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Aktiviteter i höst 

Samtalsgrupp för att hantera stress och främja hälsa – 
Vallentuna 
Tid:  Torsdagarna 15 och 22 oktober samt 5 och 19 november kl.14.00 – 17.00 
Plats: Bällstarummet i Kulturhuset/Biblioteket Allevägen 1, Vallentuna 

Som ett led i Vallentuna anhörigkonsulents utbildning i ACT - Acceptance and 
commitment training, erbjuds du att delta i en samtalsgrupp för att få stöd i att 
skapa förändring mot bättre mående.   

Målgrupp: du som ger stöd och hjälp till en familjemedlem/vän som är 
långvarigt sjuk, har missbruksproblematik eller har en fysisk/psykisk 
funktionsnedsättning.  

Gruppen är kostnadsfri. Anmälan: marie.winbo@vallentuna.se eller ring  
08-587 854 31 

 

Medlemsmöte med tema ekonomi 
Tid: onsdag 4 november kl 18 
Plats:  Digitalt möte via Zoom, anmälan senast tisdagen den 27 oktober 

Föreläsare är Harald Strand från Riksförbundet FUB. 

Harald Strand svarar på frågor om allmän ekonomi för våra målgrupper. Han 
presenterar även Riksförbundet FUB:s uppdaterade rapport Fångad i 
fattigdom (2020). Harald är skribent på HejaOlika och på FUB Stockholm läns 
egen blogg Reclaim LSS. 

Under medlemsmötet kommer utrymme för frågor att erbjudas. Skicka era 
tankar och funderingar i förväg till stockholmslan@fub.se  

För att få största möjliga utbyte av mötet är det en fördel att ha läst Fångad i fattigdom i förväg. 
Den kan laddas ned från www.fubstockholmslan.se  

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

Ange vilken förening du tillhör och vilket möte anmälan gäller! 

 

Trubadurafton på Café Måsen – Åkersberga 
Tid:  Onsdag 11 november kl.18.30 – 20.30 
Plats: Knopens lokaler på Smedbyvägen 2 i Åkersberga 

Fri entré Kaffe finns att köpa. 

Kontaktperson: Bibbi 080-835 66 62 

Välkomna! 
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Funkisfestivalen 2021 – Vallentunas deltävling 

Tid:  Lördag 21 november 2020 
Plats: Vallentuna teater  

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 

Anmälningstiden har gått ut. Du som anmält dig kan få  
coachning från Klubb Cosmos.  

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 vara på tisdagar på Klubb Cosmos,  
Gymnasievägen 5. Vi kommer att öva på att stå på scen, sjunga, dansa och  
spela teater.  

Det är gratis att vara med och du behöver inte tävla i festivalen för att vara  
med i scen-gruppen.  

Frågor besvaras av personalen på Klubb Cosmos eller av Anette Fahlcrantz  
på e-post: anette.fahlcrantz@vallentuna.se  

 
 

Regelbundna aktiviteter i höst 
 

Parainnebandy i Vallentuna - måndagar 
Tid:  måndagar kl 16:30 till 17:30 
Plats:  Rosendalsskolan norra sporthall, Ekebyvägen 2 i Vallentuna 

Vallentuna innebandyklubbs para-lag välkomnar fler spelare! Kom och pröva 
på, du får göra det gratis tre gånger. Kanske är innebandy något för dig? Vi 
har utrustning på plats som du får låna. 

• 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 finnas i hallen under hela träningen om vi  
inte kommit överens om något annat. 

• Vill du prova på, tveka inte att höra av dig! 

Lagledare är Linda Stenborg: lindastenborg@hotmail.com eller 070–565 48 93 
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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 finns på sidan # 

 

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  

 
 

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  
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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 

 
 

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   
 
 

Öppen fredag i Täby – idrott för alla ungdomar 
Tid:  fredagar kl 18 till 22 
Plats:  Täby Racketcenter, Flyghamnsvägen 16, Täby 

Varje fredag är du som är 13-21 år välkommen till Täby Racketcenter, där 
många kostnadsfria träningsalternativ står till buds. Ingen föranmälan behövs. 

Oavsett om du är nybörjare, har en funktionsnedsättning, aldrig tränat tidigare 
eller – för den delen – är en riktig idrottsfantast så kommer du hitta någonting 
som passar dig. Vid varje tillfälle finns två dedikerade fritidsledare samt två 
värdar från Täby Badminton på plats, bra för dig som behöver hjälp eller vill 
ställa frågor. 

Hela Täby Racketcenter, med två hallar, är under Öppen fredag till förfogande  
och det är din lust och dina idéer som får forma utbudet. Exempel på aktiviteter  
kan vara gymnastik, dans, pickleball, yoga, badminton, gym, hinderbana,  
bordtennis och det mesta annat som kan utföras i en idrottshall. Utbudet ska  
vara varierat och anpassat till efterfrågan. 

Ta med en vän om du vill, eller besök Öppen fredag på egen hand. 

Har du frågor kan du ta kontakt med Täby Racketcenter som står bakom  
denna satsningen tillsammans med Täby kommun.  
E-post: kansli@tabybadminton.se  

Varmt välkommen! 
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Paraishockey i Vallentuna - fredagar 
Tid:  fredagar kl 18 till 19 
Plats:  Vallentuna Idrottsplats, Parkvägen 3, Ishall A 

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. Du får göra det 
gratis ett par, tre gånger. 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  

 
 

Kom och pröva på badminton i Täby - lördagar 
Tid:  lördagar kl 18 till 19 
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 

Mer information finns på sidan #. 

Anmäl dig till peter@tabybadminton.se 

 
 

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  
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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  

 
 

Bowling Täby IS Parasportklubb - söndagar 
Tid:  söndagar kl 16 till 18 
Plats:  Tibblehallen, Attundavägen 5 i Täby 

Täby IS Parasportklubb i samarbete med Täby bowlingklubb erbjuder träning 
och tävlingsverksamhet för barn, ungdom och vuxna i Tibble Bowlinghall 
Hjälpmedel för rörelsehindrade finns. 

Gruppen delas i två för att minska smittrisken så kontakta BO innan du 
kommer. 

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

Telefon 076-848 45 55 

Telefon till hallen: 08-858 59 00 

 
 

Information, nyheter och debatt 
 

Para-Me.se 
Alla ska ha möjlighet till träning säger Parasportförbundet 

Parasportförbundet lanserar nu webbplatsen Para-Me.se, där personer med 
funktionsnedsättning enkelt kan hitta idrottsföreningar och andra fysiska 
aktiviteter i sin kommun. Målet är att få målgruppen mer aktiv och göra 
idrottsrörelsen tillgänglig för fler. 

På Para-Me.se kan användarna söka efter idrotter och föreningar genom att 
bland annat filtrera på plats eller typ av funktionsnedsättning. På sajten finns 
även inspirerande artiklar, filmer, tips och intervjuer med paraidrottare.  

Para-Me.se är fullt användbar tillsammans med hjälpmedel såsom förstoring,  
skärmläsare och ögonstyrning. 

Här kommer vi vidare till sidan: https://para-me.se/  
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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 

 

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  
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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  

 

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 har en speciell hemsida kring fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning 
https://www.danderyd.se/uppleva-och-gora/aktiviteter-funktionsnedsattning/  

Kontakt: Ann Epstein, 08-568 910 88, ann.epstein@danderyd.se 

 

 
 

Även Täby har en speciell hemsida 
https://www.taby.se/fritid-och-kultur/Fritid-och-kultur-for-dig-som-behover-extra-stod/  

Kontakt: Eva Thorén Tibbling, 08-555 590 00, eva.thorentibbling@taby.se  

 
 

 

 

Liksom Vallentuna 
http://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/funktionsvariation/  

Kontakt: Annika Wegnebring, 08-587 851 69, annika.wegnebring@vallentuna.se  

 

 
 

 
I Vaxholm går det att ta kontakt med: 
Hans Larsson, 08-541 808 00, hans.larsson@vaxholm.se  

 
 

 

I Österåker går det att ta kontakt med: 
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 



 

 

 

OASEN - 
TRÄFFPUNKTEN 

 

 

Aktiviteter höstterminen 2020   

24 augusti: Musikgympa /Funkisfestivalen   

31 augusti: Allsång på Träffpunkten   

7 september: Bingokväll 

14 september: Klubbkväll   

21 september: Högläsning     

28 september: Lets Dance 

5 oktober: Spelkväll (Pröva olika spel) 

12 oktober: Musikgympa 

19 oktober: Singstar       

26 oktober: Film - höstlov 

2 november: Halloweenklubbkväll - Klä ut dig  

9 november: Högläsning 

16 november: Lets Dance 

23 november: Bingokväll 

30 november: Musikgympa 

 7 december: Teaterkväll    

14 december: Julavslutning med musikquiz 

(Programmet kan komma ändras pga rådande omständigheter.)  

MÅNDAGAR 

18.00- 20.30 

En ÖPPEN mötesplats för 
Dig som är 21 år och 

uppåt med 
funktionsnedsättning. 

HÖST 

2020 

  ADRESS: Linbastuvägen 1 187 65 Täby                   Hemsida: www.taby.se/oasen                                                                                                                                                                                      

  Telefon. 08-55 55 89 52                                               Mail: oasen@taby.se  

 

CAFÉ OASEN  
Vi kommer att ha ett litet cafe 
där man kan köpa enklare mat, 

fika och dryck! 

  OBS!  

Vid symptom på sjukdom vill vi att 
man håller sig hemma. Det är viktigt 
att tänka på att visa hänsyn, vara 
noga med hygien samt hålla avstånd. 

Känner man sig väldigt orolig så är 
det bättre att stanna hemma. 

 

VARMT VÄLKOMMEN! 

mailto:oasen@taby.se


 

PARABADMINTON 
Kom och prova på i vår träningsgrupp lördagar 13.00-14.00, med 

utbildade tränare. 

För personer med funktionsnedsättning från 7 år och uppåt. 

Naturligtvis kan man boka banor själv på valfri tid, utan tränare. 

 
Om behov finns måste egen ledsagare/assistans vara med 

Kontakt: Peter Axelsson 070-544 82 42 

peter@tabybadminton.se 

Täby RacketCenter Flyghamnsvägen 16 

www.tabybadminton.se 

mailto:peter@tabybadminton.se
http://www.tabybadminton.se/

