
NR 112    MEDLEMSNYTT   19 11 28    
                                                             

AKTIVISTVECKAN   V. 39

Vecka 39 ordnade FUB  sin  första  aktivistvecka.  Tanken var att  FUB skulle
synas ute i samhället och göra reklam för sig och alla duktiga medlemmar. 
Vi började med en välbesökt politikerdebatt den 24 september. Politikerna ville
gärna komma tillbaka och fortsätta diskussionen med KLIPPAN-medlemmarna.
På torsdagen hade vi Per Liljeroos från UNIK Försäkring. Tyvärr var det inte så
många deltagare. Per presenterade flera nyheter i de olika försäkringarna.
Veckan avslutades  med  en  Länsdans  på  Balders  Hage,  Häradsbäck.  Det  var
lyckat och vi har nu planerat in två danser under 2020. Allt om danserna finns
längre fram i MEDLEMSNYTT.

                        

ANHÖRIGVECKAN   V. 40

Redan på måndagen efter aktivistveckan drog
anhörigveckan igång med ett digert program.
Vi var med på invigningen på Stadsbiblioteket
med informationsmaterial. Vi fanns på biblio-
teket  under  onsdagseftermiddagen  samt  på
Öppet hus under fredagen på Vallhagen. 

Några programpunkter som var extra intressanta var ”I skuggan av oss” på
Palladium under måndagskvällen, Föreläsningen om ”Kognition och demens” i
Konserthuset på torsdagen och föreläsningen ”Levande bibliotek” på Vallhagen
under fredagen.  Veckan avslutades  med en musikgudstjänst  i  Domkyrkan på
söndagskvällen. Det var en intressant vecka med aktiviteter för alla.

IKEA  MUSEUM  UTSTÄLLNING – LIKA  OLIKA

Fram till den 2 februari kan du besöka utställningen som utforskar design och
funktionsnedsättningar,  för att  få  fram produkter som fungerar för alla.  Gör
gärna ett besök i Älmhult och bli övertygad.                                                             1.



JULFESTEN  DEN  12  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 !!

ULLAREDSRESAN  DEN  12  NOVEMBER

Årets resa till Ullared var populär och många vill åka igen. Ett växande problem
är dock kommunernas inställning till ledsagning. De bortser från behovet och
tänker bara på ekonomin. I år fick flera personer vara hemma på grund av ute-
bliven ledsagning. Vi återkommer med en ny resa under hösten 2020.

STÄRK  LSS – STÄRK  OSS !

Harald Strand var i Alvesta den 18 november och
gav oss en lektion i LSS. Tyvärr var vi inte mer än
ett 40-tal personer som lyssnade på Harald. Det är
förvånansvärt att inte fler tog tillfället i akt denna
kväll och ställde frågor till  Harald.
Är du intresserad av LSS-Skolan 2019 så har vi
till  försäljning  för  50:-/exemplar.  Kontakta
Kennerth på 070-2338732 om du vill köpa.
Under tisdagen besökte vi verksamheter i Alvesta. 

LSS – BOSTÄDER  I  VÅRA  KOMMUNER

I Alvesta pågår en ombyggnad av Rönnedalsvägen 35 till ett nytt kortis och fler
servicebostäder. Vi har under resans gång varnat för olika problem eftersom de
boende skulle bo kvar. Det är fortfarande problem kvar att lösa.
I Älmhult pågår diskussion om hur bostadsbristen skall lösas. I Lessebo är man
än en gång tillbaka på ruta ett, Odengatan. Hur det slutligen blir är ingen som
vet, mer än att det blir dyrare för varje gång.
I Uppvidinge är nya servicebostäder i Lenhovda färdiga att tas i bruk. Korttids-
boendet verkar nu vara färdigbeslutat i fullmäktige.
I Växjö blir det förändringar på vilken typ av bostad har har rätt till. Diskussion
pågår.  Under  tiden  utmärker  sig  Arbete  och  Välfärd  i  hur  man  kan  bygga
undermåliga bostäder. Vi fasar för framtiden.                                                            2.



DANS  PÅ  KVARNHAGSKÄLLAN  8  FEBRUARI

CLUB 68 har inbjudit FUB i Kronoberg till en dans på Kvarnhagskällan, Växjö
den 8 februari klockan 15 – 17. Det är HUMBLES som spelar. Allt om dansen
finns i det vita pappret. Vi syns på dansen eller hur.!!

ÅRSMÖTET  DEN  1  MARS

Söndagen den 1 mars har vi årsmöte på Vallhagen klockan 14.00.
Förutom sedvanliga  årsmötesförhandlingar och  smörgåstårta  så
kommer vi att prata om vad som sker i våra kommuner, regionen
och centralt. Allt om årsmötet i det bifogade gula pappret. Vi ses !!

LÄNSDANSER  PÅ  BALDERS  HAGE

Tillsammans med OMS-Fritid i länets kommuner har vi bokat upp två danser
på Balders Hage i  Häradsbäck. Vi har LIKES den 18 april,  se det ljusgröna
pappret och BOB STEVENS kommer den 12 september, se det ljusblå pappret.
Tyvärr har Balders Hage inte mogendans utan matservering. Detta innebär att
vi får hyra danslokalen och betala orkestrarna helt själva. Vi tvingas alltså att
höja priset med 30:- till 150:- inklusive garderobsavgiften.
Respektive kommun kommer att samordna resorna och några tar även emot an-
mälan. Kolla hur det är i din kommun.!!!  VÄLKOMMEN TILL BALDERS !!!

INDIVIDUELL  PLAN  ENLIGT  § 10,  LSS

RiksFUB har tagit fram ett häfte om varför man skall begära en individuell plan
(IP). Det är du som bestämmer vilka som skall vara med när planen görs. Se till
att någon finns med från kommunen som har behörighet att skriva på. När du
och kommunen har skrivit på planen så är den ett ingånget avtal som måste
följas av båda parter. Du hittar häftet IP och en mall till planen på vår hemsida;
www.vaxjo.fub.se under fliken AKTUELLT.                                                             3.

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


MÖTE  MED  LÄNSFÖRBUNDEN  13  NOVEMBER

Länsförbunden och Riksförbundet hade ett videomöte den
13  november.  Det  fungerade  bra  hela  eftermiddagen.  Vi
hade många intressanta diskussioner om framförallt ekono-
min för våra medlemmar. Vi kan konstatera att regeringen
inte  bryr  sig  om hur  våra  medlemmar  försöker  överleva
ekonomiskt.  Än  en  gång  har  man  glömt  vår  grupp.  Det
kommer säkert  fler  videomöten  framöver,  eftersom de  är
kostnadseffektiva.

Den 20 november hade Länsförbundet ombudsmöte på Vallhagen. Vi fastställde
budget och verksamhetsplan för 2020. Vi var endast 9 personer närvarande. Två
från Tingsryd och sju från Växjö. Detta är bottenrekord alla kategorier. Vad gör
vi för att få upp intresset för länsförbundet??? Tänk till innan det är för sent.

SAMVERKAN  I  VÄXJÖ  KOMMUN

Växjö kommun ska skrota samverkansråden och ersätta
dem med dialogmöten och tillfälliga arbetsgrupper i spe-
cifika frågor. Det blir kommunen som bestämmer när en
arbetsgrupp skall tillsättas. Enligt vår uppfattning strider

detta mot såväl funktionsrättskonventionen som LSS. Vi kommer att kräva ett
avtal enligt LSS § 15.7. Detta för att kunna påverka våra medlemmars livssitu-
ation. I förra MEDLEMSNYTT skrev vi om arbetet med LSS-Vägledning. Vi
har efterfrågat tillämpningsanvisningarna. Det är där de politiska ambitionerna
finns. Den 5 december får vi förhoppningsvis besked. Vi återkommer.

SUS  O  DUS  MED  JULELJUS  I  DOMKYRKAN

Den 3 december klockan 13.30 – 15.00 är det fest i Domkyrkan. Det är Jobbet i
Centrum (JiC) som är arrangör . Det blir en festlig avslutning på JiC-året.
Alla är välkomna. 
Andra aktiviteter hittar du på OMS-Fritids LättLästa hemsida och facebook.!!!
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