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Speciella tider 
 
Nu är vi återigen i samma situation som i våras när antalet smittade av Covid-19 ökar dag för 
dag. Vi är många som är trötta på att allt blir inställt och att vi inte kan träffa vänner som vi 
brukar. Många som har ett intellektuellt funktionshinder tillhör riskgruppen så det är viktigt att vi 
är försiktiga. 

Det här medlemsbrevet tar upp sådant som vi trots allt kan göra vad vi vet nu. Det kan ändras 
fort så kolla alltid upp så att det fortfarande stämmer.  

Kämpa på! 

• Tvätta händerna ofta 
• Håll avstånd till andra 
• Stanna hemma när du är sjuk 
• Träffa helst bara de du bor med eller några få personer du brukar träffa 

Se även https://www.fub.se/rad-stod/det-nya-coronaviruset/  

Aktiviteter före jul 
Funkisfestivalen 2021 – Vallentunas deltävling 

Tid:  lördagen den 21 november 2020 från kl. 15 
Plats: Det blir en digital tävling 

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

Vallentuna kommuns deltävling till Funkisfestivalen 2021 är 
lördagen den 21 november 2020. Sändningen startar klockan 
15.00. 

I år är det 6 artister som kommer att tävla med sina bidrag. 

Deltävlingen genomförs på Vallentuna Teater men kommer i år att sändas  
digitalt eftersom vi inte kommer att kunna ha publik på plats. 

Vi har teckentolk i bild under hela evenemanget. 

Inom kort kommer vi att publicera den länk som du ska använda för att kunna  
se Vallentunas deltävling live. Länken är https://youtu.be/C1pHiUA_oRU  
Du kan också gå till https://www.vallentuna.se/funkis . 

Det kommer att vara möjligt för dig som tittar på den digitala sändningen  
att rösta på ditt favorit bidrag. Sändningen kommer att finnas kvar här på  
webben till och med söndagen den 29 november 2020 fast då kan du inte rösta. 

Det kommer att vara möjligt för dig som tittar på den digitala sändningen att rösta på ditt 
favoritbidrag. Du kommer att kunna lägga en röst totalt. 
 
Röstningen är öppen från när sändningen startar kl. 15.00 fram till strax efter att det sista 
bidraget har framförts. 
 
Röstar gör du genom att ange en kod på menti.com och därefter väljer du ditt favortbidrag. 
Koden får du i direktsändningen och den kommer även att stå på 
https://www.vallentuna.se/funkis strax innan kl. 15.00. 
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Webbinarium ”Från vaggan till graven” 
Tid: måndagen den 30 november kl 18 
Plats:  Digitalt möte via Zoom, anmälan se nedan 

 

HUR SKA VI PÅ BÄSTA SÄTT SÄKRA VÅRA VUXNA BARNS FRAMTID? 

Det är många frågetecken längs livet kring hur man på bästa sätt som förälder och anhörig kan 
hjälpa sitt barn när det blir myndigt. Dessa frågetecken finns även senare i livet med åldrande 
föräldrar som är oroliga för sina vuxna barns välmående då de inte själva finns kvar i livet. Med 
detta webinarium vill vi försöka hjälpa er få svar på några av era funderingar. 

I samarbete med Riksförbundet FUB, FUB Stockholms län och Autism- och aspergerförbundet 
anordnar Autism- och aspergerföreningen Stockholms län en föreläsning om hur man som 
anhörig och förälder kan hjälpa sitt barn vid övergången till myndig och säkra ett gott liv även 
vid bortgång av sina åldrande föräldrar. 

 
Innehållet under kvällen 

När barnet fyller 18 år 

Maria Sivall, förbundsjurist på Autism- och aspergerförbundet kommer att prata om: 

- Vad ska man tänka på, före och efter myndighetsdagen. 

- Rättigheter och skyldigheter. 

 

Uppdraget god man 

Elin Molander, ombudsman och projektledare Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare. 

- Vad krävs för att få en god man. 

- Vad kan en god man hjälpa till med och inte. 

 

Familjestiftelser – en lösning på generationsväxlingens problem 

Per Åberg, familjestiftelseexpert 

- Vilka kan ha nytta av en familjestiftelse? 

- Vilka problem kan en familjestiftelse inte lösa? 

 

Att ta initiativ till en gruppbostad 

Eva Borgström, samordnare på riksförbundet FUB. 

- Hur förutsättningarna ser ut och vilka svårigheter som finns. 

 

Avslutning panelsamtal med 

Julia Henriksson (förbundsjurist Riksförbundet FUB) och Elin Molander (ombudsman 
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare) deltar. 

Moderator under kvällen är Mats Jansson, ombudsman på Autism-och Aspergerförbundet. 

 

ANMÄLAN SKER VIA: 

https://simplesignup.se/private_event/174395/9e329d85fd  
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Kurs för anhöriga i Anpassad IT 
 
Tid:  7-8 december 
Plats: Mora Folkhögskola 

Det nystartade kompetenscentret "IF och deltagande i det digitala 
samhället" anordnar sin första utbildning som riktar sig till anhöriga på 
Mora Folkhögskola den 7-8 december. 

Ta chansen att få prova hur digitala verktyg kan öka delaktighet och 
självständighet. 

Kursen är kostnadsfri och eftersom kursen ges som en kortkurs inom  
folkbildningen ger SPSM bidrag för kost och logi, resor samt förlorad  
arbetsinkomst. 

Mer information hittar du på Mora Folkhögskola. 

Länk till anmälan – Mora folkhögskola  
https://www.morafolkhogskola.se/kurs/if-och-deltagande-i-det-digitala-samhallet-for-anhoriga-7-
8-dec/  

 
 

Trubadurafton på Café Måsen i Åkersberga 
 

Tid:  Onsdag 9 december 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! 

 

 

Regelbundna aktiviteter som fortfarande pågår 
 

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  
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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 89 
eller tar du kontakt via mejl med jonas.sjolin@vallentuna.se  eller  
emelie.lindstrom-olsson@vallentuna.se  
 
OBS!  på grund av Corona regler får vi just nu inte vara fler än 30 deltagare  
i lokalen.  
 
 

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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Innebandy Åkersberga - söndagar 
Tid:  söndagar kl 11 till 12 
Plats:  Hall B, Österåkers sportcentrum, Hackstavägen 43 

Innebandy i Åkersberga för personer med funktionsvariation. 

Är du intresserad kan du kontakta Jennie eller Patrik Hedström på telefon  
070-499 09 05 eller på e-post jennie.rbv@hotmail.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  

De yngre har tagit paus för resten av terminen på grund av Corona. De äldre 
spelar utomhus om det inte blir väldigt dåligt väder. 

Kontaktperson: Gabrielle Wessel. 

Telefon kvällstid: 070-577 36 80  

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

 
 

Söndagspromenader med Inre Ringen 
Tid:  söndagar kl 13 till 15 
Plats:  Brännkyrkagatan 91 vid FUB Stockholms kansli, vid tunnelbana  

Gillar du att träffa kompisar, promenera och kanske lära dig något nytt om 
Stockholm? Då ska du komma med på FUB Inre ringens söndagspromenader! 

Vi startar söndagen den 1 november, och fortsätter varje söndag till och med 
den 20 december. 

Gruppen leds av Annika Lundin. Annika är Stockholmsguide och kommer att 
följa med och berätta spännande saker om Stockholms historia. 

Vi samlas utanför porten till Brännkyrkagatan 91 vid FUB Stockholms kansli, vid  
tunnelbana Zinkensdamm. Promenaden börjar kl. 13.00. Efteråt går vi till  
FUB Stockholms kansli och fikar och snackar om det vi tycker är viktigt.  
Vi avslutar kl 15.00. 

Deltagandet är kostnadsfritt och fikat kostar 10 kr. 

Föranmälan är obligatoriskt. Anmäl dig till Stefan Fagerström via  
info@fubstockholm.se  eller på telefon 0737 10 77 79 (det går bra att skicka ett  
sms också). 
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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 

 

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 

 

Ny film om coronaviruset  
 

Under hösten har fler smittats och coronapandemin har tagit ny fart 
i Sverige. 

Alla behöver hjälpa till att minska spridningen av coronaviruset. 
Riksförbundet FUB har varit med och gjort en ny film. Filmen 
”Information om coronaviruset” vänder sig till personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. 

– Vi som har IF vill också förstå, säger Anna Hildingsson, ordförande 
för Inre Ringen Sverige.  

– Många är oroliga och undrar varför allting är annorlunda. Men när vi  
förstår att coronapandemin är allvarlig, då vill vi hjälpa till att minska  
smittspridningen. Det kan vi göra när vi får bra information, som i den  
här filmen, säger Anna Hildingsson. 

– Att få information är en mänsklig rättighet, säger Christina Heilborn,  
FUB:s förbundssekreterare.  

Filmen ”Information om coronaviruset” har FUB gjort tillsammans med  
Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för samhällskydd och  
beredskap i samarbete med Folkhälsomyndighetern och Socialstyrelsen.  

Länk till filmen – Information om coronaviruset 
https://www.youtube.com/watch?v=psYBOsp5h6M&t=5s  

Länk till filmen (teckenspråkstolkad) – Information om coronaviruset 
https://www.youtube.com/watch?v=LNfhrlyFkG8  

Länk till filmen (syntolkad) – Information om coronaviruset 
https://www.youtube.com/watch?v=ty7_1GTukBU&t=1s  
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Promenader i Vallentuna 
Tid:  Alltid öppet 
Plats: Se länk 

Att komma ut på en promenad, i närhet till natur, kan ibland vara svårt. Särskilt 
om den ska vara tillgänglig ur framkomlighetssynpunkt. 

Här hittar du några tillgängliga promenadslingor i Vallentuna. De är av lite olika 
karaktär och vi hoppas att du oavsett hur du tar dig fram känner att någon av 
sträckorna kan passa dig. 

https://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/funktionsvariation/fritidsaktiviteter-
och-motesplatser/aktiviteter-och-handelser/tillgangliga-promenader/  

 

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 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 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 9.00-11.30 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 


