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SOMMARRESAN  ÄR  INSTÄLLD

Vår traditionella sommarresa blir tyvärr inte av i år. Anledningen är att vi inte 
hittade något resmål, till rimliga priser, som flertalet medlemmar kunde glädjas 
åt. Vi kommer istället att göra FUB-Dagen på Annevik den 22 augusti till en hel-
dag med mat, aktiviteter och underhållning. Du hittar mer om detta längre fram i 
MEDLEMSNYTT och en bilaga.

VÅRENS  LÄNSDANSER

Under  vårens  Länsdanser  uttrycktes  ett  önskemål  om att  vi  enbart  skulle  ha 
lördagsdanser framöver. Vi kommer innan sommaren att bestämma danserna för 
2011.  Har du synpunkter  på valet  av dag? Om vi  inte  hör något  från er  före 
midsommarhelgen så kommer vi att boka  6 lördagsdanser under år 2011. 

INVIGNINGEN  AV  VALLHAGEN  DEN  1  JUNI
Omsorgsnämndens  ordförande Bertil  Olsson höll  det 
stora invigningstalet på Vallhagen den 1 juni. Det kom 
runt  300  personer  som  deltog  i  festligheterna.  Alla 
tyckte att det hade blivit fint på Vallhagen.
KLIPPAN tjuvstartade med att öppna sin konstutställ-
ning.  Det  var  Åsa  Lindqvist  som förklarade  utställ-
ningen för  öppnad. De sålde ett 10-tal av sina fina tav-
lor. Av åtta tavlor hade de gjort vykort som de sålde. 
De sålde  Tuzlafilmer o filmen om K. Grunewalds bok
Alla pengarna de fick in går till vännerna Tuzla.

De hade sin butik i lilla mötesrummet och det 
var mycket välbesökt. De fick även beröm för 
sina nya T-shirts. Du som vill se tavlorna kan 
göra detta måndag – fredag kl. 8 – 16.30 fram 
till midsommarhelgen. Du kan även köpa kort. 
I det bifogade vita pappret ser du korten och vad 
de  kostar.  Servicegruppen  såg  till  att  vi  var 
mätta och otörstiga hela dagen. Kolla hemsidan

I kommunerna Alvesta, Lessebo,
Uppvidinge, Växjö och Älmhult



SAMTAL  MED  KARL  GRUNEWALD
                                                                                                                                       

I vår programserie ”FUB-Soffan” har Karl Grunewald och Ann-
Charlotte Carlberg fört ett samtal runt Karls bok ”Från idiot till 
medborgare”.  De pratar  även om framtiden  för  personer  med 
utvecklingsstörning. Samtalet ger både kunskap och framtidstro.

DVD:n finns att köpa i webbutiken www.vaxjo.fub / FUB-butik Du 
kan  även  ringa  0470-22485  och  beställa  din  DVD.  Den  kostar 
endast 50:- och alla pengarna går till Tuzla.   

MUSIKFEST  I  HAGAPARKEN  DEN  22  MAJ
Lördagen den 22 maj var det fullt ös i Hagaparken, Alvesta. Det kom många be-
sökare  i  det  vackra  vårvädret.  KLIPPAN  hade  ett  informationstält  där  de 
berättade om sin verksamhet och delade ut material. Det var mycket musik och 
dans  för  alla  smaker.  På  hemsidan  www.vaxjo.fub.se under  fliken 
AKTIVITETER / Alvesta hittar du bilder från musikfesten. KOLLA.

FUB:s  FÖRBUNDSSTÄMMA  DEN  22 – 23  MAJ
Årets förbundsstämma var ganska avslagen. Förbundsstyrelsen hade en ny taktik 
i sin redovisning. Den gick ut på att de arbetade med alla frågorna och de ville 
fortsätta  med  detta.  Med den  inställningen är  det  svårt  att  få  en konstruktiv 
debatt som för vår organisation framåt.
Anna-Lena Krook  blev förbundsordförande för ännu en  period. 

Vi framförde kritik mot förbundsstyrelsens sätt att hantera medlemsavgifterna. 
Under  hösten  kommer  det  att  ordnas  regionala  konferenser  i  flera 
framtidsfrågor. Se mer längre fram i detta MEDLEMSNYTT.  I nästa UNIK kan 
du läsa mer om de båda stämmorna.

INFÖR  VALEN  DEN  19  SEPTEMBER

KLIPPAN har förberett sig inför höstens val. De har skrivit 
till alla riksdagspartierna i länet och ställt ett antal frågor. 
Du hittar frågorna på hemsidan bland bilagorna till  detta 
MEDLEMSNYTT på fliken ”AKTUELLT”.

KLIPPAN har  även  beställt  skriften  ”Rösta  på  oss”.  Den 
finns att hämta på Vallhagen i receptionen. Se bilden!
Det kommer även att bli två debatter på Vallhagen. Den 23/8 
debatterar man landstingsfrågor och den 30/8 blir det kom-
munala frågor. Båda debatterna börjar kl. 18,00. Välkommen
Vi kommer även att göra minst ett FUB-Soffan program.
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RIKSDAGEN  BESTÄMMER  OM  NY  SKOLLAG
Den 21  juni  bestämmer  riksdagen  om en  ny  skollag.  Det  finns  många  dåliga 
förslag  för  våra  medlemmar.  Vi  skall  peka  på  tre  exempel:  När  en  elev  som 
behöver specialpedagogiska insatser och hjälpmedel har uppnått nivån godkänd 
då upphör rätten till dessa insatser. 
Försöksverksamheten med att det är vårdnadshavaren som avgör om en behörig 
elev skall gå i särskolan eller ej – tas bort. Förslaget innebär att rektorn ensam 
avgör skolformen för varje elev.
Det införs ett nytt behörighetskrav för att kunna söka till t ex ”Särvux”. Om jag 
inte kan bevisa att jag kan tillgodogöra mig utbildningen – då är jag inte behörig 
att söka. 

FUB Växjö har uppmärksammat oppositionen i utbildningsutskottet på de här 
tokigheterna. Vi har även uppdragit till våra jurister att kontrollera om förslagen 
strider  mot  artikel  24  i  MR-deklarationen  (Konvention  om  rättigheter  för 
personer  med  funktionsnedsättning).  Ett  antal  handikapporganisationer  har 
skrivit ett öppet brev till utbildningsministern. Brevet finns på hemsidan under 
FUB-Kanslinytt på fliken AKTUELLT.

EMMABODADAGEN  DEN  11  MAJ
Vår återkommande utbildningsdag för läsom-
bud och  IT-ombud i  Emmaboda  den  11  maj 
samlade ett 100-tal deltagare.  Det var som van-
ligt ett fullspäckat program med nyheter. 
En  av  nyheterna  var  det  webbaserade 
materialet   PUSS, som FUB/ala har tagit fram. 
Det  handlar  om  kroppen,  känslor  och 
sexualitet.  Det  är  ett  måstematerial  i  våra 
verksamheter. En licens kostar 1.200:- och den 
kan användas av flera.

Växjö  kommun  har  köpt  10  licenser.  Länsförbunden  kommer  att  erhålla  en 
licens vardera. Det är ett bra material för alla.

SERVICEBITRÄDE
Allbo Lärcenter i Alvesta har uppdraget att starta upp en 2-årig yrkesutbildning 
för personer med en lindrig utvecklingsstörning. Utbildningen är tänkt att starta i 
augusti. Det blir två inriktningar dels mot äldreomsorgen dels mot barnomsorgen. 
Halva utbildningstiden finns man på skolan i Alvesta och resten av tiden på den 
arbetsplatsen där eleven efter skoltiden får en anställning.

På praktikplatsen har eleven hjälp av två handledare under hela utbildningstiden. 
Handledarna kommer att utbildas under 8-10 dagar för att klara sitt uppdrag. Du 
hittar mer information om utbildningen på www.allbolarcenter.nu. Kontakta om-
gående Harald Petersson på tel. 070-261 88 89 om du är intresserad av att deltaga. 

3

http://www.allbolarcenter.nu/


FUB – DAGEN  PÅ  ANNEVIK  DEN  22  AUGUSTI

I år tänkte vi göra något extra av vår dag på Annevik. Det blir en heldag mellan 
klockan 11 – 17. Vi bjuder på lunch, fika och grillad korv under dagen. Utöver de 
vanliga aktiviteterna, tipspromenad, X-BEST och lotteri så får vi underhållning 
från en TV-kändis samt allt annat man kan göra på Annevik.

Detta  är  en  aktivitet  för  våra  medlemmar  och  deras  tjänstgörande  personal 
(personal, ledsagare eller kontaktpersoner). Övriga måste betala medlemsavgiften 
på 200:-. Du måste anmäla dig till Eivor på tel. 0470-63335 senast den 17 augusti.
Du hittar mer om FUB-dagen på det bifogade gula pappret.

LÄNSDANS  DEN  17  SEPTEMBER

Vi drar igång höstens länsdanser med DONNEZ den 17 
september kl. 18 – 22 i Folkets Park, Växjö. 
Vi  fortsätter  med  CALLISTO  den  15/10  och  avslutar 
med BLACK JACK den 13/11. Det blir fullt ös i parken 
eller hur. Se bifogat ljusgrönt papper.
Vi  avslutar  sommarsäsongen  med  X-BESTs  Logdans 
den 10 augusti kl. 18.30 på Ryttartorpet.

REGIONAL  MR – KONFERENS  DEN  30  OKTOBER

Riksförbundet FUB har uppdragit åt oss att göra en heldagsträff om MR-konven-
tionen, UNIK Försäkring och FUBs framtid. Det blir ungefär samma upplägg som 
på LSS-konferensen för några år sedan. Det innebär att KLIPPAN kör en parallell 
konferens. Vi kommer att träffas i Växjö och preliminärt håller vi på mellan 9.30 – 
16. I nästa MEDLEMSNYTT finns anmälningsblankett med.
Boka dagen redan nu i din almenacka.

BOKMÄSSA – LÄTTLÄST  DEN  21  OKTOBER
Den 21 oktober blir det stor fest i Växjöparken. Vi har då för första 
gången en  Bokmässa  där  allt  material  är  på  lättläst  svenska.  Vår 
avsikt är att samla alla lättlästa böcker och tidskrifter samt aktuell 
samhällsinformation. Programmet börjar bli klart och vi har lyckats 
boka upp Mickel i Långhult hela dagen samt många andra. Det bli 
även en satsning på barn och ungdomsböckerna. Boka den 21/10. NU!

HEMSIDAN    www.vaxjo.fub.se     
Vi vill göra dig uppmärksam på vår hemsida. Där hittar du alltid senaste nytt som 
berör dig. Där finns även mängder med foton från olika aktiviteter. Vi uppdaterar 
hemsidan flera gånger i veckan. Gör ett besök!!!                                                                                
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