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BUSKIS  PÅ  VALLARNA 

SMHI  hade  utlovat  ett  omfattande
regn. Det började regna lite efter fikat
vid Boasjön och höll på tills någon mil
innan Falkenberg. Vi fick en god lunch
på Kvibille Gästis.
Vi hade bra platser på rad 1–4. Före –
ställningen var härlig med många och
långa skratt. Det var ingen som märkte
regnet sista timman. Det blev en trevlig
dag som gav mersmak. Bilder finns på
KLIPPANS facebooksida.  Kolla !!!

SAMVERKAN  I  LESSEBO  o  ÄLMHULTS  KOMMUNER

I Lessebo kommun planeras ett nytt boende samt ett kortisboende. Vi kom med
efter en artikel i Smålandsposten. Vi har varit med på ett projekteringsmöte där
vi har framfört våra erfarenheter och synpunkter. Tyvärr har Socialstyrelsen gi-
vit klartecken till en samlokalisering av de båda enheterna. Gruppboendet är
ändrat till ett serviceboende för åtta personer med utbyggnadsmöjlighet till tolv
personer. Nästa möte är den 14 september och då kommer det mesta att spikas.
Detaljprojekteringen kommer att återstå och där får vi försöka göra det bästa
möjliga av situationen.

I Älmhults kommun pågår en utredning om hur funktionshinderomsorgen skall
organiseras samt om någon verksamhet skall läggas ut på entreprenad. Vi har
skrivit  till  kommunen och påpekat  att  de måste prata med oss  innan de tar
några beslut. Vi har inte hört av kommunen ännu. Vi återkommer om detta.

LSS – SKOLAN 

Föräldrakraft  har gett  ut  ett  specialnummer
med  alla  18  lektionerna  i  LSS-skolan.  FUB
Växjö  har  köpt  ett  antal  exemplar  till
försäljning. Vi kan sälja tidningen för endast
100:-  stycket.  Det  är  billigare  än  att  köpa
direkt  från  förlaget.  Är  du  intresserad
kontakta då Kennerth på tel. 070-233 87 32.



                                       

JOBBET  I  CENTRUM
Senaste aktiviteten var Solskensloppet     som
vi skrev om i förra MEDLEMSNYTT.        Nu
är det Anneviksdagarna den 16-17 augusti.
Den  5  september  är  det  en  halvdags
föreläsning,  ”Man ska  ha  tur”,  på  Hovs-
lund. Föreläsningen handlar om tur, mod,
självförtroende  och  bemötande.  I  höst
startar studiecirklar i detta ämnet.

Aktiviteterna  fortsätter den 4  oktober med ”Sus och Dus  med Kanelbulle”  i
Domkyrkan.  Uppträden från  de  olika  verksamheterna.  Flera  överraskningar
som avslutas med kanelbullefika. Den 6 oktober har man ”Öppna arbetsplatser”
då  vi  alla  kan  göra  ett  besök  och  själva  se  hur trevligt  man  har det.  Inför
Julhandeln planeras det för glögg och pepparkakor på Storgatan. En spännande
höst väntar i Jobbet i Centrums anda.

DET  HANDLAR  OM OSS – FÖRELÄSNINGSSERIE

Anhörigkonsulenten för funktionshindrade i Växjö kör igång föreläsningsserien
den 11 september klockan 17 – 19 i Galaxen på Stadsbiblioteket. Det är personer
med olika funktionsnedsättningar som berättar om hur det är att leva med just
den problematiken. Först ut är Stina Axbom som är mamma till fem barn med
olika neuropsykiatriska problem. Hon berättar även om sin äldste son som valde
att avsluta sitt liv. Allt om föreläsningen finns i det bifogade ljusgöna pappret. På
vår hemsida www.vaxjo.fub.se / Kalender hittar du övriga föreläsare. Datumen
är 11/9, 9/10, 6/11 och 11/12.

Den  6  oktober  är  det  Internationella  Anhörigdagen  och  då  blir  det  flera
aktiviteter på Stadsbilioteket. När programmet är färdigt så läggs det ut på vår
hemsida under fliken – Kalender. Håll koll så ses vi – eller hur!?

ALVESTA  FOLKFEST  DEN  9  SEPTEMBER

Lördagen den 9 september är det
folkfest i Hagaparken från 14.00-
19.00.  FUB Växjö och KLIPPAN
kommer att  finnas där med vårt
informationstält.  Förhoppningen
är att vi får lite nya medlemmar.
Det  är  många  bra  artister  som
uppträder i parken. Du hittar  dem

på  https://www.facebook.com/alvestafolkfest/?fref=ts. Om nu vädergudarna är
med oss blir det en fantastisk dag i Hagaparken.                                                                                                                           
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KLARAR  DU  EN  SAMHÄLLSKRIS ?

Idé  &  Kunskapscentrum  ordnar  ett  möte  ihop  med  Myndigheten  för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) den 26 september på Residenset i Växjö.
MSB skall ge oss kunskap om vi kan klara oss i 72 timmar utan någon hjälp
från någon myndighet.

Vad är det vi måste ha på lager där hemma om strömmen, vatten och värme
försvinner? Det kanske stormar och kommer mängder av nederbörd, regn eller
snö. Det är många frågor som dyker upp och vi får förhoppningsvis svar på
dem. I det bifogade vita pappret finns allt om kvällen. Glöm inte att anmäla dig.

ULLAREDSRESA - MEDLEMSFÖRMÅN
 
Förra årets resa till Ullared var populär och
många vill åka igen. Vi kommer att göra en
ny  resa  den  7  november.  Det  blir  samma
upplägg som förra gången att bussen utgår
från  Tingsryd.  Priset  är  detsamma  270:-
per person. Enda ändringen är att avgiften
betalas till FUB Växjös Bg. 203 – 0484. Allt
om resan finns i det bifogade  gula pappret.

MÖJLIGHETERNAS  DAG  8  NOVEMBER

I år kommer Möjligheternas dag att ha temat ”Barn och Unga”. Alla seminarier
kommer att rikta sig till barnens problematik. Barnkonventionen är på väg att
bli  svensk  lag.  Enligt  tidplanen  skall  en  propp  finnas  klar  i  månadsskiftet
oktober  /  november.  Vi  kommer  att  vara  på  Residenset  och  det  är  samma
myndigheter i år som är arrangörer tillsammans med funktionshinderrörelsen.
Vi återkommer när programmet är spikat, men notera datumet i din kalender.

RIKSKLIPPANS  ORDFÖRANDEKONFERENS

Riksklippans  ordförandekonferens  är  den  13  –  15
oktober  i  Stockholm.  På  konferensen  skall  Riks-
klippan byta namn till Inre Ringen Sverige. Klippan-
sektionerna kan fortsätta att heta som de gjort eller
byta  namn  till  Inre  Ringen  plus  ortsnamnet.
KLIPPAN  Växjö  har  bestämt  att  inte  byta  namn.

KUNSKAPSGUIDEN.SE

I  det  bifogade  vita  pappret har du  en  bra  kunskapssida  om LSS,  Vård  och
Omsorg för unga och vuxna. Kolla den.          
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BARN  SOM  BRÅKAR – FÖRELÄSNING  DEN  9/11

Tina Wiman har skrivit boken ”Barn som bråkar”. Nu före-
läser  hon  om  boken.  Den  handlar  om  barn  som  bråkar,
skriker  och  gör  inte  som  du  säger.  Eftersom  upprörda
känslor smittar är risken stor att du snart är lika arg som ditt
barn. Tina berättar om olika knep för att undvika kaos och
bråk med barnen. Vilka krav kan man ställa?
Av  det  bifogade  ljusblåa  pappret framgår  att  man  måste
uppge sitt  medlemsnummer i  anmälan för att  få  det  lägre
priset. Medlemsnumret finns på ditt medlemskort.

LÄNSDANSER

I dagsläget vet vi ingenting om det blir några Länsdanser i höst. Vi har ett antal
möjliga förslag men ingen har nappat. Vi jobbar på många fronter för att hitta
en lösning. Vi återkommer så snart vi har en lösning. HÅLL UT !

Vi har ett antal av BLACK JACKs video ”Från film till verklighet” och den kan
du köpa för endast 50:-. Kontakta Kennerth om du är intresserad.

BROTTSOFFERJOUREN

Brottsofferjouren i Växjö, som omfattar hela länet, har
kontaktat oss. De vill  ha ett samarbete med oss och vi
skall  träffa  dem  i  september.  Vi  kommer  att  ha  ett
medlemsmöte  under senhösten där vi  redovisar hur vi
kan hjälpa varandra.

LSS-DEBATTEN

LSS-utredningen har fått en ny utredare Gunilla Malmborg. Hon har hårdare
nypor än Désirée Pethrus som hoppat  av.  Gunilla  har säkert  fått  ytterligare
besparingskrav  med  sig  från  finansministern.  Det  beklagliga  är  att  ingen
ansvarig gör något åt vantolkningarna av domar från Högsta Förvaltningsdom-
stolen.  Kommunerna  ser  sin  chans  att  spara  på  beviljandet  av  nödvändiga
insatser utan någon större risk för tillrättavisningar. IVO har mer eller mindre
havererat. VART ÄR VI PÅ VÄG?

Försäkringskassan betalar ut assistansersättningar utan kontroll. Detta trots att
de har alla verktyg för en säker utbetalning utan möjlighet till fusk.  Då varken
regering eller riksdag gör något för oss som är beroende av en fungerande LSS-
lagstiftning, så får vi själva slåss mot överheten. KÄMPA PÅ ALLIHOP ! Vi
måste använda oss av vår kompetens om LSS. 
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