. 10-14  
Plats: Skansen öppnas 09:30 

För alla åldrar och anpassat för dig med funktionsvariation. 
Mer info finns på bifogad affisch på sidan 13. 

 

Hälsokörkortet i Vallentuna, studiecirkel 
Det här är en studiecirkel som startar efter sommaren – i september tror vi – 
om tillräckligt många är intresserade. Vi lär oss om kost, motion, vila, 
avslappning och mycket mer.  

Vi träffas 8 - 10 gånger och det kostar 150 kr/person. Cirkeln hjälper oss att få 
en bättre hälsa. Samtidigt som vi har roligt och umgås med varandra!  

Materialet är skrivet på lättläst svenska.  

Är du intresserad kan du ringa Marianne de Valladolid, 073-987 86 63, eller 
marianne@valladolid.se . Hon kan berätta mer om det här.  

Om du vill anmäla dig ska du göra det senast 15 augusti. Det gör du till  
Marianne.  

OBS!  Du behöver inte bo i Vallentuna för att vara med. Det räcker att du är  
medlem i FUB. 
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FUB-dans på Fryshuset – Titanix 
Tid: fredag 14 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 12 
http://www.fubstockholm.se/ 

 

Café Måsen i Åkersberga – Cafékväll 
Tid: onsdagen den 26 september kl. 18.30 - 20.30 
Plats: Knopen, Smedbyvägen 2, Åkersberga 

Fri entré. Kaffe finns. Se sidan 11. 
Bibbi 080-835 66 62 
 
 

Funkisfestivalen – deltävlingar inför 2019 
Tid: hösten 2018 
Plats: Danderyd, Täby och Vallentuna 

I höst hoppas vi att det blir minst tre deltävlingar inför 
Funkisfestivalen 2019. Det är alltså hög tid att börja förbereda 
sig för er som vill vara med och tävla. Mer information kommer. 
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Klubb Cosmos i Vallentuna - tisdagar 
Tid: tisdagar kl. 17 - 21 
Plats: Nova Ungdomens hus, Tellusvägen 19, Vallentuna  

Klubb Cosmos är en fritidsklubb för dig med intellektuell funktionsnedsättning. 
Vi riktar oss främst mot unga, från 13 år, och unga vuxna och våra aktiviteter 
anpassas efter era önskemål. Här kan du t.ex. spela pingis, biljard eller lyssna 
på musik. I cafét kan du köpa smörgås, fikabröd och något gott att dricka. Och 
så träffa kompisar förstås! 

För att följa vad som händer hos oss kan du titta in på 
www.facebook.com/KlubbCosmos .  
Vi brukar ha öppet terminsvis. I år blir det öppet nästan hela sommaren utom 
veckorna 29–31.  
 
 

Träffpunkten i Vallentuna – måndag till torsdag 
Tid: måndagar kl. 9 - 15 
 tisdagar kl. 9 - 15 
 onsdagar kl. 13 – 20 
 torsdagar kl. 9 – 12 

Plats: Fabriksvägen 1 A, Vallentuna. Du går in på baksidan av huset. 

Vi vänder oss till dig med intellektuell funktionsnedsättning i alla åldrar. Här 
fokuserar vi på social gemenskap. Vi fikar, spelar spel, ser på film, lyssnar på 
musik och träffar kompisar. Gott fika finns att köpa. Ibland ordnar vi utflykter 
eller hittar på något roligt ute i samhället som t.ex. att bowla.  

Sommarstängt veckorna 27–30. Då är du i stället välkommen till vår andra 
Träffpunkt som finns på Allévägens 10.  
Där är det öppet vardagar 10.00 – 12.00 utom onsdagar då det är stängt. 
 
 

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 083-388 05 35 eller  
på e-post lotten@taby.friskissvettis.se 

Gympan fortsätter ända till 15 juni. Höststarten är den 2 september. 

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 
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Skolval 2018 
Man kan fortfarande anmäla sin skola till skolval 2018. 

FUB har också gjort en film om val och demokrati.  

Mer information hittar du nedan: 

http://www.fub.se/asikter/skolval-2018  

 

 

Vad hände på förbundsstämman? 
På förbundsstämman beslutar men vem som ska bestämma inom FUB i 
Sverige de närmaste tre åren. Man fattar också många andra beslut. 

Före stämman hölls två temahalvdagar. Den första handlade om skolan.  
Mer info finns här: 
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/forum-fub-skola-med-nyttigt-innehall  

Den andra temahalvdagen handlade om LSS. Där presenterades två nya 
utredningar. Dels om Föräldraansvar och dels 500 röster om LSS.  
Mer info finns här: 
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/nya-rapporterna-pa-forum-fub-om-lss  

På förbundsstämman valdes en ny ordförande, nämligen Harald Strand som 
också är ordförande i Stockholms län. Det blev också ganska många andra nya 
ledamöter. Mer info finns här: 
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/ny-ordforande-och-tjugo-motioner-pa-
forbundsstamman-2018  

 

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
Socialstyrelsen har gett ut en ny uppdaterad version av sin handledning om 
bostad med särskild service fö rvuxna enligt LSS. 

Syftet med boken är att ge stöd i tillämpning av insatsen för handläggare, 
beslutsfattare och personal i boendet.  

Du kan beställa skriften eller ladda ner den från Socialstyrelsens hemsida. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-6-12  
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GDPR – Vad är det? 
Denna förkortning är en ny lag som ska skydda dina personuppgifter. 

Precis hur det kommer att fungera är det nog ingen som vet ännu. Därför 
kommer vi att skriva om det här flera gånger. 

FUB har uppgifter om dig som medlem för att kunna komma i kontakt med dig 
och ge dig information. Vi har bland annat postadress och ibland 
telefonnummer och e-postadress. Ni som får det här nyhetsbrevet har lämnat 
er e-postadress. Vi har också personnummer för att kunna hålla adresserna 
riktiga. 

FUB måste berätta för dig vad vi har för uppgifter, varför vi har dessa uppgifter 
och hur vi använder dem. Det finns mer information på vår hemsida. 
www.sodraroslagen.fub.se  

Du har rätt att få se alla uppgifter vi har om dig och också rätt att begära att de 
tas bort. Är det någon uppgift om dig som du inte vill att vi ska ha kan du 
kontakta oss och be oss ta bort den. Tillsvidare går det att kontakta Ann 
Sjölander om du är medlem i FUB i Södra Roslagen. Skicka mejl till 
ann.sjolander@sodraroslagen.fub.se eller ring 070-888 53 16. 

 

 

Vi frågar våra medlemmar 
Förra året frågade vi våra medlemmar i Vallentuna kommun om hur de hade 
det och hur de ville ha det. Vi fick veta mycket intressant saker och fick många 
bra tips. Därför fortsatte vi med Österåkers- och Danderyds kommun under 
våren. Vi håller på att skriva rapporter för fullt. 
Nu är det dags för våra medlemmar i Vaxholm att svara på frågor. 
De kommer att bli uppringda av Marianne de Valladolid.  

Den som har frågor kring det här arbetet kan ringa Ann Sjölander på telefon 
070-888 53 16 eller mail ann.sjolander@sodraroslagen.fub.se  

 

 

LSS -filmer -hjälp till att sprida 
Riksförbundet FUB släpper under våren 2018 10 animerade filmer under 
parollen "Stärk LSS - stärk oss". Filmerna innehåller 10 olika budskap, som 
kopplar till värdeord i LSS och till olika LSS-insatser. Den åttonde animerade 
filmen om LSS handlar om daglig verksamhet. Rätten till goda levnadsvillkor 
handlar om många saker - en viktig sak meningsfull sysselsättning. 

Filmerna är framtagna av animatören Mattias Gordon i samverkan med FUB:s 
LSS-arbetsgrupp. 

Hjälp oss göra LSS till en valfråga, dela filmerna! 

Här kan du se samtliga filmer om LSS 
http://www.fub.se/asikter/lss/lss-filmer  
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Vi söker handledare till Kamratföreningen – start tidig höst 
Kamratföreningen är en sektion till FUB i Södra Roslagen, där våra vuxna 
medlemmar med utvecklingsstörning själva styr vad de vill prata om och vilka 
aktiviteter de vill ordna. Genom kamratföreningen kan man också framföra 
åsikter och krav i olika frågor. På riksplanet inom FUB heter dessa sektioner 
Inre Ringen. 

För tillfället ligger verksamheten nere och vi vill också bredda arbetet så att fler 
blir aktiva i Kamratföreningen. Du som kan tänka dig detta uppdrag kommer att  
få vara med om att starta upp en ny verksamhet tillsammans med styrelsen. 

När verksamheten är etablerad kan det röra sig om ungefär två tillfällen i  
månaden. Träffarna ska också förberedas så det kan då röra sig om 10 timmar  
per månad. 

För mer information - kontakta vår ordförande Jörgen Johansson 

på 070-754 08 53 eller jorgen.johansson@nui.se 

Lön enligt överenskommelse. 
 
 

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

Kontakt: Helena Mannermo Spering, 08-568 910 88, helena.spering@danderyd.se 
 
 
Täby 
Även Täby har en speciell hemsida 
https://www.taby.se/fritid-och-kultur/fritid-for-dig-med-funktionsnedsattning/  

Kontakt: Bengt Lilljeqvist, 086-643 98 83, 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, 08-588 851 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://www.osteraker.se/omsorgstod/funktionsnedsattning/aktiviteterochfritid.4.81fcf4251429dfd
2f5c828.html  

Margareta Kekkonen, telefon 08-540 815 03, margareta.kekkonen@osteraker.se  

 
 

 
 
  



Knopens lokaler på Smedbyvägen 2

Hösten 2018
Fri entré
Öppet

18:30-20:30
Fika att köpa

Välkomna önskar
Bibbi och Dessan

Tfn. Bibbi 070-8356662
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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 220kronor per år 
• Familjemedlem kostar 90 kronor per år 
• Under 2018 har vi ett erbjudande. Den som blir ny medlem får en biocheck värd 

200 kronor. Man kan också komma överens om att det är den som värvar/skaffar 
en ny medlem som ska få biochecken istället. 

 

Hur gör man? – det finns flera sätt 
1. Vill du ha biochecken eller om den nya medlemmen ska få biochecken så 

kontaktar du FUB:s kontaktperson i din kommun. 
a. Danderyd 

Ann Epstein, 070-630 63 07 
b. Täby 

Arne Hedman, 070-618 00 27, eller 
Claes Oldin, 070-266 27 53 

c. Vallentuna 
Irene Öhman, 070-916 22 74 

d. Vaxholm 
Tina Bendelin, 070-611 25 00 

e. Österåker 
Jörgen Johansson, 070-754 08 53 
 

2. Har du tillgång till en dator kan du själv gå till sidan  
http://www.fub.se/OM-FUB/BLI-MEDLEM och sedan kontakta kontaktpersonen 
ovan. De behöver då namn och adress till den som ska ha biochecken. 
 

3. 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 


