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SISTA  LÄNSDANSEN   I   VÄXJÖPARKEN

Lördagen den 21 januari 2017 blev en sorgens dag för
våra  Länsdanser.  Det  blev  den  absolut  sista  läns-
dansen i Växjöparken. Idag är nästan allt rivet.
Vi var över 300 personer som tog farväl tillsammans
med SANNEX. Vi tackar alla som har varit i parken
genom åren och spritt glädje omkring sig. TACK !!!
Under våren har Garvaren i Ljungby två danser på
försök. Den första var den 4 mars och den andra blir
den  29  april.  OMS-Fritid  i  Växjö  ordnar  en  buss.
Kolla vår hemsida www.vaxjo.fub.se.

JULFEST  8  JANUARI  2017  -  MEDLEMSFÖRMÅN

Vår traditionella julfest var årets första Medlemsförmån.
Vi höll till i Växjöparken som vanligt. Även detta för sista
gången.  Vi började med lite fika och dans kring granen.
KLIPPAN  sålde  lotter  och  alla  pengarna  har  gått  till
vännerna i Tuzla. Det var hela 29  fina vinster per ring.
Alltså totalt 87 vinster. 
Vi avslutade ätandet med gröt och smörgås. Därefter var
det  dags  att  motionera  av  sig  lite  på  dansgolvet.  Vi
framför ett stort TACK till festkommittén !!

ÅRSMÖTE  DEN  26  FEBRUARI

Vårt årsmöte var på Vallhagen den 26 februari. Det
blev  sedvanliga  årsmötesförhandlingar med  val  och
olika informationer. Allan Johansson avgick från fest-
kommittén och han avtackades för sin långa gärning
med böckerna om Linnés resor. TACK  Allan !!

DANS  PÅ  GARVAREN,  LJUNGBY

Garvaren i Ljungby har nu kört en dans. Nästa tillfälle är
den 29 april. OMS-Fritid i Växjö fixar buss och de skall
även ha anmälan. Allt om dansen finns i det bifogade ljus-
gröna pappret. FUB ordnar inte dansen det är Garvaren
Nöje i Ljungby. Glöm inte att anmäla dig!!   

http://www.vaxjo.fub.se/


BUSKIS  PÅ  VALLARNA  -  MEDLEMSFÖRMÅN

Vår andra MEDLEMSFÖRMÅN 2017
är en resa till Vallarna i Falkenberg. I
år heter föreställningen ”Soldat Fabian
BOM”. Vi har bokat lördagen den 12
augusti. Priset är 600:- per person för
resa, lunch och entré. Sista anmälnings
dag är den 27 juni på telefon 070-233
87  32.  Du  hittar  allt  om  resan  i  det
bifogade vita pappret.

ALVESTAYRAN  26 -28  MAJ

I år kommer vi  och KLIPPAN Växjö att  finnas med på Alvestayran med ett
stånd. Vi kommer att informera om FUB och KLIPPAN. Ge exempel på vad vi
gör. Sälja lotter och böcker för att få in pengar till våra vänner i Tuzla.
Kom gärna och gör ett besök i vårt lilla stånd. Du kan fynda många trevliga
saker. V Ä L K O M M E N !!!

SÄRSKOLAN  PÅ  ANNEVIK  DEN  12  MAJ 

Vår och OMS-Fritids tradition att  bjuda grundsärskolan på en fritidsdag på
Annevik sker i år den 12 maj. Eleverna kommer till ett förnyat Annevik med nya
möjligheter till intressanta aktiviteter och fasta anläggningar. Vi hoppas på fint
väder och trevlig underhållning som passar alla. Badtunnan är uppvärmd. !! 

DET  HANDLAR  OM  OSS

Är namnet  på  föreläsningsserien  som anhörigsamordnarna  i  Växjö  kommun
ordnar. Det är alltid den sista måndagen i varje månad. Man är på stadsbib-
lioteket i sal Galaxen och det börjar klockan 17.00 – 19.00. Nu den 27 mars är
det  Rikard Grossman-Nielsen som berättar om sin livsresa.  Du hittar att  om
föreläsningarna på vår hemsida www.vaxjo.fub.se flik Kalender.

ULLAREDSRESA  MEDLEMSFÖRMÅN
 
Förra årets resa till Ullared var populär och
många vill åka igen. Vi kommer i höst att
göra en ny resa. Det blir förmodligen under
oktober. Det blir samma upplägg som förra
gången att bussen utgår från Tingsryd. Vi
återkommer när datumet är klart.
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JOBBET  I  CENTRUM

Årets  verksamhet  kör igång  med  Solskens-
loppet den 23 maj. Även i år kommer det att
finnas cyklar från hjälpmedelscentralen som
man  sedan  kan  låna  hem.  Det  blir  tips-
promenad och fika i gröngräset. På hemsidan
kommer vi att ha inbjudan då den blir klar.

HEDERSBELÖNING – DAGLIG  VERKSAMHET

Nu har Växjö kommun bestämmt att alla som har jobbat i daglig verksamhet i
25  år skall  få  en  hedersbelöning.  Det  kommer att  bli  en  speciellt  framtagen
glaspjäs som överlämnas vid ett  kaffekalas.  Nu första gången är det runt 80
personer som blir belönade. Vi följer utvecklingen av belöningen. GRATTIS !!!

Vi har ytterligare frågor i Växjö som inte har fått sin lösning. Vi vill införa fri
ledsagning,  enligt  Laholmsmodelen,  för  de  som  bor  i  ordinärt  boende.
Kommunen vill fundera ytterligare på detta.
Vi har föreslagit att boende i gruppbostäderna skall få använda kommunens Wi-
Fi. Även i den här frågan vill man fundera ytterligare. Det ser bättre ut för vårt
förslag att köpa in jDomeBikeAround cycklar till omsorg funktionsnedsättning.
Det finns några cycklar inom demensvården.

SAMVERKAN  I  ALVESTA  KOMMUN

I förra Medlemsnytt antydde vi positiva för-
ändringar i våra försök till samverkan med
kommunen. Tyvärr var det som vanligt tomt
prat, vilket man tydligt har visat i flera fall.
Vänsterpartiet vill få till ett offentligt möte
med alla inblandade. Håll koll på hemsidan.

ÅRETS  TEMA  ÄR  LSS

Idag handlar det intressepolitiska arbetet om att få ordning på LSSutredningen.
I media pratar man bara om assistansen och det gör utredaren också. Vi måste
få över diskussionen på de andra nio insatserna i LSS. De assistansberättigade
är knappt 18 % av alla som har insatser från LSS. Merparten av de drygt 80%
är personer med  utvecklingsstörning,  alltså  våra  medlemmar.  Riksförbundet
har flera Temadagar om LSS och närmaste plats för vår del är i Malmö den 25
november. Vi har tagit fram ett blad med bra webbadresser om man vill vara
uppdatewrad  på  det  som  händer  runt  om  i  Sverige  och  i  utredningen.
Adresserna finns på det bifogade gula pappret.
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VÄXJÖS  MÅNGFALDSPROGRAM - LL

Äntligen är Växjös Mångfaldsprogram på lättläst klart.
Vi har väntat i  ett  år på detta.  Bättre sent än aldrig.
Programmet ersätter flera andra program. 

Programmet  tar  upp  de  mänskliga  rättigheterna,
diskrimineringen,  mångfalden,  åsiktsfriheten  och  ytt-
randefriheten sett bland annat ur funktionshinderper-
spektivet. Bristande tillgänglighet är en form av diskri-
minering slås fast i programmet.

Programmet skall finnas på alla dagliga verksamheter o
träffpunkter, biblioteken och i kommunens receptioner.
Vi på FUB Växjö har gott om program. Säg bara till om
du behöver.

MÖJLIGHETERNAS  DAG

Förra  årets  succé  Möjligheternas  dag  kommer tillbaka  i  år.  Det  blir  den  8
november. Temat denna gången är barnperspektivet. Redan nu finns det flera
mycket intressanta föreläsningar och utställningar planerade. Vi återkommer
med mer information och inbjudan, men notera datumet i din almenacka.

KULTUR  FÖR  LIKA  VÄRDE

Vårt  projekt  ihop  med  ABF  och
kommunerna  Alvesta,  Tingsryd  och
Växjö är nu inne på sista året. Vi har
hitintills  bra resultat  trots att  vi  har
haft två projektledare som har slutat.

Det är en grupp i varje kommun som
är med och deltagarna har en grav ut-
vecklingsstörning. De har redan gjort
utställningar  och  uppträtt  i  kyrkan.
Vi återkommer i nästa medlemsnytt.

TEMADAGAR  UNDER  2017

Vi i styrelsen undrar om du har förslag på ämnen som vi kan ta upp på någon
eller några temamöten under året. Du kan kontakta någon i styrelsen och lämna
dina förslag eller ringa till Kennerth på telefon 070-2338732. Hoppas du hör av
dig.
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