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Extra medlemsinfo i juli 
Vi skickar trots allt ut ett nyhetsbrev nu i juli men det blir väldigt kort 

Fortsatt skön sommar! 
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   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 5 
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Aktiviteter i sommar 

Kvarnbadet – anpassad simskola – bassäng utomhus 
Tid: Från 5 juni  
Plats: Kyrkvägen 1, Vallentuna 

Kvarnbadet är öppet sommaren 2020. Med anledning av Covid-19, råder vissa 
anpassningar.  

Här kan ni få mer information om de regler som gäller på Kvarnbadet: 

https://www.vallentuna.se/fritid-och-kultur/nyheter-fritid-och-kultur/kvarnbadet-oppnar-
sommaren-2020--men-med-anpassningar/  

 

Tillgängligheten på Kvarnbadet 

Kvarnbadet har ett enskilt omklädningsrum med RWC.  

Det finns en lyft tillgänglig på Kvarnbadet som kan hjälpa personer med  
rörelsenedsättning upp och ner i vattnet. 

 

Sommarsimskola under vecka 24 till 33 

Täby sim, på uppdrag av Vallentuna kommun, erbjuder sommarsimskola.  

Under sommaren erbjuds grupper för barn med funktionsvariationer.  
Med förälder eller assistent i vattnet vid behov eller tillgänglighet vid sidan av 
poolen.  
Utlärning sker på individnivå.  
Här finns mer information och möjlighet att anmäla sig: 

https://www.tabysim.se/var-verksamhet/simskola/taby/kvarnbadet-vallentuna/  

Det finns också möjlighet för barn, ungdomar och vuxna att boka privatlektioner. 

 

Sommarcafé – vardagar i Vallentuna 
Tid: Den 29 juni - 31 juli, måndag-fredag, kl 09.00-15.00 
Plats:  Klockargårdens trädgård, mitt emot Vallentuna kyrka 

Sommarcaféet i, öppet för den som vill fika, träffa kompisar, sitta ned och prata 
en stund med cafévärden och oss som finns på plats. De serverar fika, våffla, 
paj och toast. 

 

Klubb Cosmos i Vallentuna – paddla kanot – 1 juli 
Tid: onsdag 1 juli kl 15 - 18 

Vi paddlar kanot vid Vallentuna sjön (klassikern) 

Var vi ska samlas och vad du behöver ta med dig, matsäck mm, berättar 
personalen för dig.  
Ring 08-587 851 79 eller mejla helene.fridner@vallentuna.se  
eller emilie.lindstrom-olsson@vallentuna.se  

För att följa vad som händer hos oss kan du titta in på  
www.facebook.com/KlubbCosmos   
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Klubb Cosmos i Vallentuna – cykla, rulla eller gå – 3 juli 
Tid: fredag 3 juli kl 15 - 18 

Vi träffas och cyklar tillsammans. Eller rullar eller går. 

Var vi ska samlas och vad du behöver ta med dig, matsäck mm, berättar 
personalen för dig.  
Ring 08-587 851 79 eller mejla helene.fridner@vallentuna.se  
eller emilie.lindstrom-olsson@vallentuna.se  

För att följa vad som händer hos oss kan du titta in på  
www.facebook.com/KlubbCosmos   

 

Klubb Cosmos i Vallentuna – vandra – 7 juli 
Tid: tisdag 7 juli kl 13 - 17 

Vi går ut och går tillsammans. Målet är Ubbysjön. 

Var vi ska samlas och vad du behöver ta med dig, matsäck mm, berättar 
personalen för dig.  
Ring 08-587 851 79 eller mejla helene.fridner@vallentuna.se  
eller emilie.lindstrom-olsson@vallentuna.se  

För att följa vad som händer hos oss kan du titta in på  
www.facebook.com/KlubbCosmos   

 

Final Funkisfestivalen – blir digital – början av september 
Tid:  början av september  
Plats:  Funkisfestivalens Youtube-kanal 

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. 

 

SOMMARFEST – 1 september 
Tid:  tisdag 1 september klockan 18 till 20 
Plats:  Ekbacken Åkersberga 

Vi bjuder på enkel middag med dans och underhållning.  

Linda Rapp med komp spelar upp till dans och bjuder på show. 

Häng med och dansa, sjung var med på scenen och önska låtar! 

Anmälan: Senast: 25 augusti till Ann Sjölander på telefon 070-888 53 16 
eller ann.sjolander@sodraroslagen.fub.se  

Vi hoppas att Coronaläget ska tillåta detta. 

Mer information på sidan 6 
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Inför hösten 

Funkisfestivalen 2021 – Vallentunas deltävling 

Tid:  Lördag 21 november 2020 
Plats: Vallentuna teater  

Nu är det möjligt att anmäla sig till Vallentunas deltävling i 
Funkisfestivalen inför 2021 och/eller till Scengruppen.  

Sista anmälningsdatum är 31:a augusti. Det finns begränsat 
med platser för att uppträda som artist så det är först till kvarn 
som gäller. 

Mer info sidan 7 

Här finns information om hur du anmäler dig: 

https://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/funktionsvariation/fritidsaktiviteter-och-
motesplatser/aktiviteter-och-handelser/anmal-dig-till-vallentunas-deltavling-i-funkisfestivalen/  

Funkisfestivalen är Sveriges största sångtävling för personer med  
kognitiva eller neuropsykiatriska funktionsvariationer inom LSS.  

Vid Vallentunas deltävling kommer Vallentunas bidrag att röstas fram och avgöras av en jury.  

I scengruppen planerar vi och bestämmer saker inför själva festivalen.  
Du behöver inte vara med och tävla för att vara med i Scengruppen. 

 

Anmäl till lärvux i Täby 
Deras katalog finns bifogad på sidan 8. Ursäkta att bilagan blivit lite konstig om 
än läsbar. 

 
 

Kontakta oss gärna! 
I varje kommun har vi inom FUB någon 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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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 



Vi hoppas på

SOMMARFEST
Var: Ekbacken Åkersberga 
Centralvägen 55. Buss 623 går 

förbi. Hållplats Oxenstiernas väg

När: Tisdagen 1 september klockan 18 till 20

Hur: Vi bjuder på enkel middag med dans och 

underhållning 

OBS Genomförs om Coronaläget tillåter!

Anmälan: Senast: 25 augusti till Ann

Sjölander på telefon 070-888 53 16

eller ann.sjolander@sodraroslagen.fub.se

Underhållning: Linda Rapp med komp 

spelar upp till dans och bjuder på show.

Häng med och dansa, sjung var med på scenen 

och önska låtar!

Klädsel efter väder. I nödfall kan vi 

äta inomhus.

Arrangör: FUB i Södra Roslagen



Funkisfestivalen
Anmäl dig till
Funkisfestivalen
 
Funkisfestivalen är Sveriges största sångtävling för personer med kognitiva eller
neuropsykiatriska funktionsvariationer inom LSS.
 

För att tävla i Vallentunas deltävling måste du bo, jobba eller gå i skolan i
Vallentuna. Du som är 15 år eller äldre kan vara med i tävlingen, men alla från 13
år är välkomna i Scen-gruppen. I Scengruppen planerar, bestämmer och övar på
gemnsamma uppträdanden på festivalen. Du som är tävlande artist kan även få
hjälp med coachning.
 

Anmälan är öppen till 31 augusti. För att anmäla dig till Funkisfestivalen, skicka
ett mail till: anette.fahlcrantz@vallentuna.se för mer information. Eller besök
Klubb Comsos, tisdagar på Gymnasievägen 5, så hjälper vi dig.

https://www.vallentuna.se



 

 

  

  

Några av våra kurser 

 

Vill du veta mer? 

 

Välkommen att ringa lärarna på Lärvux 
08-55 55 84 95 eller exp 08-55 55 84 45. 
Mejl: lena.dybeck@taby.se eller 
eva.bergstrom@taby.se 

Kurser och ansökan 

Du hittar alla kurser och anmälningsblankett på  
vår webbplats. 
Du kan ansöka när som helst under året. 
Vi fyller på kurserna kontinuerligt i mån av plats. 
 
Skicka din anmälan till: 
Lärvux Ängsholmsskolan       
 Linbastuvägen 1 
187 65 Täby 
 
Anmälningsblankett hittar du på vår webbplats 
https://www.taby.se/verksamhetswebbar/barn-och-utbildning/larvux/

  

mailto:lena.dybeck@taby.se
https://www.taby.se/verksamhetswebbar/barn-och-utbildning/larvux/


 

 

  

  

Det här är Lärvux 
● Lärvux är en frivillig skola för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada 

● Du som studerar på Lärvux kan söka ersättning för förlorad 
arbetsinkomst 

● Du får betyg eller intyg efter varje avslutad kurs 

● Undervisningen sker i grupp eller individuellt på dagtid 

● På rasten får du tillfälle att fika och prata med andra. 

 

Utbildningens syfte 
Undervisningen har som mål att ge dig kunskaper och färdigheter 

för att bättre klara vardagsliv och arbetsliv. 

 

Vi har kurser på grundläggande och gymnasial nivå. 

 

Utbildningen på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna 
kunskaper motsvarande den utbildning som grundsärskolan ger. 

 

Utbildningen på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper 
på en nivå motsvarande den utbildning som gymnasiesärskolan 
ger. 

 

 

 

Några av våra kurser 

Svenska 
Vi arbetar med ordkunskap, läs- och 
skrivinlärning, högläsning, stavningsregler, böcker och författare. Vi 
använder pedagogiska dataprogram och pedagogiska appar på 
surfplatta 
 

Matte 
Vi arbetar med alla fyra räknesätten, huvudräkning, räkneproblem, 
pengar och klockan, vardagsmatematik och praktisk matte. Vi lär 
oss använda miniräknare, pedagogiska dataprogram och appar på 
surfplatta.Du börjar räkna på den nivå du behärskar. 

 

Engelska 
Vi pratar, läser och skriver engelska. Vi spelar pedagogiska spel, 
arbetar med olika pedagogiska datorprogram och appar på 
surfplatta. 

 

Dator och surfplatta 
Du lär dig använda dator och surfplatta på många olika sätt. För att 
kunna gå den här kursen behöver du kunna läsa och skriva. 

 

Språk och kommunikation 
Kursen syftar till att utveckla din förmåga att kommunicera och 
samspela med andra samt kunna förstå och påverka din 
omgivning. Du får utveckla dina kunskaper om människokroppen, 
växter, djur och natur. Du får lära dig att använda och arbeta i olika 
pedagogiska dataprogram och med appar på surfplatta 

 

 
 


