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MEDLEMSMÖTE  21  NOVEMBER

Förbundsstämman beslutade om enhetliga medlems-
avgifter från och med år 2019. Vi måste därför fatta
ett nytt beslut om våra avgifter för 2019 – 2020.
Länsförbundet har ombudsmöte den 21 november och
vi  avslutar  detta  med  vårt  beslut  om  avgifter.  Per
Liljeroos från UNIK Försäkring berättar om nyheter
inom försäkringen och på förbundskansliet.  Allt  om
kvällens möte finns i den vita bilagan. VÄLKOMMEN

GRATTIS  TILL  GULDET !!
Växjö BK:s ”Kul med boll” har
tagit  SM-guld i  fotboll.  I  laget
finns flera av våra medlemmar
såväl flickor som pojkar.
Bra  jobbat  !!  Vi  i  FUB Växjö
ger er alla ett stort GRATTIS !
Och vi hoppas att ni fortsätter
er träning så ni vinner nästa år
igen. Än en gång GRATTIS !!!

ULLAREDSRESA - MEDLEMSFÖRMÅN

Till årets Ullaredsresa den 13 november finns det platser kvar. Vill du följa med
så kontaktar du Pernilla på tel. 070-566 47 62 snarast möjligt.
Resan kostar 270:- och det betalar du till vårt Bankgiro 203 – 0484. Du hittar allt
om resan på vår hemsida www.vaxjo.fub.se under fliken Lokal medlemsförmån.
Välkommen med din anmälan. 

LOGDANS  I  OPALENS  TRÄDGÅRD

Den 28 augusti ordnade Jobbet i Centrum log-
dans i Opalens trädgård och altanen var dans-
golv  till  Tommys  musik.  Det  bjöds  på  fika,
popkorn och varm korv.  Hade man tur blev
det godis i chockladhjulet. Det var en mycket
trevlig eftermiddag tyckte alla. Tack till alla !! 

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


HEDERSBELÖNING  I  VÄXJÖ

Den 31 augusti 2018 var en historisk dag i
Växjö. Då delades de första hedersbelöning-
arna ut till personer inom daglig verksam-
het. Det var hela 86 personer som erhöll ett
fint diplom samt ett presentkort. 
Det var ett riktigt kaffekalas med 40-talet o-
lika tilltugg. Crazy Dayz stod för musiken.
På  bilden  överlämnar en  stolt  Kjell  Mag-
nusson belöningen till en glad Carola. Tack!

ANHÖRIGVECKAN  PÅ  BIBLIOTEKET

Vecka 40 var internationella anhörigveckan. Vi fanns på plats den 3 oktober på
biblioteket  i  Växjö.  Vi hade fullt  upp att  göra under hela dagen. Många var
intresserade  av  UNIK Försäkring  och  då  främst  av  det  juridiska  stödet  vid
förvaltningsrättsliga tvister. Vårt informationsmaterial om våra olika anhörig-
stöd fanns på plats hela veckan. Det var en lyckad satsning.

ÅLDERN HAR SIN RÄTT – TEMADAG  DEN 6/10

Vi var drygt 20 personer som fick en genom
gång av hur det är att bli gammal om man
har  en  utvecklingsstörning.  Kia  Mundebo
pratade med anhöriga och Judith och Janne
pratade med de utvecklingsstörda. Alla var
överens  om att  det  var en  bra  dag.  Synd
bara  att  inte  fler  var  med.  Dagen  innan
hade 70 personer i Växjö kommun utbildats

BOKMÄSSAN – LL  DEN  16  OKTOBER

Årets LättLästa Bokmässa var på Stadsbiblioteket i Växjö
den 16 oktober. Efter invigningen så läste fyra KLIPPAN-
medlemmar egna dikter. Det var uppskattat av alla.
I år kördes bokmässan tillsammans med läsombuden och
högläsarnas fortbilning i Galaxen. Biblioteket presenterade
sitt  lästlästa  utbud.  Högläsaren  Ann-Kristin  Andersson
berättade om glädjen att få läsa för personer med demens.
Mikael  Thomasson  från  Sagobygden  föreläste  om  det
muntliga berättandets kraft. Catharina Kåberg  på MTM
berättade  om  den  engelska  högläsningsmetoden  Shared
Reading. Det blev en lyckad dag med ca: 500 besökare. 
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JULFESTEN  DEN  13  JANUARI

Förra årets julfest i Gemla skola blev lyckad så vi
fortsätter  i  Gemla.  Det  blir  traditionsenligt  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.  Glöm  inte  att  tala  om  du  skall  åka  med
bussen då du anmäler dig. Allt om julfesten finns på
det bifogade röda pappret. VI SES ELLER HUR !! 

KULTUR  FÖR  LIKA  VÄRDE

Vårt kulturprojekt ”Kultur för lika värde” tillsammans med ABF är i slutfasen.
Projektledaren  är  nu  färdig  med  metodhandboken.  Den  fanns  i  råkopia  på
Bokmässan den  16  oktober.  Deltagarna  i  projektet  kommer från  tre  dagliga
verksamheter 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.

LSS – UTREDNINGEN

Utredningen skall lämna sitt förslag den 15 december.
Redan  nu har en  del  förslag  läckt  ut  till  funktions-
rättrörelsen. De menar att det är fullständigt haveri i
LSS-utredningen. De pekar på bland annat följande;

Stora  försämringar  i  assistansen,  insatsen  ledsagarservice  försvinner.  Man
föreslår istället insatsen personlig service och boendestöd. Förrändringarna ger
en besparing på en halv miljard. Utredningen struntar fullständigt i innehållet i
funktionsrättskonventionen och de centrala principerna i LSS om självbestäm-
mande och möjligheten att leva som andra. Funktionsrättsrörelsen skall träffa
utredningen under vecka 42. Förhoppningsvis har vi nyheter att rapportera om
på vårt medlemsmöte den 21 november. Vi ses då – eller hur?

IKEA + PAPPERIAN + TEXTILGRUPPEN = SANT !! 

Den 25 september var det fest på Papperian i
Växjö.  Då  presenterade  IKEA några  prylar
som  skall  säljas  från  februari  2019  på  alla
IKEA svaruhus. GRATTIS ALLA !!!               3.



DJUNGELBOKEN – MUSICAL   DEN  2  FEBRUARI

Årets  andra  MEDLEMSFÖRMÅN
är Musicalen Djungelboken på Fort-
Knox Arena, Växjö den 2 februari.
Vi har köpt 60 biljetter varav 10 st är
rullstolsplatser.  Vi  subventionerar
biljettpriset med 100:- per biljett. Vi
har  även  köpt  25  program  som  vi
säljer för halva priset 50:-.

Av det bifogade  gula pappret framgår allt du behöver veta om föreställningen.
Det är först till  kvarn som gäller …......! Detta är något man kan önska sig i
julklapp – eller hur.

BOKEN  OM  MATS  MELIN

Boken  om  Mats  ”ICA-Jerry”  Melin  är  en  av  höstens
höjdarböckerna från LL-Förlaget. Mats berättar hela sin
historia om bland annat Glada Hudikteatern och livet som
ICA-Jerry.  Du  får  även  veta  vad  som  är  Mats  högsta
önskan.

Vi har köpt in ett antal böcker till försäljning. LL-förlaget
tar 209:- + frakt. Du får köpa den för endast 200:- av oss.
Även detta är ett bra julklappstips – eller hur. Du beställer
boken via tel. 070-233 87 32.
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