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BUSKIS  PÅ  VALLARNA – TIDSSCHEMA

Det finns platser kvar till resan. Rull-
stolsplatserna  är  tyvärr  slut,  om  du
måste sitta i rullstolen under resan. Det
kostar 600:- och då får du resa, lunch o
entrén.  Sista anmälningsdag är den 27
juni.  Tjänstgörande  personal  i  Växjö
kommun använder internblanketten. I
det bifogade  vita pappret hittar du allt
om resan. Glöm inte att anmäla var du
stiger  på  bussen.  Kolla  vår  hemsida
www.vaxjo.fub.se flik Kalender.

SÄRSKOLAN  PÅ  ANNEVIK  DEN  12  MAJ

Vår och OMS-Fritids tradition att bjuda grundsärskolan på en fritidsdag på
Annevik var i år den 12 maj. Eleverna kom till ett förnyat Annevik med nya
möjligheter till intressanta aktiviteter och fasta anläggningar. Vi hade fint väder
och  trevlig  underhållning  som  passade  alla.  Helgasjön  lockade  ett  20-tal
personer till bad. Vi hade som vanligt plockat ihop 130 kassar med material till
alla eleverna. Alla var nöjda med dagen och de längtar redan till nästa år.

DESIGNUPPDRAG  ÅT  IKEA

De dagliga verksamheterna Textilgruppen och
Papperian i Växjö har haft ett designuppdrag åt
IKEA.  I  februari  i  år  överlämnade  de  sina
förslag till IKEA. 

Resultatet  får vi  i  februari  2019 då försäljningen påbörjas.  Enligt  projektle-
daren blir det större än man har kunnat dröma om. Spänningen är olidlig och
tiden går sakta. Vi säger GRATTIS i förväg till konstnärerna.

ALVESTAYRAN  DEN  26-27  MAJ

FUB och KLIPPAN fanns i Alvesta med informationstält under Yran. KLIPPAN
Sålde lotter, böcker och CD/DVD skivor. Pengarna går till våra vänner i Tuzla.
Vi hade många besök och nöjda köpare. Tack till alla som hjälpte till i tältet.

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


UNIK – KOLLEKTIV  OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

På förbundsstämman förra året fick FUB Växjö med
sig alla på att en kollektiv olycksfallsförsäkring skall
ingå i  medlemsavgiften och omfatta alla medlemmar.
Försäkringen skall ses som ett grundskydd för alla och
man kan komplettera med enskilda försäkringar. I det
bifogade ljusgröna pappret finns omfattningen i stort.

TV – AVGIFTEN  I  VÄXJÖ

Det har varit lite oklart med Tv-avgiften i Växjös servicebostäder. Växjö Gode
Mansförening har tillsammans med kommunjuristen blivit överens om vad som
gäller. Förutom att alla gruppbostäder ingår så gäller det Sandviksvägen och
Västra Esplanadens servicebostäder. Den boende skall ha ett beslut om ”bostad
med särskild service i form av servicebostad”. Berörda gode män och förvaltare
kommer att få ett brev från Omsorgsförvaltningen om vad som gäller samt hur
man går tillväga vid begäran om återkrav från Radiotjänst. Överenskommelsen
finns på vår hemsida; www.vaxjo.fub.se flik Rådgivning.

SOLSKENSLOPPET  DEN  23  MAJ

Årets  Solskenslopp  samlade  ca:
140 startande. Tyvärr är det fort-
farande  glest  från  flera  arbets-
platser.  Vi  måste  kanske  ha
obligatorisk medverkan nästa år.

I år fanns äntligen Smålandspos-
ten och Kommunens informatör
på plats i Strandbjörket. Fint vä-
der och god fika i gräset. Vi hade
lånat 8 cycklar från hjälpmedels-
centralen och de användes flitigt.
På hemsidan kommer ett bildspel

SAMVERKAN  I  ALVESTA  KOMMUN

I förra Medlemsnytt antydde vi negativa för-
ändringar i  våra  försök  till  samverkan  med
kommunen. Vänsterpartiet har haft ett   möte
med alla inblandade. Vi har träffat kommunen
två gånger och vi hoppas på ett framgångsrikt
samarbete framöver. Vi har listat våra hjärte-
frågor  och  kommunen  sina.  Vi  återkommer.
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FÖRBUNDSSTÄMMAN  2017
Forum FUB – tema Hälsa och LSS Forum 

FUB  ägnade  fredagen  åt  temat  Hälsa.  LSS-
läkaren Malin Nystrand talade om vad god hälsa
är och hur personer med utvecklingsstörning kan
få vård med kvalitet.  

Susanne Bäckström från DART talade om bemötande och förberedelser inför
läkarbesök. Hon berättade bland annat om projektet KomHIT, www.kom-hit.se,
som har gjort kommunikationsstöd i vårdsituationer. 

Delar av Goa Gänget från Lysekil avslutade med en zumbalektion som ni kan se
en filmsnutt av på Riksförbundets facebooksida. 

Lördag  förmiddag  ägnades  åt  LSS.  Thomas  Jansson  berättade  om referens-
gruppens möten med LSS-utredningen. "Mejla era historier och erfarenheter till
LSS@fub.se så att vi kan ta med det både i FUB:s LSS-arbetsgrupp och att jag
kan ta det med på referensgruppens möten." uppmanade Thomas. 

Eva Borgström berättade om FUB:s LSS-arbete och Judith Timoney berättade
om  Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp om LSS-utredningen som genom Pelle
Kölhed framför många perspektiv till utredningen. 

Till sist blev det grupparbete om temat LSS - vilka är de två viktigaste frågorna
i din lokalförening som vi ska ta med till LSS-utredarna?  Svar på den frågan
får ni läsa mer om senare!

Förbundsstämman  

Förbundsstyrelsen  fick  två  nya  medlemmar,
Monica Gebart och Therese Nilsson. Anette Falck
var vårt ombud, Yvonne Axelsson och Charlotte
Bengtsson representerade Länsförbundet. Enligt
dem så avlöpte allt enligt planerna. Stämman tog
ett uttalande om vem som kan vara god man. I
nästa  nummer  av  UNIK  får  du  en  utförlig
sammanfattning.

LSS – SKOLAN 

Föräldrakraft ger ut ett specialnummer med
alla  18  lektionerna  i  LSS-skolan.  I  juni
kommer detta specialnummer ut men beställ
redan  nu  –  upplagan  är  begränsad!  Du
beställer enklast via mail;  info@faktapress.se
Inklusive  frakt  kostar  LSS-Skolan  106:-.
FUB Växjö har beställt 10 ex till försäljning.
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VÄLFÄRDSTEKNIK  I  VARDAGEN
Växjö kommun har startat en förstudie för ökat kvar-
boende för äldre och personer med funktionsnedsätt-
nigar. I två Workshops har vi pratat om hur man med
modern teknik kan få ett bättre liv som jag själv styr
över och vilka omvårdnadsbehov jag behöver.

Vilka faror finns? Skall tekniken ersätta personalen?
Hur får jag support? Vad kostar det? Frågorna har
varit många och nu skall projektgruppen räta ut dem.
Vi återkommer med olika resultat och  beslut.

OMSORGSDAGEN  19 – 20  SEPTEMBER
Temat för kommunens utbildningsdagar är den professionella  medarbetaren.
Förutom  många  intressanta  föreläsningar  så  har  de  flesta  av  omsorgs-
förvaltningens  verksamheter  utställningar.  Flera  berör  våra  medlemmars
vardag och vi ser fram emot trevliga möten. Vi finns med i ”Jobbet i Centrums”
projekt om Bemötande i olika sammanhang.

FUB  och  andra  funktionshinderorganisationer  har  utställningar  om  sin
verksamhet. Vi och KLIPPAN kommer att presentera vår verksamhet samt nya
studiematerial och faktaböcker. Vi finns en trappa upp i Konserthusets foajé.
Känn  dig  välkommen  till  oss.  KLIPPAN  säljer  lotter  till  förmån  för  sina
brevvänner i  Tuzla.  Utställningarna är öppna klockan 8 – 17 båda dagarna.
VÄLKOMMEN!

Vi  uppdaterar  vår  hemsida  hela  sommaren  så  du  kan  ha  koll  på  vad  som
händerrunt  om  i  landet  och  vårt  län.  Kolla  på  www.vaxjo.fub.se  .  
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