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Du kan alltid hitta mer och nyare information på vår hemsida 
www.sodraroslagen.fub.se 
 
 
   Vet du någon som också skulle behöva få stöd och information 
   om utvecklingsstörning och aktiviteter för personer med 
   utvecklingsstörning - Tipsa dem om att bli medlemmar i FUB. 
   Mer info på sidan 23 
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Studiecirklar 
 

Gruppen Hälsokompisar i Vallentuna träffas snart igen! 
Välkommen att anmäla dig! 

Tid: Torsdagar: 18 – 20 
 September:  26 

Oktober:  3, 10 och 17 
Plats: Träffpunkten på Allévägen 10 i Vallentuna 
Kostnad:  GRATIS! 

Under våren har vi haft fyra uppskattade cirkelträffar. I september ses vi igen. 
Vi har plats för några till!  
Välkommen med anmälan till Marianne de Valladolid marianne@valladolid.se 
eller 073 – 987 86 63. Gör det senast till 1 oktober. 
 
Det här gör vi. 

• Vi umgås och lär känna varandra med fokus på Hälsa. 
• Du kanske får nya vänner i gruppen! 
• Till vår hjälp har vi en cirkelledare. Han heter Gustav. 
• Vi tar ett Hälsokörkort tillsammans! 
• Vi lär oss och tipsar varandra om vad som är gott och nyttigt att äta och hur man 

annars kan göra för att må bra. Hemma och borta. 
• Vi kommer kanske också att laga mat tillsammans några gånger.  

 
Arr: Vallentuna Fritidsförvaltning tillsammans med Vuxenskolan och FUB. 
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Vad sägs om en Sjunga och Spela cirkel i Vallentuna? 
Tid: Det blir en vardagskväll mellan 18.00 – 20.00 

 Inte torsdagar. Kom gärna med förslag! 

Plats: Träffpunkten på Allévägen 10 i Vallentuna 

Kostnad:  GRATIS! 

Eftersom många av er tycker om sång och musik har vi börjat fundera på att 
starta en cirkel med det temat. Det blir en gång i veckan och i Vallentuna. Du 
behöver inte bo där, bara vara vår medlem. Det är tänkt att vi sjunger och 
spelar tillsammans. Den som vill kan ta med eget instrument. 
Marianne de Valladolid vill gärna ha era åsikter om det här innan hon planerar 
vidare med Vuxenskolan och kommunen. Välkommen att höra av dig på  
073 – 987 86 63 eller marianne@valladolid.se och helst före 15 oktober! 

 
 
 

Aktiviteter i tidsordning 
 

Dans på Arena Satelliten  
Tid: lördagen den 21 september 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: onsdagen den 25 september kl 18 - 21 
Plats: Träffpunkten Allévägen 10 Vallentuna 

Vi vänder oss till dig som är förälder till barn/ungdom med neuropsykiatriska 
funktionsvarianter inom autismspektrumtillstånd, ADHD, ADD eller att barnet i 
övrigt är i behov av särskilt stöd. Varje tillfälle ges någon form av föreläsning 
och också stunder till givande samtal och erfarenhetsutbyten.  
Den här gången kommer en dietist från Vallentuna Rehab och tar upp 
förhållningssätt, strategier och verktyg att använda i vardagen när 
barnet/ungdomen äter för mycket, för lite, för ensidigt.  
Ingen anmälan behövs. Anhörigföreningen i Vallentuna bjuder på kaffe, te och 
gott fika. 
Nästkommande tider: 23/10, 20/11 samt 18/12. 
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FUB-dans på Fryshuset – Martinez 
Tid: fredag 27 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 16 
http://www.fubstockholm.se/ 

 
 

Månadsmingel med Inre Ringen Stockholm 
Tid: fredagen den 27 september kl 18 - 22 
Plats: St Göransgatan 82 A, nära Fridhemsplan. Ring på knappen för 
                rum 1 

FUB Inre Ringen har månadsmingel en kväll i slutet av varje månad. Vi gör 
litet som vi vill och vad vi har lust med - kollar på film, snackar, sjunger 
karaoke, spelar spel. Har trevligt tillsammans, helt enkelt. 

Alla som är medlemmar i FUB Inre Ringen kan komma. Men kompisar eller 
personal är också välkomna.  

Vad kostar det? 

Medlemmar i FUB Inre Ringen betalar 10 kronor för fika. Alla andra betalar 20 
kronor. Vi serverar varmkorv med bröd, ka e, te, juice och popcorn för den som 
vill ha. 

 
Några regler 

• Vi är nyktra. 
• Vi spelar inte om pengar. 
• Vi är schyssta mot varandra. 

Annons finns på sidan 17 

Vill du veta mer? 

Kontakta Conny Bergqvist på 076 709 33 32, eller gå in på FUB Stockholms 
hemsida www.fubstockholm.se  eller Facebook-grupp, FUB Stockholm. 
 
 

Tillgänglig idrott för alla? Informationsmöte i Vallentuna 
Tid: onsdagen den 2 oktober kl 17.30 – 20.00 
Plats: Kulturhuset, Stora entrén, Allévägen 1-3. Vallentuna 

Det finns en idrott för alla!   
Nu finns erbjuds ett  gratis handledningstillfälle för dig som har en 
funktionsnedsättning. 
Vallentuna kommun och Stockholms parsportförbund är tillgängliga i 
Kulturhuset för att ge tips och råd till dig som vill hitta just din idrott. 
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Ett gott liv – för alla? Workshop för anhöriga 
Tid: torsdagen den 3 oktober kl 18.30 – 20.00 
Plats: Trälhavet Folkets hus, Stationsgränd 10, Åkersberga 

Välkommen till en workshop kring att vara förälder/anhörig till ett barn med 
komplex funktionsnedsättning och hur man kan skapa ett gott liv för hela 
familjen. 
Under workshopen kommer du att tillsammans med de andra deltagarna få 
möjlighet att reflektera kring vilka utmaningar och möjligheter som präglar 
vardagen i en familj där ett barn har en komplex funktionsnedsättning – och 
vad du som anhörig kan göra för att påverka din situation. 
Workshopen utgår från Anna Pellas bok ”När du ler stannar tiden” om livet med 
dottern Agnes som föddes med en svår flerfunktionsnedsättning.  
Arrangörer: Anhörigstöd i Täby och Österåker så workshopen är i första hand 
för boende i Täby och Österåker. 
Anmäl dig snarast till anhorigstod@osteraker.se 08 540 811 11 
Begränsat antal platser. Mer info sidan 15. 
 
 

Promenad i Björkby - Kyrkvikens naturreservat -Vallentuna 
Tid: torsdagen den 6 oktober kl 13 – 15 
Plats: Start: Vallentuna kyrka, Kyrkvägen 5, Vallentuna 
 Slut: Wirséns väg 300, Vallentuna 

 

Mycket välkommen på en vandring i vårt vackra ortsnära 
naturreservat. 
Vi samlas vid Vallentuna kyrka och går en slinga bort mot 
utomhusbadet och ner till Vallentunasjön. Slingan är anpassad 
även för dig som är rullstolsburen. Någonstans stannar vi till 
för en fika ni bjuds på.  
 
Maxantal deltagare: 15 + ledsagare. 
Minimiantal deltagare: 1 + deltagare 
 

Svara senast den 4e oktober till: anders@willut.se  
Skriv om ni har någon form av allergi. 
 
 

Bingo på Café Måsen 
Tid: onsdagen den 16 oktober kl 18.30 – 20.30 
Plats: Knopen, Smedbyvägen 2, Åkersberga 

Fri entré Kaffe finns 
Kontaktperson: Bibbi 080-835 66 62 
Program finns på sidan 18 
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Föräldraforum i Vallentuna 
Tid: onsdagen den 23 oktober kl 18 - 21 
Plats: Träffpunkten Allévägen 10 Vallentuna 

Vi vänder oss till dig som är förälder till barn/ungdom med neuropsykiatriska 
funktionsvarianter inom autismspektrumtillstånd, ADHD, ADD eller att barnet i 
övrigt är i behov av särskilt stöd. Varje tillfälle ges någon form av föreläsning 
och också stunder till givande samtal och erfarenhetsutbyten.  
Ingen anmälan behövs. Anhörigföreningen i Vallentuna bjuder på kaffe, te och 
gott fika. 
Nästkommande tider: 20/11 samt 18/12. 
 
 

FUB-dans på Fryshuset – Excess 
Tid: fredag 25 oktober kl 18.30-22.30 
Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, Stockholm 
 
Frågor besvaras av Stefan Fagerström 08-600 16 84 
Hela vårprogrammet finns på sidan 16 
http://www.fubstockholm.se/ 

 
 

Konferens vuxensyskon – pjäsen Skuggsyskon visas 
Tid: fredagen den 25 oktober kl 9 - 16 
Plats: Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm 
Kostnad: 450 kr. Lunch och fika ingår 
Efter: Direkt efter konferensen finns möjlighet för alla att mötas på AfterWork! 

Det här är en konferens för dig som berörs, och vill beröras, oavsett om du 
själv är vuxensyskon eller möter personer som har den här erfarenheten. 
Dagen fylls av berättelser från syskon själva, föreläsningar och den 
specialskrivna teaterpjäsen Skuggsyskon! 

Innehåll: 

Ritva Gough, forskare från Nationellt kompetenscentrum anhöriga, sätter 
vuxensyskons villkor i ett historiskt, social-politiskt och internationellt 
sammanhang. 

Östra teatern ger pjäsen "SKUGGSYSKON" som baseras på intervjuer med 
syskon som kontaktat oss. Micke, Rebecca och Janne gestaltar sin uppväxt i 
familjer där det fötts ett annorlunda barn. Kärleken och beskyddarinstinkten var 
stark. Men även de tabubelagda skuldkänslorna.  

Henrik Holmer, manusförfattare till "Skuggsyskon" beskriver hur det är att se 
händelser från sitt eget liv på scen och varför han tycker att det är viktigt att 
prata om det. 

Vuxensyskon möts i samtal kring oro, ilska, omsorg och ansvar, både i relation 
till sitt syskon men inte minst till föräldrarna. 

Göran Larsson, präst, psykoterapeut och författare hjälper oss att förstå och 
hantera skammen utifrån syskons perspektiv. "Skammen var aldrig min". 

För anmälan: www.brackediakoni.se/vuxensyskon/konferens-vuxensyskon-i-
stockholm-den-25-oktober-2019  
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Regelbundna aktiviteter 
 

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 för 50 kr. Det finns också möjlighet att 
handla fika  
Träffpunkten är öppen för vuxna som har en funktionsvariation 
Höstens program finns på sidan 19 
Kontakt Oasen 08-555 589 52 
Har du frågor kontakta Bengt Lilljeqvist bengt.lilljeqvist@taby.se  

 
 

Träffpunkten i Vallentuna – måndag till fredag 
Tid: måndagar kl 10 - 15 
 tisdagar kl 10 - 15 
 onsdagar kl 10 – 12 
 torsdagar kl 10 – 15 
 fredagar kl 10 - 15 

Plats: Allévägen 10, Vallentuna  

Träffpunkten är en social mötesplats för alla medborgare i Vallentuna. Här blir  
du en del i en stark gemenskap, får ta del av information om vad som sker i  
kommunen och bemöts alltid med värme och respekt. 
Program över aktiviteterna på Träffpunkten finns på nedanstående länk  
https://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/aldre/aktiviteter-verksamhet-for-adre/traffpunkten-
motesplats/  
 
 

Fritidsverksamhet i skolor -Vallentuna 
 
Under tiden som Vallentunas fritidslokaler är under ombyggnad finns 
kommunens fritidsledare på Hjälmstaskolan och Bällstabergsskolan för att 
hitta på roliga aktiviteter. Din ålder är 13 - 18 år. Vi dansar, skapar och spelar 
musik, mm.  
Du är välkommen till båda skolorna, oavsett vilken skola du tillhör. 
 
Bällstabergsskolan  
Tid:  tisdagar och torsdagar 17.00 – 21.30  
Plats: Svampskogsvägen 28, Vallentuna  
 
Hjälmstaskolan  
Tid:  onsdagar och torsdagar kl 15.00 – 21.30 

fredagar kl 15.00 – 23.00 
 lördagar kl 18.00 – 23.00  
Plats: Hjälmstavägen 5, Vallentuna 
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Enkelgympa i Vallentuna 
Tid: tisdagar kl 19 
Plats: Korpens lokaler Parkvägen 3 i Vallentuna 
Kostnad: GRATIS 

Kroppen mår bra av att röra på sig! Roligast är om vi gör det tillsammans. 
Klubb Cosmos tillsammans med Korpen erbjuder även denna termin 
Enkeljympa tillsammans i grupp. Välkommen. Ingen anmälan behövs. 
Vallentuna Innebandyklubb: info@vallentunaibk.com  
 
 

Klubb Cosmos i Vallentuna – tisdagar – Obs ny adress 
Tid: tisdagar kl 16 - 21 
Plats: Dagliga verksamheten, Fabriksvägen 1, 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   
Personalen är samma som förr och du når dem som vanligt på 08-587 851 79 eller tar du 
kontakt via mejl med helene.fridner@vallentuna.se eller emilie.lindstrom-olsson@vallentuna.se 
så berättar de för dig.  

OBS nu på annan adress! Vi kommer att få nya lokaler väldigt nära där vi varit tidigare. Under 
hösten ska man renovera där och tills det är klart får vi använda dagliga verksamhetens lokal på 
Fabriksvägen 1.  

Välkommen dit! 
 
 

Vallentunas Festivalscengrupp 
Tid: varannan tisdag kl 18.30-19.30 

oktober: 1, 15 och 29 
november: 12 och 19 

Plats: Klubb Cosmos, Fabriksvägen 1A Vallentuna 

Den här gruppen är väldigt viktig för det finns så mycket som behöver göras 
före och under vår Funkisfestivaldeltävling. Kanske vill du vara konferencier? 
Hjälpa till med ljudet och ljuset? Dansa på scen tillsammans med andra?  
Minst 13 år ska du vara. Du behöver inte anmäla dig men om du vill berätta för 
fritidskonsulent Ida-Maria Hallberg, ida-maria.hallberg@vallentuna.se att du är 
med så blir hon glad! 

 
Enkelgympa i Täby Kyrkby 
Tid: tisdagar kl 18.00-18.55 (OBS ny dag och tid!) 
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 
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Paraishockey i Vallentuna 
Tid:  tisdagar kl 18 - 19 
Plats: Vallentuna Idrottsplats, Parkvägen 3, Ishall A 
Kostnad: Första gången – för att pröva på -gratis 

Paraishockey är en rolig och tuff idrott som på de flesta sätt är precis som 
vanlig ishockey. Skillnaden är att spelarna - som har fyllt minst 10 år - sitter i 
en kälke och har två dubbförsedda klubbor som också används som stavar att 
staka sig fram med på isen.  
För mer information: https://www.svenskalag.se/vallentunahockey-paraishockey  
 
 

Innebandy Täby IS Parasportklubb 
Tid:  onsdagar kl 17.00 – 18.30 
Plats:  Erikslundshallen, Anbudsvägen 10, 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 
 
 

Enkelspinning i Åkersberga 
Tid: onsdagar kl 14.30-15.30  
Plats: Friskis & Svettis, Storängstorget 26, Åkersberga 

Träning på spinningcykel ger många positiva effekter, både fysiskt och 
mentalt. Med fokus på konditionsträning och med i princip bara en  
rörelse - att trampa - guidar spinningledaren dig genom passet. Enkelspinn är 
för dig med intellektuell funktionsnedsättning. 

Har du frågor så kontakta Friskis & Svettis i Åkersberga på telefon  
08-540 671 17 

Avgift: Medlemsavgift 100 kr per kalenderår betalas på plats 
Terminsavgift 300 kronor betalas också på plats 

 
 

Solskiftesgården Åkersberga 
Tid: onsdagar kl 18.00 – 20.30 
Plats: Solskiftesskolan, Solskiftesvägen 6B, Åkersberga  

Fritidsgården Solskiftet är öppen på onsdagar för ungdomar som har en 
utvecklingsstörning. Stängt under skolloven 
 
Kontakt: Solskiftesgården 08-540 815 68  
Program finns på sidan 20  
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Bara Vanlig i Vallentuna 
Tid: onsdagar kl. 18.00 till ca 19.30 
Plats: Vallentuna IP, parkeringen med uppgång till spåret  

Det är Vallentunapappan Patrik Blomqvist med sin son som är initiativtagare 
och som du kommer att träffa. Plus volontärerna Annika, Anna och Elin.  

• De hälsar välkommen till att gå, springa och rulla gemensamt i grupp 
efter dina egna förutsättningar! 

• Vi hoppas och tror att vi kommer att få riktigt kul ihop. 
• Ta gärna med ifylld vattenflaska plus frukt 
• Medlöpare krävs (assistent, kompis, syskon, förälder) 

Om du undrar över något: kontakta Patrik på e-post blomqvist101@hotmail.com  

Du kan också läsa mer här: 

https://baravanlig.se/kom-och-spring-med-oss/  

 
 

Parainnebandy i Vallentuna 
Tid:  onsdagar kl 16:45 
Plats: Rosendalsskolans norra sporthall Vallentuna 
Kostnad: Första gången - för att pröva på - gratis 

Parainnebandy i Vallentuna 
 
Vallentuna innebandyklubb erbjöd möjlighet att prova på sporten redan under 
våren 2019. Det blev så uppskattat att man nu drar i gång på riktigt. Du  
behöver kunna stå själv för att delta i träningarna. Utrustning finns att låna. 
För mer information: https://www.svenskalag.se/vallentunaibk-parasport   
 

Kårsta Träffen i Vallentuna  

Tid:  torsdagar kl 13 – 15 
Plats:  Biblioteket, Bergsjövägen Kårsta 
Du som är dagledig har möjlighet att besöka Kårsta träffen. Alla välkomna in 
till en härlig gemenskap. Vi brukar fika tillsammans, prata om allt möjligt, ordna 
olika aktiviteter och föredrag och ha det väldigt bra tillsammans.  
 
 
 

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.  

Höstens program finns på sidan 21 
Kontakt Oasen 08-555 589 52 
Har du frågor kontakta Bengt Lilljeqvist bengt.lilljeqvist@taby.se  
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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 
 
 

Fredagsfunk – prova på i Sundbyberg 
Tid: fredagar kl 14 - 19 
Plats: Aggregat ligger inne i Kulturcentrum på plan 1  
 i Hallonbergens centrum. Adress Hallonbergsplan 5 

FredagsFunk är för dig mellan 13 och 25 år som behöver stöd i en mindre 
grupp. 

Här kan du skapa i olika material. Vi provar något nytt varje gång. 
Till exempel keramik, måleri och att tova ull. 

Fredag: 27 september, 11 oktober, 25 oktober,  
 8 november, 22 november, 6 december 

Du bestämmer själv när du vill komma och när du vill gå hem. 

Vi bjuder på fika. 

Fredagsfunk är gratis. 
Du kan komma en eller flera gånger. Du behöver anmäla att du kommer inför 
varje gång. 
Mer info på sidan 22 
 
 

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. 

Oklart i vilken omfattning verksamheten tar paus under sommaren. 
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: 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  
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Fotboll Täby IS Parasportklubb 
Tid:  söndagar kl 12 – 15.  
Plats ute:  Nya Viggbydalen i Täby 

Är du intresserad av att spela eller bara prova på kontaktar du klubben på 
tabyisparasport@yahoo.com så får du mer information Det finns flera grupper   

 
 

Innebandy i Åkersberga 
Tid:  söndagar kl 16 – 17 
Plats: Hackstahallen, Bergavägen 19 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   
 
 

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  
Kontaktperson är Bert-Olov Persson, bert.olov.persson@gmail.com   
telefon 076-848 45 55 
Telefon till hallen: 08-858 59 00 
 
 
 

Information, nyheter och debatt 
 

Hälsans stig i Vallentuna 
Tid:  Alla dagar  
Plats:   Utgångsläget är i Ekeby. Kartan ser du här: 
http://dok.vallentuna.se/file/fritid%20och%20natur/Hälsans%20stig%20Vallentuna.pdf 
 

Nu har Vallentuna fått sin egen Hälsans stig. Den är en fem kilometer lång, 
tillgänglig och trygg, slinga i centrala Vallentuna. Den är tänkt att inspirera till 
folkhälsa för alla. Den är belyst och om vintern snöröjd. Stigen har ett plant, 
hårt underlag så att också den som använder rullstol och rullator kan ta sig 
fram. Varje kilometer är markerad så att du enkelt ska hitta rätt och veta hur 
långt du har gått. Det finns flera bänkar längs vägen där du kan sätta dig ner 
och vila.  
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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 
 
 

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 wwwparasportse eller 
mejla till kansli.stockholm@parasport.se 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakta oss gärna 
I varje kommun har vi någon- språkrör kallar vi det – som särskilt bevakar och 
framför dina behov och önskemål.  

T.ex till politiker, tjänstemän och fritidskonsulenter. 

Du är mycket välkommen att kontakta dem! 

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

2. Täby 
Marie Pertoft, 070-200 05 11, marie.pertoft@hotmail.com  

3. Vallentuna 
Marianne de Valladolid, 073-987 86 63, marianne@valladolid.se  

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

5. Österåker 
Jörgen Johansson, 070-754 08 53, jorgen.johansson@nui.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://wwwdanderydse/Uppleva-och-gora/Kultur/Kultur-for-funktionshindrade/   

Kontakt: Ann Epstein, 08-568 910 88, ann.epstein@danderyd.se 
 
 

Täby 
Även Täby har en speciell hemsida 
https://wwwtabyse/fritid-och-kultur/fritid-for-dig-med-funktionsnedsattning/  

Kontakt: Bengt Lilljeqvist, 086-643 98 83, bengt.lilljeqvist@taby.se  
 
 

Vallentuna 
Så också Vallentuna 
http://wwwvallentunase/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://wwwosterakerse/omsorgstod/funktionsnedsattning/aktiviteterochfritid481fcf4251429dfd2f5
c828html  

Margareta Kekkonen, telefon 08-540 815 03, margareta.kekkonen@osteraker.se  

 
  



 

 
www.osteraker.se 

Ett gott liv – för alla? 

Välkommen till en workshop kring att vara förälder/anhörig till ett barn med komplex 
funktionsnedsättning och hur man kan skapa ett gott liv för hela familjen. 

Under workshopen kommer du att tillsammans med de andra deltagarna få möjlighet att 
reflektera kring vilka utmaningar och möjligheter som präglar vardagen i en familj där ett 
barn har en komplex funktionsnedsättning – och vad du som anhörig kan göra för att 
påverka din situation.  

Workshopen utgår från Anna Pellas bok ”När du ler stannar tiden” om livet med dottern 
Agnes som föddes med en svår flerfunktionsnedsättning. Anna Pella bor i Åkersberga med 
sin familj och är även författare till barnboksserien Funkisfamiljen där hennes egen familj 
är förlaga.  

 
                                                                         
Workshopen leds av: 

Anna Pella journalist, författare och 
förälder 

Lotta Frecon, pedagog, projektledare och 
förälder  

Läs gärna mer på : www.gottlivforalla.se 

                                                                                                 

Foto: Agneta Heins 

    

När: 3 oktober 18.30 - 20.00 

Var: Trälhavet Folkets hus, Stationsgränd 10,  Åkersberga 

Arrangörer: Anhörigstöd i Täby och Österåker så workshopen är i första hand för boende i 
Täby och Österåker.  

Anmäl dig senast 19/9 till 
anhorigstod@osteraker.se  08 540 81111  

begränsat antal platser. 



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 
förköpsbiljett, som 
beställs via kansliet

Ansvarig
Namn: Eva Söderbärj
Tel: 0739 83 85 82

Adress FRYSHUSET
Mårtensdalsgatan 6

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

Missa inte Excess!
Spelar 25 oktober

Missa inte Barbados!
Spelar 8 november

Missa inte Callinaz!
Spelar 13 december

HÖSTENS PROGRAM

Höstens danser på FRYSHUSET 

30 augus�         Junix
13 september     Date
27 september     Mar�nez
25 oktober        Excess
8 november       Barbados
22 november      Titanix
13 december      Callinaz

INFORMATION

2019



http://fubstockholm.se/

Kom och häng med oss!
FUB Inre Ringen har månadsmingel en kväll i slutet av varje månad. Vi gör litet som vi vill 
och vad vi har lust med - kollar på �lm, snackar, sjunger karaoke, spelar spel. Har trevligt 
tillsammans, helt enkelt.

Varmt välkomna!
Hälsar planeringsgruppen genom Ulla, Lena, Stefan, Elham samt 
Conny och Olle, som inte kunde vara med på bilden.

MÅNADSMINGEL
- MED FUB INRE RINGEN

Information:
När: Höstens Månadsmingel är 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november och 
20 december. klockan 18.00-22.00.

Var: St Göransgatan 82 A, nära Fridhemsplan

Pris: Medlemmar i FUB Inre Ringen betalar 10 kronor för �ka. Alla andra betalar 20 
kronor. Vi serverar varmkorv med bröd, ka�e, te, juice och popcorn för den som vill ha.’

Vill du veta mer: Kontakta Conny Bergqvist på tel: 076 709 33 32 eller gå in på
FUB Stockholms hemsida fubstockholm.se eller Facebook.grupp, FUB Stockholm



Knopens lokaler på Smedbyvägen 2

Hösten 2019
Fri entré
Öppet

18:30-20:30
Fika att köpa

Välkomna önskar
Bibbi och Dessan

Tfn. Bibbi 070-8356662



 

 

OASEN OASEN 

Måndagar 

18.00-21.00 

Hösten 

2019 
Middag 

50 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 funktionsnedsättning 

 

                                 Öppet tider och program (med reservation för ändringar) 

26 aug Klubb med DJ Staff 

Taco 

 21 okt Högläsning 

Taco 

2 sep Musikgympa 

Kyckling med ris 

 28 okt Mello Disco 

Korv med bröd 

9 sep Singstar 

Korv i ugn 

 4 nov Klubb med DJ Staff 

Kyckling med ris 

16 sep Högläsning 

Pasta Carbonara 

 11 nov Musikgympa 

Korv i ugn 

23 sep Danskväll Let`s Dance 

Taco 

 18 nov Pingiskväll 

Pasta Carbonara 

30 sep Klubb med DJ Staff 

Kyckling med ris 

 25 nov Film 

Taco 

7 okt Bingokväll 

Korv i ugn 

 2 dec Konferens (mer information kommer) 

Kyckling med ris 

14 okt  Singstar 

Pasta Carbonara 

 

 9 dec                 Klubb med DJ Staff 

Köttbullar, prinskorv och potatissallad 
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OASEN OASEN 
Torsdag 

18:30-21:00 

 

Hösten 

2019 

Café  

16-21 år 

taby.se/oasen 

 ADRESS 

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

Torsdagsklubben 

Öppen mötesplats för dig mellan 16-21 år med funktionsnedsättning 

 

Planerade aktiviteter (med reservation för ändringar) 

                

 

29 aug Filmkväll 31 okt Stängt 

5 sep Högläsning 7 nov Högläsning 

12 sep Singstar/uppträdande 14 nov Klubb med DJ Staff 

19 sep Brädspel/tv-spel 21 nov Musikgympa 

26 sep Musik quiz 28 nov Singstar/uppträdande på scen 

3 okt Klubb med DJ Staff 5 dec Filmkväll 

10 okt Bingo 12 dec Julshow med föräldrar fika 

17 okt  Singstar/uppträdande   

 



FredagsFunk på Aggregat 
FredagsFunk är för dig mellan 13 och 25 år  
som  

behöver stöd i en mindre grupp.  
Här kan du skapa i olika material. 
Vi något nytt . 
Till exempel keramik, måleri och att tova ull.

Fredag 30 augusti, 13 september, 27 september,               
11 oktober, 25 oktober, 8 november,
22 november, 6 december

Vi har öppet mellan klockan 14.00 och 19.00
Du bestämmer själv när du vill komma
och när du vill gå hem.

Aggregat ligger inne i Kulturcentrum 
på plan 1 i Hallonbergens centrum. 
Adress Hallonbergsplan 5

Vi bjuder på fika. 

Fredagsfunk är gratis. 
Du kan komma en eller flera gånger.  
Du behöver anmäla att du kommer inför varje gång. 

Vill du komma eller vill du veta mer om FredagsFunk, 
ring Oona på telefon 070-087 50 98 
eller maila till oona.linke@sundbyberg.se  

Oss träffar du på Fredagsfunk! 
Välkommen! 

Oona Åsa

FREDAGAR
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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 
Marie Pertoft, 070-200 05 11 

• Vallentuna 
Marianne de Valladolid, 073-987 86 63 

• Vaxholm 
Tina Bendelin, 070-611 25 00 

• Österåker 
Jörgen Johansson, 070-754 08 53 
 

 


