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JUBILEUM – 25  ÅR  OCH  100  MEDLEMSNYTT

För 25 år sedan bestämde styrelsen att vi skulle ge ut ett medlemsblad 4 gånger
per år. Vårt första Medlemsnytt var en A4-sida där vi hade klippt och klistrat in
bilder. Tekniken har utvecklats och idag kan vi presentera ett MEDLEMSNYTT
i färg med foton och länkar till olika artiklar på webben.

Nu  kör  vi  vidare  mot  nya  utmaningar och  förhoppningsvis  ett  ännu  bättre
MEDLEMSNYTT som speglar verkligheten i våra kommuner och Regionen. 

SISTA  LÄNSDANSEN   I   VÄXJÖPARKEN

Lördagen den 21 januari 2017 blir en sorgens dag för
våra Länsdanser. Det blir den absolut sista länsdansen
i Växjöparken. Dagen till ära så börjar vi klockan 15
och kör fram till 18. OBS ! - Den ändrade tiden. !!!
Alla  kommer  att  få  en  minnessak  dagen  till  ära.
Utöver  detta  så  har  vi  ett  jättefint  lotteri  på  alla
personer  med  funktionsnedsättnings  kvitton.  Det  är
vinst på varannat kvitto. I det  gula pappret hittar du
allt om dansen. Det är SANNEX som spelar.

JULFEST  8  JANUARI  2017  -  MEDLEMSFÖRMÅN

Vår traditionella julfest är årets första Medlemsförmån.
Vi håller till i Växjöparken som vanligt. Vi börjar med
lite fika och dans kring granen. KLIPPAN säljer lotter
och alla pengarna går till vännerna i Tuzla. Det brukar
alltid vara fina vinster och många. 
Vi avslutar ätandet med gröt och smörgås. Sedan är det
dags att motionera av sig lite på dansgolvet. Du hittar
allt om julfesten i det bifogade röda pappret. Vi ses !!!???

ÅRSMÖTE  DEN  26  FEBRUARI

Vårt  årsmöte  har vi  på  Vallhagen  den  26  februari
klockan  14.  Det  blir  sedvanliga  årsmötesförhand-
lingar med val och olika informationer. Du hittar allt
om årsmötet i  det  bifogade  vita pappret. Du är som
alltid välkommen.                                                  



MANIFESTATION  OM  LSS  OCH  ASSISTANSEN

Lördagen den 3 december på internationella funktionshinder-
rörelsens dag var det  manifestationer runt  om i  landet.  Vi
hade ingen i Kronobergs län. Vi åkte till Kalmar och deltog i
deras manifestation. Det är mycket prat nu om LSS men liten
verkstad. Vi väntar på snabbutredningen om några domar i
högsta förvaltningsdomstolen. - Den skall komma innan jul.
Om utredningen blir positiv för oss så kan det bli lagändringar och och en bättre
skrivning i regeringens brev till försäkringskassan. I annat fall får vi vänta till
hösten 2018 då den stora utredningen skall vara klar. HÅLL UT  !!!

ULLAREDSRESAN  -  MEDLEMSFÖRMÅN

Vår tredje medlemsförmån år 2016 var shoppingresan till Ullared. Alla FUB:are
i länet och deras tjänstgörande personal var inbjudna. Vi fyllde en stor buss från
Ramkvilla.  Det  blev  en  lyckad  dag  i  Ullared.  Resan  gav  mersmak  så  vi
återkommer med en ny Medlemsresa någonstans under 2017. Har du förslag så
hör av dig till någon i styrelsen. 

BOKMÄSSAN – LL  DEN  18  OKTOBER

”Tänd  Läslampan” var  temat  på  årets  Lättlästa  Bok-
mässa,  som  var  den  18  oktober  på  Stadsbiblioteket  i
Växjö. Eftersom vi var på ett bibliotek så blev innehållet
lite annorlunda. Det kom drygt 500 personer under dagen.
Såväl besökare som utställare och föreläsare tyckte att det
var en trevlig dag med många intressanta inslag. 
Vi planerar redan nu för nästa Bokmässa som är den  16
oktober 2018.

MÖJLIGHETERNAS  DAG  9  NOVEMBER

En  mötesplats  där  vi  visade  möjligheter  för  personer  med  olika  funktions-
nedsättningar.  Möjligheternas  dag  var öppen för alla.  Man kunde  lyssna  på
föreläsningar om till  exempel  hjälpmedel,  serviceresor,  anhörigstöd,  stöd  vid
studier m m. Titta på utställningar och träffa representanter från föreningsliv
och arrangörer. Vi i FUB pratade om vårt medlemsstöd och UNIK Försäkringar.
Det blev en bra eftermiddag o kväll tyckte alla. Det kom drygt 200 besökande.

SOCIALPSYKRIATRIN  I  VÄXJÖ
Växjö kommun har beslutat att från och med 2017 01 01 samla ansvaret för
socialpsykiatrin  under Nämnden Arbete  och Välfärd.  Alla  berörda verksam-
heter och berörda personer är nu informerade om vad som gäller framöver.
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1956  KLUBBEN – EN  LOKAL  SPONSRING
Riksförbundet  har  tagit  fram  ett  nytt  sätt  att
sponsra FUB.  Kostnaden är 1.956:-  per år.  För
detta får företaget sin logga i tidningen UNIK och
på FUBs hemsida. De får ett diplom och en pin.

Du  kan  kolla  med  din  arbetsgivare,  din  lokala
affär, ditt reseföretag eller vad du nu kan komma
på.  Blir  någon intresserad  så  kontakta  någon i
vår  styrelse  så  vi  kan  fixa  ”medlemskapet”  i
klubben.  År 1956  bildades  Riksförbundet  FUB.
Är du intresserad av mer information så kolla på
FUBs hemsida http://www.fub.se/1956-klubben .

SAMVERKAN  I  ALVESTA  KOMMUN 

Den 14 november träffade vi omsorgsförvaltningen, för att reda ut bland annat
hur vi skall umgås framöver samt hur vi kan förbättra möjligheterna att deltaga
i fritidsaktiviteterna. Vi var överens om att kommunen måste skärpa till sig för
att kunna leva upp till sina skyldigheter gentemot oss. Vi utlovades en samver-
kansorganisation där vi kommer med tidigt i beslutsprocessen. Vår ambition är
att få bort de värsta avarterna i kommunens vägledningar.

Fritiden har länge varit en het potatis i kommunen. Möjligheten att deltaga i de
olika  aktiviteterna  skall  nu  vara  säkrade.  Det  utlovades  att  om  någon  vill
deltaga i en aktivitet så fixar kommunen personal som kan följa med. Det är
alltså läge att kolla om de klarar av detta. Vi ser fram emot resultatet.

JOBBET  I  CENTRUM

Jobbet i Centrum år 2016 går mot sitt slut. Det
är en aktivitet kvar. Det blir ”Sus och Dus och
Lucialjus”  i  Domkyrkan  den  15  december
klockan 13.30 – 15.00. Domkyrkan bjuder på
lussekatt. Välkommen till en festlig stund.

SÄRVUX  I  LESSEBO  KOMMUN
Särvux  i  Lessebo  har  gjort  en  spännande
film om stölden på Gåtahults Bibliotek. Du
hittar  filmen  på  länken  här  nedan.  Bra
jobbat i Lessebo. Kommer det mer draman?
https://www.youtube.com/watch?v=yGnbNYAIKRk 
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NYA  BÖCKER
Boken ”Så är det: LSS i praktiken – ett individperspek-
tiv” är en bok som berör på djupet. Den är skriven av Eva
Borgström mångårig medarbetare på Riksförbundet FUB
Boken vänder sig till beslutsfattarna och Eva vill få dem
att förstå hur viktigt det är att LSS tillämpas som det var
tänkt. Detta för att familjerna skall få någon lugn och ro. 

Vi har boken på lager i FUB Växjö. Den kostar med frakt
endast 250:-. Kontakta Kennerth på 070-2338732 om du
vill köpa en bok.

Skolverkets rapport 440 -2016 ”Tillgängliga Lärmiljöer?”
är en  nationell  studie  av  skolhuvudmännens  arbete  för
grundskoleelever med funktionsnedsättning.

Skolverkets  övergripande  slutsats  är  att  många
skolhuvudmän strävar efter att erbjuda en inkluderande
lärmiljö.  Samtidigt  konstaterar  man  att  skolorna  i
realiteten  inte  får förutsättningar att  leva  upp  till  sina
mål. Boken ger en bra bild av verkligheten samt vad man
kan göra åt det. Länk till skolverkets beställningssida;

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer 

NU  ÄR  DET  SNART  JUL  IGEN . . . 

Vi i styrelsen vill passa på att tacka för allt arbete och engagemang under 2016.
Innan vi stänger för året så hoppas jag att vi ses på länsdansen nu på lördag den
17 december 16 -19 i Växjöparken. Det är BLACK JACK som spelar.
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