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LEDAREN

I regeringens budgetförslag finns det många 
positiva saker. Höjning av sjuk- och aktivitets-
ersättning  är ett av förslagen. Något som är på 
tiden. FUB har genom rapporten ”Fångad i 
fattigdom”, senast  uppdaterad 2021, påtalat att 
konkreta åtgärder behövs för att förbättra den 
ekonomiska situationen  för människor med 
intellektuell funktionsnedsättning. 
Flera gånger. Att det nu äntligen kommer som 
ett förslag är efterlängtat. 
Men hur bra kommer det att bli? 

Om man betänker att ersättningen inte följt 
löneökningarna i samhället är höjningen av 
garantinivån  med drygt 1000 kronor i månaden 
inte så hög. Det ligger också ett förslag att även 
taket i  bostadstillägget ska höjas. Men att detta 
skulle ge bättre livsvillkor och en bättre ekonomi 
känns inte  som en självklarhet. Det handlar ju 
inte bara om vilka inkomster individen har, utan 
även utgifter.

I september fattade regeringen beslut om en 
tioårig funktionshindersstrategi. 28 myndigheter 
ska  arbeta på ett likvärdigt sätt med fyra 
områden inom sina respektive samhällssektorer. 
Principen om universell utformning, befintliga 
brister i tillgängligheten, individuella stöd och 
lösningar för individens självständighet samt att 
förebygga och motverka diskriminering. 
Målet med detta är ett  mer jämlikt samhälle där 
människors bakgrund eller förutsättningar inte 
ska avgöra möjligheten i 
samhället.

Det är många bra tankar i denna strategi, men om 
de beslutsfattande människor som arbetar i 
kommunerna inte har kunskap om vad en 
funktionsnedsättning innebär för individen kan 
det ändå  inte bli jämlikt. Alla människor är 
individer och därmed inte lika. Media har 
rapporterat om insatser som avslås eller tas bort i 
hela vårt land. Det som beviljas i en kommun 
avslås i en annan. 
Är det  någonstans det skulle behövas en nationell 

plan så är det hur LSS-insatser ska utredas och 
lagen ska läsas. För att det ska bli jämlikt. Vilka 
insatser individen blir beviljad ska inte bero på 
var denne bor.Föräldrar ska inte behöva träda in 
för en nekad insats. Självständighet från 
föräldrarna är det första 
steget mot ett vuxenliv.

Pandemin har skapat ett större utanförskap och 
social isolering. Detta är något som myndigheter 
också uppmärksammat. Men när samhället inte 
fullföljer sitt uppdrag är det de anhöriga som får 
ta smällen. Ofta med egen ohälsa som resultat. 
Stressen i att mötas av oförståelse från besluts-
fattare tar hårt på människor som försöker få 
vardagen att fungera samtidigt som det egna 
barnets rättigheter ska hävdas och tillgodoses. 
Oavsett om barnet är minderårigt eller vuxet.

Insatser för att göra samhället mer jämlikt och 
för individers självständighet och delaktighet är 
viktiga insatser. Men anhöriga måste finnas med i 
tanken om det jämlika samhället. En beviljad 
insats är ett steg mot självständighetför individen 
som får den. 

Att vara självständig är en rättighet. En nekad 
insats eller en minskad lämpar över mer ansvar 
på föräldrarna. Att föräldrar har ett ansvar är 
ganska  klart, men i vilken utsträckning och under 
hur lång tid? 
Det är hög tid att definiera vad ”normalt
föräldraansvar” är.

De anhöriga får inte glömmas bort

Linda Hansen Grundel
FUB Värmland
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Ulla Tångring, Karin Karlsson och Kenth Martinsson på Stora 
torget i Karlstad. 

HSO Karlstad är ett samverkansorgan för handikapp-
föreningarna i Karlstad.  Idag är det 20-tal medlems-
föreningar som samverkar i olika funktionshinderfrågor mot 
politikerna i vår kommun. Där även FUB är medlem. 

HSO står för Hänsyn-samverkan-omsorg.
Vi från FUB försöker sprida vår kunskap till alla våra 
politiker och tjänstemän i alla våra sex kommuner och även 
värva fler medlemmar till vår förening. Ju fler vi är som kan 
påverka i vårt samhälle desto starkare blir vi. 

Med under dagen fanns representanter från FUB:s styrelse 
Kenth Martinsson, Sune Boss och vår ordförande Rose-Marie 
Abrahamsson. Föreningens kanslist Sofie Persson fanns med 
under hela dagen tillsammans med två trogna medlemmar 
inom FUB Ulla Tångring och Karin Karlsson. Dagen bjöd på 
många givande samtal med besökare som kom förbi.

Text och Foto: Sofie Persson

FUB Karlstad med omnejd 
deltog på HSO dagen



NYHETER

Projektet Gott liv som äldre, Seniorexpert
Nu har FUB Karlstad med omnejd äntligen 
startat upp en cirkelgrupp för att bli  
seniorexpert.

Träffarna sker en gång i veckan.

Man pratar bland annat om att åldras, hur 
kroppen ändras när man bli äldre och hur  man 
vill bo när man blir äldre. Gruppen kommer även 
göra en del studiebesök på några olika 
äldreboenden för att se hur det ser ut.

De ser också på film om kost och hälsa, hur man 
ska må bra när man blir äldre och  vilka 
fritidsaktiviteter man önskar.

Har du fyllt 50 år och har en lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning (IF) som också vill bli 
seniorexpert eller känner du någon som du tror 
vill vara med? 
Hör av dig till Sofie på FUB:s kansli på telefon 
070-605 26 20 eller mail info@fubkarlstad.se
Sofie är också en av ledarna på  utbildningen.

Det kostar ingenting att vara med.

Deltagarna i Inre Ringen, bakre raden från vänster, 
Lennart Björk handledare Inre Ringen, Susanne 
deltagare, Anne-Kristine deltagare, Sofie cirkelledare, 
Sven deltagare, Ulla deltagare  och Christina 
cirkelledare

Text & Foto: Sofie Persson

Länsdanser - Tidigast hösten 2022
Den 23 augusti hade FUB Värmland en träff om 
länsdanserna. Där beslutades det att inga 
länsdanser kommer arrangeras i höst eller våren 
2022. Detta med tanke på de restriktoner som 
fanns då.

Några veckor efter att vi haft vår länsdansträff 
lättade man på restriktionerna för musik, dans 
och idrottsevenemang. 

Trots lättade restriktioner har vi valt att låta 
beslutet från mötet stå fast. 

På mötet beslutades även att dansentrén på 100:- 
skall vara oförändrad. Många av våra besökare har 
inte så god ekonomi. Vi skall i dansprogrammet 
informera att alla skall betala entré. Även 
personal och ledsagare.

En ny länsdansträff är inplanerad till våren. 
Vi återkommer med mer infomration i nästa 
nummer med information om danser för 
sensommaren och hösten 2022.

 

Länsdans till Fernandoz i Holken
Text och foto: Markus Redman
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Fritidsknuten har haft invigning i de nya lokalena i 
Seniorernas Hus på Sundsta. Inre Ringen fick sig en 
rundtur några dagar innan invigningen skulle ske. 

På plats från Fritidsknuten var Snjezana Marjanovic 
och Fredrik Andersson. Även Annelie Karlsson som 
många känner igen kommer jobba här. 

Man kommer ha öppet två dagar i veckan. Måndagar 
och onsdag mellan fem och halv nio. Många av 
besökarna tycker att två dagar i veckan är för lite. De 
är övertygade om att det finns ett underlag och behov 
av att ha öppet fler dagar i veckan. Men med tanke på 
hur mycket lokalerna nyttjas i övrigt finns det 
dessvärre inte utrymme för detta. Men all verksamhet 
med Fritidsknuten behöver ju inte förläggas till 
Seniorernas hus. På detta vis skulle man kunna ha 
aktiviteter fler dagar i veckan. 

Det viktigaste med aktiviteterna vid Fritids-knuten är 
att de skall utgå från besökarnas önskemål i den mån 
det är möjligt. Som besöker kommer man känna igen 
sig i flera aktiviteter.  

Bland annat kommer man ha bingokvällar med 
"Kaggen”, olika quiz samt musik-framträndanden. 
Dessutom kommer även Hanna Ankarstrand att pyssla 
under temat "Återbruk".  

Fritidsknuten är öppen för dig som har en funktions-
nedsättning och har behov av extra stöd.  Du är 
välkommen från att du är 16 år. För att delta i 
verksamheten behöver du som besökare kunna 
ansvara för dig själv eller komma med en vuxen 
person eller en assistent. Det är viktigt att alla skall 
känna sig välkomna och delaktiga. 

Personalen hoppas på att besökarna skall trivas i den 
nya lokalerna. Det som är lite trist är att man inte fick 
ta med sig biljardbordet och dartspelet. Man förfogar 
över de flesta lokaler på nedre plan. På över plan finns 
rum där man kommer hålla i pyssel. Hiss finns för de 
som behöver använda detta. Stora scenen i salen är 
mycket lämplig vid olika musik och scen-
framträdanden. 

Text och foto: Markus Redman

Fritidsknuten i nya lokaler
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Festligt när Fritidsknuten nyinvigdes
Måndagen den 11 oktober var det invigning av Fridsknuten i 
Seniorernas Hus på Sundsta. Vädret denna dag var fantastiskt. Vid 
entrén hängde det ballonger. När jag kliver innan för dörren möts vi av 
leende och trevlig personal som hälsar oss välkomna. Mycket folk är 
redan  på plats och det känns som om detta kommer bli en kanonkväll.  

Denna dag bjuds det på smörgåstårta och cider som smakade 
underbart. En festlig stämning infann sig i lokalen. Ur högtalarna 
ljuder Lasse Stefanz till flera besökares glädje. Snjezana Marjanovic 
och Fredrik Andersson går upp på scenen och hälsar alla välkomna. 
De presenterar sig själva och verksamheten. På frågan om detta 
kommer bli bra får de ett rungande JA från besökarna. 

Fredrik hade satt ihop ett klurigt quiz. Härligt att gnugga geni-
knölarna lite. Det märktes att många var glada över at Fritidsknuten 
öppnat idag. Jag fick glädjen att träffa flera vänner som jag inte sett 
sen pandemin drog igång. Och många nya ansikten som jag inte sett 
tidigare. 

Klockan började dra dig mot stängningsdags. Det blev en trevlig kväll 
med c:a 60 glada besökare. Med ett leende på läpparna lämnar jag 
fritidsknuten för att ta bussen hem till Kristinehamn. Jag tror att 
detta kommer bli bra när man väl fått in rutiner för saker och ting.

Text och foto. Markus Redman  

Den 7 oktober arrangerade anhörig-konsulenterna i 
Karlstad kommun ”En kväll för anhöriga”.  Detta 
skedde på Arenan i Bibliotekshuset. Det gavs bland 
annat tips på smarta lösningar som gör vardagen 
enklare.  På bilden syns Kristina Hedkvist vid vårt 
informationsbord.

Text och foto: Martha Jansson

En kväll för anhöriga

FUB Karlstad med omnejd höll sitt årsmöte 
den 16 maj 2021. På grund av pandemin fick det 
hållas digitalt via Teams.

Den nya styrelsen består av följande personer: 
Ordförande Rose-Marie Abrahamsson,  
Vice ordförande Ester Wästlund, Kassör Sune Boss, 
samt Kristina Hedqvist, Martha Jansson, 
Lisa Lindström, Kenth Martinsson, Mariana Nilsson, 
Ulf Persson, Lena Rohdin och Ilona Svantesson.

Som revisorer valdes Per Hansson och 
Birgit Olsson med Lena Rohdin som ersättare.

Till ledamöter för FUB Värmlands styrelse valdes 
Sune Boss, Markus Redman  med Lena Rohdin som 
ersättare.

Text: Martha Jansson

Årsmöte FUB Karlstad med omnejd
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2021 startades en ny verksamhet som heter Lek 
och Lån. Den riktar sig till familjer i hela 
Värmland med barn och unga (0-20 år) med 
funktionsvariationer.

Genom Lek och Lån har familjen/vårdnadshavare 
möjlighet att låna hem anpassade lådor med olika 
teman. De är fullproppade med roliga och 
utvecklade leksaker, böcker, spel mm. I lådorna 
finns det även kommunikationskartor för de som 
behöver teckenhjälp för att kommunicera.

Lådorna bokas via hemsidan (www.lekochlan.se). 
De hämtas och lämnas i Karlstad, Molkom eller 
Kil. De lånas gratis under 14 dagar. Barn med 
funktionsvariationer kan behöva pedagogiska 
hjälpmedel och leksaker som är anpassade för att 
vara tillgängliga.

Det är tyvärr väldig dyrt för den enskilda familjen. 
Men om anpassade leksaker av hög kvalité kunde 
lånas, som böcker på ett bibliotek, fick fler chans 
att testa nytt och låta upptäckarglädjen blomma 
ut. Så föddes konceptet Lek och Lån.

Jessica Rammin är grundaren av Lek och Lån. 
Hon kunde starta verksamheten med hjälp av 
finansieringen från Regionen Värmland. Projektet 
drivs inom ramen för RBU Värmland och riktar 
sig barn och unga med funktionsvariationer och 
deras familjer. 

Jessica har själv en son med Downs Syndrom. 
Ända sedan han var liten har hon drömt om att 
starta en sådan här verksamhet.

RBU Värmland tilldelades projektmedel för Lek 
och Lån av Region Värmland. Lek och Lån riktar 
sig till familjer i Värmland med barn och unga 
med funktionsvariation.

Lek och Lån är ett samarbete av RBU Värmland, 
Svenska Downföreningen Värmland, ISSAC 
Sverige och författaren Malin Edgren.

Jessicas dröm blev verklighet
med projektet Lek & Lån



Det kommer starta upp kurser i 
Kristinehamn start 20/10
Arvika start 8/11

Kil, Munkfors, Säffle samt Karlstad

För mer information kontakta 
Helene Norman
Tel: 079 - 098 34 37
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Det blev  ett spännande samtal som lovar krafttag 
inför valet nästa år 2022. Det stora flertalet av  
våra personer med intellektuell funktions-
nedsättning röstar inte i  de allmänna valen. 

Deltagare var Bosse Dalmo (biträdande 
avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan) 
Lennart Björk (FUB) 
Anette Jäger (Studieförbundet Vuxenskolan)
Sandra Nätt, (funktionsrättsstrateg Region 
Värmland) Beatrice Högås, (Länsstyrelsen 
Värmland moderator). 

Politiska partier tillgängliggör inte heller sin 
politik genom t.ex. lättläst svenska. Även andra 
språksvaga grupper lämnas utanför när inte 
politiken görs tillgänglig. 

Studieförbundet Vuxenskolan har jobbat med två 
material, ”Att bli en lättläst politiker” och ”Mitt 
val” som båda syftar till att inkludera fler  och 
skapa förutsättningar för deltagande i våra 
demokratiska val. 

Förankra – fler ska ha kunskap om demokratin. 
Regeringen vidtar åtgärder för att skydda 
förtroendet för de demokratiska institutionerna 
och för att värna det demokratiska samtalet från 
hot och hat. Demokratin ska försvaras när den 

ifrågasätts. 
Från FUB och Inre Ringen kommer vi att arbeta 
på olika sätt för att våra medlemmar skall få 
kunskap om vad demokrati betyder. Våra 
medlemmar skall få kunskap om  hur valet går till. 
De politiska partierna måste kunna presentera 
sina program på lättläst svenska!

Vi skall arbeta för att våra medlemmar framför 
allt Inre Ringens medlemmar kan känna sig 
trygga när man bestämmer sig att rösta!

Vi måste komma ihåg att det finns inga funktions- 
hinder som hindrar oss att göra vår 
medborgerliga plikt att rösta!

Kom gärna med förslag och idéer, hur vi kan jobba 
med detta.  Jag Lennart Björk kommer att jobba 
för dessa tankar inför valet. 

Vill du komma i kontakt med Lennart ang dessa 
frågor så kan du göra det via telefon 
070-5276817 eller mailadress networker@live.se
Det går även bra att kontakta vårt kansli. 

Text: Lennart Björck

Givande lunchsamtal under 
Demokrativeckan i Värmland



FUB-PROFILEN

Vilken linje läser du?
Hotell, restaurang och bageri.

Trivs du i skolan?
Ja det gör jag.

Vad är roligast i skolan?
Att vara i köket och baka och laga 
mat!

Du bor nu på elevhem?
Ja. Jag flyttade dit när jag skulle börja 
skolan, denna termin. Fast jag bor 
bara där på veckorna. På  helgen är 
jag hemma hos min familj.

Varför har du valt att bo på 
elevhem?
För att inte behöva åka fram och 
tillbaka till Arvika varje dag.

Hur är det att bo på elevhem då?
Det är bra. Det är snäll personal. De 
följer till skolan varje morgon och 
möter upp varje  eftermiddag. Jag 
tränar också på att vara självständig 
när jag bor borta på veckorna.

Hur många är ni som bor på 
elevhemmet?
Vi är fem ungdomar som bor där. Och 
vi är kompisar. Vi kände inte alla 
varandra innan.

Vad brukar ni göra efter skolan?
Vi tar promenader och spelar spel. 
Och nu när allt öppnar igen kommer 
vi nog ha fler saker att  göra. Jag går 
till badhuset ibland.

Har ni bestämda dagar för olika 
aktiviteter?
Ja, jag städar mitt rum varje torsdag 
och den dagen har vi även lite mys på 
kvällen. Varje söndag har vi vecko-
möte när vi pratar om veckan som 
kommer och vad vi vill ha för mat. Nu 
kommer vi få börja hjälpa till med att 
laga maten igen. Det brukade de göra 
innan Covid. 

Hur bor ni då? Har ni eget rum?
Ja, jag har ett jättefint rum med 
balkong. Jag trivs jättebra i mitt rum

Tack till Alva för en fin intervju.

Text och foto: Linda Hansen Grundel 

Alva är 16 år och är ifrån Arvika. Hon har börjat på Tingvallagymnasiet i 
Karlstad denna termin. I denna intervjun vill hon dela med sig utav hur det är att 

bo på ett elevhem och att studera på annan ort. 

Nästa FUB-Profil
Känner du någon som vill vara FUB-Profilen till kommande nummer? 
Kontakta Sofie på kansliet för mer information. 
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FUB Sunne-Torsby bowlar vidare

FUB Filipstad-Storfors

Nu har vi startat upp den populära Bowlingen igen.
Bowlingen sker torsdagar kl 17.00 
Anmälan sker till Amanda Fredriksson på telefon 073 - 809 62 12.

”Psst... vi vill även slå en strike för att julbordet kommer att se lite 
annorlunda ut i år...”

Text och foto: Amanda Fredriksson

STYRLESEMÖTE
Vi har haft vårt första styrelsemöte 
sedan länge. Det känns mycket bra 
att komma igång igen.

PIZZAKVÄLL
Den 8 okotober bjöd föreningen alla
medlemmar på Pizzakväll. Många
slöt upp och det blev en trevlig kväll 
på restaurang La Strada. 

JULBORD
Lördagen den 27 november kl 14.00
bjuder vi in våra medlemmar till julbord
på Hotell Hertig Karl. Inbjudan kommer 
skickas ut i god tid innan.

TREVLIG HÖST
Vi önskar alla våra medlemmar och 
läsare en fortsatt trevlig höst. 



VÄRMLAND RUNT
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Det händer i Västra Värmland 



VÄRMLAND RUNT

Trevlig sommarträff i Kristinehamn

I början av augusti hade FUB Karlstad med 
omnejd en trevlig sommarträff vid Julinska Huset 
i Kristinehamn. 

Markus Redman hade gjort en klurig 
tipspromenad som vi började med. 
En  av frågorna handlade om vem som är 
ordförande i FUB Värmland. 

Efter tipspromenaden njöt vi i det fina vädret 
innan det blev tid för lite korv med bröd. 

Det var många som var glada att ses igen. Flera 
deltagare uttryckte  glädjen över att vi  har denna 

fina plats vid Julinska Huset där vi kan träffas och 
ha våra träffar.

Prisutdelning med fina vinster blev det som 
avslutning.  Det var  som vanligt ett stort 
prisbord. Alla som deltog fick med sig något hem. 

Tack till alla som deltog och hjälpte till. 
Tack även till daglig verksamhet/Julinska huset 
inom Kristinehamns Kommun för att vi får vara i 
er fina trädgård.

Text och foto: Markus Redman  

Uppskattat tårtkalas lockade i värmen
Det var många nya och gamla medlemmar som 
deltog på vårt populära tårtkalas i 
Mariebergsskogen.
Det var fint väder med sol och värme. Många av 
våra medlemmar åkte även en tur med tåget 
Konrad Höök.

Ett stort tack till alla medlemmar som kom 
och till alla ledare som var med och hjälpte till.

Text och Foto: Sofie Persson

Victoria Hallquist med sina assistenter
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Trevligt sommarläger i Glava
Äntligen kunde vi ordna lägerresor för våra 
medlemmar till fina Glava och FUB gården. 
I år blev det två stycken. 

Första gruppen dit måndag-onsdag. Andra gruppen 
åkte onsdag-fredag. Vi åt en gemensam lunch under 
onsdagen.

Första gruppen gick promenader, spelade spel. De 
besökte Arvika där de shoppade lite i affärer. Andra 
gruppen tog skogspromenader och plockade svamp. 
Det blev även ett besök på den lokala pizzerian  där 
de åt pizza och myste tillsammans i stugan.

Alla deltagare och ledare var mycket nöjda med resorna till Glava.

Tack till alla ledare som kunde följa med så att våra medlemmar kunde få åka på läger.
Tack även till våra sponsorer som gjort det möjligt för oss att genomföra flera av sommarens
aktiviteter. Längre fram i tidningen kan du läsa mer om vilka dessa sponsorer är.

Text & Foto: Sofie Persson

Ledare Jan och Ester. Deltagare Ellen, 
Ing-Marie, Karin och Peter

Info om gården
FUB Värmlands fritidsgård i Glava går att hyra 
när som helst under året.  På gården finns det 
11 sängplatser i 4 sovrum, vardagsrum, stort 
och fullt utrustat kök samt handikapptillgänglig  
dusch/WC. En stor, lättillgänglig veranda finns 
där man kan sitta och mysa och titta på den 
fantastiska utsikten.

Gården är lämplig både för enskilda personer, 
familjer och lägerverksamhet eller resor för 
dagcentra  och skolor/förskolor.

Priser
Medlem: 550 kr/dygn, veckopris: 2950 kr 
Icke medlem: 1095kr/dygn, veckopris: 5950 kr 
Städning av gården ingår inte i priset.

Bokning
Gården bokas via FUB Värmlands kansli, 

Tel: 054-15 26 51 alt 070 - 605 26 20 
Det går även bra att maila in din förfrågan 
om bokning till: info@fubkarlstad.se 

Hyr FUB-gården i Glava - En fantastisk miljö
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Årets Adventskalender
FUB Karlstad med omnejd kommer även 
i år att sälja julkalendrar.
Föreningen beställer 1000 kalendrar 
som vi behöver sälja. De kostar 20 kr st.

Det är fina vinster även i år. Bland annat 
presentkort där du kan handla på Bergvik 
köpcentrum, Centrum Karlstad och Ikea.

Hör av er till FUB:s kansli 070-605 26 20 
eller mejla info@fubkarlstad.se för beställning 
om ni vill köpa eller sälja.

För dig som vill sälja eller köpa men inte har möjlighet att hämta på vårt kansli,
Hör av er till Sofie så försöker vi ordna det på annat sätt.
I år går det också att betala kalendrarna via Swish.

LÄNET RUNT

Pysselgruppen startar 2022

Pysselgruppen i Karlstad planerar att starta upp sin 
verksamhet under början av nästa år 2022.
Vi kommer skicka ut information när vi kan börja 
träffas igen.

Vid frågor kontakta kansliet 070-605 26 20, 
054-15 26 51 info@fubkarlstad.se

Hälsningar från Karin och Eva
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FUB Karlstad med omnejd bjuder in dig som är 
anhörig till en träff med FUB:s förbundsjurist 
Nina Alander. Tanken är att ni som anhörig ska få 
möjlighet att  ställa frågor och samtala kring 
ställföreträdarskap.

När: Tisdagen den 15 februari kl. 17.00-19.00 
Var: FUB lokalen, Norra kyrkogatan 4 

För anmälan och om ni vill ställa frågor i förväg 
går det bra att kontakta FUB:s kansli på telefon 
070-605 26 20 eller mejl info@fubkarlstad.se

Anhörigträff hos
FUB Karlstad med omnejd

Text: Sofie Persson Foto: Linnea Bengtsson

Fritidsgård öppnar i Kristinehmn

Nu har Kristinehamns Kommun öppnat upp 
Fritidsgården i Juhlinska huset. 
Den har varit stängd på grund av pandemin. 

Den är öppen fredagar ojämna veckor mellan 
kliockan 18.00 - 20.00

Den är till för alla unga med funktionsvariation. 
Juhlinska huset ligger på  Nya kyrkogatan 4 
i centrala Kristinehamn. Åldersgräns är 12-17 år. 
Ledsagare eller avlösare får följa med inom ramen 
för beviljade timmar. 



Regnbågsveckan, är en återkommande vecka i 
Årjängs kommun som handlar om människors 
lika värde. FUB Västra Värmland har deltagit med 
någon form av aktivitet under några år.

I år hade vi bjudet in gruppen ALOBIS från 
Karlstad.

Berit Nyqvist Cech startade gruppen för 25 år sen 
som en forskningsgrupp på Karlstad Universitet 
för att göra personer med intellektuell 
funktionsnedsättning medvetna om sina 
kunskaper för att kunna växa som människor och 
delta i samhället på sina egna villkor. ALOBIS 
betyder Att Leva Och Bo I Samhället.

Till Årjäng kom det 5 personer, Berit, Laila, Per, 
Karin och Sara. De har träffats under många år 
och diskuterat frågor som är viktiga för dem. Att 
kunna prata om viktiga frågor och våga lätta sitt 
hjärta och våga säga det man menar tar tid.
Frågor som tagits upp och utvecklats är: 
Vem är jag? Vilken kunskap har jag? Vad vill jag? 
Vad förväntar jag mig?

De har rest och föreläst om sitt arbete i gruppen. 
De har bl.a varit i riksdagen, besökt dagcenter i 
Hamar och Sandviken och i Berlin.

Hos oss i Årjäng föreläste de om sitt arbete på 
förmiddagen och på eftermiddagen var det 
workshop med deltagare från daglig verksamhet.

Frågor som kom upp på workshopen var 
mobbning, hur man får kompisar och hur blir 
man lyssnad på. Det är viktigt för alla människor 
att få bra livsvillkor och en begriplig tillvaro.

Text och Foto: Annakarin Snahr

LÄNET RUNT

Lyssna, det är viktigt för mig!

FUB SÄFFLE
På grund av pandemin har man inom FUB-föreningen inte haft några 
aktiviteter på ett bra tag.

På Olstorps boende har det varit bra hela tiden med arrangemang enligt 
restriktioner. Där jobbar en underbar personal som verkligen ställt upp 
på de boende. 

En kväll bjöds Dan Johansson in som känner medlemmarna väl. 
Han spelade och sjöng önskelåtar. Flera sjöng med och hade det trevligt. 
Naturligtvis blev det även fika . Andra helgen i oktober bjöds det på mer 
musik. Det serverades  korv med bröd och mos. Tomas Schyman och 
Charlotte Johansson  var inte sena att ta sig en dansrunda. Så mysigt så. 

Text och foto: Kajsa Gunnarsdotter
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Information från kansliet

Kansliet hittar du på Norra Kyrkogatan 4 i Karlstad
 öppettider:  måndag - fredag 10.00 - 15.00

Vill du kontakta kansliet?
Ring: 054 - 15 26 51, 070-605 26 20 

eller mejl: info@fubkarlstad.se

Vid besök på kansliet. Ring gärna Sofie Persson innan. 

Vi behöver era mejladresser 

Mycket av den information vi skickar ut 
till våra medlemmar och våra

förtroendevalda skickas via e-post. 

Detta för att undvika dyra kostnader 
med postala utskick, men också för att 

det går fortare att få ut information.

Hör av er om ni inte får mejl eller post 
från oss på adress info@fubkarlstad.se

Kansliet når du på 
Telefon 054 - 15 26 51
Mobil: 070 - 605 26 20  
E-post: info@fubkarlstad.se

Adressändring till FUB

Har du flyttat eller tänker du flytta?
Glöm inte att göra en adressändring till 
oss på FUB Kansliet. Detta för att du 
i fortsättningen skall få 
post från oss. 

Vill du hedra minnet av någon som avlidit?

Ring direkt till FUB Karlstad med omnejd
 

Tel: 054-15 26 51.  

Betala in valfritt belopp
 (minst 100 kr) på Pg 542384-3

Sedan sänder vi en kondoleans till 
begravningsbyrån.

Vi tar inga administrativa avgifter, 
utan beloppet går oavkortat till 

FUB Karlstad med omnejds verksamhet.

Kondoleanser

Stöd gärna FUB Karlstad med omnejd - Köp en Sverigelott!

Vill du köpa eller sälja lotter? 
Kontakta kansliet, tel: 054 - 15 26 51 Åldersgräns 18 år, stodlinjen.se

Stort tack!
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Regler:
• Man spelar alltid dubbel (på den vanliga banan, 10×20 m).
• Poängräkning är samma som tennis.
• Linjerna på planen används endast vid serve.
• Serve ska slås underhands och studsa i motspelarnas serveruta.
• Serve får studsa upp i glasväggen men om den studsar i galler är 
den felaktig.
• Man har två servar på sig.
• Om bollen går direkt i motspelarnas vägg så räknas den som ute. 
Innan bollen tar i motspelarens vägg så måste den studsa i marken.
• Man får spela volley (inte på serve), halvvolley eller låta bollen 
studsa på glas/gallervägg.
• Man får även slå bollen på sin egen glasvägg för att få över den till 
motspelarnas planhalva.
• Man får inte slå bollen i gallret på sin egen sida. 
• Poängräkning i padel är precis som tennis. Man spelar bäst av 3 
eller 5 set och i varje set gäller det att vinna 6 game.
• I ett game räknar man poäng på följande sätt: 0, 15, 30, 40, game. 
Om ställningen är 40-40 så måste man vinna med två poäng för att 
gamet ska avgöras.
• I ett set gäller det att komma först till 6 vunna game. Om 
ställningen däremot blir 5-5 så spelar man till 7 vunna game. Om 
ställningen blir 6-6 så spelar man ett avgörande game, kallat 
tiebreak. Tiebreak spelas först till 7 vunna poäng, där man också 
måste vinna med minst två poäng.

Vilken utrustning behövs?
Nu när du vet vad Padel är så är det dags att visa dig vilken 
utrustning du behöver för att spela spelet. 
Utrustningen du behöver för att spela en padelmatch är 
Padelracketar, paddelskor, en padelboll och en padelplan.

Börja spela Padel - Bra motionsform

Först 1974 utformades spelet enligt 
de principer och regler som gäller i 
dag, administrerade av 
Internationella padelförbundet
 (grundat 1991). 

Världsmästerskap i padel 
arrangerades första gången 1992 
och har sedan dess spelats vart 

Historik om sporten

Färjestadspelaren Fabian Zetterlund

Padel är en sport som blivit populär på senare tid.
Vi har tagit reda på vad padel är för något.

Text: Isak Dahlgren i samarbete med daglig verksamhet på 
Ventilgatan Karlstad

Hur spelar man?
En serve i Padel ska alltid slås underhands och bollen ska slås i eller under midjehöjd. 
Istället för att kasta upp bollen, som man gör i tennis, ska man i padel studsa bollen i marken. Studsen ska 
vara bakom egen servruta samt mellan mittlinjen och sidoväggen. 
Fötter och kropp ska vara på rätt sida, dvs servesidan
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SYLT

Knep Knåp  &

Ordflätan
Skriv in alla bokstäverna till de vågräta orden.
När du gjort det kommer du få ett ord i de
vågräta gula rutorna. 
Ledtråd: Något som kan vara bra att ha
på hösten men även andra tider på året
beroende på väderlek.  

Finn Fem Fel
Dessa bilder ser ut att vara likadana.
Men det är dom inte. Kan du se vilka
saker som inte finns med på nedersta
bilden? 

Minnestest
Studera bilden noga i c:a 30 sekunder.
Täck sedan över bilden med något eller
vänd sida. Försök nu att komma i håg så
många saker som möjligt. Ett poäng för
varje sak som du kan komma i håg. 
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AVS: FUB Värmland

Norra Kyrkogatan 4

652 24 Karlstad

Markus Redman

Markus Redman
FUB Karlstad med omnejd

Alla har vi drömmar på något sätt. Det kan vara 
saker vi vill göra eller uppnå i livet. Det kan vara 
att flytta till egen lägenhet, börja sjunga i kör 
eller resa till någon speciell plats. Beroende på 
vem man frågar får man olika svar.

Ända sen jag var liten har jag tyckt om att skriva 
och rita. Även om jag inte är bra på att rita så 
gillade jag ämnet bild i skolan. 

I grundskolan gjorde jag en egen tidning om 
dansband. Den gjordes i fyra exemplar. Mina 
kompisar som gillade dansband fick ett varsitt 
exemplar.  

När det var dags för praktik gjorde jag den på  
Nya Kristinehamns Posten. Där fick jag se hur 
man på den tiden gjorde en modern dagstidning. 
Utvecklingen har sedan gått i ransande fart. 

Så när jag fick förfrågan om att ta hand om vårt 
medlemsblad så var det en liten dröm som 
förverkligades. 

Att svara ja på frågan om att ta hand om 
medlems-bladet var enkelt. Jag visste ju vilka 
underbara "arbetskamrater" jag skulle få. Det vill 
säga alla er underbara medlemmar. 
Och som jag sagt tidigare, men som tål att  
upprepas  sä är detta ett lagarbete.  
Det är vi tillsammans som gör denna tidning. 

Det är viktigt att ha drömmar. Att tro på sig själv 
för att uppnå sina drömmar. Att ha något att se 
fram emot eller att sträva efter. Under pandemin 
tror jag många fått drömmar. Det kan vara 
drömmar om att göra något man inte kunnat göra 
under pandemin. 

För att uppnå sina drömmar kan man ibland 
behöva hjälp. Det kan vara hjälp från släkt 
personal, assistent eller vänner. Även vi på FUB 
kan vara till hjälp och stöd när du vill uppnå dina 
drömmar.

Har du något som du drömmer om? 
Eller har du gjort något som du drömt om länge? 
Skriv gärna till oss och berätta. 

BAKSIDAN

Tro på dig själv och lev din dröm


