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LSS – MANIFESTATION  I  ALVESTA
Den 2 december tjuvstartade vi  den
internationella funktionshinderdagen
i Alvesta tillsammans med flera orga-
nisationer. Vi gick ett fackeltåg från
Allbotorget och en runda i  centrum
för  att  samlas  runt  vårt  gröna  tält
och  säga  några  väl  valda  ord  till
regeringen  med  anledning  av  deras
oförmåga att se det de ställt till med .
Vi  var ca:  150 personer i  tåget  och
efter talen blev det många bra samtal

LSS – TEMADAG  I  MALMÖ

Lördagen den 25 november var vi 18 per-
soner som åkte buss till  Malmö. Vi fick
en genomgång om vad FUB har gjort det
senaste året inom LSS. Under eftermid-
dagen satt vi i 5 olika grupper och prata-
de  om hur vi  upplevde  om kommunen
tog  sitt  ansvar  för  LSS.  Klippangänget
var i 2 grupper och pratade om sina liv.
Det var en bra dag och vi var taggade till
stordåd på hemmaplan då vi satte oss på
bussen hem. Alla var nöjda med dagen. 

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.  Du hittar inget billigare
sätt att hålla dig uppdaterad i  vår viktigaste
lagstiftning.  Är  du  intresserad  kontakta  då
Kennerth på tel. 070-233 87 32.
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ALVESTA  FOLKFEST  DEN  9  SEPTEMBER
Blev en blöt tillställning så vi fick flytta in i Folkets Hus. Vårt informationsbord
dukade KLIPPAN upp i en av serveringarna. Det var mycket folk som trängdes
för att få se alla duktiga artister som uppträdde. Vi fick ett par nya medlemmar
samtidigt som vi fick föra ut vårt budskap till politiker och tjänstemän. En bra
dag på jobbet kan man säga.

ULLAREDSRESAN 
Årets tredje Medlemsförmån gick till Ullared den 7
november. Vi hade några platser lediga men de som
åkte med oss var mycket nöjda med dagen. Alla ville
åka nästa år igen och vi hoppas kunna ordna detta.
Vi hoppas att fler upptäcker att vårt pris är mycket
lågt och passar de flestas plånböcker.

FUNKISFESTIVALEN  DEN  31  OKTOBER

Den blev en stor flopp tyvärr. Det fanns inte någon tävlande från Kronoberg.
Det  var  tur  att  arrangören  hade  med  sig  två  personer från  Stockholm och
Kalmar som underhöll oss. Linda Bengtzing träffade några vänner i publiken
som var med på Häng med på Partyresan till Finland. De dansade och sjöng för
oss i publiken. Om det blir någon mer gång så krävs skärpning av våra talanger.

ALLA  MÅSTE  ÄTA  RÄTT  MAT

Vi har under många år påtalat att de boendes matkost-
nad och kvalité är beroende på om personalen kan laga
mat från grunden eller ej. I Växjö kommun skall all bo-
endepersonal få utbildning i kost och näringslära för att
kunna  laga  bra  mat.  Man  använder  även  apparna;
”MatGlad”  och  ”MatGlad  helt  enkelt”  som  på  ett
enkelt  sätt  ersätter kokbok och  inköpslistan.  Du kan
själv hämta apparna på  http://www.matglad.nu.  Från
årsskiftet införs nu en enhetlig o rättvis mattaxa i Växjö

KUNSKAPSGUIDEN.SE

I förra MEDLEMSNYTT utlovades du en bilaga om  www.kunskapsguiden.se
men  den  blev  aldrig  nedpackad i  kuvertet.  Du får den  nu på  bifogade  vita
pappret.Guiden  utvecklas  hela  tiden  med  nya  Temasidor om LSS,  Vård  och
Omsorg  för  unga  och  vuxna.  Den  här  veckan  kom  temasidan;  ”Att  möta
föräldrar till barn med funktionsnedsättning”. Under varje tema finns aktuella
handböcker och  utbildningar m m.  Kolla  sidan  där hittar  du  alla  fakta  du
behöver i olika situationer.                                                                                          2.
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RIKSKLIPPANS  ORDFÖRANDEKONFERENS

På Klippans ordförandekonferens i
Globen  den  13-15  oktober  bytte
man namn till Inre Ringen Sverige.
Det skedde under högtigiga former.

Förutom firandet av namnbytet så pratade man mycket om LSS och vilka fram-
tidsfrågor  som  skulle  prioriteras  inför  valrörelsen  2018.  Från  Växjöklippan
fanns 5 personer med. Det var Åsa, Alvar, Lucas, Annelie och Petra med handle-
dare.  Deras  rapport  om  konferensen  hittar  du  på  hemsidan  under  fliken
KLIPPAN www.vaxjo.fub.se.

BROTTSOFFERJOUREN

Brottsofferjouren besökte KLIPPANs möte i november.
De berättade om sin verksamhet samt vad de kan hjälpa
till med i olika situationer. De hjälper dig så att du får
kontakt med rätt person. Om du är osäker och inte har
någon att prata med om ditt problem då är Brottsoffer-
jouren bra.

JOBBET  I  CENTRUM
Har haft många aktiviteter under 2017. Den
här veckan  avslutas  året  med  Jul  på  Stor-
gatan. Två studiecirklar har pratat om ”att
vara  en  bra  kamrat”  på  nätet  och  i
verkligheten. Hur förhindrar vi ryktessprid-
ning?  Kommunpolisen  Scott  berättade  hur
de kan hjälpa till  i  olika sammanhang. Det
var  en  bra  träff.  Efter  årsskiftet  fortsätter
man med två nya gäng.

HAR  DU  EN  E-POST  ADRESS

Det händer olika saker och vi måste snabbt ut med
ett  besked till  våra medlemmar.  Då är E-post  ett
bra sätt att få ut information. 
Vi vill därför bygga upp en E-postlista för att klara
av detta. Har du en E-postadress som vi kan få till
detta. Skicka ett mail till 047430908@telia.com och
skriv i ämnesraden FUBs E-postlista. Underteckna
med namn och medlemsnummer, som finns på ditt
medlemskort. Tillsammans kan vi bli ännu starkare
och effektivare. Hör av dig snarast möjligt.
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JULFESTEN  DEN  14  JANUARI  I  GEMLA

Årets julfest har vi på ny plats. Anledningen är att det
inte finns någon lokal i Växjö där vi får använda köket.
Inget kök är detsamma som ingen gröt och den är ett
måste – eller hur. Förutom platsen så är allt som vanligt
med dans, paketlotteri och god mat. Vi skall alltså vara
i Samlingssalen på Gemla skola, Gemla. Vi har bokat
en buss som går från kyrkogårdsmuren, Växjö klockan
13.20. Bussen går tillbaka till Växjö efter festen. Allt om
julfesten finns på det bifogade röda pappret. VI SES !! 

ÅRSMÖTET  DEN  4  MARS

Söndagen den 4 mars har vi årsmöte på Vallhagen klockan 14.00.
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och smörgåstårta  så
kommer vi att prata om vad som sker i våra kommuner, regionen
och centralt. Allt om årsmötet i det bifogade gula pappret. Vi ses !!

FÄRDTJÄNSTEN

Senaste veckan har vi försökt få Serviceresor att förstå varför vissa personer
måste åka färdtjänst till och från olika aktiviteter. Idag går det inte att boka en
resa till en kultur eller fritidsaktivitet. Enligt Serviceresor är detta ett önskemål
från  länets  kommuner,  vilket  vi  inte  tror  på.  Vi  försöker  att  få  till  en
överläggning med Serviceresors ledning, men de är svårflörtade. Vi återkommer
så snart vi vet mer. Håll utkik på vår hemsida under fliken AKTUELLT.
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