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 Medlemsinfo  

 December 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 
 

 

   Anmäl till skridskor i Vallentuna, 22 eller 27 dec Sidan 3 
   Gregers Gala 3 feb, anmälan snarast Sidan 4 
 
 
Innehållsförteckning 

Aktiviteter i tidsordning 
 

Dans på Arena Satelliten i Sollentuna, 15 december .............................. 2 

Föräldraforum i Vallentuna, 17 december  .............................................. 2 

Juldisko på Café Måsen i Åkersberga, 19 december .............................. 3 

Skridskor i Vallentuna, 22 och 27 december ........................................... 3 

Dans på Arena Satelliten i Sollentuna – Per Hilmers, 19 januari ............. 3 

FUB-dans på Fryshuset – Skåningarna, 25 januari ................................ 4 

Musikquiz i Vallentuna, 26 januari .......................................................... 4 

Funkisfestivalen 2019 – Täby, 28 januari ............................................... 4 

Gregers Gala, Täby, 3 februari ............................................................... 4 

FUB-dans på Fryshuset – Date, 8 februari ............................................. 5 

Vinterfesten, 9 februari ........................................................................... 5 

Cafékväll på Café Måsen i Åkersberga, 13 februari ................................ 5 

Anders Lago om LSS och Årsmöte i Vallentuna, 14 februari .................. 5 

FUB-dans på Fryshuset – Martinez, 22 februari ..................................... 5 

Dans på Arena Satelliten i Sollentuna - Häggarna, 23 februari ............... 6 

 

 

Regelbundna aktiviteter 
Träffpunkten i Täby – måndagar ............................................................. 7 

Träfflokalen i Vallentuna – måndag till torsdag ....................................... 7 

Klubb Cosmos i Vallentuna – tisdagar .................................................... 7 

Innebandy i Täby – onsdagar  ................................................................ 8 

Innebandy i Åkersberga .......................................................................... 8 

Enkelgympa i Täby – onsdagar .............................................................. 8 

Boxercise i Vallentuna – onsdagar ......................................................... 8 

Solskiftesgården i Åkersberga – torsdagar ............................................. 8 

Torsdagsklubben i Täby – torsdagar ...................................................... 9 

Enkelgympa i Täby – fredagar ................................................................ 9 

Mer innehåll nästa sida  
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Badminton i Täby – lördagar .................................................................. 9 

RaceRunning i Täby – lördagar .............................................................. 9 

Fotboll i Täby – söndagar ..................................................................... 10 

Bowling i Täby – söndagar  .................................................................. 10 

Ridning i Vallentuna ............................................................................. 10 

 

Information, nyheter och debatt 
Grattis Sebastian – vinnare i Funkisfestivalen i Vallentuna ................... 11 

Fritidsnätet ........................................................................................... 11 

Tips om hur du hittar en idrott som passar dig ...................................... 11 

Information om fritid kommunvis ........................................................... 12 

 

Affischer 
Program Träffpunkten i Täby ................................................................ 13 

Café Måsen i Åkersberga – vårprogram ............................................... 14 

Vårprogram 2019 FUB-danserna ......................................................... 15 

Funkisfestivalen i Täby ......................................................................... 16 

Gregers Gala – Täby ............................................................................ 17 

 

Medlem i FUB i Södra Roslagen ............................................... 18 
 

 

Dans till levande musik på Arena Satelliten plus lotteri 
Tid: lördagen den 15 december kl. 18 - 21 
Plats: Arena Satelliten i Sollentuna centrum 

I Arena Satelliten som ligger i Sollentuna centrum kan du dansa till musik. 
Ibland spelar en orkester och ibland är det en DJ. Du betalar 80 kronor när du 
går in. Ledsagare betalar 30 kronor. Kaffe och dopp ingår i entrépriset.  

Dansen börjar klockan sex och slutar klockan nio. Beställ färdtjänst eller taxi till 
bussterminalen, Sollentuna station eller ta tåget till Sollentuna station. 

 

Föräldraforum i Vallentuna  
Tid: måndagen den 17 december kl. 18 - 20 
Plats: Träfflokalen, 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. 

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

Välkommen! 
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Café Måsen i Åkersberga – Juldisco 
Tid: onsdagen den 19 december kl. 18.30 - 20.30 
Plats: Knopen, Smedbyvägen 2, Åkersberga 

Fri entré. Kaffe finns. 
Kontaktperson: Bibbi 080-835 66 62 
 
 
 

Nu kan du prova konståkning i Vallentuna!  

Tid: lördagen den 22 december kl. 13 - 15 
torsdagen den 27 december kl. 15 - 17 

Plats: Ishallen, Parkvägen 3 i Vallentuna 

Vallentunas Konståkningsklubbs (VKK:s) skridskoskola bjuder in nybörjare 
med funktionsvariationer för den bästa möjliga introduktionen till 
skridskoåkning. Familjemedlemmar är också välkomna! 

Flera tränare kommer att finnas på isen för att alla åkare ska kunna få hjälp 
och känna sig trygga. Det finns möjlighet att ha med sig ledsagare för den som 
önskar. För de som redan kan åka erbjuder vi teknikträning för att finslipa 
åkningen. Det kanske blir starten till en konståkningskarriär? 

Efter träningen bjuder kocken Sara Manerus på julfika med hembakt i ishallens fik, Rookie Bar 

Utrustning: 

• Slipade skridskor. Det finns möjlighet att låna utrustning men då behöver du lämna 
önskemål om skostorlek vid anmälan. 

• Hjälm är ett krav. 

• Ha med handskar för att skydda händerna om du behöver ta stöd. 

• Det finns stödkälkar tillgängliga. 

Kontakt och anmälan: 

Skicka anmälan och frågor till: info@vallentunakk.se  

Informationen hittas också här: 
https://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/funktionsnedsattning/fritidsaktiviteter-och-
motesplatser/aktiviteter-och-handelser/du-kan-prova-konstakning/  
 
 

Dans på Arena Satelliten – Per Hilmers orkester 
Tid: lördagen den 19 januari kl. 18 - 21 
Plats: Arena Satelliten i Sollentuna centrum 

I Arena Satelliten som ligger i Sollentuna centrum kan du dansa till musik. 
Ibland spelar en orkester och ibland är det en DJ. Du betalar 80 kronor när du 
går in. Ledsagare betalar 30 kronor. Kaffe och dopp ingår i entrépriset.  

Dansen börjar klockan sex och slutar klockan nio. Beställ färdtjänst eller taxi till 
bussterminalen, Sollentuna station eller ta tåget till Sollentuna station. 
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FUB-dans på Fryshuset – Skåningarna 
Tid: fredag 25 januari 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/ 

 
 

Musikquiz i Vallentuna  
Tid: lördagen den 26 januari kl. 18 - 20 
Plats: Träfflokalen, Allévägen 10 i Vallentuna 

Välkommen till lekfull tävling om musik. Vi har trevligt tillsammans och fikar.  

Elin Öhgren spelar och sjunger för oss och mycket annat trevligt kommer 
också att hända. Mer information kommer i nästa medlemsblad men boka 
gärna datumet redan nu! 
 
 

Funkisfestivalen – deltävling Täby 
Tid: måndagen den 28 januari 2019, kl 18 
Plats: Tibble Teater i Täby 
  
Vi bjuder på massor med härlig underhållning med 

• 11 artister 

• Täby kulturskolas rockband 

• Alkoholfritt Bubbel med tilltugg 

Välkomna till en härlig kväll! 

Mer info sidan 16.  
Funkisfestivalen är Sveriges största sångtävling för personer med  
beslut enligt LSS. Under hösten och våren blir det deltävlingar i  
de kommuner som är anslutna till den förening som anordnar  
tävlingen: www.funkisgladje.se  
 
 

Gregers Gala i Täby 
Tid: söndagen den 3 februari kl. 15 - 18 
Plats: Tibble teater i Täby 

Nu är det dags igen! 
Ännu en galakväll med Greger. Späckad med artister. 
Cider med tilltugg i pausen. 
Kom gärna galaklädd! 

FUB medlemmar med anhöriga och personal kan boka gratis guldbiljett på 
www.gregersresor.se Gör det helst snarast. 

(Kommunala boenden i Täby liksom kommunala dagliga verksamheter i Täby 
bokar som vanligt via boende respektive daglig verksamhet.) 

Affisch finns på sidan 17 
Se också youtube filmen https://www.youtube.com/watch?v=eW8MwA5rf1s 
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FUB-dans på Fryshuset – Date 
Tid: fredag 8 februari 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/ 

 

 

Vinterfesten i Vallentuna 
Tid: lördagen den 9 februari, exakt tid kommer men det blir på  

eftermiddagen 
Plats: NOVA Ungdomens hus, Tellusvägen 19, Vallentuna 

Nu är datum och lokal bokat för vår årliga och mycket uppskattade vinterfest. 
Som vanligt blir det en massa härlig musik och dans och gott fika och trevligt 
sällskap. Roligt kommer det att bli!  
Mer info, vilka som uppträder mm, kommer i nästa medlemsblad. 
 
 

Café Måsen i Åkersberga – Cafékväll 
Tid: onsdagen den 13 februari kl. 18.30 - 20.30 
Plats: Knopen, Smedbyvägen 2, Åkersberga 

Fri entré. Kaffe finns. Se sidan 14. 
Kontaktperson: Bibbi 080-835 66 62 
 
 
 

Årsmöte i Vallentuna – Anders Lago pratar om LSS 
Tid: torsdagen den 14 februari kl. 18.15 – 20.15 
Plats: Mathiasgården, Kyrkvägen 4 vid kyrkan i Vallentuna 

 
Vi bjuder på kaffe med smörgås från 18:15 

Anders Lago som sitter i riksförbundets styrelse kommer att berätta om den 
nyss avlämnade utredningen om LSS. 

Därefter blir det sedvanligt årsmöte. 

 
 

FUB-dans på Fryshuset – Martinez 
Tid: fredag 22 februari 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/ 
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Dans på Arena Satelliten - Häggarna 
Tid: lördagen den 23 februari kl. 18 - 21 
Plats: Arena Satelliten i Sollentuna centrum 

I Arena Satelliten som ligger i Sollentuna centrum kan du dansa till musik. 
Ibland spelar en orkester och ibland är det en DJ. Du betalar 80 kronor när du 
går in. Ledsagare betalar 30 kronor. Kaffe och dopp ingår i entrépriset.  

Dansen börjar klockan sex och slutar klockan nio. Beställ färdtjänst eller taxi till 
bussterminalen, Sollentuna station eller ta tåget till Sollentuna station. 
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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. 
Startar igen den 14 januari  

Kontakt Oasen 08-555 589 52 
Har du frågor kontakta Bengt Lilljeqvist bengt.lilljeqvist@taby.se  
Mer info på sidan 13. 
 
 

Träfflokalen i Vallentuna – måndag till torsdag 
Tid: måndagar kl. 13 - 20 
 tisdagar kl. 9 - 15 
 onsdagar kl. 9 – 13 
 torsdagar kl. 9 – 15 

Plats: Fabriksvägen 1 A, Vallentuna. Du går in på baksidan av huset. 

Här fokuserar vi på social gemenskap. Alla från tonår och uppåt är välkomna 
även om vi vänder oss särskilt till dig med psykisk ohälsa. Vi har mycket trevligt 
för oss. Bl. annat spelar vi spel och lyssnar på musik. Gott fika finns att köpa. Vi 
ordnar även trevliga utflykter efter era önskemål. Telefonnummer till oss är:  
08-587 857 60 (Hedda) 
08-587 861 28 (Patrik). 
Öppettiderna över jul- och nyårshelgerna: 
24 - 26 december stängt 
27 december öppet kl. 10 - 15 
28 december extra öppet kl. 10 - 15 
31 december stängt 
1 januari stängt 
2 januari öppet kl. 10 - 12 
3 - 4 januari öppet kl. 10 - 15 
 
 

Klubb Cosmos i Vallentuna - tisdagar 
Tid: tisdagar kl. 16 - 21 
Plats: Nova Ungdomens hus, Tellusvägen 19, Vallentuna  

Vi vänder oss till dig från 13 års ålder och uppåt. Här kan du spela pingis, 
lyssna på musik, träffa kompisar och annat skoj. I caféet hittar du gott fika. Då 
och då har vi aktiviteter utanför klubben. Det brukar vara väldigt uppskattat. 
För att följa vad som händer hos oss kan du titta in på 
www.facebook.com/KlubbCosmos .  

OBS! Eftersom juldagen och nyårsdagen infaller på tisdagar är det stängt  
dessa tisdagar. 
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Innebandy Täby IS Parasportklubb 
Tid:  onsdagar kl. 17.30 – 18.30 
Plats:  Näsbydalshallen, Täby 

Vi varvar både träning och spontana matcher. Vi skapar glädje och gott 
kamratskap genom att alla ska ha kul. 
Kontakta: christina.svensson@yahoo.se, så får du mer information. 
Vårstart är den 9 januari. 
 
 

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 Marie Sedvallson på telefon 083-388 05 35 eller  
på e-post marie@taby.friskissvettis.se 
Avgift: Medlemsavgift 100 kr per kalenderår betalas på plats. 
Terminsavgift 300 kronor betalas också på plats. 
Vårstart är den 9 januari. 
 
 

Boxercise i Vallentuna 
Tid:  onsdagar kl. 18.00 – 19.00 
Plats:  NOVA Ungdomens hus, Tellusvägen 19 i Vallentuna 

Du som är mellan 13–18 år har möjlighet att träna Boxercise tillsammans med 
en av våra fritidsledare. 
Det här är en gruppträningsform - man tränar parvis - som främst är tänkt som 
konditionsträning men man lägger ofta in några styrkeövningar.  

Träningen är helt gratis och anpassas efter din förmåga. Det krävs ingen  
anmälan till träningen så gruppstorleken kan variera lite beroende på hur många  
som kommer. 

Vid behov - ta med assistent/ledsagare. Du är välkommen att höra av dig till NOVA vid frågor: 
Tel: 08–58785179    E-post: fritid@vallentuna.se  
 
 

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. 
 

Kontakt: Solskiftesgården 08-540 815 68  
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Torsdagsklubben i Täby 
Tid: torsdagar kl. 18.30 - 20.30 
Plats: Linbastuvägen 1, 188 65 Täby, Oasens lokal  

Mötesplats för alla ungdomar mellan 16 och 21 som har en funktionsvariation. 
Detta är en ny verksamhet som kommer att vara öppen varje torsdag under 
skolterminen.  

Vårstart är den 17 januari 

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

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 Marie Sedvallson på telefon 083-388 05 35 eller  
på e-post marie@taby.friskissvettis.se 
Avgift: Medlemsavgift 100 kr per kalenderår betalas på plats. 
Terminsavgift 300 kronor betalas också på plats. 
Sista gången för terminen är den 14 december. 
Vårstart är den 11 januari 
 
 

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 
Vårstart är den 12 januari 
 
 

RaceRunning Täby IS Parasportklubb 
Tid: lördagar kl. 14-16 
Plats: Näsbydalsskolan, Östra Banvägen 90 i Täby  

RaceRunning är en tävlingsgren inom Parasportens friidrott och är 
ursprungligen en dansk sport som utövas med hjälp av en trehjulig 
”springcykel”.  
Med hjälp av en RaceRunningcykel kan personer med omfattande 
rörelsehinder och balanssvårigheter ges möjlighet att springa, få puls och  
därmed bättre syreupptagningsförmåga och starkare muskler. 
 
Är du intresserad så ta kontakt med Malin Borgert malin.borgert@hotmail.com  
eller Bert-Olov Persson, 076-848 45 55, bert.olov.persson@gmail.com  
Vårstart är den 12 januari 
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Fotboll Täby IS Parasportklubb 
Tid:  söndagar kl. 15 – 18 
Plats inne: Näsbydalshallen, 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.  
Vårstart är den 13 januari. 

 

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

Täby IS Parasportklubb i samarbete med Täby bowlingklubb erbjuder träning 
och tävlingsverksamhet för barn, ungdom och vuxna i Tibble Bowlinghall. 
Hjälpmedel för rörelsehindrade finns. Terminsavslutning 16 december. 
Kontaktperson är Bert-Olov Persson, bert.olov.persson@gmail.com   
telefon 076-848 45 55 
Telefon till hallen: 08-858 59 00 
Vårstart är den 13 januari 
 
 

Ridning i Vallentuna 
Vill du rida kanske detta kan vara en bra länk. 

http://idrottonline.se/VallentunaRK-
Ridsport/Ridskolan/Ridskolansverksamhet/varverksamhet/ 
ryttaremedfunktionsnedsattning  (kopiera och klistra in) 
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Grattis Sebastian – vinnare i Vallentunas deltävling!  
Vallentunas deltävling i Funkisfestivalen hölls 24 november på Nova 
ungdomens hus. Ca 250 åhörare bjöds på skratt, glädje och skickliga 
uppträdanden från de tio tävlande och från Scengruppen som arbetat länge 
och intensivt med att förbereda allt.  

Sebastian Öhgren vann med låten ”Jag vet” av Vikingarna. Juryn bestod dels 
av publiken, dels av några särskilt engagerade Vallentunabor/ Novabesökare 
och dels Vallentunas kulturchef och kommunalråd. Juryns motivering löd så här:  
”Artisten har verkligen tagit till sig låtens budskap och kärleken till musiken och  
till genren syns tydligt. Artistens musikalitet kom fram och framförandet präglades  
av närvaro och inlevelse. Vi blev berörda av framträdandet och trots stenhård  
konkurrens så är juryn överens med publiken om vinnarbidraget.” 

Till våren är dags för semifinaler den 1och 2 april 2019 på Nalen i Stockholm.  
Den stora slutfinalen blir 26 augusti 2019 på Waterfront Building i Stockholm.  
Mer om det skriver vi när det närmar sig.  
Och så håller vi så klar tummarna för Sebastian! 

 
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 
 

Tips om hur du hittar en idrott som passar dig 
Vill du ha hjälp med att hitta en idrott som passar just dig? Kontakta Parasport 
Stockholm för vägledning. Du hittar mer information på www.parasport.se eller 
mejla till kansli.stockholm@parasport.se. 
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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  

 
  



 

 

OASEN OASEN 
Måndagar 

18.30–20.30 
Våren 
2019 

Middag 
40 kr 

taby.se/oasen 

 ADRESS 
Linbastuvägen 1  187 65 Täby Tel. 08-55 55 89 52 

TRÄFFPUNKTEN 

Öppen mötesplats för dig från 21 år och uppåt med funktionsvariationer 

 

Program mellan 14 januari till 18 februari 

14 jan Musikgympa Middag: Taco 

21 jan Klubbkväll Middag:  Korvstroganoff med ris 

28 jan Funkisfestivalen 18.00 på Tibble teatern 

4 feb Film Middag:  Pasta Carbonara 

11 feb Singstar Middag: Taco 

18 feb Klubbkväll Middag: Korvstroganoff med ris 

    

    

 

Nästa program kommer ut den 20 februari 



Knopens lokaler på Smedbyvägen 2

Våren 2019
Fri entré
Öppet

18:30-20:30
Fika att köpa

Välkomna önskar
Bibbi och Dessan

Tfn. Bibbi 070-8356662



Pris
100 kr för FUB-medlemmar
100 kr för personal och ledsagare
125 kr för övriga

Tid
Klockan 18.30-22.30
Kassan öppnar 17.30!

Betalning endast med 
kort, swish eller 
förköpsbilje

Ansvarig
Namn: Eva Söderbärj
Tel: 0739 83 85 82

Adress FRYSHUSET
Mårtensdalsgatan 6

Upphiade värdeföremål återfås på FUB Stockholms kansli
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 39 Stockholm

Missa inte Casanovas!
Spelar 24 maj

Missa inte Marnez!
Spelar 22 februari

Missa inte Date!
Spelar 8 februari

VÅRENS PROGRAM

Vårens danser på FR
YSHUSET 

25 januari      Skåningarna
8 februari       Date
22 februari     Marnez  
8 mars          Ayla Kabaca
                och onsdagsbandet

22 mars         Barbados
5 april 5 april          Callinaz
26 april         Titanix
10 maj          Claes Löfgrens     
                orkester
24 maj          Casanovas

INFORMATION

2019



Funkisfestivalen arrangeras av Föreningen Funkisglädje – www.funkisgladje.se

för personer med funktionsnedsättning

Glitte
r

Glamour

Glädje
Glädje

# f u nk i s f e s t i v a l e n

Täbys deltävling inför Funkisfestivalen

29 januari kl 18.00 på Tibble teater.

För dig som är över 15 år och bor eller arbetar i Täby.

Frågor och anmälan till bengt.lilljeqvist@taby.se
Tel: 08-55 55 97 73

Välkommen!

Kom till Tibble teater måndag den 28 januari kl. 18.00!

Vi bjuder på massor med härlig underhållning med

• 11 artister

• Täby kulturskolas rockband

• Alkoholfritt Bubbel med tilltugg

Välkomna till en härlig kväll!
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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 240 kronor per år 
• Familjemedlem kostar 60 kronor per år 

 
Hur gör man? – det finns flera sätt 

 
1. Har du tillgång till en dator kan du själv gå till sidan  

http://www.fub.se/OM-FUB/BLI-MEDLEM  
 

2. 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 
 

3. Det går också bra att ringa till FUBs kontaktperson i din kommun så hjälper de 
dig. 

• Danderyd 
Ann Epstein, 070-630 63 07 

• Täby 
Arne Hedman, 070-618 00 27, eller 
Claes Oldin, 070-266 27 53 

• Vallentuna 
Irene Öhman, 070-916 22 74 

• Vaxholm 
Tina Bendelin, 070-611 25 00 

• Österåker 
Jörgen Johansson, 070-754 08 53 
 

 


