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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 14 
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Vad har FUB i Södra Roslagen gjort under 2019 
 
Fester och möten 

Vinterfesten 2019 genomfördes i februari på Nova i Vallentuna. Det var ett 
lyckat arrangemang med mer än hundra deltagare. Föreningen bjöd på varm 
korv och fika. Trubadur Calle stod för underhållningen.  

Årsmötet genomfördes också i februari på Mathiasgården i Vallentuna. Utöver 
själva årsmötet bjöds det på fika och riksstyrelseledamoten Anders Lago var 
med och pratade om LSS utredningen som var aktuell i början på året. 

 

Intressepolitik 

Arbetet för att personer med intellektuella funktionshinder ska få det bättre är ett  
långsiktigt arbete. Det sker sällan stora språng utan gradvis går det framåt.  
Ibland kan det faktum att det inte gått bakåt ha krävt stora arbetsinsatser, nya  
besparingsförslag kommer ständigt. Det arbete FUB i Södra Roslagen gör för  
att påverka politiker och tjänstemän i våra fem kommuner är mycket viktigt.  
Nedan kommer korta sammanfattningar över vad som hänt under året kommun  
för kommun. 

 

 

Danderyd är en av de mindre kommunerna i föreningen. Många av kommunens insatser för 
vår grupp köps in från grannkommunerna. Vi är representerade i funktionshinderrådet där vi 
kan framföra saker vi tycker är viktiga. 

För första gången på flera år finns fungerande eftermiddagsverksamhet efter skolan för LSS-
gruppen i Danderyd. Den ligger i Träffpunkt Enebyberg där även flera andra verksamheter är 
lokaliserade. 
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Täby har en aktiv kommungrupp som träffas regelbundet och försöker dela på 
arbetsuppgifterna som krävs i en stor kommun. De har arbetat och kommer fortsätta att 
arbeta med fyra huvudområden: 

• Tillgång till fritidsaktiviteter för vuxna med utvecklingsstörning 
Ofta fattas det tillräckliga personalresurser på boendena för att var och en ska kunna 
genomföra sina egna fritidsaktiviteter. 
Det saknas också ofta tillräckliga personalresurser eller ledsagare för att kunna 
genomföra semesteraktiviteter för de boende. 

• Rimlig personlig ekonomi för personer med utvecklingsstörning 
Många av våra medlemmar har väldigt lite pengar att röra sig med eftersom de varken 
kan påverka sina inkomster eller de tyngsta utgifterna som hyran. 
Föreningen har tidigare fått kommunen att införa ett kommunalt bostadstillägg. Tyvärr 
har taket på det bidraget varit lägre än hyran. Under 2019 har vi lyckats få gehör för en 
höjning av taket men arbetet fortsätter så att alla ska kunna få bidrag så att de 
kommunala hyrorna täcks. 
Täby kommun har för tillfället en låg habiliteringsersättning (timersättning på daglig 
verksamhet). Beloppet är 5 kr/timme. Föreningen arbetar för att detta i alla fall ska 
höjas till 13 kr/timme. 

• Behovet av nya bostäder med särskild service för gruppen 
Det finns ett stort behov av bostäder med särskild service i kommunen. Det är också 
många som närmar sig den ålder då det kan vara dags att flytta hemifrån. Eftersom det 
tar lång tid innan bostäder är klara från det att man gett klartecken är det hög tid att 
kommunen börjar planera. 
Konkreta och adressbestämda projekt behöver finnas för att täcka behoven de 
närmaste fem åren och tydliga idéer och preliminära placeringar behöver finnas för 
följande fem åren. Detta är en fråga som FUB arbetat med i många år men inget 
händer. 

• Ökande problem med att Täby kommun inte fullgör sina skyldigheter enligt LSS 
Under senare tid har FUB-gruppen i Täby fått ett ökat antal signaler från anhöriga/gode 
män att kommunen brister. Det handlar bl a om att man inte får information om vilka 
insatser man kan söka för att få den hjälp man behöver. 
Det har också förekommit att man fått avslag därför att ens handläggaren inte varit 
behörig att fatta beslutet utan att annan handläggare har tagit över och då givit avslag. 
Långa handläggningstider och frekventa byten av handläggare har också varit ett 
problem. 
 

 

 

 
 

• Ekonomi 
Flera av våra medlemmars ekonomi är så ansträngd att de är beroende av sina 
anhöriga för att uppnå skälig levnadsnivå. Behovet av förbättring har bl a lyfts till 
Socialnämnd.  
Vallentuna hör till de kommuner i landet som betalar lägst habiliteringsersättning; 6 
kr/timme. I år har man fått en tillfällig höjning då kommunen, till skillnad mot förra året, 
ansökt om och erhållit Socialstyrelsens stimulansbidrag för år 2019. FUB har framfört 
önskemål om höjning nästa år till som lägst 10 kr/timme. (Ej inräknat ev bidrag från 
Socialstyrelsen).  
Bostadstillägg från Försäkringskassan täcker inte höga hyror i bostäder med särskild 
service. FUB har också framfört önskemål om att kommunen i likhet med många andra 
inför särskilt kommunalt bostadsbidrag.  
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• Boende  
Ett serviceboende i kommunal regi startade i våras. Ett par till, grupp och 
serviceboenden är i planeringsfas. Båda i privata aktörers regi.  
Vallentunabor får ingen förtur hos privat aktörer Detta kan komma att bli 
bekymmersamt då flertalet andra kommuner betalar mer för en plats än vad Vallentuna 
gör.   
Personals kompetens behöver stärkas. Tidigare ställdes högre krav på utbildning än 
vad det görs idag. FUB har lyft upp detta på olika sätt och ombett kommunen att säkra 
internutbildningar som även ska omfatta privata aktörers verksamheter. 

• Samverkansavtal saknas 
FUB har varit i kontakt med socialchefen för att begära ett Samverkansavtal. 
Socialchefen har inte gett helt nej ännu men menar att samverkan redan sker i det 
kommunala Funktionshinderrådet där FUB är representerat. Det räcker inte enligt 
FUBs uppfattning då rådet är ett frivilligt samråd som kommunen till stor del kan styra 
innehållet i.  

• Kommunens hemsida är under utveckling 
Under året har den förenklats avsevärt. Enklare text avsedd för vår målgrupp, enklare 
att hitta det man söker osv. FUB har kunnat påverka en del.  
Kvarstår nu att man anammar idén om att införa pictogrambilder samt att inom vissa 
områden använda sig av LL, lättläst svenska. 

• Kultur/ Fritid  
Här har det hänt en hel del positivt. Utbudet har breddats, främst vad gäller motion och 
idrott. FUB har kunnat påverka en del av utbudet. Finns ändå en hel del att förbättra, 
inte minst för medelålders eller äldre daglediga samt för de som behöver en mer lugn 
och trygg miljö.  
Om man är i behov av stöd för att ta del av fritids och kulturutbud är risken stor att man 
inte kommer iväg om det fattas personal. Så illa är det också för den som har personlig 
assistent då kommunen har dragit in timmar för flera. FUB har lyft detta till kommun 
och till en del boenden.  
I samverkan med Vuxenskolan och Fritidsförvaltningen har FUB genomfört en cirkel 
med tema Hälsa, Hälsokompisar. Den har varit så uppskattad att en repris planeras till 
nästa år.  
 
 

 

 

Vaxholm är liksom Danderyd en liten kommun där många tjänster köps från 
grannkommunerna. Vi är representerade i Funktionshinderrådet vilket ger tillfälle till påverkan 
och möjlighet att få svar på en del frågor. 
I april tog Olivia omsorg över driften av serviceboendet och gruppbostaden i Vaxholm. En hel 
del positiva förändringar har redan börjat ske vilket känns tryggt. 
Det finns bara en Daglig verksamhet i Vaxholm. Det vore önskvärt med fler alternativ så att 
allas behov kan tillgodoses. 
Ett annat problem är att det saknas fritidsaktiviteter för vår grupp inom kommunen. FUB 
önskar att kommunen på olika sätt stöttar möjligheterna att ta sig till fritidsaktiviteterna eller 
att de bidrar till aktiviteter inom kommunen. 
Även i Vaxholm är Habiliteringsersättningen låg, 7 kr/timme. 
FUB har blivit remissinstans i kommunala frågor som rör oss. 
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Verksamheten i Österåker har framförallt fokuserat på de frågor som 
medlemsundersökningen från 2018 lyfte fram: Boende och Daglig verksamhet. 
Vi har genomfört ett antal informella möten och samverkansmöten med såväl politiker som 
tjänstemän i kommunen för att driva dessa frågor. Det har också fattats beslut om byggande 
av en ny kommunal gruppbostad i Vård- och Omsorgsnämnden, men tyvärr har detta 
stoppats av kommunstyrelsen ett flertal gånger. Attendo har byggt en gruppbostad under 
året men de platserna är inte vikta för kommuninnevånare. Behovet av boenden med 
särskild service är därmed fortsatt stort.  
Tyvärr skrinlades planerna från en privat utförare på att starta en daglig verksamhet, vilket 
hade känts hoppfullt.  
En annan aktivitet som FUB planerade tillsammans med Anhörigverksamheten i kommunen 
blev tyvärr inte heller av. Det var en föreläsningskväll som vände sig till anhöriga. Den 
ställdes in på grund av för få anmälda. 
Vi har också en representant i kommunens Tillgänglighetsråd. 

 
 
 

Aktiviteter i januari och februari 
 

LAN med övernattning – Klubb Cosmos 
Tid: fredag 3 januari till söndag 5 januari 
Plats: Nya fritidsgården på Gymnasievägen 4 i Vallentuna 

Lanet som ordnas av Klubb Cosmos tillsammans med Ung Fritid riktar sig till 
dig som är minst 13 år och har en funktionsvariation.  

Anmälan: 
Via ett SMS till eller ring direkt: 076 – 641 51 89 

Det här ska du ta med dig: 

• Dator eller konsol plus skärm 
• Något att sova på, luftmadrass eller sovsäck med underlägg  

(Sovsal kommer finnas) 
• Internetsladd och eldosa 

Bra att veta 

• Vi har ännu inte kommit igång med försäljning av fika och mat i vårt café, så ta med 
matsäck eller pengar för att handla på någon av de närliggande matbutikerna. 

• Det kommer hela tiden finnas två personal som är vakna i huset  
• Alla våra aktiviteter är naturligtvis alkohol och drogfria 
• Pornografiskt, våldsamt eller fientligt material mot folkgrupper accepteras inte 

 
 

Funkisfestival i Täby 
Tid: måndag 20 januari kl 18 
Plats: Tibbleteater, Attundavägen 1, Täby Centrum 

Nu är det dags för Täbys uttagning till funkisfestivalen 2020. Vinnaren går 
vidare till semifinalerna på Nalen i april. 

Gratis inträde. Mer information kommer. 
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Vinterfesten 
Tid: lördag 15 februari kl 14.00 – 17.00 
Plats: Bergasalen, Folkets hus i Åkersberga 

Den årliga Vinterfesten kommer i år gå av stapeln i Åkersberga. Som vanligt 
bjuder vi på mat och underhållning. I år kommer Häggarna och spelar. 

Ingen anmälan behövs. Ingen avgift.  

Folkets hus i Åkersberga ligger nära tåg- och busstation och precis bredvid  
ett parkeringshus. Hiss finns upp till översta våningen där Bergasalen ligger. 

 
 

Årsmöte 
Tid: onsdag 19 februari kl 18.30 (Fika från 18:15) 
Plats: Träffpunkten, Allévägen 10 i Vallentuna 

Som vanligt inleds årsmötet med att vi bjuder på fika med smörgås. Därefter 
blir det föredrag om något aktuellt ämne. Det är inte klart vad det blir ännu. 
Därefter blir det sedvanligt årsmöte. 

 
 

Regelbundna aktiviteter 
 

TRÄFFPUNKTEN i Täby  
Tid: måndagar kl 18 – 20.30 
Plats: Linbastuvägen 1, 188 65 Täby, Oasens lokal  

Slut för i år. Återkommer till våren 

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 
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 

Helginfo: Stängt 24e, 25e och 31a december samt 1a och 6e januari.  

Den 26e december är det öppet mellan kl.13.00 -15.00. 
Då bjuds på julkaffe med något gott till!   

Här blir du en del i en fin gemenskap och bemöts alltid med värme och respekt.  
Här kan du umgås, spela spel, lyssna på musik och annat trevligt. Gott och billigt  
fika finns att köpa. Program över aktiviteterna på Träffpunkten finns på nedanstående länk  
https://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/aldre/aktiviteter-verksamhet-for-adre/traffpunkten-
motesplats/  
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Enkelgympa i Vallentuna 
Tid: tisdagar kl 19 
Plats: Korpens lokaler Parkvägen 3 i Vallentuna 
Kostnad: GRATIS 

Slut för i år. Återkommer till våren 

Kroppen mår bra av att röra på sig! Roligast är om vi gör det tillsammans. 
Klubb Cosmos tillsammans med Korpen erbjuder Enkeljympa i grupp.  

Välkommen. Ingen anmälan behövs. 

Vallentuna Innebandyklubb: info@vallentunaibk.com  
 
 

Klubb Cosmos i Vallentuna – tisdagar – Obs ny adress igen 
Tid: tisdagar kl 16 - 21 
Plats: Gymnasievägen 4, Vallentuna  

Slut för i år. Öppnar igen 28 januari på ny adress.  
Välkomna på invigning! 

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  
 
 

Enkelgympa i Täby Kyrkby 
Tid: tisdagar kl 18.00-18.55  
Plats: Friskis & Svettis, Eldarvägen 4 i Täby Kyrkby 

Slut för i år. Återkommer till våren  
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 
 
 

Paraishockey i Vallentuna 
Tid:  tisdagar kl 18 - 19 
Plats: Vallentuna Idrottsplats, Parkvägen 3, Ishall A 
Kostnad: Första gången – för att pröva på -gratis 

Slut för i år. Återkommer till våren  

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

Slut för i år. Återkommer 8 januari  
Vi varvar både träning och spontana matcher Vi skaparglädje 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 

Slut för i år. Återkommer till våren  

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  

Slut för i år. Återkommer till våren  

Fritidsgården Solskiftet är öppen på onsdagar för ungdomar som har en 
utvecklingsstörning. Stängt under skolloven 

Kontakt: Solskiftesgården 08-540 815 68  
 
 

Bara Vanlig i Vallentuna 
Tid: onsdagar kl. 18.00 till ca 19.30 
Plats: Vallentuna IP, parkeringen med uppgång till spåret  
Kostnad: 375 kronor per termin, första gången gratis 

Slut för i år. Återkommer till våren  

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

Slut för i år. Återkommer till våren  

Vallentuna innebandyklubb driver denna verksamhet. 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 

Stängt 26 december. 

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  

Slut för i år. Återkommer till våren  

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.  

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 

Slut för i år. Återkommer till våren  
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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Kom och prova på badminton i Täby 
Tid:  lördagar kl 13-14 
Plats:  Täby Racketcenter, Flyghamnsvägen 16, Täby 

Slut för i år. Återkommer till våren  

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 peter@tabybadminton.se 
 
 

RaceRunning/Frame fotboll Täby IS Parasportklubb  
Tid: lördagar kl 14-16 
Plats: Hall A, Skarpängsskolan, Ljungmyrsvägen 20 i Täby  

Slut för i år. Återkommer 11 januari  

RaceRunning är en tävlingsgren inom Parasportens friidrott och är 
ursprungligen en dansk sport som utövas med hjälp av en trehjulig 
”springcykel”  

I Frame fotboll använder man en bakvänd rollator och får på så sätt möjlighet  
att spela fotboll. Sporten kommer ursprungligen från England. 

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. Samma sak 
gäller förstås när man spelar Fram fotboll. 

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, Östra Banvägen 90, Täby 

Slut för i år. Återkommer 12 januari  

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  

Under utesäsongen: 
Tid 12 – 15 
Plats: Nya Viggbydalen i Täby 

Kontaktperson: Gabrielle Wessel, telefon kvällstid: 070-577 36 80 

Webbplats: taby.se/roligt-att-gora 
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Innebandy i Åkersberga 
Tid:  söndagar kl 11 – 12 
Plats: Hall B, Österåkers sportcentrum, Hackstavägen 43 

Slut för i år. Återkommer 19 januari  

Innebandy i Åkersberga för personer med funktionsvariation.  
Är du intresserad kan du kontakta Jennie eller Patrik Hedström på telefon  
070-499 09 05 eller på e-post jennie.rbv@hotmail.com  

 
 

Bowling Täby IS Parasportklubb  
Tid: söndagar kl 17-18  
Plats: Tibblehallen, Attundavägen 5 i Täby 

Slut för i år. Återkommer 12 januari  

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 
 

Sebastian även i år – fast inte samma 

Förra året vann Sebastian Öhgren Vallentunas uttagning till Funkisfinalen. Han 
kom dessutom tvåa i finalen. I år hade vi en ny vinnare som också hette 
Sebastian  

Med sin glädje, inlevelse och starka scennärvaro fångades vi 200 i publiken 
den 23e november av Sebastian Söderlind Serrander som vann med låten” Vi 
såg dig för den du är!"   
Detta i hård konkurrens med 10 andra mycket duktiga artister. Nu ser vi fram  
emot nästa år då Sebastian ska möta kommunrepresentanter från hela Sverige i  
delfinal och förhoppningsvis också i final. 

Semifinalerna blir på Nalen i Stockholm tisdag 28e april och onsdag 29e april.  
Boka in i kalendern redan nu! Finalen blir på Stockholm Waterfront, i augusti. Vi  
kommer med mer information när biljetterna släpps.  
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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 oss! 

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

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

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

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

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  
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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 
 

 


