
Medlemsinformation från FUB i Södra Roslagen oktober 2018 
 
Hej alla, 
Den här gången blir det inget riktigt medlemsbrev utan bara ett mejl. 
 
Innehållsförteckning: 

• Efterlysning - personer som förlorat aktivitetsersättning nyligen 
• Rätt telefonnummer till Friskis i Täby Kyrkby 
• Scengruppen Funkisfestivalen 
• Föräldraforum i Vallentuna 22/10 
• Bingo Café Måsen 24/10 
• FUB-dans 26/10 
• Östra Teatern ger Skuggsyskon, köp biljett nu! 

 
  
Efterlysning - personer som förlorat aktivitetsersättning nyligen 
  
Aktivitetsersättning  är en ersättning som kan ansökas hos Försäkringskassan för de som 
inte  har fyllt 30 år och inte kommer att kunna arbeta heltid på grund av  t.ex. 
funktionsnedsättning, t.ex. om man deltar i en daglig verksamhet  enligt LSS. 
Riksförbundet  FUB har innan sommaren börjat få in samtal från personer som 
tidigare  under flera år har haft aktivitetsersättning men nu blivit av med 
detta.  Försäkringskassan motiverar avslagen med att personerna istället ska  söka sig till 
arbetsförmedlingen för att få arbete eftersom man anses ha  arbetsförmåga.  

• Har du blivit av med sin aktivitetsersättning med hänvisning till att du är arbetsför? 
• Har  du blivit av med sin aktivitetsersättning och  samtidigt dagliga verksamhet med 

hänvisning till att du är arbetsför? 

Ta kontakt med förbundsjurist Nina Alander på nina.alander@fub.se  
Vill du ha hjälp med det kan du prata med någon i styrelsen för FUB i Södra Roslagen. 
 
  
Rätt telefonnummer till Friskis i Täby Kyrkby 
Man når Lotten Kihlström på telefon 0733-88 05 35 
 
Scengruppen Funkisfestivalen 16/10 och 30/10 - Vallentuna 
På NOVA Ungdomens hus, Tellusvägen 19, Vallentuna 
Tid 17-19 
  
 
I samband med tävlingen här i Vallentuna har vi en scengrupp. Du som har en 
funktionsvariation är mycket välkommen. Din ålder spelar ingen roll och det är gratis att vara 
med. Vi övar på att stå på scen, sjunga, dansa och spela teater.  Vi planerar och bestämmer 
tillsammans om olika saker som behöver göras innan och under Funkisfestivalen. Du 



behöver inte tävla i festivalen för att vara med i scen-gruppen.  
Gruppen har träffats två gånger men det gör inget om du inte har varit med från start. Det är 
bara att komma! 
 
 
Föräldraforum i Vallentuna 22/10 
Träffpunkten, Allévägen 10 i Vallentuna 
Tid 18-20 
  
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. 
 
  
Bingo på Café Måsen 24/10 
  
Knopen, Smedbyvägen 2 i Åkersberga 
Tid 18:30 - 20:30 
Fri entré. Kaffe finns att köpa. 
Kontaktperson: Bibbi 080-835 66 62 
  
 
  
FUB-dans 26/10 - Barbados 
  
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/  
 
  
  
Östra Teatern ger Skuggsyskon 26/11 och 3/12 
  
  
Två män  och en kvinna möts i terapi. De är uppväxta i familjer där det fötts ett  annorlunda 
barn, ett barn med en funktionsvariation. Vem stöttade dem  och förstod vad de tvingades 
offra? Inte tilläts vara barn utan blev  vuxna alldeles för tidigt. Kärleken och 
beskyddarinstinkten var stark.  Men också de tabubelagda skuldkänslorna. Östra Teatern 
låter syskonen  träda fram ur skuggorna… 
Spelplats Teater Tre/Rosenlundsteatern, Rosenlundsgatan 12 i Stockholm 
Tid 18:30 
Speltid 50 min plus efterföljande samtal med publiken 
Bokning  info@ostrateatern.se eller 08-720 07 47  
Pris 250 kr/person, betalning i förväg via faktura eller swish 



 
  
Med hösthälsningar från styrelsen för FUB i Södra Roslagen 
genom 
Ann Sjölander 
070-888 53 16 

 
 


