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VALET  2018

Årets val kommer att bli tufft för våra grupper. Hitintills
har  ingen  nämnt  att  det  finns  personer  med  funk-
tionsnedsättningar 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.

Gå runt i valstugorna och fråga efter lokal information på lättläst. Fråga vad de
tänker  göra  för  att  ni  skall  få  en  bättre  ekonomi.  Vad  tänker  de  göra  åt
insatserna i LSS, till exempel rätten att få en kontaktperson eller ledsagare vid
behov.  Vad  gör man  för  att  ni  skall  få  en  bättre  fritid,  möjlighet  att  flytta
hemifrån m.m.                                                                                                          
Det är viktigt att du använder din demokratiska rättighet – Gå och rösta på val-
dagen den 9 september!

WIZEX – I  FOLKPARKENS  TJÄNST  DEN 13  OKTOBER

Vi har fått besked från WIZEX att en i orkestern har drabbats av en allvarlig
sjukdom. De har därför beslutat att ställa in alla spelningar resten av året. Vi
hoppas att personen tillfrisknar så vi åter får se alla på scenen igen.

ULLAREDSRESA - MEDLEMSFÖRMÅN

Förra årets resa till Ullared var populär och
många vill åka igen. Vi kommer att göra en
ny resa den 13 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.

SAMMANSLAGNING  AV FUB:s  LÄNSFÖRBUND

Den 17 september träffas representanter för länsförbunden i Blekinge, Kalmar
och Kronoberg för en diskussion om sammanslagning. Är du intresserad av 



Länsförbundens framtid är du välkommen till Vallhagen den 17 september. I det
bifogade vita pappret finns allt du behöver veta om kvällen samt hur du anmäler
dig. Välkommen!
               

BOKMÄSSAN – LL  DEN  16  OKTOBER

Årets LättLästa Bokmässa är på Stadsbiblioteket i Växjö
den 16 oktober. Programmet är inte helt färdigt ännu men
det kommer att finnas på vår hemsida www.vaxjo.fub.se så
fort det blir klart.
I  år  kommer  vi  att  köra  bokmässan  tillsammans  med
läsombuden och högläsarnas fortbilning. Ett av inslagen är
KLIPPANmedlemmar som läser egna dikter.  På det  vita
pappret hittar du information om dagen. VÄLKOMMEN !

ANHÖRIGVECKAN  ÄR VECKA  40

Anhörigsamordnarna i Växjö kommun kommer att finnas på Stadsbiblioteket
under hela veckan med ett informationsbord. FUB Växjö kommer att vara med
under en eller flera dagar då vi kan informera om vår ”anhörigverksamhet”.
På  vår  hemsida  finns  inbjudningar  till  tre  olika  anhörigcirklar,  som  sam-
ordnarna kör under hösten. Målgrupperna är syskon, föräldrar och barn/unga.
På  hemsidan  finns  även  föreläsningsserien  ”Det  handlar  om  oss”  som
samordnarna har första måndagen i varje månad klockan 17-19 på biblioteket.
De har många spännande föreläsare. Kolla vår hemsida i kalendern.

ÅLDERN HAR SIN RÄTT – TEMADAG  DEN 6/10

Detta är ytterligare en Medlemsförmån.
FUB  har tillsammans  med  Demenscen-
trum haft ett projekt. Syftet har varit att
ta fram en webbutbildning dels  för an-
höriga och personal samt en för personer
med  utvecklingsstörning.  Projektet  av-
slutades  under  våren  med  två  utbild-
ningar i Stockholm.

Vi i FUB Växjö har lyckats sälja en utbildning till Växjö kommun den 5 oktober.
Detta innebär att vi till rimliga kostnader kan erbjuda våra medlemmar en ut-
bildning. Vi kommer att vara i Utvandrarnas hus, vid Smålands Muséum. Vi
blir två grupper en för personer med utvecklingsstörning (max 20 deltagare) och
en  grupp  för  anhöriga  och  handledare.  Du  väljer  grupp  vid  anmälan.
Utbildningen är gratis för FUB Växjös medlemmar och övriga betalar 200:-.
Du hittar allt  om utbildningen i  det  ljusgröna pappret.  Välkommen med din
anmälan.     2.
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KULTUR  FÖR  LIKA  VÄRDE

Vårt kulturprojekt ”Kultur för lika värde” tillsammans med ABF är i slutfasen.
Projektledaren skriver nu en metodhandbok som skall vara klar i månadsskiftet
oktober  /  november.  Deltagarna  i  projektet  kommer  från  tre  dagliga  verk-
samheter för personer med grav utvecklingsstörning.  Verksamheterna finns i
Alvesta, Tingsryd och Växjö.
Den 22 oktober öppnas en utställning på Stadsbiblioteket, Växjö, där deltagarna
visar upp vad de har gjort under projektet. Utställningen pågår under 14 dagar.
Utställningen kommer att visa hur kreativiteten flödar när man släpps fri. Besök
utställningen.

NYA  MATERIAL

Under  2017  samlade  FUB  ihop  500  röster  om  LSS  på  olika  regionala
konferenser.  Under  våren  2018  presenterades  resultatet  runt  om  i  landet.  I
Växjö var man den 9 april, som vi har berättat om i tidigare MEDLEMSNYTT.
Nu finns rapporten tryckt såväl på LättLäst som vanlig svenska. Rapporterna
kostar 65:- stycket och finns att köpa hos FUB Växjö. Ring 070-2338732 och
beställ. I rapporterna finns många goda exempel på hur LSS fungerar i landet.

Riksförbundet har även tagit fram en tjockare broschyr om utvecklingsstörning.
Vi har inte fått någon prisuppgift på den ännu. Skriften är informativ och ger
bra förklaringar till  problematiken  för personer med utvecklingsstörning.  Vi
återkommer i nästa MEDLEMSNYTT med fler nyheter.                                       3.



HABERSÄTTNINGEN

Inför 2018 avsatte regeringen 350 miljoner att fördela på kommunerna. Syftet
var  att  införa,  alternativt  höja  habersättningen.  Kommunerna  rekvirerade
endast drygt 232 miljoner. Det innebär att ca 32 % av kommunerna avstod sina
pengar. I vårt län avstod Ljungby och Markaryd hela beloppet och Uppvidinge
tog endast emot 50 tusen av sina 245 tusen kronor. 
Socialstyrelsen har fördelat de ca 118 miljonerna till  kommuner som ville ha
mer pengar. Växjö fick 6.859.729:- extra som ger totalt 10.219.729:-. Älmhult
fick 671.829 extra som ger totalt 986.829:-. En intressant fråga är; Hur kommer
Växjö och Älmhult att använda sina extrapengar??

MEDLEMSAVGIFTEN  FÖR  2019 – 2020

Vi har alltid fastställt  vår medlemsavgift  på årsmöte
för kommande år, så gjorde vi även i år. Vi beslutade
om 200:- respektive 100:- för 2019. Förbundsstämman
i maj månad beslutade om en gemensam avgift för alla
lokalföreningar.  Förslaget  var  300:-  för  huvudmed-
lemmar  och  och  60:-  för  familjemedlemmar.  En
mycket lång diskussion fördes på stämman. Alla var
överens om gemensam avgift, men att den var för stor.
Stämman beslutade om avgiften 240:- respektive 60:-
för år 2019 och 2020. Vi måste därför besluta om ny
avgift under hösten. Vi återkommer med datum.

SERVICEBOSTÄDER  I  FYRA KOMMUNER

I  alla  våra  fem kommuner pågår planering  av  nya  service-
bostäder.  I  Alvesta  och  Lessebo  handlar  det  om ombyggna-
tioner av befintliga lägenheter. I Uppvidinge, Växjö och Älm-
hult planeras för nyproduktion. I Växjö och Älmhult kan det
även  bli  nya  gruppbostäder.  Det  finns  inga  datum  för
byggstarter ännu. Vi återkommer när det är dags.

MEDLEMSRESA  TILL  GRÄNNA  OCH  VISINGSÖ

Söndagen den 26 augusti var vi på medlemsresa 
till  Gränna  och  Visingsö.  Det  var  typiskt
sensommarväder. Vi kollade bland annat in pol-
kagristillverkningen i Gränna och åkte remmar-
lag på Visingsö. Vi fick en god lunch på restau-
rang Solbacken på Visingsö. Alla verkade nöjda
med dagens resa. Synd att inte fler följde med.
Vi vill ha förslag på nästa års sommarresa.
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