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I ett samarbete mellan Vallentuna kommun, FUB och Studieförbundet 
Vuxenskolan erbjuds nedanstående studiecirkel. 
Du behöver inte bo i Vallentuna för att vara med.  
Observera att det nu är torsdagar som gäller. 
 

Välkommen till gruppen Hälsokompisar i Vallentuna! 
Tid : Torsdagar kl.18.00 – 20.15 med start 4 april och därefter 18 april, 25 april och  

 2 maj. 

Plats: Träffpunkten på Allévägen 10 i Vallentuna 

Kostnad: GRATIS! 

Vad ska vi göra: 
* Vi träffas 4 gånger under våren och 6 gånger under hösten och pratar om hälsa. 
* Vi umgås och lär känna varandra. 
* 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 vad som är gott och nyttigt att äta och hur man annars kan göra för att må bra.  
* Vi kommer kanske också att laga mat tillsammans några gånger. 
 
Välkommen att höra av dig senast 28 mars till marianne@valladolid.se   alt. 073-987 86 63 
 
 

Anmälan till Simskolan på Kvarnbadet I Vallentuna.  
Simskolan är igång vecka 24-33 och är främst öppen för barn i behov av 
siminlärning. Under perioden finns det också möjlighet att boka privatlektioner 
för barn, ungdomar och vuxna. Det finns möjlighet för barn (5-10 år) i behov av 
extra stöd, att anmäla sig till simskolan. Med förälder eller assistent i vattnet 
vid behov eller tillgängliga vid sidan av poolen. Undervisningen sker på 
individnivå.  
Täby Sim har välutbildade simlärare som leder verksamheten på plats och  
hjälper dig också med råd och tips om simkunnighet. 

Kvarnbadet har sedan sommaren 2018 investerat i en lyft som kan hjälpa dig  
med rörelsenedsättning ner och upp ur vattnet. Ett särskilt omklädningsrum med  
RWC finns på Kvarnbadet.   

Kurstillfällena är måndag - fredag två veckor - 10 gånger. Simskolan är  
subventionerad för deltagare skrivna i Vallentuna kommun.  
Använd kampanjkod VALLENTUNA 2019 vid anmälan till Simskolan. 

För information och anmälan: 
https://www.tabysim.se/var-verksamhet/simskola/vallentuna/kvarnbadet-vallentuna/  
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Arr: Täby Simförening och Vallentuna  

 

Dugge och Karaoke på Arena Satelliten  
Tid: lördagen den 23 mars 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 25 mars 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 

Nästkommande träffar: 29/4 och 20/5 

Arrangör: Vallentuna anhörigförening 

 
 

Funkisfestivalen – Sebastian från Vallentuna tävlar 
Tid: måndagen den 1 april 2019, kl 18.30 – 21.00 
Plats: Nalen, Regeringsgatan 74 i Stockholm 
 
I år blir det två semifinaler med 10-14 deltagare varje kväll. De sex bästa går 
vidare till den stora finalen på Stockholm Waterfront den 26 augusti. 
 
Biljetter köper du på Tickster.com 
Mer information i separat pdf fil. 
Har du frågor kan du vända dig till Ann, ann@funkisgladje.se, 0706-306 307. 
 

 

Funkisfestivalen – Patrik från Täby tävlar 
Tid: tisdagen den 2 april 2019, kl 18.30 – 21.00 
Plats: Nalen, Regeringsgatan 74 i Stockholm 
 
I år blir det två semifinaler med 10-14 deltagare varje kväll. De sex bästa går 
vidare till den stora finalen på Stockholm Waterfront den 26 augusti.  
 
Biljetter köper du på Tickster.com 
Mer information i separat pdf fil. 
Har du frågor kan du vända dig till Ann, ann@funkisgladje.se, 0706-306 307. 
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FUB-dans på Fryshuset – Callinaz 
Tid: fredag 5 april 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/ 

 

Trubadurafton på Café Måsen i Åkersberga 
Tid: onsdagen den 10 april kl 18.30 – 20.30 
Plats: Knopen, Smedbyvägen 2, Åkersberga 

Fri entré Kaffe finns 
Kontaktperson: Bibbi 080-835 66 62 
Program finns på sidan 17 
 

Fångad i fattigdom 
Tid: torsdagen den 25 april kl 18 – 20 
Plats: Meddelas senare 

Länsförbundet FUB i Stockholms län bjuder in till ett medlemsmöte, där Julia 
Henriksson föreläser på temat Fångad i fattigdom. Julia är förbundsjurist hos 
Riksförbundet. 

Riksförbundet FUB kommer nu med en uppdaterad version av rapporten 
Fångad i fattigdom. Julia kommer under kvällen att berätta om rapporten och 
här  
ges även tillfälle till frågor och diskussion. 

Länsförbundet bjuder på kaffe, te och smörgås. 

Anmälan görs till Länsförbundet senast den 10 april: 

Lena Håkansson, lena.hakansson.fub@telia.com, 08-546 404 56 

Johan Jarl. johan.jarl.fub@telia.com, 08-546 404 33 

Program finns på sidan 11 

 

FUB-dans på Fryshuset – Titanix 
Tid: fredag 26 april 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/ 

 

Dugge och Karaoke på Arena Satelliten  
Tid: lördagen den 27 april 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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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 40 kr. Det finns också möjlighet att 
handla fika  
Träffpunkten är öppen för vuxna som har en funktionsvariation 
Program finns på sidan 12  

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. 
 
 

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   

 
 

Nu kan du kan träna Enkeljympa i Vallentuna! 
Tid : Tisdagar 17.00 - 17.45 till 14 maj. 
Plats: Korpens lokaler, Parkvägen, Vallentuna IP 

Kroppen mår bra av att röra på sig! Korpen och Vallentuna kommun erbjuder 
dig som har en funktionsvariation tio tillfällen helt gratis att träna enkeljympa 
tillsammans i grupp.  
Det gör inget om du inte varit med tidigare gånger. 
En av våra fritidsledare från Klubb Cosmos följer med de som vill ha sällskap till 
Korpen. Ledsagare kan också följa med. 
* Du behöver vara minst 13 år. 
* Ta med vattenflaska och mjuka kläder.  
För frågor om träningspasset: info@korpen-vallentuna.se  

För frågor om följeslagning: helene.fridner@vallentuna.se   
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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 
 
 

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 
 
 

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 
 
 

Boxercise i Vallentuna 
Tid:  onsdagar kl 18 – 19 
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  
Affisch finns på sidan 14 
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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 13  

 
 

Ridning i Vallentuna 
Vill du rida kanske detta kan vara en bra länk.  
Onsdag och torsdag förmiddag 
https://www.vallentunaridskola.se/ryttare-med-funktionsnedsaettning 
(kopiera och klistra in) 
Kontakta Malin Hamilton om du har frågor. malin@vallentunaridskola.se  
 
 
 

Enkelspinning i Täby 
Tid: torsdagar kl 18 – 19 
Plats: Plats: Friskis & Svettis, Djursholmsvägen 30, Näsby Park 
 

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 Marie Sedvallson 
telefon 08-753 60 10 
e-post marie@taby.friskissvettis.se  

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

Avgiften täcker även Enkelgympa på onsdagar och fredagar i Täby Kyrkby. 

 

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.  

Program finns på sidan 15 

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 
 
 

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: 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  
 
 

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  
 

 

Innebandy i Åkersberga 
Tid:  söndagar kl 16 – 17 
Plats inne: 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   
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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 
 
 
 
 

Information, nyheter och debatt 
 

Sommaraktiviteter 
På FUB Stockholm läns hemsida finns tips inför sommaren. 
Gå till: http://fubstockholmslan.se/sommaraktiviteter/  
 
 
 

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 
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  

 
  



 

 

Inbjudan till medlemsmöte om ekonomi den 25 april 

 

Tema: Fångad i fattigdom 

Tid: 18:00 – 20:00 

Föreläsare: Julia Henriksson, Riksförbundet FUB 

Plats: Plats meddelas senare 

 

Torsdagen den 25 april bjuder Länsförbundet FUB i Stockholms län in till ett 

medlemsmöte, där Julia Henriksson föreläser på temat Fångad i fattigdom. Julia är 

förbundsjurist hos Riksförbundet FUB, där hon bland annat arbetar med 

intressepolitiskt påverkansarbete.  

 2014 publicerade FUB en rapport med titeln Fångad i fattigdom och samtidigt 

publicerades en debattartikel på temat i Dagens Nyheter. Frågan är ständigt aktuell för 

FUB:s medlemmar, då många personer med utvecklingsstörning som bor i 

gruppbostäder lever under existensminimum. De flesta kan dessutom inte höja sin 

inkomst, då de inte kan få ett arbete.  

Riksförbundet FUB kommer nu med en uppdaterad version. Julia kommer under 

kvällen att berätta om rapporten och här ges även tillfälle till frågor och diskussion. 

Vi bjuder på kaffe, te och smörgås. 

 

Anmälan görs till Länsförbundet senast den 10 april:  

Lena Håkansson, lena.hakansson.fub@telia.com, 08-546 404 56 

Johan Jarl. johan.jarl.fub@telia.com, 08-546 404 33 

 

Välkommen med din anmälan! 



 

 

25 febr Mello Disco Middag: Korv med bröd och dricka  

4 mars Musikgympa Middag: Kyckling, ris med sås 

11 mars Spelkväll Middag: Pasta Carbonara 

18 mars Klubbmusik Middag:  Taco 

25 mars Högläsning Middag: Korvstroganoff med ris 

1 april Musikgympa Middag: Kyckling, ris med sås 

8 april Singstar Middag: Pasta Carbonara 

15 april Mello Disco Middag: Korv med bröd och dricka 

29 april Högläsning Middag: Kyckling med ris med sås 

6 maj Bingo Middag: Korvstroganoff med ris 

13 maj Musikgympa Middag: Pasta Carbonara 

20 maj Singstar Middag: Taco 

27 maj Klubbmusik Middag: Grillad hamburgare 

    

    

    

 

OASEN OASEN 

Måndagar 

18.00–20.30 

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 
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OASEN OASEN 

Torsdagar 

18.30–21.00 

Våren 

2019 
Café 

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 funktionsvariationer 

 

Planerade aktiviteter 

14 mars Filmkväll 21 mars Singstar 

    

28 mars Spelkväll 4 april Musikgympa 

    

11 april Discokväll 25 april Filmkväll 

    

9 maj Singstar 16 maj Spelkväll 

    

23 maj Discokväll   

    

    

    

    

     





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
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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 
 

 


