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 Maj 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 till Skolan - Forum FUB senast 7 maj Sidan 3 
   Anmälan till LSS - Forum FUB senast 7 maj Sidan 3 
   Anmälan Hälsokörkortet i Vallentuna redan nu Sidan 4 
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Café Måsen i Åkersberga – Vårcafé med bingo 
Tid: onsdagen den 9 maj kl. 18.30 - 20.30 
Plats: Knopen, Smedbyvägen 2, Åkersberga 

Fri entré. Kaffe finns. Se sidan 14. 
Bibbi 080-835 66 62 
Detta är sista gången för i vår. Höststart 26 september. 
 
 

Floorhockey, turnering i Åkersberga 
Tid: lördagen den 12 maj kl. 08.30 - 17.30 
Plats: Bergahallen, Lennart Neckmans väg 14, Åkersberga (bakom 
teatern) 

Kom till Bergahallen och titta på Floor Hockey. 

Heja fram lag Österåker! 

Där pågår en turnering hela dagen. Första matchen startar klockan 9.00 och  
finalen startar klockan 16.20 

Kvällen avslutas med dans på China Kejsaren. Mer info om det finns nedan. 
 
 

Dans på China Kejsaren 
Tid: lördagen den 12 maj kl. 20 
Plats: China Kejsaren, Sågvägen 2, Åkersberga 

Efter Floorhockeyturneringen är det middag och senare dans på China 
Kejsaren. 

Dansen är öppen även för de som inte deltagit i turneringen. 

Entrén är gratis men du måste köpa något att dricka. 
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FUB-dans på Fryshuset – Excess 
Tid: fredag 18 maj kl. 18.30-22.30 
Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, Stockholm 
Frågor besvaras av Stefan Fagerström 08-600 16 84 
Hela vårprogrammet finns på sidan 15 
http://www.fubstockholm.se/ 

 
 

Skolan – Forum FUB 
Tid: fredag 25 maj kl. 13.30-17.15 
Plats: Clarion Hotel Stockholm 
Pris: Kostnadsfritt, Fika ingår 

Kort program: 

Gunilla Lindqvist - “En särskild skola? Undervisning och lärande i särskolan.” 

Hanna Virhammar - “En app-tusen möjligheter” 

Jessica Arvidsson - “Särskolan - och sen?” 

Inga-Lill Mattsson - “Grus i maskineriet? Om inkludering i grundskolan.” 

FUB:s arbete med Skolval 2018 

Det finns 100 extraplatser för de som inte deltar på stämmorna. 
Anmälningslänken för att bara delta på Tema skolan - Forum FUB finns nedan. 
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/forum-fub-skola  

Sista anmälan 7 maj 

 

Tema LSS – Forum FUB 
Tid: lördag 26 maj kl. 9-12 
Plats: Clarion Hotel Stockholm 
Pris: Kostnadsfritt, Fika ingår 

Vi kommer att presentera innehållet i två helt färska FUB-rapporter med LSS-
tema. Monica Larsson, jurist och forskare, Göteborgs universitet, har gjort en 
granskning av tillämpningen av begreppet ”normalt föräldraansvar”, vid 
avslagsbeslut på ansökningar om LSS-insatser samt assistansersättning och 
vårdbidrag enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). Monicas rapport kommer att 
presenteras av förbundsjurist Julia Henriksson. 

Eva Borgström, intressepolitisk samordnare vid FUB, kommer att berätta om en 
rapport, med arbetsnamnet ”500 röster om LSS”. Denna rapport bygger på de 
erfarenheter av olika LSS-insatser, som kom fram vid workshopparna vid de 
fem LSS-dagar som FUB anordnade under år 2018. 

Rapporten ”500 röster om LSS” kommer även att publiceras på lättläst. Vid 
temakvällarna erbjuds även en anpassad presentation av denna rapport. 

Det finns 100 extraplatser för de som inte deltar på stämmorna. 
Anmälningslänken för att bara delta på Tema LSS - Forum FUB finns nedan. 
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/forum-fub-lss  

Sista anmälan 7 maj 
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FUB-dans på Fryshuset – Framed 
Tid: fredag 1 juni kl. 18.30-22.30 
Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, Stockholm 
Frågor besvaras av Stefan Fagerström 08-600 16 84 
Hela vårprogrammet finns på sidan 15 
http://www.fubstockholm.se/ 
 
 

Hälsokörkortet i Vallentuna, studiecirkel 
Det här är en studiecirkel som startar efter sommaren – september troligt – om 
tillräckligt många är intresserade. Blir i samarbete med studieförbundet och 
Vallentunas fritidskonsulent.  

Vi lär oss om: kost och motion, kultur och estetik, mental hälsa och 
vila/avspänning.  

Vi tänker att vi träffas 8 - 10 gånger och att det inte kostar mer än ca 150 kr/person. Cirkeln 
hjälper oss att tillsammans påbörja resan mot en bättre hälsa. Samtidigt som vi har roligt och  
umgås med varandra! Materialet är skrivet på lätt svenska.  

Den som är intresserad / vill veta mer är kan vända sig till  
Marianne de Valladolid, 073-987 86 63, alternativt marianne@vallaldolid.se  

Gör det väldigt gärna redan nu eller senast sista augusti så vi vet om vi får igång det här!  
OBS: Du behöver inte bo i Vallentuna för att vara med. Räcker att du är FUB medlem. 
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Lufsa/spring i sommar 
Tid: måndagar kl. 16.45 (utom måndagen den 21 maj då det är torsdag 24 maj) 
Plats: Parkeringen till höger om ishallen i Vallentuna  

Nu har vi börjat med lufs/jogging. Bara att ga 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. 

Vill du ha ett mål kanske nedanstående kan vara något. Mer info kommer senare. 

Anmäl dig till Runrundan i Vallentuna 
http://www.vallentunafriidrott.se/Arrangemang/Runrundan2018  
De har en särskild kompisklass där man springer två och två och får ta det i sin egen takt. 
Det går lördagen den 11 augusti 

Eller anmäl dig till Glädjeruset i Täby – loppet för ALLA 
http://gladjeruset.se/  
Det går lördagen den 25 augusti. 

Kontakta Irene Öhgren om du är intresserad 
telefon 070-916 22 74 eller e-post ui.ohgren@gmail.com  
 
 

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. Det finns 
möjlighet att handla mat och fika.  
Träffpunkten är öppen för vuxna som har en funktionsvariation. 
Sista gången för vårterminen är den 28 maj. 
Vårens program på sidan 12. 

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

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! 

Vi brukar ha öppet terminsvis men i år tror vi att vi kan ha öppet en del av 
sommaren också. Vi vet inte än vilka datum det blir, fråga personalen eller följ 
klubben på Facebook: www.facebook.com/KlubbCosmos  
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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.  

Som det verkar just nu kommer vi att ha öppet större delen av sommaren. 
Besked väntas senare delen av maj. Information kommer på: 
www.vallentuna.se/upplevaochgora och www.fritidsnatet.se  
 
 

Innebandy Täby IS Parasportklubb 
Tid:  onsdagar kl. 18 – 19 
Plats:  Näsbydalshallen, Täby 

Vi varvar både träning och spontana matcher. Vi skapar glädje och gott 
kamratskap genom att alla ska ha kul. 

Sommaruppehåll juni till augusti. 
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 083-388 05 35 eller  
på e-post lotten@taby.friskissvettis.se 

Gympan fortsätter ända till 15 juni.  

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 13 för affisch. 
Sista tillfället före sommaren är 24 maj. 

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 

På lördagar finns en grupp för dig som behöver extra stöd. 
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: Östra Banvägen 90 i Täby  

Arrangerar av Täby IS Parasport.  
Är du intresserad så ta kontakt med Malin Borgert malin.borgert@hotmail.com 
eller på telefon 080-626 80 68. 

 

 

Fotboll Täby IS Parasportklubb 
Tid:  söndagar kl. 12.30 – 15.00 
Plats:  Nya Viggbydalens fotbollsplan, 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.  
Sommaruppehåll under juni till augusti. 

 

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

Täby IS specialidrottssektion i samarbete med Täby bowlingklubb erbjuder 
träning och tävlingsverksamhet för barn, ungdom och vuxna i Tibble 
Bowlinghall. Hjälpmedel för rörelsehindrade finns. 
Telefon till hallen: 08-858 59 00 
Kontaktperson är Bert-Olov Persson bert.olov.persson@gmail.com  
telefon 076-848 45 55 
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Nyhetsbrev från FUB riks 
Nu finns det två nyhetsbrev som man kan prenumerera på från FUB. Man 
måste ha en mejl adress för att kunna få dem. Har man ingen egen mejl 
adress kanske man kan lämna adressen till boendet, god man eller någon 
annan som kan ge en informationen man behöver. 

Det första heter ”Nytt om LSS” och handlar om LSS som är en mycket viktig 
fråga just nu när lagstiftningen ska ändras. 

Det andra heter ”Medlemsnytt” och är ett allmänt nyhetsbrev om sådant som 
kan vara intressant om man är medlem i FUB. 

Vill man få breven automatiskt går man till följande hemsida: 

http://www.fub.se/lokalt/fub-ostersund/nyheter/nyhetsbrev  

Klicka på det nyhetsbrev du är intresserad av och klicka sedan på anmäl. 
 
 

GDPR – Vad är det? 
Denna konstiga 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. 

FUB måste berätta för dig vad vi har för uppgifter, varför vi har dessa uppgifter 
och hur vi använder dem.  

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 och söker intervjuare 
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 fortsätter vi nu med Österåkers- och Danderyds kommun. 
Förhoppningsvis blir det sedan dags för våra medlemmar i Vaxholm och Täby. 

För att kunna göra det behöver vi hjälp. Vi behöver någon som, mot ersättning, 
kan ringa våra medlemmar. Det rör sig om ca 150-200 timmar under tidig höst. 

Vi tror att den som ska göra detta behöver ha erfarenhet av intervjuarbete men 
även vana vid kontakter med personer som har en intellektuell 
funktionsnedsättning. 

I arbetet ingår planering och avrapportering tillsammans med personer från 
styrelsen. 

För mer information - kontakta vår ordförande Jörgen Johansson 

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

Lön enligt överenskommelse. 
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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  
 

Bra dom om sondmatning 
Nu kom äntligen besked från Högsta förvaltningsdomstolen. 

Domstolen säger att det kan vara en måltid, även om personen äter mat 
genom en sond. 

Tidigare har Försäkringskassan sagt att det inte går att få assistans för 
sondmatning, men nu går det. 

– En stor lättnad för många, säger Riksförbundet FUB:s första vice ordförande  
Lillemor Holgersson. 
 
 

Äntligen lyssnar regeringen 
– Äntligen har regeringen lyssnat på oss i funktionsrättsrörelsen, säger 
Riksförbundet FUB:s första vice ordförande Lillemor Holgersson. 

FUB ser fram emot mer samarbete med LSS-utredningen. Vi vet mycket om 
hur LSS-insatserna kan bli bättre i hela landet. 

Regeringen sa häromdagen att LSS-utredningen inte behöver spara pengar. 
Utredningen ska också arbeta längre än tänkt, till den 15 december 2018.  
Besparingskravet tas bort ur LSS-utredningen (nyhet på dn.se). 

Men FUB tycker också att regeringen borde byta ut personer i LSS-utredningen. 
 

500 röster om LSS 
Nu är den klar – FUB:s stora rapport om läget för LSS: "500 röster om LSS" 

I rapporten finns både fakta om alla tio LSS-insatser och FUB-medlemmarnas 
personliga erfarenheter av dem. Rapporten är full av citat, de flesta från FUB:s 
LSS-dagar 2017. 

Vi vill berätta om LSS i verkligheten och visa att alla insatserna är viktiga och 
behövs.  

Rapporten har skrivits av Eva Borgström, FUB:s intressepolitiska samordnare. 

Här kan du ladda ner boken: 
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/ny-rapport-fran-fub-500-roster-om-lss  

Det går också att beställa tryckta exemplar: 
Kontakta Gabriella Stockman på riksförbundets kansli. 
E-post: gabriella.stockman@fub.se 
Telefon: 08-508 866 87 
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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. 
 
 

Funktionshinderperspektivet i styrning och ledning 
Myndigheten för delaktighet (MFD) har inventerat hur kommuner, lndsting, 
regioner och myndigheter arbetar med att inkludera funktionshinderfrågor i 
ledning och styrning. 

Ett systematiskt styrnings- och ledningsarbete kring funktionshindersfrågor är 
grundläggande för att nå ut i hela verksamheten. Genom att inkludera 
funktionshindersperspektivet i ledningssystemen säkerställer aktörerna att 
arbetet bedrivs på ett effektivt. Det minskar också risken att frågorna drivs vid 
sidan av den ordinarie verksamheten. 

Här hittar du uppföljningen för din kommun mm: 
http://www.mfd.se/uppfoljning/offentliga-aktorer/  

 

Uppföljning av kommuner, landsting, regioner och myndigheter är en del av 
MFD:s uppföljning av funktionshinderspolitiken. En  samlad uppföljning har 
nyligen presenterats i en rapport till regeringen.  

Uppföljningen visar till exempel att hinder inom hälso- och sjukvården gör att 
personer med funktionshinder undviker vårdbesök och hälsokontroller. Det 
riskerar bland annat ge sämre möjligheter att upptäcka och behandla 
sjukdomar. 

Även brister i skolan när det gäller anpassningar gör att unga med 
funktionsnedsättning avbryter sina studier. Vilket ger lägre utbildningsnivå och 
sämre förutsättningar på arbetsmarknaden. 

I MFD:s uppföljning framgår också att deltagandet på arbetsmarknaden är lågt 
för personer med funktionsnedsättning. Särskilt personer med nedsatt 
arbetsförmåga blir utan sysselsättning vilket får negativa konsekvenser för 
ekonomin, det sociala livet och hälsan. 

Här hittas rapporten: 
www.mfd.se/stod-och-verktyg/publikationer/rapporter/rapporter-
2018/uppfoljning-av-funktionshinderspolitiken-2017/  
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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 
 

 

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  
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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
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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 FUBs 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 


