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Medlemsinformation mars 2021 
 
 
 

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 9 

 
 
 
 

Från styrelsen i FUB i Södra Roslagen 
I Coronapandemin fortsätter FUB att jobba för våra medlemmar.  

Aktiva medlemmar har kontakt med politiker och tjänstemän för att se till att vår grupp 
inte glöms bort.  

FUB på riksnivå har gjort stora och viktiga insatser just med detta, annars är det inte 
troligt att personer med LSS-insatser hamnat så högt i vaccineringsordningen. 
Internationella studier visar på att personer med Downs syndrom har en tio gånger 
högre dödlighet i Covid-19 än personer utan.  

I Södra Roslagen har vi under 2020 gjort ett antal utredningar som förberedelse för en 
tid efter pandemin. Vi kommer därför att särskilt arbeta för att förbättra 
fritidsmöjligheterna för våra medlemmar i de olika kommunerna inom Södra Roslagen. 
Detta arbete har redan påbörjats i Österåker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild från årsmötet i februari 
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När jag inte längre är med - Samtalsgrupp 
Tid:  tisdag 9 mars kl. 13.00 – 15.00 och därefter fem tillfällen  
Plats: digitalt 

Välkommen till denna samtalsgrupp som är tänkt som en förberedelse 
inför framtiden och det egna åldrandet. För dig som har ett vuxet barn 
med funktionsnedsättning. 
För anmälan/frågor, kontakta gruppledare: 
mikael.nylander@danderyd.se eller julia.svahn@sundbyberg.se 

 

FUB:s nya rapport om gode män och förvaltare – 
webbinarium 
Tid:  tisdag 9 mars kl. 18 –20 (30 mars blir det på enkelt språk) 
Plats: digitalt 

 – Systemet med ställföreträdare är föråldrat och borde göras om helt. 
Det handlar om människosyn, säger Torbjörn Odlöw, jurist och forskare. 

Torbjörn Odlöw har tillsammans med FUB skrivit rapporten ”Kunnig, 
engagerad och tillgänglig – om rollen som ställföreträdare för vuxna 
personer med intellektuell funktionsnedsättning”.  

På webbinariet kommer Torbjörn presentera innehållet i rapporten och  
förbundsjurist Julia Henriksson kommer berätta vad FUB tycker om gode  
män och förvaltare. 

Ingen anmälan! Nedan hittar du länken som tar dig till mötet. 
https://www.fub.se/kalender/webbinarium-om-fubs-nya-rapport-om-gode-man-och-
forvaltare/  

 
Att hantera sorgen kring sitt annorlunda barn - Föreläsning 

Tid:  onsdag 24 mars kl. 18:00 – 19:30 
Plats: digitalt på Zoom 

Välkommen till Föräldraforum i Vallentuna, en mötesplats för dig som 
har barn/ungdom med funktionsvariationer.  
Den här gången lyfter vi efter önskemål upp sorgen över att ens barn 
blev så annorlunda och därför hela livet.  
Hur hittar man förhållningssätt till det? 

Välkommen till en föreläsning med Britta Lundkvist, beteendevetare,  
pedagog, coach, inspiratör och mamma till ett barn med funktions- 
nedsättning. Britta kommer ta upp sorgens faser, sorgebearbetning och  
hur man kan komma vidare. Frågestund på slutet 

Anmälan görs till Vallentunas anhörigkonsulent Marie Winbo 
marie.winbo@vallentuna.se 
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Vi är med! - webbinarium 

Tid:  torsdag 25 mars kl. 14 till 15:30 
Plats: digitalt 

FUB:s Arvsfondsprojekt Vi är med! har under två och ett halvt år arbetat 
för att 13 vuxna personer med flerfunktionsnedsättning ska få 
möjlighet att bli delaktiga i sin vardag, i sitt boende och i sin dagliga 
verksamhet. Detta genom att stödja personens egen kommunikation 
och vilja till aktivitet. 

Det tredje webbinariet kring detta hålls den 25 mars. 

Tema: Aktivitet och delaktighet för personer med flerfunktionsnedsättning 

Mer information finns här: 
https://www.fub.se/kalender/vi-ar-med-webbinarium-om-aktivitet-och-delaktighet/  

 

Funkisfestivalen – Täbys deltävling 

Tid:  måndag 29 mars kl 19 
Plats: digitalt på Ung Fritid Täby Facebooksida 

Täbys deltävling kommer att sändas live den 29 mars . 
Det blir 13 tävlande och förra årets vinnare inleder  
deltävlingen. Det kommer bli en rolig och underhållande 
kväll med olika personligheter och härlig sång. 

Mer information kommer. Har du frågor kan du vända dig 
till Eva Thorén Tibbling på telefon  08-555 597 73 eller via 
e-post eva.thorentibbling@taby.se  

 

Medlemsmöte om skolan – FUB i Stockholms län 

Tid:  tisdag 4 maj, kvällstid 
Plats: digitalt på Zoom 

Ett digitalt medlemsmöte med tema skola kommer att hållas den 4 maj. 

Mötet kommer att genomföras kvällstid via Zoom. 

Föreläsare är Agneta Söder från Autism- och aspergerförbundet och 
Robert Öberg från Riksförbundet FUB. 
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Regelbundet återkommande aktiviteter 
 

Livesändning från Träffpunkten i Täby - måndagar 

Tid:  måndagar kl 19 -20 
Plats: digitalt på Instagram. Kontot heter funkisforum_taby 

Livesändningarna kommer att hållas av personalen från Oasen:  
Johan, Jori, Maria, Angelica, Emil och Åsa. 

Det kommer vara lite enklare matlagningstips, några enkla gympa 
övningar, lite musik och andra roliga inslag. 

Har du frågor kan du vända dig till Eva Thorén Tibbling på telefon  
08-555 597 73 eller via e-post eva.thorentibbling@taby.se  

 

Klubb Cosmos i Vallentuna – tisdagar 

Tid:  tisdagar kl. 16.00 – 21.00 
Plats: Gymnasievägen 4 (MEGA), Vallentuna 

Vi vänder oss till dig från 13 års ålder och uppåt.  
Hit kan du komma för att ta en fika, träffa vänner, spela biljard, 
playstation 3, pingis och lyssna på musik.  
Då och då, om ni vill, hittar vi på något trevlig att göra tillsammans 
utomhus. 

Scengruppen: Varannan tisdag har vi, för den som vill, olika lärarledda 
kulturaktiviteter. Till exempel att vi förbereder l Vallentunas deltävling i  
Funkisfestivalen, utforskar skrivande och teater eller använder musik på  
olika sätt.  

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

Personalen når du genom att ringa 08-587 851 89 eller mejla  
Anette.fahlcrantz@vallentuna.se. 

 

Träffpunkten i Vallentuna har uteaktivitet - onsdagar 

Tid: onsdagar kl. 13.00 – 15.00   
Plats:  Kulturhusparken (bakom Kulturhuset/ biblioteket), Vallentuna  

Vår lokal är fortfarande coronastängd men vi kan träffas ändå om än 
inte lika ofta som förr. Varje onsdag erbjuder vi rörelse till härlig musik 
och/eller promenad med frågesport. Det finns stolar att sitta på för den 
som behöver det under gympan.  

Eftersom vi ska undvika stora folksamlingar delar vi upp oss på två 
starttider, en kl. 13.00 och en kl. 14.00. Ta gärna med sittdyna till 
gympan och kläder efter väder. Har du frågor så ring: 08-587 854 39. 
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Livesändning från Torsdagsklubben 

Tid:  torsdagar kl 19 – 20 
Plats: digitalt på Instagram. Kontot heter funkisforum_taby 

Livesändningarna kommer att hållas av personalen från Oasen:  
Johan, Jori, Maria, Angelica, Emil och Åsa. 

Det kommer vara lite enklare matlagningstips, några enkla gympa 
övningar, lite musik och andra roliga inslag. 

Har du frågor kan du vända dig till Eva Thorén Tibbling på telefon  
08-555 597 73 eller via e-post eva.thorentibbling@taby.se  

 

Paraishockey i Vallentuna - fredagar 
Tid: fredagar kl. 18.00 – 19.30 
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 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!  

Första gången är det gratis. 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 

OBS! på grund av coronarestriktioner får vi just nu bara ta emot dig  
som är i grundskoleåldern = född 2005 eller yngre. 

 

RaceRunning och Frame fotboll - lördagar 
Tid:  lördagar kl 14 till 16. 
Plats:  Hall A, Skarpängsskolan, Ljungmyrsvägen 20 i Täby 

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 
Äldre ”stora” gruppen utomhus 

Tid:  söndagar kl 13 till 14:30 (från 14/3 till 4/4) 
 söndagar kl 14 till 15 (från 11/4 till 20/6) 
Plats:  Nya Viggbydalen, Skördevägen i Täby 

Yngre ”lilla” gruppen inomhus 

Tid:  söndagar kl 14 till 15:00, gäller till och med 4 april 
Plats:  Näsbydalsskolan i Täby 

Är du intresserad av att spela eller bara prova på kontaktar du klubben 
på tabyisparasport@yahoo.com så får du mer information  

De yngre tränar inomhus. De äldre spelar utomhus om det inte blir 
väldigt dåligt väder. Då ställs det in. 

Kontaktperson: Gabrielle Wessel. 

Telefon kvällstid: 070-577 36 80 

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

 

Hälsans stig i Vallentuna – alla dagar 
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 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: 
https://dok.vallentuna.se/file/fritid%20och%20natur/H%C3%A4lsans%20stig%20Vallent
una.pdf  

Hälsans stig finns också i Täby och Österåker 

 

Information, nyheter och debatt 
 

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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Medlemsnytt från riks FUB 
Varje månad skriver FUB riks ett brev till alla medlemmar som kan ta emot e-
post. Det innehåller aktuell information och nyheter och tips. 

Om du inte redan får det kan du skicka din e-postadress till fub@fub.se eller 
ringa till 08-508 866 00.  

Om du inte själv kan ta emot e-post kanske någon kan ta emot det åt dig. 
Någon som kan berätta om det som är viktigt. Be i så fall den personen att  
lämna sin e-postadress. 

Du kan också läsa breven här: 
https://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyhetsbrev/medlemsnytt-nyhetsbrev-for-medlemmar/ 

 

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  
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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 300 kronor per år från och med 2021 

• 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 9.15 – 11.30 och 12.30 – 14.00. 
 

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 


