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Coronaläget 
Just nu påverkas allt av det vi tillsammans behöver göra för att hindra 
spridning av sjukdomen Covid-19.  

Sjukdomen beror på ett virus. 

Man kan bli sjuk på många olika sätt.  
Feber, hosta och ont i halsen är vanligt.  

De flesta blir bara lätt sjuka eller knappt sjuka alls. 

Andra kan bli så sjuka så att de måste läggas in på sjukhus och  
En del men inte många dör. 

Det här kan du göra för att inte bli sjuk och inte smitta andra. 

För alla:  

• Träffa inte andra om du känner dig sjuk.  
Gäller även om du är bara lite sjuk.  

• Tvätta händer noga och ofta. 

• Håll avstånd 
Var inte lika nära andra som vanligt. Sträcker du ut en arm ska du inte kunna nå någon. 

• Nys och hosta i armvecket 

 
Tillhör du någon riskgrupp bör du stanna hemma och träffa så få människor som möjligt men 
det går bra att gå utomhus. 

 

Lättläst om corona-viruset från Inre Ringen och FUB 
På nedanstående länk hittar du väldigt mycket information i form av bilder, filmer och texter som 
handlar om Corona. Här går det att plocka det man behöver. 

https://www.fub.se/nyheter/lattlast-om-corona-viruset-fran-inre-ringen-och-fub/  
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Aktiviteter i maj och juni 
Klubb Cosmos i Vallentuna - tisdagar 
Tid: tisdagar kl 16 – 21  
Plats: Gymnasievägen 4 (MEGA), 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  

 

Klubb Cosmos i Vallentuna - torsdagar 
Tid: torsdagar kl 16 – 21 
Plats: Fabriksvägen 1 A, 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.  

På torsdagarna (varannan vecka, jämna veckor) mellan 17.30 – 18.30 har vi 
kulturaktiviteter i grupp. Den som vill kan då öva på teater och andra 
kulturaktiviteter. Lärare är Anette Fahlcrantz, dramapedagog från Kulturskolan 
samt Ung fritids Helene Fridner, fritidsledare på Klubb Cosmos. 

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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Torsdagsklubben i Täby  
Tid: torsdagar kl 18.30 – 21.00 
Plats: Linbastuvägen 1, 188 65 Täby, Oasens lokal  

Mötesplats för alla ungdomar mellan 16 och 21 som har en funktionsvariation. 
På torsdagsklubben är det ni ungdomar som bestämmer vad vi ska göra! 
Denna verksamhet pågår under skolterminerna. 

Lite olika förslag på vad som kan hända en kväll: 
Vi kan spela spel, pyssla, baka, kolla på film, sitta och prata och fika, 
ha musikgympa, Lets Dance, ha musikquiz, bingokväll med mera. 

Ingen föranmälan krävs! 

Kontakt Oasen 08-555 589 52 
Har du frågor kontakta Eva Thorén Tibbling, eva.thorentibbling@taby.se  

 

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 peter@tabybadminton.se 

 

RaceRunning/Frame fotboll Täby IS Parasportklubb  
Tid: lördagar kl 14-16 
Plats: Hall A, Skarpängsskolan, Ljungmyrsvägen 20 i Täby  
 eller på Friplassen i Vallatorp (utomhus) 

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 14 – 17.  
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  

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

Kontaktperson: Gabrielle Wessel. Telefon kvällstid: 070-577 36 80 
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Semifinaler Funkisfestivalen – det kommer nya datum 
Som ni kanske vet har semifinalerna behövt skjutas upp. Det 
finns två preliminära datum nämligen 15 och 16 juni på Nalen. 
Det kan bli så att även dessa datum behöver ändras på grund 
av Corona. Enklast håller du dig uppdaterad genom att gå in 
på www.funkisgladje.se  
Funkisfestivalen arrangeras av föreningen Funkisglädje. Målet 
är att så många som möjligt ska få möjlighet att stå på scen och  
delta på sin egen nivå. Alla som är med, tävlande som publik får  
härliga musikkvällar. 
 
Tävlingen är i tre steg: 

• Tävla i den egna kommunen, den som vinner där går vidare till … 
• Semifinal , de som det går bäst för här går vidare till … 
• Riksfinal, 24 augusti på Stockholm Waterfront 

 

Våra tävlande i semifinalerna 

Sebastian Söderlind Serrander från Vallentuna tävlar med ”Se mig” och  

Johan Kaspersen från Täby tävlar i den andra semifinalen med låten Tanka, tanka, tanka 

Vi hejar på dem båda! 

 

 

Information, nyheter och debatt 
 

FunkisTV-quizzet - något trevligt att göra hemma 
Funkisglädje lägger varje fredag ut en musikquiz på Youtube. Kanske något 
att pröva?  

https://www.youtube.com/channel/UCpg9De7q06XvE2DbWtNJGLA   

Det finns redan flera utlagda. De planerar att hålla på till midsommar 

På sida 9 finns lite mer information plus en svarsblankett. 
 
 

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  

 

 



  April 2020 

 5 

 

Hälsans stig i Åkersberga 

Hälsans stig finns i stora delar av världen och i Sverige är det Hjärt- och 
Lungsjukas Riksförbund som ansvarar för konceptet och står för 
samordningen. Tanken med Hälsans stig är att inspirera till motion för 
folkhälsans skull.  

Stigarna är mycket promenadvänliga med bara små nivåskillnader och på hårt 
bra underlag. Stigarna är förlagda till trygga, välskyltade promenadvägar med  
god belysning och med ett flertal bänkar utplacerade efter vägen.  
Kilometerskyltar längs rundorna visar hur långt du har gått. 

Österåkers kommun har valt att skapa två stigslingor i Åkersberga, norra rundan  
(6 km) och södra rundan (4 km). Mellan slingorna är det 2,7 km så man kan få till  
en riktigt lång promenad om man vill.  

Tanken är, förutom hälsoaspekten, att du under promenaderna ska få lära känna  
Åkersbergas själ. Under turen möter du också små parker och konstverk som  
ger njutning för ögat. Under vinterhalvåret är det en spännande och effektfull  
ljussättning som lyser upp rundorna i vintermörkret. 

Karta Hälsans stig 
http://www.osteraker.se/download/18.1f86c0e614421c414ce31fd/1447406598826/HS_%C3%8
5kersberga.pdf 

 

Hälsans stig i Täby 
Hälsans stig i Täby sträcker sig genom Libbyängen, Ängsholmsparken och 
passerar Gribbylund centrum. Vid Ängsholmsbadet finns ett utegym för 
ytterligare motion. Längs den tre kilometer långa promenaden är det skyltat 
efter varje kilometer så att man enkelt kan räkna ut hur långt man gått. Stigen 
är 3 km lång. 

Karta: https://naturkartan.se/en/taby/kml_10-2  

 

 

Kommunal sekretess 
FUB i Södra Roslagen har ställt frågor till kommunerna och till privat drivna 
boenden i våra kommuner kring hur de hanterar Corona. 

Ett problem är att vissa inte meddelar anhöriga och gode män om det 
förekommer Covid-19 på boendena med hänvisning till sekretess. 

16 procent av svenska kommuner (enligt Aftonbladet nedan) informerar inte 
informerar anhöriga/godemän ifall någon är sjuk i Corona på kommunala 
boenden av olika slag: 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/LAEyLR/anhoriga-oroliga-nar-boenden-inte-informerar  

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/coronasmitta-pa-aldreboenden-halls-hemlig-av-
kommunen  
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FUB i Täby har formulerat det väl gentemot kommunen där FUB Täbys  
inställning är: 

- ”När någon på ett boende diagnostiserats med Covid 19 är det enligt vår  
uppfattning mycket viktigt att övriga brukare på boendet och deras gode män  
får information om att det finns smitta i boendet så att man på olika sätt kan  
bidra till att motverka fortsatt smittspridning. Enligt vår uppfattning utgör inte  
den lagstadgade sekretessen till skydd för enskilds personliga förhållanden  
något hinder för detta. Täby kommun har hittills hävdat motsatsen men  
Hälsovården inom LSS-området i Stockholm delar FUBs uppfattning. 

 

 

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 www.parasport.se  eller 
mejla till kansli.stockholm@parasport.se 

 

 

 

Kontakta oss gärna! 
I varje kommun har vi inom FUB 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: Eva Thorén Tibbling, 08-555 590 00, eva.thorentibbling@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 FUB:s 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 



Funkis-quizz 
Häng med oss på Youtube klockan 15:00 på  

fredagar och svara på frågor  

om Funkisfestivalen och andra frågor.  

...eller sms:a till 072-0066576,  senast på  tisdagen efter. 

 

 
 
Skicka in ditt  

svar till 

 info@funkisgladje.se  
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