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Hälsokörkortet i Vallentuna, studiecirkel 
Hälsokörkortet är en studiecirkel som vi hoppas kunna starta i början av 
september. Det blir i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan och 
Vallentunas fritidskonsulent.  

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

Vi tänker att vi träffas 8 - 10 gånger. Cirkeln hjälper oss att steg för steg 
tillsammans påbörja resan mot en bättre hälsa. Samtidigt som vi har roligt och  
umgås med varandra. Kanske hittar vi också nya vänner! Materialet är skrivet  
på lätt svenska.  

Du som är intresserad / vill veta mer är välkommen att kan vända dig till  
Marianne de Valladolid, 083-988 86 63, alternativt marianne@vallaldolid.se  

Väldigt bra om du gör det ganska snart så vi vet om vi blir tillräckligt många för  
att cirkeln kan starta. 

 

Innebandy i Åkersberga 
Nu finns även innebandy i Åkersberga för personer med funktionsvariation. 
Ännu är det i liten skala men förhoppningsvis kommer det att bli mer i höst. Är 
du intresserad kan du kontakta Janne Engvall i Ackers. 

Janne Engvall 
jan.engvall@akersbergaibf.se  
080-488 88 11 

 

Kom igång med att jogga/lufsa i Vallentuna 
Vi träffas vid IP en kväll i veckan och börjar i lugn takt en kort sträcka i 
motionsspåret.   

Ta med en kompis, syskon, förälder eller någon annan som också vill komma 
igång med motion. Maila till ui.ohgren@gmail.com . Berätta om du kommer 
själv eller tar någon med dig. Och vilken/vilka kvällar i veckan som du kan 
träna.  

Kanske till och med anmäla er till Årets Löparfest i Vallentuna centrum!  

Runrundan 11 augusti 2018!   

Där finns kompisklassen 5000 meter! För dig som aldrig sprungit ett lopp förut? 
Du och en kompis, mamma/pappa, granne etc. anmäler er i par och springer 
utan tidtagning. Mer info kommer. 
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Tema val 2018 
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 femte animerade 
filmen om LSS handlar om personalomsättning i LSS-verksamheter. Rätten till 
goda levnadsvillkor handlar om många saker - en viktig sak är personal. 

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  
 

Skolval 2018 

Visst deltar du och din skola i Skolval 2018? Skolval är ett val på 
en skola som ger eleverna chansen att ta ställning och rösta på 
ett politiskt parti. Skolval ger skolorna ett tillfälle att diskutera 
frågor som demokrati och inflytande. Alla elever i årskurs 8-9 och 
gymnasiet får delta. Elever och lärare i särskolan ordnar 
skolvalet tillsammans. Vid anmälan får skolan gratis valsedlar, 
valkuvert och annat som behövs.  

OBS! Sista anmälningsdag är 1 maj. 

Här kan du läsa mer om skolval: 

https://skolval2018.se/  

 

FUB spelar in film om Skolval 

Skolval kan man förstås även ha på Särskolan. FUB håller på att ta fram en 
film som kommer att vara klar i slutet av april. 

 
 
Lättläst bok om valet 
Lär dig mer om valet och politik. Den 9 september i år är det val i Sverige. Vad 
gör politikerna i riksdagen? Vem får rösta? Och hur går det till när man röstar? 
I den lättlästa boken "Valskola 2018" får du svar på dessa och många andra 
frågor. Boken ges ut av LL-förlaget i samarbete med den lättlästa 
nyhetstidningen 8 sidor. Passa på, nu är boken 30 procent billigare. Priset är 
sänkt från 150 kr till 98 kr. 
Beställ här: 
http://ll-forlaget.se/titel/valskola-2018/9534  
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Bli en lättläst politiker 
Tycker du att det är svårt att förstå politiker i din kommun? Studieförbundet 
Vuxenskola har tagit fram en onlineutbildning som heter "Bli en lättläst 
politiker". Utbildningen lär ut grunderna i att skriva och prata lättläst svenska. 
Den riktar sig främst till politiker på kommun- och landstingsnivå. Tipsa dina 
politiker om hur de kan bli en begriplig politiker! 
Mer information här: 
http://www.learnify.se/learnifyer/player?id=c84a8e89-cebd-4553-b13a-
603d96f59814&startId=314453&context=zone16240800  
 
 
 

Åldern har sin rätt – webutbildning 
En webbutbildning för LSS-personal och anhöriga 

Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning 
vänder sig främst till LSS-personal (boendestödjare och personal på 
gruppboenden och dagliga verksamheter). Även anhöriga tror vi kan ha nytta 
av utbildningen som är öppen för alla som är intresserade av frågor som rör 
åldrandet vid intellektuell funktionsnedsättning. 

Utbildningen är avgiftsfri och kräver inga förkunskaper. 

Läs mer här: 

http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/intellekt-funktionsnedsattning/  

 

Åldern har sin rätt – boken 
Boken Åldern har sin rätt är ett bra komplement till webbutbildningen. 

Går att ladda ner eller köpa som tryckt bok. 

Läs mer här: 

http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/intellekt-
funktionsnedsattning/  

 

 

Minska personalomsättningen i LSS-verksamheten 
Lillemor Holgersson (första vice ordförande, FUB) och Julia Henriksson 
(förbundsjurist, FUB) skrev en debattartikel om personalen inom LSS i Dagens 
Samhälle den 22 mars. För att kvalitetssäkra stödet till LSS-användare krävs 
personal som stannar kvar på sina arbeten, som kan sitt arbete och som får 
bra stöd av sina chefer. Riksförbundet FUB presenterar i debattartikeln 
åtgärder för att minska personalomsättningen i LSS-verksamheter, exempelvis 
genom att regeringen satsar medel på ett kunskapslyft för personal inom LSS-
verksamhet. 

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle här: 
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/hog-personalomsattning-drabbar-funktionsnedsatta-21309 
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Forum Funktionshinder 
På Forum funktionshinder finns det hjälp att få. De anordnar kurser. Det går 
att prenumerera på deras kursprogram. 
http://www.publicerat.habilitering.se/  
 
Hela kalendariet finns här: 
http://habilitering.se/kalendarium  
 
Forum funktionshinder har också ett bibliotek på Sabbatsberg,  
Olivercronas väg 8 i Stockholm. Det har öppet: 
Måndag, tisdag, torsdag 12.30-16.30 
Onsdag 10.00-16.30 
Onsdagarna 8 mars, 4 april och 2 maj 10.00-19.00 
När biblioteket är öppet kan du träffa en socionom upp till 20 minuter. Drop-in. 
Ej tidsbokning 
 
Forum Funktionshinders frågetjänst  
har öppet alla vardagar 8.30-16.30 (Dag före röd dag till 12.30). 
Där svarar socionomer på frågor om samhällets stöd till personer med 
funktionsnedsättning och deras närstående.  
Telefon: 08-123 350 10  
E-post: forumfunktionshinder@sll.se  
Tjänsten är ansluten till 1188:s e-tjänster. 
 
 

Ny lägesrapport från Socialstyrelsen 
Socialstyrelsens lägesrapport för 2018 Insatser och stöd till personer med 
funktionsnedsättning, innehåller en analys av omfattningen och 
utvecklingen av insatser enligt LSS och SoL. Såväl antalet insatser enligt 
LSS som antalet personer med insatser fortsätter att öka. Daglig 
verksamhet och bostad med särskild service för vuxna är de vanligaste 
insatserna enligt LSS. Båda insatserna har ökat kraftigt under den senaste 
tioårsperioden. Den 1 oktober 2016 stod de för 54 procent av samtliga  
insatser. Däremot fortsätter insatser som primärt beviljas barn och unga att 
minska i antal. 
 
Att fler personer får LSS-insatser kan delvis förklaras av befolkningsökningen. 
En annan förklaring är att vissa diagnoser ökar inom befolkningen. Detta gäller 
framför allt autismdiagnoser, som har ökat markant sedan 2000. 
 
Allt fler beslut om statlig assistansersättning upphör, som en följd av Högsta 
förvaltningsdomstolens vägledande avgöranden 2012 och 2015. Dessa domar 
påverkar vilka hjälpbehov som räknas som grundläggande och vilka personer 
som kan få personlig assistans för sådan hjälp som förutsätter ingående 
kunskaper om personen, det så kallade femte grundläggande behovet. Detta 
har lett till ett stort inflöde till kommunalt beslutat personlig assistans. Vart femte 
beslut om personlig assistans enligt LSS mellan 2015 och 2016 var nybeviljat. 
Socialstyrelsen konstaterar att barn är överrepresenterade i den grupp som 
berörs av konsekvenserna av HFD:s domar. Närmare hälften av de barn som 
inte fick kommunalt beslutad personlig assistans på grund av domarna fick i 
stället avlösarservice enligt LSS. En insats som inte ger samma möjlighet till 
självständighet och delaktighet som personlig assistans. 
Socialstyrelsens lägesrapport hittar du här: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20884/2018-2-18.pdf  
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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  



  April 2018 

 7 

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. 
Vårens program på sidan 14. 
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 08-588 851 86 eller ida-maria.hallberg@vallentuna.se. 

 
 

Träffpunkten - Vallentuna 
Tid: onsdagar kl. 13 - 20 
Plats: Fabriksvägen 1 A, Vallentuna. Du går in på baksidan av huset. 

Vi ser på film, spelar spel och umgås, ibland hittar vi på aktiviteter som 
Bowling tillsammans. Fri entré, fika att köpa. 

Har du frågor kring aktiviteter i Vallentuna kan du kontakta Ida-Maria Hallberg 
på telefon 08-588 851 86 eller ida-maria.hallberg@vallentuna.se. 

 

 

Innebandy Täby IS Parasportklubb 
Tid:  onsdagar kl. 18.30 – 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  April 2018 

 8 

 

Enkelgympa i Täby Kyrkby 
Tid: onsdagar kl. 18.30-18.25 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 

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 15 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 

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. 
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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: 08-858 59 00 
Kontaktperson är Bert-Olov Persson bert.olov.persson@gmail.com  

 
 

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 84 
Hela höstprogrammet finns på sidan 17 
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 16. 
Bibbi 080-835 66 62 

 
 

Föreläsning – framtidsfullmakt och anhörigbehörighet 
Tid: onsdagen den 18 april kl. 18.00 – 19.30 
Plats: Träffpunkten, Allévägen 10, Vallentuna 

Sedan juli 2018 gäller den nya lagen om framtidsfullmakter och nya regler för 
anhörigbehörighet. Föreningen Anhörigstöd har bjudit in Kerstin Fälldin, från 
Överförmyndarkansliet i Täby för att titta närmare på vad lagen och det nya 
regelverket innebär. 

För dig som lever nära någon som behöver din hjälp och andra intresserade.  
Ingen anmälan krävs, fri entré. Välkommen! 
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Releasefest för FUB:s skolvalsfilm 
Tid: onsdag 18 april kl. 16-18 
Plats: Allhuset, Sturegatan 10, Sundbyberg 
 
2018 är ett valår. Valåret är viktigt och därför släpper vi skolvalsfilmen Min röst 
– vårt val. Det vill vi fira tillsammans med er! På releasefesten kommer vi visa 
den nya filmen, lyssna på peppande tal, ha dj:s på plats och annat skoj. Vi 
bjuder på mingel, musik, dryck, snacks och enklare mat. 

Skolvalsfilmen har FUB spelat in tillsammans med elever på S:t Eriks 
gymnasiesärskola. Den handlar om demokrati och varför det är viktigt att rösta. 
Filmen kommer kunna användas både i undervisning och på fritiden. Vi vill nå 
så många som möjligt som vill lära sig mer om sina demokratiska rättigheter - 
så bjud med dina vänner!  

Kom och fira tillsammans med oss!  

För vem: du som går i gymnasiet är välkommen själv eller tillsammans med din 
kompis, ditt syskon, dina föräldrar eller personal. Om du inte går i gymnasiet 
men brinner för de här frågorna är du också välkommen. 

Kostnad: Fritt inträde! 

Tillgänglighet: Lokal och wc är anpassad för rullstol. Musik och höga ljud 
kommer förekomma. Vi har inte parfym eller starka dofter på oss under 
releasefesten. 

Anmäl att ni kommer, så vet vi att dryck och snacks räcker till alla. 
Gruppanmälan från skolor/verksamheter går bra.   

Kan du själv inte medverka? Tipsa gärna andra!  

 

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 84 
Hela höstprogrammet finns på sidan 17 
http://www.fubstockholm.se/ 

 
 

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)  
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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 088-180 80 80. 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. 
 
 

KBT på Föräldraforum 
Tid: måndagen den 23 april kl. 18 – 20 
Plats: Träffpunkten, Allévägen 10, Vallentuna 

Vad är kognitiv beteendeterapi och när är det användbart? Hur används det 
vid behandling av exempelvis nedstämdhet. Kom och lyssna på och ställ dina 
frågor om KBT till Marie Löwbeer, verksamhetsansvarig för KBT Vallentuna. 

För föräldrar till barn/ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  
inom autismspektrumtillstånd, ADHD, ADD eller att barnet i övrigt är i behov av  
särskilt stöd. Anhörigföreningen bjuder på fika. Ingen anmälan krävs, fri entré. 

 

 

Livets möjligheter 
Tid: måndag-tisdag den 23-24 april 
Plats: Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm 

Välkommen till Livets möjligheter, en nationell konferens om personer med 
flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga. Konferensen arrangeras den 23-
24 april på Clarion Hotel, Ringvägen 98, i Stockholm. I det preliminära 
programmet kan du läsa mer om konferensen som riktar sig till anhöriga, 
personal och beslutsfattare. 

Anmäl ditt deltagande senast den 2018-04-10 

Här finns mer information och möjlighet att anmäla sig 

http://www.anhoriga.se/konferenser/livets-mojligheter/  
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Parasport – inspiration & Uppstart, Vallentuna 
Tid: tisdag 24 april kl. 19.00-20.30 
Plats: Vallentuna kulturhus, Allévägen 1, Vallentuna 

Kom och lyssna och diskutera parasport. Vad innebär parasport och hur kan 
din förening komma igång med Parasport 

- Bli en förening för ALLA 

- Bli en modern och attraktiv förening för omvärlden 

- Möten mellan människor skapar mervärde 

Idrott för alla och en inkluderande verksamhet där alla kan och får vara med är 
en av svensk idrotts stora frågor. 

Peter Melander, som är sakkunnig inom parasport på Stockholmsidrotten, 
inspirerar, berättar om tillvägagångssätt, nyckelfrågor, begrepp, utmaningar, 
målgrupper m.m. 

Målsättning när kvällen är slut är att du ska ha fått kännedom om parasporten 
och dess målgrupper i stort, inspiration samt kunskap i hur föreningen kommer 
igång med parasport. 

Målgrupp: Idrottsförening, anställda, ledare, förtroendevalda och föräldrar 

Kostnad: Föreläsningen är kostnadsfri 

Anmälan: Stockholmsidrottens utbildningssida: 
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm  

Frågor: Mats Wistedt, 08-628 40 01 mats.wistedt@stockholmsidrotten.se 
 

 

Bengt Westerberg kommer till Åkersberga 
Tid: onsdag 25 april kl. 18.30 
Plats: Bibliotekets hörsal, Åkersberga centrum 
Bengt Westerberg kommer främst att prata om LSS men även kanske annat 
inom funktionsvariation. 
 

 

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/  
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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 84 
Hela höstprogrammet finns på sidan 17 
http://www.fubstockholm.se/ 

 
 

Café Måsen i Åkersberga - Sommarcafé 
Tid: onsdagen den 9 maj kl. 18.30 - 20.30 
Plats: Knopen, Smedbyvägen 2, Åkersberga 

Fri entré. Kaffe finns. Se sidan 12. 
Bibbi 080-835 66 62 

 
 

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 höstprogrammet finns på sidan 17 
http://www.fubstockholm.se/ 

 
 

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 Forum FUB öppnar i april. 
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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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