
Medlemsinformation 2 från FUB i Södra Roslagen oktober 2018 
 
Hej alla, 
Även denna gången blir det inget riktigt medlemsbrev utan bara ett mejl eftersom det är en 
del information som behöver komma ut lite fort.  
Innehållsförteckning: 

• Halloween-disco i Vallentuna 27/10 
• Gratis enkelspinning på Friskis i Täby Kyrkby  
• FUB-dans 9/11 
• Välkomna till FUB:s syskonseminarium! -anmälan senast 12/11 
• Hitta din idrott - Parasport 14/11 
• Idémöte ”Ålder är inget hinder” 

Halloween-disco i Vallentuna 
På NOVA Ungdomens hus, Tellusvägen 19, Vallentuna 
Tid 18-23  
Kom som du är eller kom utklädd till Klubb Cosmos  Halloween-disco! Kvällen kommer att 
erbjuda dans, härlig musik, snacks  och festlig stämning. Ett pris kommer att delas ut till dig 
som kommer  med kvällens bästa utklädnad. 
Du som har en funktionsvariation och är minst 13 år och gammal är varmt välkommen! 
 
Gratis enkelspinning på Friskis i Täby Kyrkby 
På Friskis & Svettis, Eldarvägen 4 i Täby Kyrkby 
Under perioden 9 oktober till 28 november på tisdagar kl 17.30 
Enkelspin vänder sig främst till personer med intellektuell funktionsvariation, en bred 
målgrupp med olika behov och förutsättningar. Var och en deltar utifrån egna kapacitet. 
Spinning tränar konditionen, koordinationen och är skonsam mot lederna. Musiken är 
medryckande och lätt att spinna till. Enkelspin leds av ledare med stort engagemang för 
målgruppen och med förmåga att skapa trygghet, gemenskap och glädje. Om du har 
assistent eller anhörig som är en förutsättning för din träning är hen välkommen att följa 
med in kostnadsfritt. 
FUB-dans 9/11 - Date 
På Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6 i Stockholm 
Tid 18:30-22:30 
Frågor besvaras av Stefan Fagerström på telefon 08-600 16 84 
Mer information finns på  
 
http://www.fubstockholm.se/index.php/component/jcalpro/view/182/1 
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FUB Stockholm - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. 

Välkomna till FUB:s syskonseminarium! -anmälan senast 12/11  
Vuxna syskon glöms ofta bort.  Att ha ett syskon med funktionsnedsättning kan vara ensamt, 
krävande,  givande och roligt. Alla syskonrelationer är unika men relationen till  syskon med 
funktionsnedsättning kan vara svår att prata om.  
FUB vill uppmärksamma situationen för vuxna syskon. Därför bjuder vi in dig som är 45 år 
och äldre till vårt syskonseminarium.  
 
Datum och tid: Lördag 1 december, kl 10.00 - 16.00 
Var: Rörstrand Slott & Konferens, Rörstrandsgatan 5 i Stockholm.  
Närmaste tunnelbanestation är S:t Eriksplan.  
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt men anmälan är bindande! Riksförbundet FUB står inte 
för resa i samband med seminariet.  
Anmälan: Vi har plats för max 30 deltagare, så anmäl dig så snart som möjligt, dock senast 12 
november. Anmälan och frågor skickas till julia.henriksson@fub.se. Vid anmälan, ange om ni 
har några kostönskemål. Vi bjuder på fika och lunch.  
Klicka här för att se inbjudan och program för dagen. 
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/syskon-

seminarium?&utm_source=EditNews&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&ut

m_campaign=Styrelsenytt+-+okt  
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FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna 

med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. 

Tiden är inte helt bestämd än. Mer information kommer! 

                  
Hitta din idrott - Parasport                           
Onsdagen den 14 november kl. 16-20 
Kulturhuset i Vallentuna, Allévägen 1  
Vallentuna  kommun, Parasport Stockholm och Stockholmsidrotten bjuder in alla 
med  funktionsnedsättning, för att hjälpa just dig att hitta din idrott! 
Alla är välkomna, det spelar ingen roll om du bor i Vallentuna eller i någon närliggande 
kommun. 
 
Med hösthälsningar från styrelsen för FUB i Södra Roslagen genom 
Ann Sjölander 



070-888 53 16  

 
 


