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MEDLEMSRESA  TILL  GRÄNNA  OCH  VISINGSÖ

Söndagen den 26 augusti ordnar vi medlemsresa
till  Gränna och Visingsö.  Det  blir årets  tredje
medlemsaktivitet. Vi kollar bland annat in pol-
kagristillverkningen  i  Gränna  och  åker  rem-
marlag på Visingsö. Kostnaden är 500:- per per-
son och då får du bussresa, lunch, båtresa och
remmarlag.  Allt  om  resan  finns  i  den  vita
bilagan. Anmälan senast den 13 augusti.

TEMAKVÄLL  OM  LSS  DEN  9  APRIL

Måndagen den 9 april hade vi en tema-
kväll  om  LSS  i  Växjö.  RiksFUB
presenterade två rapporter. Det var dels
en  om  ”normalt  föräldraansvar”  vid
avslagsbeslut  på  LSS-insatser och  dels
rapporten ”500 FUB-röster om LSS”.
Det var ca 50 politiker, tjänstemän, och
FUB:are  anmälda.  Personer  med
utvecklingsstörning  fick  en  egen
föredragning om rapporten ”500 FUB-
röster” på lättläst svenska. Det var lite
beklagligt att inte fler hade hörsammat
vår inbjudan. Rapporterna finns på vår
hemsida under fliken AKTUELLT.

UNIK  GJORDE  REPORTAGE  OM  VÄXJÖ

Redaktören för vår tidning UNIK var i Växjö den 9 april. Han ville spegla lite
om vårt  samarbete  med  Växjö  kommun.  Reportagen  kommer i  UNIKs  val-
nummer  den  6  september.  Vi  var  på  Papperian  och  kollade  bland  annat
papperstillverkningen. Vi gjorde ett besök på gruppbostaden Evedal 9 och han
förvånades över att vi kunde fixa så bra lägen till våra boenden. Därefter åkte vi
till Väderkvarnsbacken och förhörde oss om det nya matkostnadssystemet och
utbildningarna  i  matlagning.  Vi  avslutade  med  en  pratstund  med  Kjell
Magnusson och Tomas Thornell om vårt sätt att samverka och umgås. Det var
en trött men nöjd reporter som avslutade med Temadagen i Konserthuset.



FUNKA  FÖR  LIVET  MÄSSAN  11 – 12  APRIL

Det var fjärde gången som mässan
var i Växjö. Vi har varit med alla
gångerna. I år fanns vi i monter 19

på Föreningstorget. Vi var tillsammans med UNIK Försäkring och KLIPPAN.
Den  12:e  fick  vi  besök  av  Rikssektionen  Inre  Ringens  styrelse.  Många  var
intresserade av vårt arbete i Tuzla och vårt sätt att samla in pengar till dem. Vi
upplevde att det var mindre antal utställare men även mindre antal besökare än
förra gången. Vi var trots allt nöjda med mässan.

KABARÉ  I  ALVESTA

Alvesta Dagcenter och Svenska kyrkan i Alvesta har under våren jobbat med en
kabaréföreställning, som blev två föreställningar. De lokala texterna har man
gjort själva tillsammans med anhöriga.   Texterna drev med byråkratin inom
LSS-verksamheten och förhoppningsvis fick ansvariga politiker och tjänstemän
något  att  tänka  på.  Biljettförsäljningen  och  pausförfriskningarna inbringade
över 35.000:- som går till dagcentrets verksamhet. BRA JOBBAT  allihop !!!

SERVICEBOSTÄDER  I  FYRA KOMMUNER

I  kommerna Alvesta,  Lessebo,  Uppvidinge och Växjö pågår
planering av nya servicebostäder. I alla kommunerna handlar
det om ombyggnationer av befintliga lägenheter. Gemensamt
är också att behovet tillfredsställs inte fullt ut. De måste alltså
omgående planera för ytterligare bostäder. Vi återkommer om
läget i kommande MEDLEMSNYTT.

SOLSKENSLOPPET  DEN 8  MAJ

JiC arrangerade Solskensloppet för fem-
te året den 8 maj i strålande högsommar-
värme. Det var många startande som tog
sig  runt  banorna.  Efteråt  fick alla  väl-
förtjänt fika och diplom. Det var en hel-
lyckad  eftermiddag.  Vi  tackar  JiC-
gruppen.
Nästa evenemang är 5 juni i Domkyrkan.
Efter  musik  ,  sång  och  annat  spex  i
kyrkan så firar vi nationaldag på kyrk-

backen. Ett antal dagliga verksamheter har gjort sommarmat och fika till alla.
Vi hoppas att det blir minst lika trevligt som när vi firade nationaldagen förra
gången. Hoppas att vi ses i Domkyrkan.
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SÄRSKOLAN  PÅ  ANNEVIK  DEN  18  MAJ

Vår och OMS-Fritids tradition att bjuda grundsärskolan på en fritidsdag på
Annevik var i år den 18 maj. Eleverna kom till ett förnyat Annevik med nya
möjligheter till intressanta aktiviteter och fasta anläggningar. Vi hade bra väder
och  trevlig  underhållning  som  passade  alla.  Helgasjön  lockade  ett  10-tal
personer till bad. Vi hade som vanligt plockat ihop 120 kassar med material till
alla eleverna. Alla var nöjda med dagen och de längtar redan till nästa år.

ÅSNENS  NATIONALPARK

Den 25 maj inviger Kronprinsessan Victoria Åsnens
Nationalpark.  Invigningen  blir  en  del  av  hennes
landskapsvandring i Småland. Invigningen sker vid
Trollberget. Området är tillgängligt för alla och är
verkligen värt ett besök. Ta gärna med fikakorgen
och något att grilla.
KLIPPAN har bestämt att de skall ha ett höstmöte
vid Trollberget och testa grillarna. Bilden visar ett
vindskydd o grillplats i bakgrunden vid Trollberget.

ANHÖRIGSTÖD  I  VÄXJÖ

Anhörigkonsulenten i Växjö har flera aktiviteter på gång i Växjö. Den 20 maj är
det familjedag på Annevik klockan 14 – 18 (drop in). Det finns möjligheter till
att umgås med andra familjer under trevliga former.
Fika o Växjösjön runt ordnas under tre kvällar med start den 5 juni. Vi träffas
för en fika på Vattentorget klockan 17 och därefter går vi runt Växjösjön och
lyfter våra problem med att vara anhörig.
Du hittar allt om aktiviteterna på vår hemsida  www.vaxjo.fub.se under fliken
KALENDER. 

ÅLDERN  HAR  SIN  RÄTT

Är  en  utbildning  om  att  åldras.  Det  är
FUB och  Demenscentrum som har gjort
utbildningen.  Vi  har  nu  lyckats  få  en
utbildning  till  Växjö.  Det  blir  den  5
oktober för personal och den 6 oktober för
personer med utvecklingsstörning o deras
anhöriga.  Boka  datumet  redan.  Vi
återkommer med inbjudan i höst.

Här kan du läsa mer;  http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/intellekt-
funktionsnedsattning/ .      3.
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RIKS-o FÖRBUNDSSTÄMMA  24-27  MAJ

Riksstämman kommer att prata mycket om valet i höst. LSS-utredningen blir
också en het potatis. Hur går det med habersättningen? Våra ombud Gunilla
och Göran får mycket att göra.
Efter stämman blir det FUB Forum med två teman. Det är dels LSS och dels ett
om skolan.  Forumet  är också  starten på förbundsstämman som börjar efter
lunch på lördagen.
En  stor  fråga  blir  nytt  medlemsavgiftssystem,  med  samma  avgift  för  alla
lokalföreningar. Det finns många intressanta motioner att diskutera. Vi kommer
även att sjösätta övergången till stämmor vartannat år. I verksamhetsplanen är
mycket focus på framtiden för LSS samt valet i  höst.  Av den anledningen så
satsar man på Almedalen i sommar. Det blir en spännande och intressant helg
som du kan följa på facebook och www.fub.se samt i nästa nummer av UNIK.
Kennerth representerar Växjö och Anette Länsförbundet.

VALET  2018

Årets val kommer att bli tufft för våra grupper. Hitintills har ingen nämnt att
det  finns  personer med  funktionsnedsättningar som faktiskt  har  rösträtt.  Vi
måste  visa  politikerna  att  vi  faktiskt  finns  och  att  vi  har  behov  som  inte
tillgodoses.  Det  blir flera  debatter där vi  kan vara med och föra  fram våra
frågor.
Den 31 maj  på Vallhagen klockan 18 blir det  debatt  om problemen i  Växjö
kommun. Alla partierna i kommunfullmäktige kommer att vara med.
I & KC ordnar en debatt  med regionpolitikerna den 21 augusti.  Lokalen är
ännu inte fastställd. Kolla vår hemsida i början på augusti.

Riksförbundet har tagit fram en film om skolvalet som alla
gymnasiesärskolor har fått.  De satsar även  på  Almedalen
med olika seminarier.
Om du vill uppdatera dig i hur man röstar och vad de olika
partierna tycker så rekommenderar vi studiecirkeln ”Mitt
Val”. Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan så fixar de en
cirkel. Materialet finns på vår hemsida ”Mitt Val 2018”.

HABERSÄTTNINGEN

Vi har resultat från två av våra kommuner. Alvesta har beslutat att
höja  ersättningen  från   45:-  per  heldag  till  86,50:-  per  heldag.
Beslutet gäller från 20180101 och tillsvidare. BRA JOBBAT !!!

Växjö har beslutat för 2018. Det blir en extra pott i juni på ca. 5.000:- och resten
i november. Habersättningen är alltså oförändrad 46:- per heldag.

VI  ÖNSKAR  ALLA  EN  SKÖN  SOMMAR !  4.
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