
 

 

  

 
 
 
 

 1 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
Hej alla, 

Här kommer en sommarhälsning med information från oss i FUB Södra Roslagen.  
Vi hoppas alla att de värsta problemen med Corona skall försvinna under sommaren så 
att vi kan börja träffas igen.  
Boka därför in FUBs Sensommarfest i Danderyd den 11 september. 

Jörgen Johansson 
Ordförande i FUB i Södra Roslagen 

 
Du kan alltid hitta mer och nyare information på vår hemsida 

www.fub.se/sodra-roslagen 
 
 

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 11 
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Aktiviteter framöver 
Kom och prova golf 

Tid:  Lördag 19 juni kl 10 till 12 
Plats: Danderyds Golfklubb, Edsbergsvägen 2, Danderyd 

Få en introduktion till golfen och prova på att spela – helt kostnadsfritt.  

Du mellan 10-21 år är varmt välkommen till Danderyds Golfklubb. En 
erfaren golfinstruktör med sina medhjälpare instruerar och hjälper dig att 
komma igång. Golfklubbor och bollar får du låna. 

Om vi blir många så delar vi upp i mindre grupper. 

Ta på dig kläder efter väder och en tröja eller jacka som du lätt kan röra  
dig i samt en vattenflaska och gärna gymnastikskor på fötterna. 

Anmäla dig/er till ann.epstein@danderyd.se Det finns platser kvar. 

Uppge, i anmälan, om du sitter i rullstol. 

Har du frågor angående golfen är du välkommen att höra av dig till  
Fredrik Englund fredrik.englund@telia.com eller 076-873 88 97 

Denna aktivitet arrangeras för barn och ungdomar, med någon form av  
funktionsnedsättning av Danderyds Golfklubb tillsammans med  
kommunerna Danderyd, Täby och Vallentuna. 
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Simskola i Vallentuna 
Tid:  Vecka 24 till 32 (från nu till 13 augusti) 
Plats: Kvarnbadet, Kyrkvägen i Vallentuna 

Täby Sim bedriver sommarsimskola på Kvarnbadet. Simskolan är främst 
öppen för personer i behov av sim inlärning. Under perioden finns det också 
möjlighet att boka privatlektioner för barn, ungdomar och vuxna. De 
kurstillfällena är måndag - fredag under två veckor - 10 gånger. Välutbildade 
simlärare leder verksamheten på plats och hjälper med råd och tips. 

Pris: Deltagarna som är mantalsskrivna i Vallentuna subventioneras med  
425:-/kurs. För mer information och för guide till bokning:   
https://www.tabysim.se/var-verksamhet/simskola/taby/kvarnbadet-vallentuna/ 

Inträde till Kvarnbadet 30:-/tillfälle ingår. Grupperna samlas vid  
undervisningsbassängen, där finns en särskild gräsmatta för simskolan.  
Deltagarna ska ha torra badkläder och eventuellt badrock eller liknande  
beroende på väder. Välkomna! 

 
 

Fika i Täby 
Tid:  Från vecka 25 (21 juni) 
Plats: Olika kyrkor i Täby 

Täby församling anordnar sommarcafé – dit alla är välkomna och där man kan 
köpa fika för en billig penning. Det kan vara mysigt att besöka. 

Följande tider gäller: 

Måndagar 10-12 Lindgården vid Täby kyrka  

Tisdagar 10-12 i Tibble kyrka 

Torsdagar 13-15 i Gribbylunds kapell. 

 
 

Sommardisco på Klubb Cosmos i Vallentuna 

Tid:  Tisdag 22 juni kl. 16 till 21 
Plats: Gymnasievägen 4 (MEGA), Vallentuna 

Vi firar in sommaren med dans, lekar och tävlingar. Vi bjuder på saft och 
popcorn och du bjuder på det goda humöret! 

På grund av Corona restriktioner får vi inte vara hur många som helst så du 
måste anmäla att du vill komma. Det gör du via 
www.facebook.com/KlubbCosmos eller till personalen genom att ringa 

08-587 851 89 eller mejla Anette.fahlcrantz@vallentuna.se . 
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Kanot på Klubb Cosmos i Vallentuna 

Tid:  Tisdag 29 juni kl. 11 till 18 samt tisdag 6 juli samma tid 
Plats: I närheten av Kvarnbadet i Vallentuna 

Klubb Cosmos har lånat kanoter och de kommer att tillbringa dagen runt 
Kvarnbadet. Om det är ösregn ställs det in. 

För att följa vad som händer på Klubb Cosmos och vad de hittar på beroende 
av vädret tittar du in på www.facebook.com/KlubbCosmos  

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

Det går alltid att ringa 08- 587 851 89. Den telefonen tas med när de flyttar ut  
verksamheten och i veckorna kan man alltid prata med någon fritidsledare som  
kan svara på de flesta frågor. 

 
 

Final i Funkisfestivalen 

Tid:  Måndag 23 augusti, klockslag ej klart 
Plats: Ej bestämt om det blir digitalt eller ej 

Föreningen Funkisglädje som ordnar Funkisfestivalen har bokat lokaler för 
finalen den 23 augusti 2021. Om det blir digitalt, live eller en blandning av de 
två, får framtiden utvisa. Boka in datumet redan nu! 

Vallentuna kommer att representeras av Isabella Olofsson som sjunger låten 
"En säng av rosor". 

Täby representeras av Clara Westman som sjunger ”Jag satsar allt” 

Två tjejer att heja på i år alltså! 

Här kan du se förra årets final på Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=EjtVNt1jwXU  

(Själva tävlingen börjar 25 minuter in i filmen) 

 
 

Sen-Sommarfest 

Tid:  Lördag 11 september, klockan 17 till 20 
Plats: Danderydsgården, Noragårdsvägen 27, Danderyd 

Nu tror vi att vi verkligen kan ha vår efterlängtade fest. Som vanligt är det 
gratis och föreningen bjuder på något ätbart. 

För underhållning står Totoo trollkarl och artister från Funkisfestivalen samt 
disco där du kan önska egna favoritlåtar. 

Anmälan senast 25 augusti till Ann Sjölander, på telefon 070-888 53 16 eller 
ann.sjolander@sodraroslagen.fub.se  

Mer information finns i inbjudan på sidan 10 
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Information, nyheter och debatt 
 
 

Enkät för personer med IF om coronapandemin 
Dags att svara på årets viktigaste enkät! 

Du som har intellektuell funktionsnedsättning (IF), var med och svara på 
frågor om coronapandemin. 

Riksförbundet FUB och Inre Ringen Sverige vill veta så mycket som 
möjligt om hur vardagen för personer med IF har påverkats av 
coronapandemin. 

Frågorna är uppdelade på två delar: 

• tiden innan det fanns möjlighet att vaccinera sig 
• tiden efter det fanns möjlighet att vaccinera sig 

Här hittar du enkäten: https://datatovalue.se/fub-corona-2021  

Du kan också få enkäten på papper. Kontakta i så fall Judith Timoney på riksförbundets 
kansli: judith.timoney@fub.se  telefon 08 508 866 23 

 
 
 

Gratis utegyminstruktör för små grupper 
Ännu finns det möjlighet att boka instruktör och lära sig hur man på 
ett roligt och säkert sätt tränar på ett utegym. Glöm inte att tipsa ditt 
boende eller din dagliga verksamhet. Man kan också gå samman 
några stycken och boka. Det finns fortfarande några tillfällen kvar. 

Mer information finns på sidan 9. 

Här hittar du mer information på nätet:  
https://www.fub.se/lokal/fub-sodra-roslagen/nyheter/trana-i-liten-grupp-pa-utegym/ 
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Hittaut i Österåker 
Hittaut-kartan skickades ut till alla Österåkersbor tillsammans med 
tidningen kanalen under vecka 17, 2021. Kartan finn även att hämta i 
Alceahuset (Hackstavägen 22) och på Österåkers bibliotek i 
Åkersberga centrum. Sedan är det bara att ut och leta checkpoints. 

Om du vill registrera vilka checkpoints du hittat eller använda en digital 
karta får du ladda ner appen hittaut.nu som finna där du normalt 
laddar ner appar. Där registrerar du helt kostnadsfritt ett konto. Sedan tar  
du med kartan (fysiskt eller digitalt) på promenaden, cykelturen eller  
löprundan och letar checkpoints med olika svårighetsgrad. Vid varje  
checkpoint finns en bokstavskod som du kan registrera på ditt konto.  

Tillgänglighet 

Tillgänglighetsanpassade kontroller som går att nå på hjul är märkta med  
en hjulsymbol. Dessa kontroller är placerade längs asfalterade eller hårt  
packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med till exempel  
barnvagn, rullstol, permobil, rullator eller cykel. 

Mer information finns på sidan 10. 

Här hittar du mer information på nätet:  
https://www.fub.se/lokal/fub-sodra-roslagen/nyheter/trana-i-liten-grupp-pa-utegym/ 
 
 
 

Försäkringskassan hotar rätten till privatliv 
– Vi häpnar, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. 

Sedan länge har FUB påpekat att Försäkringskassan måste bli mycket bättre 
på att upptäcka ekonomisk brottslighet i socialförsäkringssystemet. Men det 
tänkta förslaget innebär i praktiken att en svensk myndighet ges rätt att GPS-
övervaka enskilda personer enbart på grund av deras funktionsnedsättning. 

Försäkringskassans nationella försäkringssamordnare Linus Nordenskär 
berättade om förslaget i Sveriges Radios program Kaliber där han förklarade att  
övervakningen är tänkt att säkerställa att assistansanvändare och personliga  
assistenter är på samma plats och därmed förhindra fusk. 

Sedan länge har FUB påpekat att Försäkringskassan måste bli mycket bättre på  
att upptäcka ekonomisk brottslighet i socialförsäkringssystemet. Men det tänkta  
förslaget innebär i praktiken att en svensk myndighet ges rätt att GPS-övervaka  
enskilda personer enbart på grund av deras funktionsnedsättning. 

Mer info finns här: 
https://www.fub.se/lokal/fub-sodra-roslagen/nyheter/forsakringskassan-hotar-ratten-till-privatliv/  
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Missa inte all träning på nätet 
Vi har tidigare skrivit om bloggen Fritid i gruppbostad. Än en gång vill jag 
påminna om vilken guldgruva den är. 

Här kan du få många olika träningstips: 
https://gruppbostadfritid.wordpress.com/2020/09/01/trana/  

Vissa av tipsen gäller bara om man bor i Stockholm men väldigt mycket är 
tillgängligt var man än bor. 

• Vad sägs om gympa till ABBA musik. 
• Träna Fit 5 med Special Olympics 
• Hitta parasportföreningar i Stockholms län 

Sedan finns förstås allt annat som kan vara roligt att göra på fritiden 

Här är länken till bloggen: https://gruppbostadfritid.wordpress.com/  
 
 
 

Glädjeruset - loppet där alla är välkomna 
Var som helst 

När som helst mellan 22 augusti och 22 september 

Glädjeruset är en folkfest där alla är välkomna. Glädjeruset handlar inte om 
resultat utan om glädjen i att röra sig och att vara en del i en gemenskap. I år 
är loppet virtuellt och genomförs var man vill och när man vill mellan 22 
augusti och 22 september. 

 
 
Här finns mer information:  
https://www.fub.se/lokal/fub-sodra-roslagen/nyheter/gladjeruset-loppet-dar-alla-ar-valkomna/  

 
 
 

Sommaröppet i Vallentuna 
Både Klubb Cosmos och Träffpunkten har aktiviteter under 
sommaren.  

 
Mer info finns här:  
https://www.fub.se/lokal/fub-sodra-roslagen/fritid-i-sodra-roslagen/  
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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: 
Lottie Skarstedt, telefon 08-540 815 97, lottie.skarstedt@osteraker.se   
  



 

 

 

 

Träna i liten grupp vid utegym! 

Plats: Vid lämpligt utegym i någon av våra kommuner 

Tid: Efter överenskommelse 

Kostnad: Gratis för max två tillfällen 

 

Kom och känn glädjen i att röra på sig! 

Vi träffas på ett utegym och börjar med glädjefylld 

uppvärmning innan vi testar på några av redskapen på 

gymmet. Jag som heter Jenny 

kommer vara med och visa. Vi 

avslutar träningspasset med stretch 

och nedvarvning. 

Ring eller maila mig så bokar vi in 

den dag och plats som passar er. 

Jag ser redan fram emot att träffa 

er!! 

Soliga hälsningar från Jenny  

jenny.kow@hotmail.com 

eller telefon 070-483 99 11 

PS Bokas gruppvis 



Kom och prova en härlig utomhussport!  
 
Få en introduktion till golfen och prova på att spela – helt kostnadsfritt. 
 
Den 19 juni är du mellan 10-21 år, varmt 
välkommen till Danderyds Golfklubb. En 
erfaren golfinstruktör med sina medhjälpa-
re instruerar och hjälper dig att komma 
igång. Golfklubbor och bollar får du låna. 
 
Vi håller på mellan klockan 10:00 och 12:00. 
Du är med så länge du vill och orkar. 
 
Om vi blir många så delar vi upp i mindre 
grupper. 
 
Ta på dig kläder efter väder och en tröja 
eller jacka som du lätt kan röra dig i. samt en vattenflaska och gärna gymnastikskor på fötterna.  
 
Anmäla dig/er senast fredagen den 5 juni till ann.epstein@danderyd.se.  
Uppge, i anmälan, om du sitter i rullstol.  
 
Har du frågor angående golfen är du välkommen att höra av dig till Fredrik Englund  
fredrik.englund@telia.com eller 0768 -738897  
 
  
Varmt Välkommen till Edsbergsvägen 2, Danderyd 
 
Fredrik, Danderyds Golfklubb 
Ann -  Danderyd, Eva - Täby och Annika - Vallentuna  
 
Denna aktivitet arrangeras för barn och ungdomar, med någon form av funktionsnedsättning.   

Paragolf 
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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 


