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Medlemsinfo 

Januari 2020 

     
 
Tyvärr fungerar inte vår hemsida för tillfället. Vi hoppas den snart ska vara igång igen. 

www.sodraroslagen.fub.se 
 

Viktigt 
 

   Vinterfest 15 februari Sidan 15 
   Kallelse till årsmötet 19 februari Sidan 16 
 

 
 

Hälsning från ordföranden 
Ett nytt år har börjat. FUBs arbete fortsätter oförändrat. Vissa frågor verkar 
eviga och bottnar i att kommunerna tyvärr gärna sparar pengar just inom 
funktionshinderområdet.  

Troligen kommer vi att se en fortsatt brist på gruppbostäder och en fortsatt 
svag ekonomi för våra medlemmar även 2020. Detta kan låta pessimistiskt, 
men om inte FUB funnes och arbetade med dessa frågor inom såväl kommuner 
och regioner som på riksnivå så skulle situationen vara betydligt sämre.  

Många av våra medlemmar bor dock bra och i kommuner inom Södra Roslagen  
som valt att ta emot pengar i form av extra habiliteringsersättning från staten.  
Inom FUB kommer vi att fortsätta arbeta för att 2020 kommer att bli bättre för alla.  

God fortsättning på det nya året! 

 

Innehållsförteckning 
 
Aktiviteter i januari och februari 
FUB-dans på Fryshuset – Take Five Band, fredag 17 januari..................... 2 
Dans på Arena Satelliten, lördag 18 januari ................................................ 3 
Funkisfestivalen, Täbys deltävling, måndag 20 januari ............................... 3 
Föräldraforum i Vallentuna, onsdag 22 januari ........................................... 3 
Samtalsgrupp på webben för syskon, start torsdag 23 januari .................... 3 
Månadsmingel fredag 24 januari ................................................................ 4 
FUB-dans på Fryshuset – Reminders, fredag 31 januari ............................ 4 
Café Måsen , onsdag 12 februari ............................................................... 4 
FUB-dans på Fryshuset – Effect, fredag 14 februari ................................... 4 
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Regelbundna aktiviteter 
Träffpunkten i Täby – måndagar  ................................................................ 6 
Träffpunkten i Vallentuna – måndag till fredag  ........................................... 6 
 

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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Aktiviteter i januari och februari 
 

FUB-dans på Fryshuset – Take Five Band 
Tid: fredag 17 januari kl 18.30-22.30 
Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, Stockholm 
 
Frågor besvaras av Stefan Fagerström 08-600 16 84 
Hela höstprogrammet finns på sidan 18 
http://www.fubstockholm.se/ 
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Dans på Arena Satelliten  
Tid: lördagen den 18 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 
 
 

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. 
 
 

Föräldraforum i Vallentuna inbjuder föräldraträff 
Tid: onsdag 22 januari kl 18-20 
Plats: Träffpunkten, Allévägen 10 Vallentuna 

Välkommen till årets första träff! 
Föräldraforum är en öppen mötesplats för dig som har barn med 
neuropsykiatriska funktionsvariationer eller att barnet i övrigt är i behov av 
särskilt stöd för att vardagen ska fungera. Då och då bjuder vi in föreläsare.  
Den här gången har vi inte gjort det utan innehållet blir samtal, reflektioner och 
gemenskap oss föräldrar/anhöriga emellan.  
Ingen anmälan behövs. Anhörigföreningen i Vallentuna bjuder på fika. 
 
 

Samtalsgrupp på webben – för syskon 
Tid: torsdagar med början 23 januari kl 17.00-19.00 (blir sex gånger) 
Plats: Hemma hos dig eller på annat ställe där du vara helt ostörd. 
 
Den här samtalsgruppen är för dig som är syskon till någon som är sjuk eller 
har en funktionsnedsättning.  

Hur påverkas man av det? Många syskon beskriver känslan av att vara 
ensamma i sin situation, att det skulle vara skönt att dela sina erfarenheter 
med andra. I gruppen använder vi samtalsmaterialet  
"Fokus på mig, Vuxensyskon" som innehåller berättelser, teman, övningar och 
frågeställningar där förhoppningen är att ge igenkänning, hopp och förståelse  
för sig själv. Du kommer att få tillgång till samtalsmaterialet innan gruppen startar 

Du behöver: Dator, surfplatta och telefon där du kan bli inbjuden till ett digitalt  
mötesrum. Det kommer att vara ett videosamtal där alla ser varandra 

Samtalsledare: Rakel Lornér och Maria Blad 

Anmäl dig till Rakel: 031-50 27 67 eller rakel.lorner@brackediakoni.se senast den 16 januari 
2020. 

OBS!  Begränsat antal platser. 

Arrangör: Bräcke diakoni 
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Månadsmingel 
Tid: fredag 24 januari kl 18.00-22.00 
Plats: FUB Stockholms lokaler, S:t Göransgatan 82A, Stockholm 
 
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, kaffe, te, juice och 
popcorn för den som vill ha.  

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 

 
 

FUB-dans på Fryshuset – Reminders 
Tid: fredag 31 januari kl 18.30-22.30 
Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, Stockholm 
 
Frågor besvaras av Stefan Fagerström 08-600 16 84 
Hela höstprogrammet finns på sidan 18 
http://www.fubstockholm.se/ 

 
 

Café Måsen 
Tid: onsdag 12 februari kl 18.30 – 20.30 
Plats: Knopen, Smedbyvägen 2, Åkersberga 

Fri entré Kaffe finns 
Kontaktperson: Bibbi 080-835 66 62 
Program finns på sidan 20 
 
 

FUB-dans på Fryshuset – Effect 
Tid: fredag 14 februari kl 18.30-22.30 
Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6, Stockholm 
 
Frågor besvaras av Stefan Fagerström 08-600 16 84 
Hela höstprogrammet finns på sidan 18 
http://www.fubstockholm.se/ 
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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. Mer info på sidan 15 

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. Vi har lyckats få hit Kerstin Gatu från Mora folkhögskola. 
Ämnet är IT anpassad för funktionsnedsatta. 
Modern informationsteknik/IT kan betyda en större skillnad i vardagen för  
funktionsnedsatta än för någon annan grupp. 
Kerstin Gatu är en eldsjäl som arbetar med digital delaktighet och livslångt  
lärande för personer med utvecklingsstörning på Mora Folkhögskola. 
Därefter blir det sedvanligt årsmöte. 
Kallelse på sidan 16 och 17. 

 

Gruppen Hälsokompisar i Vallentuna tänker starta igen. 
Välkommen att anmäla dig! 
Tid: torsdagar kl 18 - 20 från slutet av mars 
Plats: Träffpunkten, Allévägen 10 i Vallentuna 
Kostnad: Gratis! 

Förra årets cirkel blev så uppskattad att vi nu erbjuder en omgång till. Du kan 
vara helt ny eller så vill du ha en repris på vad du lärde dig förra året. 

Välkommen med anmälan till Marianne de Valladolid marianne@valladolid.se  
eller 073 – 987 86 63. Gör det senast 28 februari 
 
Det här gör vi. 

• Vi umgås och lär känna varandra med fokus på Hälsa. 

• Till vår hjälp har vi en cirkelledare från Vuxenskolan 

• 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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Regelbundna aktiviteter 
 

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

Terminsstart 13 januari 

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 
Programmet är på väg. 
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  
 
Vi vänder oss till alla daglediga i kommunen och särskilt till personer med  
funktionsnedsättning, äldre och anhöriga som har behov av social stimulans  
och gemenskap. Om du känner dig ensam och vill bryta din isolering finns det  
alltid gemenskap här hos oss. Här kan du umgås, spela spel, lägga pussel,  
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/  
 
 

Klubb Cosmos i Vallentuna – nu två kvällar i veckan 
Tid: tisdagar och torsdagar kl 16 – 21 från 14 januari 
Plats: Fabriksvägen 1 A, Vallentuna 

Öppnar igen 28 januari på ny adress.  
Välkomna på invigning! Gymnasievägen 4, Vallentuna 

Vi är glada över att kunna berätta att du nu blir erbjuden två roliga kvällar i 
veckan! När den nya ungdomsgården på Gymnasievägen 4 är klar någon 
gång i februari kommer Klubb Cosmos att vara där på tisdagar och på 
Fabriksvägen på torsdagar. Mer om det berättar vi när vi fått invigningsdatum. 
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  
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Enkeljympa i Täby Kyrkby 
Tid: tisdagar kl 18.00-18.55  
Plats: Friskis & Svettis, Eldarvägen 4 i Täby Kyrkby 

Terminsstart 14 januari 
Jympa 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 
 

Enkeljympa i Åkersberga 
Tid: tisdagar kl 15.30-16.30  
Plats: Friskis & Svettis, Storängstorget 26, Åkersberga 

Terminsstart 7 januari  

Jympa och rörelseglädje för dig som har funktionsnedsättning  
Träning i grupp med enkla rörelser till inspirerande musik  
Har du frågor så kontakta Friskis & Svettis i Åkersberga på telefon  
08-540 671 17.  
Hemsida: https://www.friskissvettis.se/akersberga  

Avgift: Medlemsavgift 200 kr per kalenderår betalas på plats 
Terminsavgift 200 kronor betalas också på plats 
 

Teater för vuxna 
Tid: tisdagar kl 15.30-16.30  
Plats: Grindtorpsskolan i Täby 

Genom improvisation, teaterövningar och lek utvecklar vi teaterfantasi och 
kreativitet. Vi jobbar med scenspråket och provar olika typer av uttryck. Om vi 
vill kan kursen mynna ut i en mindre föreställning som avslutning, där vi utgår 
från färdiga texter eller material. Alla är med på sina villkor och deltar på sitt 
sätt. 
Ålder: Från 20 år 
Kontaktperson: Maria Alvebro, e-post: info@mariaalvebro.se  
Webbplats: http://taby.se/roligt-att-gora  
 

Parainnebandy i Vallentuna 
Tid:  tisdagar eller onsdagar kl 16:45 – 17:45 
Plats: Rosendalsskolan i Vallentuna 
Kostnad: Första gången - för att pröva på - gratis 

Startar troligen i slutet av januari. 

• Du som är minst 10 år är välkommen att prova på. 
• Det viktiga när vi träffas är att vi rör på oss och har kul! 
• Det vi har gemensamt är att vi har en funktionsnedsättning. 
• Ta med träningskläder, inomhusskor och vattenflaska.  
• Har du en klubba tar du med den annars får du låna en av oss. 
• Målsman eller annan vuxen ska i hallen under hela träningen om vi inte  

kommit överens om något annat. 
• Vill du prova på, tveka inte att höra av dig! 

För mer information: info@vallentunaibk.com  
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Innebandy Täby IS Parasportklubb  
Tid:  onsdagar kl 17.00 – 18.30 
Plats:  Erikslundshallen, Anbudsvägen 10, Täby 

Terminsstart 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 

Terminsstart 8 januari 

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 
Hemsida: https://www.friskissvettis.se/akersberga  

Avgift: Medlemsavgift 200 kr per kalenderår betalas på plats 
Terminsavgift 200 kronor betalas också på plats 
 
 

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

Terminsstart 15 januari 

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 19 
 
 

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 

Terminsstart ännu ej klar. 

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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Träffpunkten Kårsta 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.  

 

 

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

Vårens startdatum är 9 januari 

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. Det här har blivit väldigt populärt. Kom och pröva du  
också. Första gången är det gratis. Utrustningen får du låna. 

Du behöver inte anmäla dig men det är bra om du gör det så vi vet att det finns  
tillräckligt med kälkar och klubbor. Gör det till Pontus Lundqvist, 073-387 52 35 
pontus.lundqvist@vallentunahockey.com eller till lagledaren Roland Battistich 
roland.battistich@gmail.com  

 
 

Torsdagsklubben i Täby  
Tid: torsdagar kl 18.30 – 20.30 
Plats: Linbastuvägen 1, 188 65 Täby, Oasens lokal  

Terminsstart 16 januari. 

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  

 
 

Enkeljympa i Täby Kyrkby  
Tid: fredagar kl 15-15:55 
Plats: Friskis & Svettis, Eldarvägen 4 i Täby Kyrkby 

Terminsstart 17 januari 
Jympa 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 

Terminsstart 11 januari 

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  

Terminsstart 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 

Terminsstart 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: http://taby.se/roligt-att-gora  

 
 

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

Terminsstart 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 

 
 

Ridning i Vallentuna – ny aktivitet 
Många av oss tycker att kontakten med hästar är en fantastisk upplevelse och 
att samspelet mellan djur och människa är så fint. 

Vallentuna ridskola hjälper dig som vill börja med ridning och som har en 
funktionsnedsättning att kunna prova på efter dina egna förutsättningar. 

Vill du veta med om ridskolan och kanske börja med ridning? På deras 
hemsida kan du få veta mer om vad de kan erbjuda och vart: 

https://www.vallentunaridskola.se/ryttare-med-funktionsnedsaettning 

 
 

Enkelgympa i Vallentuna – kommer snart! 
Tid: ej klart  
Plats: Gymnasievägen 4 i Vallentuna 

Terminsstart i februari  

Kroppen mår bra av att röra på sig! Roligast är om vi gör det tillsammans. 
Klubb Cosmos tillsammans med Korpen erbjuder nu dig som har en 
funktionsvariation tio tillfällen helt gratis att träna enkeljympa tillsammans i 
grupp. Du behöver vara minst 13 år. Ledsagare kan också följa med. Ta med 
vattenflaska och mjuka kläder. 
 
För frågor: info@korpen-vallentuna.se eller ring 08 – 514 506 00 
 
 
 

Information, nyheter och debatt 
 

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 
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Hälsans stig i Vallentuna 

Tid:  Alltid öppet 
Plats: Startpunkt är i Ekeby 
 

Det här är en fem kilometer lång, tillgänglig och trygg slinga i centrala 
Vallentuna som är tänkt att inspirera till folkhälsa för alla. Den är belyst och om 
vintern snöröjd. Slingan har ett plant och hårt underlag så att också den som  
använder rullstol eller 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 och njuta av vacker natur. 
Karta: http://dok.vallentuna.se/file/fritid%20och%20natur/Hälsans%20stig%20Vallentuna.pdf  

 
 

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 
 

  



  
 

  

Kallelse till 

årsmöte 2020 

 
 

Årsmöte 2020  
 

Tid: onsdagen den 19 februari 2020 kl. 18:15-ca 20:15  
Plats: Träffpunkten, Allévägen 10, Vallentuna  
 

 
Ni som kommer med buss eller tåg kan ta 
sikte mot torget och biblioteket som ni ska 
gå förbi.  
 
Parkering finns utanför lokalen men man 
måste gå in och hämta ett 
parkeringstillstånd. 
 
 
 
 
 
 
 

Program  
 
18:15 Vi bjuder på kaffe/the mm.  
 
18:30 Kerstin Gatu ska prata om ämnet:  

IT anpassad för funktionsnedsatta 
Modern informationsteknik/IT kan betyda en 
större skillnad i vardagen för funktionsnedsatta 
än för någon annan grupp. Kerstin Gatu är en 
eldsjäl som arbetar med digital delaktighet och 
möjlighet till livslångt lärande för  
personer med utvecklingsstörning på Mora  
Folkhögskola. Titta gärna på länkarna. 
www.sikta.nu och http://digijag.se/  
 

ca 19:15  Årsmöte enligt dagordning på nästa sida  
 
 
Alla handlingar som t ex verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse delas ut på årsmötet. 
De kommer också att skickas ut via e-post till de medlemmar vi har e-postadress till. Dessutom 
kommer de att finnas på vår hemsida efter den 1/2 på www.fub.se/roslagen  Vill någon ha 
material utskickat per post går det bra att ringa Ann Sjölander på telefon 070-888 53 16 
 

Välkommen! 
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Förslag till DAGORDNING vid årsmöte 2020-02-19  
 
1. Årsmötets öppnande  

2. Val av  
a) ordförande för årsmötet  

b) sekreterare för årsmötet  

c) två justeringsmän som tillsammans med mötesordföranden 
 justerar årsmötesprotokollet och även ska vara rösträknare.  

3. Godkännande av dagordningen  

4. Har kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna?  

5. Verksamhetsberättelse för år 2019  

6. Ekonomisk berättelse för år 2019  

7. Revisionsberättelse för år 2019  

8. Ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren  

9. Verksamhetsinriktning för 2020  

10.  Val av  

 a) Ordförande  

 b) Styrelseledamöter på 2 år och ersättare på 1 år  

 c) Revisor och revisorsersättare  

 d) Ombud med ersättare att tillsammans med ordförande 
     representera föreningen vid Läns-FUB:s ombudsmöte. Liksom 
     Inre Ringens Länsstämma 

 e) Valberedning  

 Mandattiden är om inte annat anges 1 år  

11.  Övriga frågor  

12.  Årsmötets avslutning 

 



FUB:s 

VINTERFEST 
 

för alla små och stora i föreningen 
 

Välkommen 
 

Lördagen den 15 februari 2020 
 

till BERGASALEN i Folkets Hus på  
Stationsgränd 10 i Åkersberga på vår årliga Vinterfest 

(Nära stationen och bredvid parkeringshus.) 
 

Klockan 14.00-17.00 
 

Vi bjuder på varmkorv med bröd och kaffe och bullar. 
I år kommer Häggarna och spelar för oss. 

 
 

 
 
FUB Södra Roslagen bjuder 

på allt. 
 

Du behöver inte föranmäla dig 
utan det är bara att komma. 

 
Frågor: jorgen.johansson@nui.se 
 

 

Välkommen 

 



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: Mia Söderbärj
Tel: 08-16 46 74

Adress FRYSHUSET
Mårtensdalsgatan 6

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

Missa inte Barbados!
Spelar 29 maj

Missa inte Titanix!
Spelar 3 april

Missa inte Reminders!
Spelar 31 januari

VÅRENS PROGRAM

Vårens danser på FRYSHUSET 

17 januari         Take Five Band
31 januari         Reminders
14 februari           Effect
6 mars            Music Men
20 mars           PHs orkester
3 april             Titanix
17 april            Wahlströms
8 maj               Date
29 maj            Barbados

INFORMATION

2020
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Knopens lokaler på Smedbyvägen 2

Våren 2020
Fri entré
Öppet

18:30-20:30
Fika att köpa

Välkomna önskar
Bibbi och Dessan

Tfn. Bibbi 070-8356662


