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Medlemsinfo 

Mars 2020 

 

 
Hemsidan fungerar igen. Ny adress. 

www.fub.se/sodra-roslagen 

Viktigt 
 

   Medlemsmöte om ekonomi, anmäl senast 9 april Sidan 4 

   Semifinaler Funkisfestivalen, senarelagda Sidan 4 

 

 

Coronaläget 
Just nu påverkas allt av det vi tillsammans behöver göra för att hindra 
spridning av sjukdomen Covid-19. Informationen förändras fort så det vi 
skriver här kan vara inaktuellt i morgon. 

Tillhör du riskgruppen bör du träffa så få människor som möjligt men det går 
bra att gå utomhus. 

För alla:  

• Träffa inte andra om du känner dig sjuk. Gäller även lindriga symptom.  
• Tvätta händer noga och ofta. 

Säker information hittar du på https://www.folkhalsomyndigheten.se/  
Du kan också ringa 113 13 om du har frågor om covid-19 

Kontrollera alltid innan du åker iväg på en aktivitet så att den inte är inställd. 

 

Ny hemsidesadress 

www.fub.se/sodra-roslagen 
Som ni kanske märkt eller hört så har vi haft problem med hemsidan. Nu ska 
allt fungera igen men på en annan adress. 

Lägg den gärna som Favorit så når du den snabbt. 

Vi klarar inte att hålla den helt aktuell i dessa tider men förhoppningsvis så 
stämmer kontaktuppgifterna där du kan hitta mer information. 

 

 

 

 

 

   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 13 
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Aktiviteter i april och maj 
 

Hälsokompisar i Vallentuna – vi återkommer i höst! 
Kostnad: Gratis 

Förra årets cirkel blev så uppskattad att vi hade tänkt en omgång till under 
våren. Men pga av corona väntar vi med det tills i höst. I vårt augustiblad 
berättar vi mer om anmälningstid, start och lokal.  Om redan nu vill  veta mer 
om den här cirkeln är du välkommen att  höra av till Marianne de Valladolid 
marianne@valladolid.se eller 073 – 987 86 63. 

 

 

FUB-danserna på Fryshuset 
Tyvärr är danserna inställda i vår 

Frågor besvaras av Stefan Fagerström 08-600 16 84 

http://www.fubstockholm.se/  

 
 

Trubadurafton på Café Måsen – blir av om Knopen har öppet 
Tid: onsdag 8 april kl 18.30 – 20.30 
Plats: Knopen, Smedbyvägen 2, Åkersberga 

Fri entré Kaffe finns att köpa. 

Kontaktperson: Bibbi 080-835 66 62 

Program finns på sidan 14 

Välkomna! 

 

Karaoke och disco på Arena Satelliten  
Alla danserna på Arena Satellite är inställda i vår 

Mer information finns här: 

https://arenasatelliten.se/event/kategori/dans/  
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Medlemsmöte om ekonomi – Obs anmälan! 
Tid: torsdag 23 april kl 18-20 
Plats: Länsförbundet FUB i Stockholm/Funktionsrätt Sverige 
 Landsvägen 50 A (4 trappor), Sundbyberg 

Harald Strand föreläser och diskuterar temat allmän ekonomi för våra 
målgrupper. 

Det kommer även att ges utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte. 

Harald är ordförande för Riksförbundet FUB, samt skribent på HejaOlika och  
på Länsförbundets egen blogg Reclaim LSS. 

Anmälan görs till Länsförbundet senast den 9 april antingen via mejl 
stockholmslan.fub@telia.com eller telefon 08-546 404 33 

Ange vilken förening du tillhör!! 

 

Semifinaler Funkisfestivalen – Det kommer nya datum 
 

Funkisfestivalen arrangeras av föreningen Funkisglädje. 
Tävlingen ägde rum första gången 2011 och blev genast en 
succé. Sedan dess är den årligt återkommande. 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, plats och datum i nuläget ej klart 

 

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! 

 

Vårfika och bingo på Café Måsen – blir av om Knopen har 
öppet 
Tid: onsdag 6 maj kl 18.30 – 20.30 
Plats: Knopen, Smedbyvägen 2, Åkersberga 

Fri entré Kaffe finns att köpa. 

Kontaktperson: Bibbi 080-835 66 62 

Program finns på sidan 14 

Välkomna! 
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Föräldraforum i Vallentuna inbjuder till föräldraträff 
Tid: onsdag 27 maj kl 18-20 
Plats: Ej klar 

Föräldraforum är en öppen mötesplats för dig som är närstående till barn med 
funktionsvariationer eller att barnet i övrigt är i behov av särskilt stöd för att 
vardagen ska fungera. Här ges du tillfälle till samtal, reflektioner och 
gemenskap föräldrar/anhöriga emellan. Då och då bjuder vi in föreläsare. 
Välkommen! 

Ingen anmälan behövs. Anhörigföreningen i Vallentuna bjuder på fika. 

Kontakta gärna anhörigkonsulent Marie Winbo vid eventuella frågor. 
Telefon: 08-587 854 31 

E-post: marie.winbo@vallentuna.se  

 

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  

Hälsans stig finns i flera kommuner. Information finns på kommunernas hemsidor. 

 

 

 

Regelbundna aktiviteter 
 

Tabell över regelbundna aktiviteter 
Var beredd på förändringar beroende på coronaläget 

Den här gången tar vi bara upp de regelbundet återkommande aktiviteterna i 
en tabell. Vi försöker få med så många informations- och kontaktvägar vi 
känner till och skriver vad som gäller just nu för aktiviteterna. Det vill säga om 
de är inställda eller pågår som vanligt. Det är alltid klokt att kontrollera om de 
är inställda eller ej. Har vi tur kommer flera aktiviteter komma igång igen 
senare i vår men det är inget vi vet nu. 
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 Kontakt Nuläge 

Måndagar   

Träffpunkten i Vallentuna  

Vallentuna kommun telefon 08-587 850 00 

https://www.vallentuna.se/omsorg-och-
hjalp/aldre/aktiviteter-verksamhet-for-
adre/traffpunkten-motesplats/  
 

Inställt 

Träffpunkten i Täby  

Kontakt Oasen 08-555 589 52 

Har du frågor kontakta Eva Thorén Tibbling, 
eva.thorentibbling@taby.se 
 

Inställt 

Funkiskören i Täby  

Har du frågor kontakta Eva Thorén Tibbling, 
eva.thorentibbling@taby.se 

Anmälan:  annelie.sabel@taby.se 
 

Inställt 

   

Tisdagar   

Träffpunkten i Vallentuna 

Vallentuna kommun telefon 08-587 850 00 

https://www.vallentuna.se/omsorg-och-
hjalp/aldre/aktiviteter-verksamhet-for-
adre/traffpunkten-motesplats/  
 

Inställt 

Klubb Cosmos i Vallentuna  

Telefon 08-587 851 79 eller mejl 
helene.fridner@vallentuna.se eller 
emilie.lindstrom-olsson@vallentuna.se 

www.facebook.com/KlubbCosmos 

https://www.vallentuna.se/omsorg-och-
hjalp/folkhalsoarbete/coronavirus-covid19/  
under rubriken ”Tillfälliga förändringar i 
kommunens arbete” 
Gymnasievägen 4 (MEGA), Vallentuna 
Kl 16 - 21 

Öppet 

Enkeljympa i Täby  

Marie Sedvallson på telefon 08-753 60 10 

eller på e-post marie@taby.friskissvettis.se 
 

Inställt 

Enkeljympa i Åkersberga  

Friskis & Svettis i Åkersberga på telefon  
08-540 671 17. 

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

Inställt 

Teater för vuxna  

Kontaktperson: Maria Alvebro 

e-post: info@mariaalvebro.se 
 

Okänt 
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 Kontakt Nuläge 

Onsdagar   

Träffpunkten i Vallentuna 

Vallentuna kommun telefon 08-587 850 00 

https://www.vallentuna.se/omsorg-och-
hjalp/aldre/aktiviteter-verksamhet-for-
adre/traffpunkten-motesplats/  
 

Inställt 

Innebandy i Täby  
Kontakta: christina.svensson@yahoo.se  
 Inställt 

Parainnebandy Vallentuna 

Lagledare är Linda Stenborg: 
lindastenborg@hotmail.com  

eller 070–565 48 93 
 

Inställt 

Enkelspinning i Åkersberga 

Friskis & Svettis i Åkersberga på telefon  
08-540 671 17. 

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

Inställt 

Solskiftesgården i Åkersberga 
Kontakt: Solskiftesgården 08-540 815 68 
Program sidan 15 Okänt 

Bara Vanlig i Vallentuna  

kontakta Patrik på e-post 
blomqvist101@hotmail.com  

Du kan också läsa mer här: 
https://baravanlig.se/kom-och-spring-med-
oss/ 
 

Inställt 
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 Kontakt Nuläge 

Torsdagar   

Träffpunkten i Vallentuna 

Vallentuna kommun telefon 08-587 850 00 

https://www.vallentuna.se/omsorg-och-
hjalp/aldre/aktiviteter-verksamhet-for-
adre/traffpunkten-motesplats/  
 

Inställt 

Träffpunkten Kårsta  

Vallentuna kommun telefon 08-587 850 00 

https://www.vallentuna.se/omsorg-och-
hjalp/aldre/aktiviteter-verksamhet-for-
adre/traffpunkten-motesplats/  
 

Inställt 

Klubb Cosmos i Vallentuna  

Telefon 08-587 851 79 eller mejl 
helene.fridner@vallentuna.se eller 
emilie.lindstrom-olsson@vallentuna.se 

www.facebook.com/KlubbCosmos 

https://www.vallentuna.se/omsorg-och-
hjalp/folkhalsoarbete/coronavirus-covid19/  
under rubriken ”Tillfälliga förändringar i 
kommunens verksamheter” 

Fabriksvägen 1 A, Vallentuna 
Kl 16 - 21 

Öppet 

Paraishockey i Vallentuna  

Pontus Lundqvist, 073-387 52 35 

pontus.lundqvist@vallentunahockey.com  

eller till lagledaren Roland Battistich 
roland.battistich@gmail.com 
Vallentuna Idrottsplats, Parkvägen 3 Ishall A 
Kl 18 - 19 

Öppet till 
vecka 14 

Torsdagsklubben i Täby  

Kontakt Oasen 08-555 589 52 

Har du frågor kontakta Eva Thorén Tibbling, 
eva.thorentibbling@taby.se 

Program sidan 16 

Öppet 

   

Fredagar   

Träffpunkten i Vallentuna 

Vallentuna kommun telefon 08-587 850 00 

https://www.vallentuna.se/omsorg-och-
hjalp/aldre/aktiviteter-verksamhet-for-
adre/traffpunkten-motesplats/  
 

Inställt 

Enkelgympa i Täby  

Marie Sedvallson på telefon 08-753 60 10 

eller på e-post marie@taby.friskissvettis.se 
 

Inställt 
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 Kontakt Nuläge 

Lördagar   

Badminton i Täby 

Har du några frågor kan du ringa  
08-856 50 94 

Anmäl dig till peter@tabybadminton.se 
 

Okänt 

RaceRunning och Frame 
Fotboll i Täby  

Malin Borgert malin.borgert@hotmail.com 

eller Bert-Olov Persson, 076-848 45 55, 
bert.olov.persson@gmail.com 
 

Öppet 

Söndagar   

Fotboll i Täby – utomhus 

Kontaktperson: Gabrielle Wessel. 
Telefon kvällstid: 070-577 36 80 

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

 

Öppet 

Innebandy i Åkersberga  

Jennie eller Patrik Hedström på telefon  
070-499 09 05 eller på e-post 
jennie.rbv@hotmail.com 
 

Inställt 

Bowling i Täby  

Kontaktperson är Bert-Olov Persson, 
bert.olov.persson@gmail.com 

Telefon 076-848 45 55 
 

Inställt 
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Information, nyheter och debatt 
 

Funkisfestivalen i Täby är avgjord 

 

Tisdagen den 3 mars ägde Funkisfestivalen rum på Tibble teater i Täby.  
Kvällen bjöd på sång och dans, glädje och en fantastisk underhållning. 

Kvällens vinnare blev Johan Kaspersen med låten Tanka, tanka, tanka.  
Han kommer att representera Täby i semifinalen som går av stapeln  
under sommaren eller hösten. De bidrag som går vidare därifrån får göra  
upp om segern i den stora finalen i Stockholm. 

Se video på Täby kommuns hemsida 

https://www.taby.se/nyheter/2020/februari/funkisfestivalen/  

 

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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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 



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



  Mars 2020 

 15 

 



 

 

TORSDAGSKLUBBEN 

 

Varmt välkomna till Torsdagsklubben! 

En mötesplats för dig mellan 16-21 år med funktionsvariationer. 

På torsdagsklubben är det ni ungdomar som bestämmer vad vi ska göra! 

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! 

 

P.S. Om du känner att du blir nyfiken - men inte riktigt vet om du vågar komma… 

hör av dig till oss, så försöker vi tillsammans hitta en lösning. D.S. 

                                                      VÄLKOMNA 
 

OASEN 

    

  

 

 

 

  

    

    

    

 

OASEN 

Torsdag 

18.30–21:00 

 

Våren 2020 
      Ålder  

      16-21  

taby.se/oasen 

 ADRESS 

Linbastuvägen 1  187 65 Täby Tel. 08-55 55 89 52 


