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Hälsokörkortet i Vallentuna 
Studiecirkel kan starta om tillräckligt många är intresserade. Blir samarbete 
med något studieförbund och Vallentunas fritidskonsulent.  

Vi lär oss om: 
o kost 
o motion 
o kultur  
o estetik 
o mental hälsa 
o vila och avspänning  

”Cirkeln” hjälper oss att steg för steg tillsammans med övriga deltagare 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 kan vända sig till Marianne de Valladolid,  
073-987 86 63 alternativt marianne@vallaldolid.se 
 
 

LSS -filmer -hjälp till att sprida 
FUB gör under våren 2018 tio filmer om LSS. Berättelserna i filmerna kommer 
från FUB:s medlemmar.  

Hjälp oss göra LSS till en valfråga, dela filmerna! 

Sveriges beslutsfattare kan återupprätta intentionerna med lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS, för att den som har 
utvecklingsstörning ska kunna leva ett liv som andra 

Mer om filmerna här:  
http://www.fub.se/asikter/lss/lss-
filmer?&utm_source=EditNews&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=
&utm_campaign=Nyhetsbrev+LSS+1%2F18  
 
 

Föräldraansvar till barn med funktionsnedsättning 
Föräldraansvaret eller vårdnadshavares ansvar för sina barn påverkar 
bedömningar vid beslut av olika slag om LSS-insatser och ersättningar, som 
assistansersättning och vårdbidrag enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). Det 
är dock inte tydligt vad föräldraansvaret omfattar och vad det innebär i 
förhållande till de insatser som söks. 

Monica Larsson, jurist och forskare vid Göteborgs universitet, har på uppdrag 
av Riksförbundet FUB genomfört en granskning av hur begreppet ”normalt  
föräldraansvar” används vid handläggning och i beslut.  

Rapporten överlämnades personligen till LSS-utredaren Gunilla Malmborg vid ett  
möte med Funktionsrätt Sveriges LSS-arbetsgrupp. 

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/ny-rapport-fran-fub-familjer-drabbas-av-
kompetensbrist?&utm_source=EditNews&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm
_campaign=Nyhetsbrev+LSS+1%2F18  
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Ett rättsligt tomrum 
SVT avslöjade tidigare att den pågående LSS-utredningen kommer föreslå att 
barn under 12 år fråntas rätten till personlig assistans. I stället föreslås en ny 
LSS-insats: ”omvårdnad och stöd för barn”. Barn som har omfattande 
omvårdnadsbehov på grund av exempelvis hjärnskada, genetisk skada eller 
sjukdom och har flera funktionsnedsättningar hänvisas till denna insats. 

LSS gör att familjer som har barn med funktionsnedsättning kan få en 
fungerande vardag. Men familjer får avslag på ansökningar om LSS-insatser. 
Rättsosäkerhet och bristande kompetens drabbar föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning.  

http://www.unt.se/asikt/debatt/ett-rattsligt-tomrum-4915009.aspx  
 
 

Kunskapsstöd – Ett gott samspel 
Ett gott samspel är en samspelsguide om vad personal och närstående kan 
göra för att skapa ett gott samspel tillsammans med personer med grav-
djupgående intellektuell funktionsnedsättning. Kunskapsstödet är 
framtaget av Eldorado, inom Göteborgs stad, och Göteborgs universitet. 
Samspel med andra är helt grundläggande för oss människor. Från födseln 
och i många år framöver är vi helt beroende av andra. 
Personer med grav-djupgående intellektuell funktionsnedsättning behöver 
stödjande relationer för att klara av vardagliga behov men också för att kunna 
uttrycka sina förmågor, sin vilja och sin personlighet. Vissa personer tar få 
initiativ till samspel; samtidigt har forskning visat att samspel är viktigt och bidrar 
till ökad vakenhet, engagemang och livskvalitet. 
Eldorado är ett centrum, inom Göteborgs stad, för aktivitet, kunskap och kultur 
för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga och 
personal. 
I utvecklingsprojektet Ett gott samspel har Eldorado i samverkan med forskare 
från Göteborgs universitet utvecklat en samspelsguide för hur man i 
omgivningen, personal eller närstående, kan göra för att ge förutsättningar för 
att skapa ett gott samspel tillsammans med personer med grav-djupgående 
intellektuell funktionsnedsättning. 
Samspelsguiden kan användas oavsett aktivitet, ålder på personen eller relation 
till personen med funktionsnedsättning, till exempel förälder eller personal. 
Guiden består av fem teman alla är viktiga aspekter av det goda samspelet. 
Guiden kan användas båda för att förbereda sig inför en samspelssituation och 
för att utvärdera sitt samspel efteråt. 
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/eldorado/kurser-och-handledning/ett-
gott-
samspel/%21ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9Ddy  
 
 

Enkät om Downs syndrom och autism  
Svenska Downföreningen har ett Arvsfondsprojekt som handlar om ADHD 
och/eller autismspektrumtillstånd (AST) vid Downs syndrom. De vill gärna att 
familjer med barn med Downs syndrom och ADHD och/eller 
autismspektrumtillstånd fyller i en enkät, så de kan undersöka hur det ser 
ut runt om i landet.  
https://sv.surveymonkey.com/r/ST6JNWT  
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Påsklovskollo i Småland 
Vi har Påskläger v 13 & 14, Sommarkollo 3 perioder under sommaren och 
Höstläger v 44. 

Vi vänder oss till ungdomar med lindrig/måttlig intellektuell 
funktionsnedsättning mellan 12-30 år, och även till ungdomar med Asperger 
syndrom eller autism nivå 1. 

Vår ambition är att kollot ska vara det roligaste som händer under året och alla 
som varit med är oerhört nöjda. 

Man ansöker om lägren som en korttidsvistelse enligt LSS. Om kommunen 
beviljar brukar föräldrarna bara få betala en viss matkostnad.  

På vår hemsida www.leva.se kan man titta på fina kollobilder och även ladda 
ner kolloansökan, foldern och lägerinbjudan. 

Vänliga hälsningar! 

Eva Remnert & Oskar Remnert 
Sommarkollo i Småland 
Tel: 070 75 77 287 
info@leva.se  
 
 

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 handla mat och fika.  
Träffpunkten är öppen för vuxna som har en funktionsvariation. 
Vårens program på sidan 6. 
Har du frågor kontakta Bengt Lilljeqvist bengt.lilljeqvist@taby.se  

 
 

Klubb Cosmos i Vallentuna 
Tid: tisdagar kl. 16 - 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 Ida-Maria Hallberg 
på telefon 08-587 851 76 eller ida-maria.hallberg@vallentuna.se. 
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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 8 för affisch. 

Kontakt: Solskiftesgården 08-540 815 68  
 

Kom och prova på badminton i Täby 
Tid:  lördagar kl. 13-14 
Plats:  Täby Racketcenter, Flyghamnsvägen 16, Täby 

Den 17 mars blir det ingen träning på grund av tävlingar. Ni som brukar träna 
på lördagar kl. 13-14 kan istället träna på söndagen i den grupp ni tror passar 
bäst enligt nedan: 
Födda 07-11 söndag 14-15 
Födda 03-06 söndag 15-16 
Födda 02 eller äldre söndag 16-17 

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.  
Är du intresserad så ta kontakt med Malin Borgert malin.borgert@hotmail.com 
eller på telefon 070-626 70 67. 
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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  

 
 

Anhörigforum i Vallentuna 
Tid: måndagar 26/3, 23/4 och 28/5 kl. 18 – ca 20 
Plats: Träffpunkten, Allévägen 10, Vallentuna 

Vi vänder oss till dig som är förälder till barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar inom autismspektrumtillstånd, ADHD, ADD eller att 
barnet i övrigt är i behov av särskilt stöd för att vardagen ska fungera. 
Datum: måndag 29/1, 19/2, 26/3, 23/4, 28/5 2018 Tid: kl. 18-20  
I samverkan med Vallentuna församlings barn- och familjediakoni.  
Ingen anmälan behövs.  
Anhörigföreningen i Vallentuna bjuder på kaffe, te och smörgås.  
Välkommen! 
 
 

Kväll med fokus LSS, del av ovanstående 
Tid: måndag 26 mars 2018. Kl.18-20 
Plats: Träffpunkten, Allévägen 10, Vallentuna 

Tema: Information och frågestund om insatser som omfattas av Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS-handläggare 
medverkar mellan kl. 18-19.  
Anhörigföreningen i Vallentuna bjuder på kaffe, te och smörgås.  
Välkommen! 
 
 

Påskparty – Club Galaxy 
Tid: lördag 31 mars kl. 18-21 
Plats: Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna 
Dans för unga och vuxna med funktionsnedsättning. 
Entré: 80kr, För ledsagare: 30kr (Fika ingår)  
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FUB-dans på Fryshuset – Mickeys 
Tid: fredag 6 april kl. 18.30-22.30 
Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, Stockholm 
Frågor besvaras av Stefan Fagerström 08-600 16 74 
Hela höstprogrammet finns på sidan 12 
http://www.fubstockholm.se/ 

 
 

Café Måsen i Åkersberga - Trubadurafton 
Tid: onsdagen den 11 april kl. 18.30 - 20.30 
Plats: Knopen, Smedbyvägen 2, Åkersberga 

Fri entré. Kaffe finns. Se sidan 10. 
Bibbi 070-835 66 62 

 
 

Lågaffektivt bemötande - föreläsning 
Tid: tisdagen den 17 april kl. 13 - 16 
Plats: Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm 

För närstående till personer med funktionsnedsättning samt yrkesverksamma  

Hur undviker och bemöter man konflikter hos personer med 
utvecklingsstörning eller autism, Aspergers syndrom, adhd eller annan 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Föreläsare är Bo Hejlskov Elvén  
leg. psykolog. Han arbetar bland annat med hantering av problemskapande  
beteende hos personer med neuropsykiatriska diagnoser. Föreläsningen är  
praktiskt inriktad med konkreta förslag på hur man kan undvika och hantera  
konflikter. 

Arrangör: Forum Funktionshinder - informationscenter med bibliotek och frågetjänst  

Kostnad: 500 kr exkl. moms, närstående kostnadsfritt  

Sista anmälningsdag: 18 mars  

Kontakt: Eva Forss, 08-123 350 13, eva.forss@sll.se, Tomas Myrberg, 08-123 350 28, 
tomas.myrberg@sll.se 

 
 

FUB-dans på Fryshuset – Martinez 
Tid: fredag 20 april kl. 18.30-22.30 
Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, Stockholm 
Frågor besvaras av Stefan Fagerström 08-600 16 74 
Hela höstprogrammet finns på sidan 12 
http://www.fubstockholm.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
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Disco och Karaoke – Club Galaxy 
Tid: lördag 21 april kl. 18-21 
Plats: Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna 
Dans för unga och vuxna med funktionsnedsättning. 
Entré: 80kr, För ledsagare: 30kr (Fika ingår)  
 
 

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. 
 
 

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. 
Boka biljetter: https://www.gladahudikteatern.se/boka-biljetter/  

 
 

FUB-dans på Fryshuset – Funkisfestivalen 
Tid: fredag 4 maj kl. 18.30-22.30 
Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, Stockholm 
Frågor besvaras av Stefan Fagerström 08-600 16 74 
Hela höstprogrammet finns på sidan 12 
http://www.fubstockholm.se/ 
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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 2017. 

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 Forum FUB öppnar i april. 

 

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 87, 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, 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  

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


