
NR 70       MEDLEMSNYTT   09 08 23

SOMMARRESAN  TILL  ÖLANDS  DJURPARK

Årets sommarresa gick till Ölands Djurpark lördagen den 13 juni. Trots ändrad 
resdag från söndag till lördag så blev vi två bussar med förväntansfulla resenärer. 
Vädret  var  lite  fuktigt  under förmiddagen,  men  ändå lagom varmt.  Det  fanns 
många nyheter såväl bland djuren som karusellerna.
Vi avslutade Ölandsresan med en fika på Hamnkrogen i Färjestaden. På utsidan 
av södra piren hade man gjort en badplats som är tillgänglig för alla. Något för 
våra kommuner att ta efter. Vi tackar utflyktskommittén för en trevlig dag !!!!!!

FUB – SOFFAN  PÅ  ÖPPNA  KANALEN

När  vi  till  sist  kom igång  med  våra  Soffan-program på  ÖKV så  blev  det  tre 
inspelningar på en vecka. Två av programmen finns på webben. Klicka på FUB på 
den  bifogade  länken  http://www.okv.se/webbtv/webbtvmedlemmar så  hittar  du 
våra Soffan-program. ”Tuzlabesöket” är ett samtal mellan alla inblandade i vårt 
projekt om vad som har hänt samt förväntningar på framtiden.

”LättLäst” är en redovisning av hur kommunerna och 
myndigheterna i länet har det med lättläst samhällsinfor-
mation på sina hemsidor med tanke på att Sverige skall 
vara tillgängligt för alla nästa år. Ingen fick godkänt. Tre 
kommuner ville ha hjälp med att bli bättre. 

En kommun, Lessebo, tyckte inte att vi skulle lägga oss i deras hemsida. Deras re-
aktion är anmärkningsvärd. Arbetsförmedlingen skämdes och de lovade att fixa 
sin  hemsida.  Inför  EU-valet  så  hade  vi  även  kollat  om partierna  hade  någon 
valinformation  på  LättLäst.  Det  var  skrämmande  dåligt.  De  som hade  aktuell 
information hade inte gjort den tillgänglig. Riksdagspartierna har visat   ointresse 
av att ta till sig våra synpunkter. Piratpartiet har begärt hjälp med hur de kan bli 
bra. Naturligtvis har vi berättat våra erfarenheter för Centrum för Lättläst.

Den 25 augusti spelar vi in nästa program. Det handlar om ”Läsombuden” och 
den 23 september gör vi  ett  ”Biståndsprogram” med Kåre Karlsson.  En vecka 
efter inspelning finns programmen på webben för dig som inte bor i Växjö och har 
kabel-tv.

I kommunerna Alvesta, Lessebo,
Uppvidinge, Växjö och Älmhult

http://www.okv.se/webbtv/webbtvmedlemmar
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Vi förbereder även minst två program om KLIPPANs verksamhet. Har du förslag 
på frågor som vi skall ta upp i FUB-Soffan så ring Kennerth på 0474 – 31016 eller 
skicka mail till   fub@vaxjo.fub.se. 
 
TUZLABESÖKET  26/5 – 2/6

Årets Tuzlabesök var som vanligt välorganise-
rat  med mycket  information  och studiebesök 
samt tillfälle till umgänge med oss. Utöver sed-
vanliga  artighetspresenter  så  överlämnade  vi 
till idrottsverksamheten 30 T-tröjor och 1500:- 
Duvangruppen fick 1500:- till  sin verksamhet 
av KLIPPAN. Vi tackar projektgruppen för en 
bra vecka.
Nu förbereder vi oss inför vår avslutningsresa 
till Tuzla den 7 – 12 september. Vad som hän-
der framöver är oklart, men vi kämpar på !!! 

FÖRBUNDSSTÄMMAN  DEN  16 – 17  MAJ

Inför årets Förbundsstämma var vi ombedda att göra en utställning av det materi-
al, som vi har gjort i Tuzlaprojektet. Vi visade filmerna, nyhetsbreven, studiemate-
rialen och allt annat som vi har gjort. Vi fick mycket beröm för vår kreativitet.
Första dagen handlade om FUBs framtid. Framtidsgruppen gav oss ett diskussions 
underlag och utifrån diskussionen så kommer ett slutförslag på höstens ordföran-
dekonferens.

Vi hade endast en motion som handlade om en stadgeförändring. Motionen avslogs 
Vi argumenterade mot att Förbundsstyrelsen föreslog att Gotland skall ha egna 
stadgar.  Till slut fick vi en återremiss till nästa förbundsstämma. Om förbunds-
styrelsen var irriterad på oss efter motionsbehandlingen så var vi detsamma på 
den efter  redovisningen av vad styrelsen skulle ha gjort med förra årets motioner. 
Det blev stora förändringar i förbundsstyrelsen, eftersom flera av olika orsaker 
hoppade av. Du kan läsa om detta i UNIK 3/2009. 

LOGDANS  OCH  THE-DANSER

X-BEST har endast en logdans kvar på Ryttar-
torpet. Det är den 1 september kl. 18:30. 

THE-DANSERNA  på  Vattentorget  drar  igång 
den 25 oktober.  Du hittar allt om danserna på 
det bifogade ljusgröna pappret. Vi ses på Ryttar- 
torpet och Vattentorget – ELLER HUR ????!!!

Gänget  samlat  på  Annevik  den  31 maj

  

  

mailto:fub@vaxjo.fub.se


3

DEN  FÖRTROLLADE  PISSEPOTTAN

Kulturfabriken i Ljungby hade urpremiär på ”Den 
förtrollade pissepottan” i Emmaboda den 5 maj. Vi 
filmade  föreställningen  med  hjälp  av  ett  filmteam 
från  ÖKV.  Den  fantastiska  föreställningen  följdes 
upp  med  ett  studiosamtal  om  hur  föreställningen 
kom till. Allt detta finns på en DVD, som är tänkt att 
vara ett inspirations / utbildningsmaterial.

På Berättarfestivalen i Ljungby gavs två ”Lapp på 
luckan”  föreställningar  den  16  juni.  Lyckan  var 
total. Det är flera föreställningar bokade under höst-
en i  Blekinge och Småland.  DVD:n kostar  160:-  + 
porto och du köper den av FUB Växjö.

NYA  LOKALER ?

Växjö  kommun  behöver   lokalerna  som handikapprörelsen  hyr  på  första  och 
tredje våningen på Västergatan. Lokalerna är uppsagda till årsskiftet 2009/2010. 
De  har  erbjudit  oss  att  flytta  till  Södra  Vallviksvägen  4  (samma  hus  som 
Vallhagens Dagcenter) där Polishögskolan har hyrt lokaler. Vi var på en visning 
den 17 augusti. Det är bra lokaler till en lägre hyra än vad vi har idag. Tillgänglig-
heten är bra. Vi skall nu prata med Länsförbundet om vi gemensamt kan hyra en 
lite större lokal. Om alla organisationerna följer med så blir detta en bra lösning. 

HÖSTENS  LÄNSDANSER

Vi inleder höstens Länsdanser med DANCE 
den 25 september. Du hittar allt om dansen 
på det ljusgula pappret. 
SANNEX kommer den 23 oktober och det 
hittar du på det vita pappret. 
Vi  avslutar  med  en  lördagsdans  den  14 
november till BLACK JACK som du ser på 
det ljusblå pappret.
Vi har inte gett upp om en extradans den 10 
oktober med Lars Kristerz. HÅLL UT !!!

BISTÅNDSMÖTE  DEN  23  SEPTEMBER

Länsförbundet bjuder in alla FUB:are till Skogslyckans församlingshem den 23 
september. Det är Kåre Karlsson och Börje Forss som skall berätta om sina egna 
och gemensamma biståndsprojekt. Kåre Karlsson blev årets SHIA- ambassadör. 
På den bifogade vita inbjudan finns allt om kvällen. DU KOMMER VÄL DIT !!!!!!
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FAMILJEDAGEN  PÅ  ANNEVIK  DEN  23/8

I  söndags hade vi  den traditionella  Familjedagen  på 
Annevik. KLIPPAN hade som vanligt en tipspromenad 
och lotterier. Pengarna skall de ha med sig till Tuzla i 
september.  X-BEST  svarade  för  den  musikaliska 
inramningen. Den hemliga gästen var Marco från Hov-
mantorp. Han uppträdde som Elvis Presley med hjälp 
av en karaokemaskin. Det var ett bejublat uppträde.
På bokbordet fanns många nyheter som var uppskatta-
de.  Dagen  avslutades  med  grillparty.  ETT  STORT 
TACK till de som hade fixat denna trevliga dag.

HJÄRTGÅING  I  ALVESTA  DEN  19  SEPTEMBER

”1,6 miljonerklubben – för kvinnors hälsa” anordnar en 
Hjärtgåing vid Virdavallen, Alvesta den 19 /9. Av det bi-
fogade  mörkgula pappret framgår allt om dagen. Du ser 
även att X-BEST svarar för uppvärmning och underhåll-
ningen.  Köp ett startkort och anmäl dig. VI SES !!!

NYHETER  PÅ  BOKBORDET

Ovan  ser  du  tre  av  nyheterna  på  bokbordet.  ”Familjerätt”  är  en  uppdaterad 
version av den populära skriften. Tyvärr kommer det ingen uppdatering av den 
lättlästa versionen. Du betalar endast portot – 10:-. Priset är det samma för ”Från 
ambition till handling” en sammanställning av vad som görs åt psykiska problem. 
”Tips från omsorgen” är en idébok om hur man kan använda tidningen 8 SIDOR. 
Normalt kostar den 50:- men du får den för endast 20:-.
Vi har mer nyheter på bokbordet. Passa på när du ser bokbordet nästa gång !!!!!!! 

10:- 10:- 20:-


