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Aktiviteter i höst 
 

Funkisfestivalen 2021 – Vallentunas deltävling 

Anmälan ska skickas in senast 31:a augusti. 

Tid:  Lördag 21 november 2020 
Plats: Vallentuna teater  

Nu är det dags att anmäla sig till Vallentunas deltävling i 
Funkisfestivalen och till Scengruppen.  

Funkisfestivalen är Sveriges största sångtävling för personer 
med kognitiva eller neuropsykiatriska funktionsvariationer inom 
LSS. Vallentunas bidrag ska röstas fram och avgöras av en 
jury. 

Artister 

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. Du som tävlar kompas av live-orkester från 
Kulturskolan. Du får själv önska låt, men beslut fattas tillsammans med orkestern för att du som 
artist ska kunna få bästa möjliga stöd. Du som är tävlande artist kan även få hjälp med 
coachning.  

Scengruppen 

I Scengruppen planerar, bestämmer och övar vi på gemnsamma uppträdanden på festivalen. 
Alla från 13 år är välkomna i Scen-gruppen. Scengruppen kommer att starta i mitten av 
september och kommer att vara på tisdagar på Klubb Cosmos, Gymnasievägen 5. Vi kommer 
att öva på att stå på scen, sjunga, dansa och spela teater. Vi kommer också att tillsammans 
planera och bestämma om olika saker som behöver göras innan och under Funkisfestivalen. 

Det är gratis att vara med och du behöver inte tävla i festivalen för att vara med i scen-gruppen. 
Schema kommer att skickas ut i början av september till dig som anmält intresse.  

Vill du vara med i Funkisfestivalen eller i Scengruppen? 
Anmäl dig på blanketten (obs två sidor) på sidan 11 

Blanketten kan skrivas ut och lämnas in till fritidsledare Helene Fridner på Klubb Cosmos, 
tisdagar mellan klockan 16-21, Gymnasievägen 5. Alternativt mailas till Anette på e-post: 
anette.fahlcrantz@vallentuna.se  

Det finns ett maxantal för antal tävlande artister - först till kvarn gäller 

 
 

TRÄFFPUNKTEN i Täby - måndagar 
Tid:  måndagar kl 18:00 till 20:30 
Plats:  Linbastuvägen 1, 188 65 Täby, Oasens lokal 

Mötesplats som är öppen varje måndag under skolterminen.  
Första träffarna blir utomhus och då serveras grillad korv. 

Träffpunkten är öppen för vuxna som har en funktionsvariation. 

Kontakt Oasen 08-555 589 52 

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

Höstens program kommer senare 
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Klubb Cosmos i Vallentuna – tisdagar 
Tid: tisdagar kl 16 – 21 
Plats: Gymnasievägen 5 (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  
 
 

Teater i Täby - tisdagar 
Tid:  tisdagar kl 15:30 till 16:30 
Plats:  Grindtorpskyrkan, Grindtorps skolgränd 4 i Täby 

Det blir teater i höst. Vi ses fysiskt i Grindtorpskyrkan och håller avstånd till 
varann i lokalen. Vi börjar den 8 september. 

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. 

Du måste anmäla dig till Maria Alvebro, telefon 070-4753404 eller 
info@mariaalvebro.se  

 
 

Innebandy Täby IS Parasportklubb - onsdagar 
Tid:  onsdagar kl 17:00 till 18:30 
Plats:  Erikslundshallen, Anbudsvägen 10, Täby 

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 
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Parkbänken - Träffpunkten utomhus i Vallentuna - onsdagar 
Tid: onsdagar kl 13 – 15 
Plats:  Kulturhuset, Allévägen 1 Vallentuna 

Parkbänken är för dig som är dagledig och bor i Vallentuna kommun. Det är ett 
slags träffpunkt utomhus och håller till på baksidan av Vallentuna kulturhus. 

Detta är gratis men anmälan till Parkbänken är ett krav för att få delta. Du 
anmäler ditt intresse till anhörig- och frivilligsamordnare Ingrid Karlsson. Du 
når henne via kommunens kontaktcenter, på telefonnummer: 08-587 850 00. 
Ingen dryck eller mat serveras. 

Om du får en plats ta gärna med en egen sittdyna, vatten och solhatt eller keps.  
Vid regn ställs Parkbänken in. 

Planerad aktivitet 26 augusti 

• Frågesport kl. 13–14 
Bingo 14–15 

Planerad aktivitet 2 september 

• Sittgympa till musik tillsammans med Korpen kl. 13–14 
Bingo kl. 14–15 

Planerad aktivitet 9 september 

• Allsång med Allékören kl. 13–14 
Bingo kl. 14–15 

Planerad aktivitet 16 september 

• Sittgympa till musik kl. 13–14 
Bingo kl. 14–15 

Planerad aktivitet 23 september 

• Sittgympa till musik kl. 13–14 
Bingo kl. 14–15 

Planerad aktivitet 30 september 

• Sittgympa till musik kl. 13–14 
Bingo kl. 14–15 

 
 

Torsdagsklubben i Täby 
Tid:  torsdagar kl 18:30 till 21:00 
Plats:  Linbastuvägen 1, 188 65 Täby, Oasens lokal 

Vi träffas som vanligt men aktiviteterna kan vara lite annorlunda. 

Mötesplats för alla ungdomar mellan 16 och 21 som har en funktionsvariation. 
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! 

Kontakt Oasen 08-555 589 52 

Har du frågor kontakta Eva Thorén Tibbling, eva.thorentibbling@taby.se  
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RaceRunning och Frame fotboll Täby IS Parasportklubb, 
lördagar 
Tid:  lördagar kl 14 till 16 
Plats:  Hall A, Skarpängsskolan, Ljungmyrsvägen 20 i Täby 
                     eller på Friplassen i Vallatorp (utomhus) 

Vi träffas som vanligt men aktiviteterna kan vara lite annorlunda. 

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 Frame 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, söndagar 
Tid:  söndagar kl 18 till 20 
Plats:  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 

Kontaktperson: Gabrielle Wessel. 

Telefon kvällstid: 070-577 36 80  

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

 
 

Föreläsning "Hur ska jag orka?" 
Tid: torsdag 17 september kl 12 – 14 
Plats:  Mattiasgården Kyrkvägen 4 Vallentuna (mittemot Vallentuna kyrka) 

Observera att anmälan krävs 

Vi möter Lars Björklund, tidigare sjukhuspräst, numera författare och föreläsare. 
Han belyser utifrån temat ” Hur ska jag orka” anhörigas/anhörigvårdares 
livssituation och de känslor det kan väcka. Ger också tips på hur orka när livet 
ibland känns tungt. 

Anmälan: Eftersom antalet platser pga. corona restriktioner är begränsat till 40 och 
vi arrangerar detta tillsammans med andra förbund (Schizofreniförbundet och 
Vallentunas anhörigförening) hjälps vi åt att säkra att varje förening får rättvist antal  
deltagare. 

Ring eller e-posta din anmälan till anhörigkonsulent Marie Winbo 
telefon 08–587 854 31, marie.winbo@vallentuna.se och  
– OBS!  – berätta att du är medlem i FUB! 

Sista anmälningsdag 15 september men gärna nu direkt. Affisch på sidan 13 



 www.fub.se/sodra-roslagen Augusti 2020 

 6 

 

Medlemsmöte med tema hälsa 
Tid: torsdag 24 september kl 18 – 19 
Plats:  Digitalt möte via Zoom, anmälan senast fredagen den 18 september 

Föreläsare är Eva Flygare Wallén, forskare inom ämnet hälsa på Karolinska 
Institutet och projektledare av Hälsan spelar roll vid Akademiskt 
primärvårdscentrum i region Stockholm. 

Hon kommer att tala om vad som långsiktigt kan göras för att främja 
möjligheterna till en mer jämlik hälsa. Eva kommer att diskutera vikten av att 
våra målgrupper får rätt kunskap, stöd och verktyg för att göra egna bra val. 

Under medlemsmötet kommer utrymme för frågor att erbjudas. Skicka era tankar  
och funderingar i förväg till stockholmslan@fub.se Det kommer även vara möjligt  
att ställa spontana frågor direkt i chatten under mötets gång. 

Anmälan görs till: stockholmslan@fub.se telefon 08-546 404 33 

Ange vilken förening du tillhör och vilket möte anmälan gäller! 

Affisch på sidan 14 

 
 

Information, nyheter och debatt 
 

Titta på finalen av Funkisfestivalen 
Tid:  när du vill 
Plats:  var du vill 

Visste du att du kan titta på finalen i Funkisfestivalen på Youtube? 

Du hittar den på: https://www.youtube.com/c/funkisfestivalen   

Ljudet börjar efter ca 6 minuter. 
 
 
 

Kultur och fritidstips från Stockholms kommun 
Det finns en blogg som innehåller många bra tips om fritidsaktiviteter. Den är 
gjord för boende i Stockholms kommun men den innehåller mycket som går att 
ta till sig även om man bor i Södra Roslagen. Denna vecka är fullmatat med 
aktiviteter. Se alla aktiviteter på bloggen där också länkar finns.  

Klicka här: https://gruppbostadfritid.wordpress.com/  

Bloggen uppdateras dagligen tillsvidare. Har du/ni tips att dela eller berätta för 
oss om behov, kontakta oss på e-post: gruppbostadfritid@stockholm.se 
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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 

 

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 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  
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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  

 

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  
 
 
 

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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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: Helene Fridner, 08-587 851 76, Helene.fridner@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 
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 SID 1/2 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

Deltagare i Funkisfestivalen 2020 
 

 

Jag är: 

 

Tävlande artist        En del av Scengruppen  

 

 

Jag heter: 

 

______________________________________________________ 

 

 

Min Kontaktperson heter: 

 

 

 

 

 

E-post till mig och/eller min kontaktperson: 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonnummer till mig och/eller min kontaktperson: 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

För Scengruppen 
 

 

             Jag är en del av Scengruppen. Under festivalen skulle jag vilja ha denna 

uppgift: 

 

 



 SID 2/2 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

För tävlande artister 
 

 

             Jag tävlar i Vallentunas deltävling i Funkisfestivalen och kommer uppträda 

med låten (här är det viktigt med både namn på låt och namn på artist så att vi vet 

vilken version du önskar använda): 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Blanketten kan skrivas ut och lämnas till Helene Fridner på Klubb Cosmos på 

Gymnasievägen 4. Alternativt mailas till: 

 

anette.fahlcrantz@vallentuna.se 

 

______________________________________________________________ 

Information om behandling av personuppgifter 

Vallentuna kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.  

All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras,  

lämnas ut till andra och arkiveras. Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera  

med dig inom vår verksamhet. 

 

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår webbplats 

www.vallentuna.se/personuppgifter. Där beskriver vi dina rättigheter och hur nämnden  

samlar in och behandlar dina personuppgifter. 

 

 

 



Hur ska jag orka?
 

Den 17 september kl. 12-14 i Vallentuna kyrka
 

Anmälan: marie.winbo@vallentuna.se eller ring 08-58785431,
senast den 15 september.
 

Välkommen till en föreläsning med Lars Björklund, kaplan på
Sigtunastiftelsen och författare till boken ”Hur ska jag orka? –
En bok om att vårda anhörig”. Vad gör man när ens närstående
är sjuk, behöver passning dygnet runt och ens egen frihet är
obefintlig? En föreläsning om att hitta förhållningssätt för det
som inte går att förändra.
 

Arrangörer: kommunens anhörigstöd, Anhörigföreningen i
Vallentuna, IFS Vallentuna, FUB Södra Roslagen och Vallentuna
församling

www.vallentuna.se/anhorigstod



  

Bild: www.flickr.com/photos/nillanilzon 

 

 

Inbjudan till digitalt medlemsmöte om hälsa 24 september  

FUB Stockholms län har tråkigt nog tvingats ställa in vårens fysiska medlemsmöten till följd av 

Covid-19. Till hösten bjuder vi istället in till digitala medlemsmöten med föreläsningar via 

videoplattformen Zoom. Mötena arrangeras i samarbete med Autism- och asperger-

föreningen Stockholms län. 

Tema: Hälsa 

Tid: Torsdagen 24 september 

klockan 18.00 – cirka 19.00 

Föreläsare: Eva Flygare Wallén 

Plats: Digitalt möte via Zoom, 

anmälan senast fredagen den 

18 september 

 

Föreläsare är Eva Flygare Wallén, forskare inom ämnet hälsa på Karolinska Institutet och 

projektledare av Hälsan spelar roll vid Akademiskt primärvårdscentrum i region Stockholm.  

Hon kommer att tala om vad som långsiktigt kan göras för att främja möjligheterna till en mer 

jämlik hälsa. Eva kommer att diskutera vikten av att våra målgrupper får rätt kunskap, stöd 

och verktyg för att göra egna bra val.  

Under medlemsmötet kommer utrymme för frågor att erbjudas. Skicka era tankar och 

funderingar i förväg till stockholmslan@fub.se Det kommer även vara möjligt att ställa 

spontana frågor direkt i chatten under mötes gång.  

 

Anmälan till de digitala medlemsmötena görs till:  

• stockholmslan@fub.se 

• 08-546 404 33 

Ange vilken förening du tillhör och vilket möte anmälan gäller! 

När du har anmält dig till ett möte kommer du att få en bekräftelse via e-post med mer 

information och en länk till aktuellt Zoom-möte. Om du inte är van vid att använda 

mötesplattformen Zoom är du välkommen att höra av dig till kansliet.  

Varmt välkommen med din anmälan! 


