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 Medlemsinfo  

 Augusti 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 Glädjeruset 25 augusti, helst före 24 aug Sidan 3 
   Anmälan till Vallentuna Funkisfestivalen före 1 sept Sidan 5  
   Fotbollstränare sökes Sidan 12 
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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. Många föreningar kommer att vara representerade, 
bland annat Parasportförbundet och Stockholmsidrotten.  
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! 
 
 

Konsert i Kårsta kyrka  
Tid: onsdagen den 22 augusti kl. 19 
Plats: Kårsta kyrka 

XO, Xylofonorkestern, och Rösten från det Blå framträder. De kommer från en 
dagcenterverksamhet med musikalisk inriktning. 

Medlemmarna/musikerna vann Musikschlaget 2017 och har ofta spelningar 
runt om i Stockholms län. 

Välkomna att höra dem i Kårsta kyrka 
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Pilgrimsvandring i Vallentuna 
Tid: lördagen den 25 augusti kl. 10-12 
Plats: Samling vid Vallentuna kyrka 

Vi går tillsammans i långsam takt och njuter av naturen längst med vår vackra 
sjö. Vägen passar också dig som är rullstolsburen. Vi går cirka 2,5 kilometer. 
Tar paus när vi känner för det och fikar lite. Var och en tar med sitt eget fika! 
Evenemanget är öppet för alla och gratis.  
För att veta ungefär hur många som kommer blir vi glada om du skickar 
intresseanmälan till: ida-maria.hallberg@vallentuna.se eller till 
marianne@valladolid.se som du också kan ringa: 073-9878663.  
Har du missat att anmäla dig är du välkommen ändå!   

 
 

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/ 
 
 

Föräldraforum i Vallentuna  
Tid: måndagen den 27 augusti kl. 18 - 20 
Plats: Träffpunkten, Allévägen 10 i Vallentuna 

Vi vänder oss till dig som är förälder till barn/ungdom med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar inom autismspektrumtillstånd, ADHD, ADD eller att 
barnet i övrigt är i behov av särskilt stöd för att vardagen ska fungera. 

Höstens datum är 27/8, 24/9, 22/10, 19/11, 17/12 

I samverkan med Vallentuna församlings barn- och familjediakoni. Ingen 
anmälan behövs. Anhörigföreningen i Vallentuna bjuder på kaffe, te och 
smörgås. 

Välkommen! 

 
 

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 15. 
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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 14 
http://www.fubstockholm.se/ 

 
 

Fritidsmässan minfritid.nu 
Tid: Mässan fredag 21 september kl. 9 – 14 

 Mässan lördag 22 september kl. 10-13 

 Konsert med Elias Abbas lördag 22 september kl. 13.15 

 Innebandyturnering lördag 22 september kl. 14.30 – 17.30 

 Club Galaxy lördag 22 september kl. 18-21 

Plats: Arena Satelliten i Sollentuna 

http://www.minfritid.nu/ 

Årets höjdpunkt för dig med funktionsnedsättning 
• Träffa kompisar 
• Prova aktiviteter 
• Klappa djur 
• Öppen scen med karaoke 
• Trollkarl 
• Många artister fredag och lördag 

 
 

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 13. 
Kontaktperson: Bibbi 080-835 66 62 
 
 
 

FUB-dans på Fryshuset – Ayla Kabaca & onsdagsbandet 
Tid: fredag 28 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 14 
http://www.fubstockholm.se/ 
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Vill du vara med i Funkisfestivalen? – deltävling Vallentuna 
Tid: lördagen den 24 november 2018 
Plats: NOVA Ungdomens hus, Tellusvägen 19,  
 Vallentuna 

OBS sista anmälan 31 augusti 

Är Sveriges största sångtävling för personer med beslut enligt 
LSS. Den ägde rum första gången år 2011 och blev så  
uppskattad att den sedan ordnats varje år. Under hösten blir det  
deltävlingar i de kommuner som är anslutna till den förening som  
anordnar tävlingen: www.funkisgladje.se  

Vallentunas bidrag ska röstas fram och avgöras av en jury. Vi har  
möjlighet att ta emot ungefär femton bidrag. Den vinnande artisten  
tävlar för Vallentuna i den stora finalen som blir vårterminen 2019.  

För att få vara med ska du:  

* vara bosatt i Vallentuna  

* vara 15 år eller äldre den 24 november (dvs den dag tävlingen sker)  

* ha ett beslut enligt LS  

För att anmäla dig behöver du fylla i en blankett med ditt namn, hur gammal du är, vilken låt du 
vill uppträda med och hur vi kommer i kontakt med dig. Du kan anmäla dig genom: 
https://www.vallentuna.se/sv/Uppleva-och-gora/Nyhetsarkiv-uppleva-och-gora/Vallentunas-
bidrag-till-Funkisfestivalen/  där finns anmälningsblankett. Om du vill ha hjälp med anmälan är 
du välkommen till Klubb Cosmos, Tellusvägen 19, och prata med personalen. Klubben är öppen 
tisdagar 16.00-21.00.   

Du som inte vill tävla men vara med ändå är välkommen till Klubb Cosmos där vi planerar och 
bestämmer kring hur vi vill att Funkisfestivalen ska se. Bland annat behöver vi bestämma 
många viktiga roller för den dagen, t.ex. jury och konferencier.  
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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. Innan kvällens 
evenemang startar serveras middag till självkostnadspris. Det finns också 
möjlighet att handla fika.  
Träffpunkten är öppen för vuxna som har en funktionsvariation. 
Första tillfället i höst är den 27 augusti. 
Program kommer veckan innan. 

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

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.  
 
 

Tisdagsklubben i Täby 
Tid: tisdagar kl. 18.00 - 20.30 
Plats: Linbastuvägen 1, 188 65 Täby, Oasens lokal  

Mötesplats för alla ungdomar mellan 13 och 21 som har en funktionsvariation. 
Detta är en ny verksamhet som kommer att vara öppen varje tisdag under 
skolterminen. På tisdagsklubben finns både fasta aktiviteter som matlagning, 
uppträdanden och träning inför olika shower samt olika program beroende på 
årstiden. Föranmälan till Oasen krävs. 
Program kommer veckan innan. 

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

Klubb Cosmos i Vallentuna - tisdagar 
Tid: tisdagar kl. 16 - 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 gott fika. Och så träffa kompisar förstås! Ibland 
hittar vi på roligheter utanför kommunen som t.ex. att nyligen varit på allsång på 
Skansen 

För att följa vad som händer hos oss kan du titta in på 
www.facebook.com/KlubbCosmos .  
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Innebandy Täby IS Parasportklubb 
Tid:  Prel onsdagar  
Plats:  Prel Näsbydalshallen, Täby 

Vi varvar både träning och spontana matcher. Vi skapar glädje och gott 
kamratskap genom att alla ska ha kul. 
Eventuellt kommer tid och plats att ändras så kontakta Kicki. 
Är du intresserad av att spela eller bara prova på kontaktar du lagledare Kicki på 
christina.svensson@yahoo.se, så får du mer information. 
 
 

Innebandy i Åkersberga 
Nu finns även innebandy i Åkersberga för personer med funktionsvariation. Är 
du intresserad kan du kontakta Janne Engvall i Ackers. Telefon 070-488 88 11 
eller  jan.engvall@akersbergaibf.se   
 
 

Enkelgympa i Täby Kyrkby 
Tid: onsdagar kl. 17.30-18.25  
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 
Höststarten är den 5 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 
 
 

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 # för affisch. 
Första torsdagen i höst är #. 

Kontakt: Solskiftesgården 08-540 815 68  
 
 

Enkelgympa i Täby Kyrkby 
Tid: 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 
Höststarten är den 7 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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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. 

Höststart den 8 september 

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.  

Kontakta Malin för besked om terminstart. 

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:  Prel söndagar kl. 12.30 – 15.00 
Plats:  Prel 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.  
Kontakta Kicki för att få säker information. 
 
 

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. 

Höststart den 16 september 

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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Hälsokörkortet i Vallentuna – blir tyvärr inte av just nu 
Den här studiecirkeln som vi berättat om flera gånger var tänkt att starta efter 
sommaren. Vi skulle lära oss om kost, motion, avslappning och annat bra. 
Tyvärr har vi inte tillräckligt många intresserade för att starta. Kanske gör vi ett 
nytt försök lite senare. 

OBS ! En tanke är att det kanske är lättare att få ihop en grupp om cirkeln 
ordnas på/av ett boende eller daglig verksamhet.  
Om den tanken är av intresse kan fritidskonsulent Ida-Maria Hallberg,  
telefon 08-587 851 76, ida-maria.hallberg@vallentuna.se berätta mer och  
hjälpa till med kontakter.  
Hon tar också gärna emot idéer tankar och synpunkter på din fritid i Vallentuna.  

Den här studiecirkeln kan förstås också genomföras i övriga kommuner. I slutet  
på det här nyhetsbrevet finns lämpliga kontaktpersoner på kommunen och inom  
FUB i Södra Roslagen. 
 
 

Vallentunas hemsida för funktionshindrade omarbetas  
Att hitta det man söker på kommunens hemsida tycker många av oss är svårt 
och krångligt. Just nu håller man på att försöka göra det bättre. Det ska göras 
efter Funkas riktlinjer (https://www.funka.com/ ). Den nya versionen kommer 
att släppas officiellt i september men redan nu är en hel del ändrat så titta 
gärna in: https://www.vallentuna.se/sv/Omsorg-och-hjalp/Handikapp-
funktionsnedsattning/Fritidsaktiviteter/  
 

Inför valet: 

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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Vill du göra något inför valet i din kommun 
Är det någon fråga som engagerar dig särskilt eller tycker du att politikerna 
borde göra mer för alla personer med en funktionsvariation i din kommun? 

Kontakta då gärna vår kontaktperson i din kommun.  

 

 

Danderyd Ann Epstein 070-630 63 07 ann@epsteinutveckling.se 

Täby 
Arne Hedman och 
Claes Oldin 

070-618 00 27 
070-266 27 53 

arne.hedman@gmail.com 
fam.oldin@telia.com 

Vallentuna Irene Öhgren 070-916 22 74 ui.ohgren@gmail.com 

Vaxholm Tina Bendelin 070-611 25 00 bendelinarrangemang@hotmail.com 

Österåker Jörgen Johansson 070-754 08 53 Jorgen.johansson@nui.se  

 
 

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  

 
 

 
 
  



    Täby IS Parasportklubb 
 

 
 
 
Vi söker tränare till vår fotbollsverksamhet! 
 
Vi förlorade tragiskt vår tränare i början av sommaren och vi behöver nu en eller gärna 2 
nya tränare/ledare som kan hjälpa till att utveckla oss och vårt spel. 
 
Vi är ett gäng på c:a 30 fotbollsspelare i ålder 14-35 år med olika NPF diagnoser. 
Våra lag är mixade vilket innebär att vi spelar med både tjejer och killar i samma lag. 
 
Vi tränar 1 gång per vecka, söndagseftermiddagar, och den träningen är förlagd vintertid 
till Näsbydalsskolan.  
    
Vi är med i parasportens seriespel och brukar även delta i några cuper förlagda i olika 
delar av Sverige. 
 
Vi vill att du har mycket tålamod, humor och kan se oss som speciella individer med 
olika behov. 
 
Du/ni kommer att ha tätt samarbete med vår lagledare Kicki som har många års 
erfarenhet av laget. 
 
 
Vi är ett fantastiskt gäng med mycket glädje och hjärta som behöver dig! 
 
 
 
 
För mer info kontakta Kicki Svensson 
E-mail: christina.svensson@yahoo.se 
tel: 0706-363135 endast kvällstid 
 
alternativt: 
 
Bert-Olov Persson 
E-mail: bert.olov.persson@gmail.com 
tel: +46(0)76 84 84 555 
 



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 


