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JULFESTEN  DEN  13  JANUARI

Årets julfest i Gemla skola blev lyckad även i år. Det
var traditionsenligt med dans,  paketlotteri och god
mat.  I  år  var  det  rekord  på  antalet  vinster  i
KLIPPANS paketlotteri. Alla var nöjda med festen.
Vi skickar ett stort varmt tack till festkommittén. Vi
har redan nu bokat för nästa julfest i Gemla.

ÅRSMÖTET  DEN  3  MARS

Årets  årsmöte  blev  historiskt  då  en  lång  karriär  i
styrelsen avslutades. Eivor Johansson lämnar styrelsen
efter 52 år. Hon är dock kvar i festkommittén. Eivor
avtackades med blommor och ett smycke i guld. Vi är
alla tacksamma för det arbetet som Eivor har gjort för
FUB Växjö genom åren. Vi kommer att sakna henne.
TACK för allt du har gjort för oss.
Eivor ersattes i styrelsen av Lisbeth Ericsson, Älmhult.

Årsmötet genomfördes på ett smärtfritt sätt och avslu-
tades  med en genomgång av  regeringens  uppgörelse
med Centern  (C) och Liberalerna (L). Efteråt åt vi
den traditionsenliga smörgåstårtan. Den smakade bra.

LSS – UTREDNINGEN  o  EFTERDYNINGARNA

LSS-utredningen kom den 10 januari och den var sämre än väntat. Förhopp-
ningsvis  läggs den i  papperskorgen utan någon remissrunda.  Den 16 januari
kom regeringen med en 73-punkts överenskommelse med C och L. Den stora
frågan för oss är # 64. Den handlar om LSS och då framför allt om assistansen.
Den 21 februari  kom ett  förslag om att  sondmatning och andning skall  vara
grundläggande behov. De meddelade även att en arbetsgrupp tittar på föräldra-
ansvaret. Den 18 mars meddelade ministern att barn skall ha rätt till assistans.
Hon sa även att troligtvis blir det ingen remiss på LSS-utredningen. Du hänger
enklast med i LSS-djungelns olika vändningar genom att kolla av FUBs hemsida
regelbundet. Adressen är www.fub.se .

http://www.fub.se/


IKEA – PROJEKTET

Den 5 mars var det stor av-
slutningsfest på Ringsbergs-
gården av IKEA-projektet.
Alla prylarna visades och en
film om projektet visades
också. Vi fick även en
fotokavalkad om hela resan.
Det var mycket intressant.
Flera av prylarna är redan
slut i Älmhult så man re-
kommenderade oss att hand-
la på nätet. Tack för ett
härligt projekt. Deltagarna
skall vara mycket stolta.

DJUNGELBOKEN   DEN  2  FEBRUARI

Vår medlemssatsning på ”Djungelboken – The Musical” blev tyvärr inte som vi
hade tänkt. Vi fick många biljetter över. Men vi som var där hade en trevlig
eftermiddag med sång och dans. Nästa år den 12 januari kommer gänget tillbaka
till  Växjö  med  ”Robin  Hood  –  The  Musical”.  Idolvinnaren  Martin  Almgren
spelar Broder Tuck. Vi återkommer om det blir en medlemsaktivitet.

”BO,  LEVA,   VERKA”  DEN  15  APRIL
                                                                
Växjö  kommun  och  funktionshinderföre-
ningarna  ordnar  en  mässa  på  Katedral-
skolan i  Växjö.  Funktionshinderförening-
arna och kommunens olika verksamheter
finns där med utställningar om sin verk-
samhet.  FUB  Växjö  finns  där  med  en
monter. Det blir olika seminarier och un-
derhållning. I bifogat flygblad finns allt om
mässan. VÄLKOMMEN!

LÄNSDANSER  ?

Det pågår intensiva diskussioner om framtida Länsdanser. Vi pratar med Club
68 om dans på Kvarnhagskällan samt något på Kärrasand i sommar. Vi har
också tankar på Gemla Folkpark i sommar. 
OMS Fritid i länets 8 kommuner har bokat en dans på Balders Hage, Älmhult
den 28 september. Vi återkommer med program och tider.

2.



HABBERSÄTTNINGEN  2019

Staten delar även i år ut 350 miljoner kronor till kommunerna. De är avsedda
för  habbersättning  i  de  dagliga  verksamheterna.  2018  års  pengar  har  inte
använts fullt ut. Resultatet kommer att offentligöras i halvårsskiftet.
Våra  kommuner  har  tilldelats  följande;  Alvesta  672.359  (630.000),  Lessebo
214.781 (210.000), Uppvidinge 233.458 (245.000), Växjö 3.445.838 (3.360.000) och
Älmhult 354.856 (315.000). Siffrorna inom parentesen är tilldelade pengar 2018.
Nu måste vi ligga på våra kommuner så att de rekvirerar sina pengar före den 1
juni i år. Förra året tackade Ljungby och Markaryd nej till sina pengar.

FUB  SYDOST  

Länsförbunden  i  Blekinge,  Kalmar  och  Kronoberg  har
under senaste året fört diskussioner om ett samgående med
kontoret i Kalmar. Vi har utsett Kennerth Björn och Anette
Falk att ingå i interimstyrelsen. Tidsplanen skall spikas på
ett möte i  Hässleholm den 9 april.  Vi återkommer då det
finns mer att berätta.

LL – DAG  I  VÄXJÖ  DEN  7  MAJ

Länsgruppen för LättLäst skall ha en halvdagsträff i Växjö den 7 maj. Inbjudna
blir arbetsgrupperna i kommunerna, biblioteken samt intresserade FUB:are. Vi
hoppas på stort intresse från berörda så vi kan utveckla vår läsombudsverksam-
het samt högläsarna inom äldreomsorgen. På vår hemsida hittar du fullständigt
program om någon vecka. Kolla www.vaxjo.fub.se/kalender.

VUXENHAB  FLYTTAR  DEN  5  JUNI

Onsdagen den 5 juni har vuxenhabi-
literingen sin inflyttningsfest på Sig-
fridsområdet. Det börjar klockan 11
med bubbel och tilltugg. Har du tid
så passa på och se de nya lokalerna.
Vi  hoppas  att  barnhabiliteringen
också hamnar på  Sigfridsområdet.

NYTT  MEDLEMSREGISTER

Nu under mars månad har vi fått ett nytt medlemssystem. Alla skall kunna logga
in på sin egen medlemsbild. Där kan man ändra på felaktigheter när man till
exempel byter telefonnummer eller mailadress m m. Vi får hoppas att detta blir
ett bra medlemsregister som vi kan använda i lokalföreningen.     3.

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


AKTIVISTVECKA   V. 39

Vecka 39 ordnar FUB  sin första ak-
tivistvecka. Tanken är att FUB skall
synas  ute  i  samhället  och  göra
reklam för sig och alla duktiga med-
lemmar.
FUB Växjö  har tre aktiviteter klara
Onsdag  24 – Politikerutfrågning
Torsdag 26 – UNIK försäkringar    
Lördag  28 – Länsdans Balders hage
Boka redan hela veckan i  kalendern

FÅNGAD  I  FATTIGDOM  2019

År 2014 tog FUB fram ”Fångad i fattig-
dom” första gången. Tanken var ett inlägg
i valdebatten om våra medlemmars dåliga
ekonomi.  Skriften  är populär.  Den finns
på FUBs hemsida för nedladdning.  FUB
Växjö har kopierat upp ett antal som du
kan köpa för endast 50:- stycket. Det är
kopieringskostnaden som du betalar för.

 

BOSTADSSITUATIONEN  I  VÅRA  KOMMUNER 

I alla våra kommuner pågår byggande av gruppbostäder eller servicebostäder. I
Alvesta har vi en tvist med kommunen eftersom de har kört över oss ordentligt.
Vi begärde en diskussion förra våren och fick ritningar som vi omgående hade
stora synpunkter på.  Vi lovades en träff  med Allbohus direkt efter semestern
men inget har hänt förrän nu då alla beslut är tagna. Vi har en träff med  ordfö-
randen i omsorgsnämden den 8 april. Efter  mötet beslutar vi om anmälan eller
ej till tillsynsmyndigheten.

Älmhults kommun uppträder ungefär som Alvesta. För ett år sedan granskade vi
ritningar som  visade  undermåliga  bostäder.  Vi  framförde  våra  åsikter  men
kommunen struntade i oss och körde vidare. Nu är bostäderna snart klara och
de kommer inte att bli omtyckta om de ens går att hyra ut.

I Lessebo kommun har vi hållit på i tre år och alltid slutat med att det blir för
dyrt. Nu är man tillbaka på ruta ett igen med ett nytt försök. Vi får inte vara
med längre. 
Uppvidinge kommun är fortfarande i tidig planeringsfas.

I Växjö kommun är man igång på flera fronter. Det är mest servicebostäder. Ett
gruppboende planeras där vi inte är överens om platsen.                                        4.


