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”BO,  LEVA,   VERKA”  DEN  15  APRIL
                                                                
Växjö  kommun  och  funktionshinderföre-
ningarna ordnade en mässa på Katedral-
skolan i  Växjö.  Funktionshinderförening-
arna och kommunens olika verksamheter
fanns där med utställningar om sin verk-
samhet.  FUB  Växjö  fanns  där  med  en
monter. Många verksamheter hade  semi-
narier . Det var en lyckad dag som säkert
kommer tillbaka.

LÄNSDANSER  ?

Det pågår intensiva diskussioner om framtida Länsdanser. Vi pratar med Club
68 om dans på Kvarnhagskällan. Det finns tankar om en start på nyåret 2020.
OMS Fritid i länets 8 kommuner har bokat en dans på Balders Hage, Älmhult
den 28 september. I bifogade vita pappret hittar du allt om dansen. Kolla med din
kommun hur de ordnar med resan.

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 an-
vänts fullt ut. Resultatet kommer att offentligöras i halvårsskiftet.
Våra fem kommuner har rekvirerat sina tilldelade pengar. Under maj och juni
månad  kommer  de  att  besluta  om  användandet.  Flera  kommuner  har  lagt
förslag om att dela ut pengarna som bonus. Ingen kommun har förslag om höjd
dagsersättning. Vi återkommer i nästa MEDLEMSNYTT med resultatet.

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.  Kalmar  har  beslutat  om  en  ny  arbetsgrupp,
vilket innebär att vi får avvakta tills Kalmar blir klara.



SOLSKENSLOPPET  21  MAJ

Årets Solskenslopp var det sjätte i ordning.
Som alltid är det fint väder under loppet. I
år  hade  fler  dagliga  verksamheter  upp-
täckt att motion inte är farligt. Vi var runt
200  personer  som  tog  oss  runt  de  olika
banorna. Alla som kom i mål fick diplom.
Efteråt smakade det gott med fika i gräset.

EN  JÄVEL  PÅ  KÄRLEK  25  APRIL

Även i år sponsrade vi Ensem-
ble Cor med en annons i deras
programblad.  Det  var  en  skön
föreställning med mycke humor.

LL – DAGEN  7  MAJ  INSTÄLLD

LL – gruppen hade planerat en inspirationsdag i Växjö den 7 maj. Tyvärr fick vi
ställa in dagen eftersom anmälningarna uteblev. Detta är trist eftersom trenden i
samhället är att LL-material inte behövs. Sverige har gjort allt för att inte följa
EU-direktivet om tillgänglig information och tillgängliga webbsidor. Nu i höst är
sötebrödsdagarna för Sverige slut. Nu skall all information från myndigheter och
offentliga företag vara tillgängligt för alla. Att i detta läget tvingas ställa in känns
trist. Vi tar dock nya tag och återkommer i höst. Den 13 juni träffas vi i arbets-
gruppen för att planera höstens träff. Skam den som ger sig!!

SÄRSKOLAN  PÅ  ANNEVIK  24  MAJ

Årets träff med grundsärskolan i Växjö bjöd som
vanligt på fint väder. Flera badade så de var lika
blåa som vattnet, men kul hade man. Vi var fler
än vanligt så nu ska vi pröva två dagar nästa år
för att  alla  skall  kunna vara och ha roligt.  Ett
gäng från Kungsmadskolan stod för den musika-
liska  underhållningen.  FUB  hade  som  vanligt
plockat ihop en kasse med material som alla fick.
TACK för en jättefin dag till alla som var med.!!

LSS – ANDNING  OCH  SONDMATNING

Regeringen backar och plockar bort  sondmatningen.  Ett  förslag om andning
som grundläggande behov kan komma från den 1 november. Vi återkommer !!
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SOMMARRESA  31  AUGUSTI  MEDLEMSFÖRMÅN

Årets  tredje  lokala  medlemsförmån  är
Sommarresan som  går till  Markaryds
kommun.  Vi  börjar  med  älgsafari.  Du
får möjlighet att mata älgarna med löv-
ruskor. Vi käkar lunch på Gräddhyllan,
och avslutar vårt Markarydsbesök med
en  provsmakning  på  Herrgårdstoppen
där vi även kan köpa med oss lite godis.
Allt om Sommarresan hittar du i bifoga-
de gula pappret. Vi ses eller hur??

AKTIVISTVECKA   V. 39

Vecka 39 ordnar FUB  sin första aktivistvecka. Tanken är att FUB skall synas
ute i samhället och göra reklam för sig och alla duktiga medlemmar. Håll dig
uppdaterad genom en koll på FUBs hemsida; www.fub.se/aktivistveckan.
På FUB Växjös hemsida finns ett kalenderblad  med information under rubriken
www.vaxjo.fub.se/aktuellt. Här kan du kolla med jämna mellanrum. I dagsläget
finns tre aktiviteter: Debatt om LSS, UNIK Försäkring och Dans i Balders Hage.

DEBATT  OM  LSS  DEN  24  SEPTEMBER

Vi  har  bjudit  in  partierna  i  omsorgsnämnden,  Växjö,  till  en
dabatt om LSS och närliggande frågor. Detta är ett önskemål av
vår KLIPPAN-sektion.  De  har även  tagit  fram många  intres-
santa frågor till politikerna. Gör din anmälan i god tid. Du hittar
allt om debatten i det  ljusgröna pappret. VÄLKOMMEN !!!

UNIK  FÖRSÄKRING – NYHETER  26  SEPTEMBER

Per Liljeroos, UNIK Försäkring berättar om nyheter-
na i de olika försäkringarna. Vi bjuder även in de 10
övriga organisationerna som är medlemmar i UNIK.
Du hittar allt om kvällen i det bifogade ljusblå pappret.
Välkommen till en intressant kväll.
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LSS – SKOLAN  2019

LSS-Skolan  2019  kom  nu  i  månadsskiftet  från
tryckeriet.  Detta  är  en  uppdatering  av  utgåvan
2017. FUB Växjö har köpt ett antal av skriften.
Du får endast betala 100:- per styck. Du beställer
ditt ex. på telefon 070-233 87 32. Vi hoppas och
tror att du får stor nytta av LSS-Skolan 2019. Väl-
kommen med din beställning.

KOMMUNERNAS  EKONOMI

Vi hör och läser dagligen om kommunernas dåliga ekonomi.
Kommunpolitikerna är närmast desperata i sin iver att spara
pengar. Vårt län är inget undantag. En kommun har tagit
bort resorna till daglig verksamhet. En annan har försämrat
ersättningen till ledsagarnas omkostnader. I flera kommuner
är det omöjligt att få kontaktperson.

Andra kommuner säljer ut verksamheterna till privata aktörer i tron att detta
blir billigare. Det ser alltså dystert ut för våra medlemmar. Nu måste vi ta oss i
kragen  och  börja  protestera  mot  alla  olagliga  påhitt  i  kommunerna.  Från
regeringen kan vi inte få någon hjälp, eftersom de blundar och har stängt av
sina hörapparater. Tillsynsmyndigheterna har fått minskade resurser. Kort sagt
vi är ensamma på barrikaderna. MEN SKAM DEN SOM GER SIG !!

GOD  MAN – NY  HANDBOK

Årets temamöten runt om i landet har God Man som tema.
Vi var med på konferensen i Hässleholm den 9 april. Vi pra-
tade om hur det ser ut i våra kommuner . Vad som fungerar
och  vad som inte  fungerar.  Tanken är att  erfarenheterna
skall bli en ny handbok som presenteras på förbundsstäm-
mans temadag 2020. Vi ser fram emot den nya handboken.

HA  EN BADRIK
         o
SOLIG SOMMAR
 önskar Styrelsen  
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