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FUB – DAGEN  PÅ  ANNEVIK
Den 22 augusti går till historien som dagen 
då musiken besegrade regnet på Annevik. 
Vi  glömde  bort  tipspromenadens  blöta 
resa  då  lunchen  serverades  och  ELVIS 
trånade på scenen. Efter en fikapaus var 
det dags - TOLLE tog plats på scenen och 
han fick gott stöd av X-BEST med kompet.
KLIPPANs försäljning och tipspromenad 
gav 2.463:- till vännerna i Tuzla. Du hittar 
ett fotoalbum på webben www.vaxjo.fub.se 
Vi framför ett stort tack till festkommittén

VALET  DEN  19  SEPTEMBER
Valrörelsen går in i slutspurten och politikerna lovar mer än de kan hålla. Alla är 
viktiga förutom vi som behöver information på lättläst  svenska.  KLIPPAN har 
som vanligt engagerat sig i valet. De ställde 9 brevfrågor till partierna. Folkpartiet, 
Kristdemokraterna och Miljöpartiet orkade inte svara på frågorna. DÅLIGT !!!!
KLIPPAN har gått igenom svaren och de har nu ett bättre underlag för hur de 
skall rösta den 19 september.

Jonas Norrby gick ut i valstugorna och ställde ytterligare 4 frågor till partierna. 
En fråga handlade om framtiden för Annevik. Alla förutom Folkpartiet tyckte att 
Annevik skall bevaras och verksamheten skall utvecklas. Folkpartisten sa: ”Husen 
är dåliga – Riv skiten – Det är attraktiv tomtmark för att bygga fina bostäder på”. 
Den 30 augusti hade handikapprörelsen en valdebatt med kommunpolitikerna i 
Växjö. FUB krävde besked av Folkpartiet om Anneviks framtid. Folkpartisten för-
virrade  begreppen ytterligare.  Om du vill  ha  kvar  Annevik är  det  enklast  att 
minimera folkpartiets inflytande i Växjöpolitiken – eller hur?

Jonas runda i valstugorna blev ett program i vår serie ”FUB-Soffan”. Vi har även 
gjort ett program om ”Det lättlästa valet” tillsammans med Centrum för Lättläst. 
Du kan se båda programmen på webben; http://www.okv.se/webbtv. 
Jonas besökte även Smålandspostens valstuga och ställde frågan; Varför finns det 
ingen lättläst sida i tidningen? Reportern påstod att de skrev på lätt svenska, men 
Jonas höll inte med.                                                                                                         

I kommunerna Alvesta, Lessebo,
Uppvidinge, Växjö och Älmhult
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 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 är nu klart och du hittar alla fakta i 
det bifogade vita pappret. Allt talar för att det blir en kanondag som 
går till historien. Du har väl markerat i din almenacka den 21 oktober 
”Bokmässa i Växjö”.

LÄNSDANS  DEN  17  SEPTEMBER
Vi drar igång höstens länsdanser med DONNEZ den 17 
september kl. 18 – 22 i Folkets Park, Växjö. v  ita pappret.  
Vi fortsätter med CALLISTO den 15/10 se gula pappret ,
och avslutar med BLACK JACK den 13/11 som du ser på 
det ljusblå pappret. Det blir fullt ös i parken eller hur. 
Vår avsikt är att Länsdanserna 2011 kommer att vara på 
enbart lördagarna helt enligt era önskemål.

REGIONAL FUB – KONFERENS  DEN  30  OKTOBER
Riksförbundet FUB har uppdragit åt oss att göra enregional  heldagsträff om FUBs 
och Klippans framtida organisation. 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 – 
15. Du som vill vara med och påverka vår framtida organisation anmäl dig på tel. 
0470-22485  senast  den  20  oktober.  Konferensen  är  gratis.  Du  hittar  mer 
information på hemsidan; www.vaxjo.fub.se .

HANDIKAPPDAG  I  LENHOVDA  DEN  9  OKTOBER
Kommunala Handikapprådet i Uppvidinge kommun ordnar en heldag i Borgen, 
Lenhovda. Vi bjuder på X-BEST som drar igång kl. 11.00 och portarna slås upp kl. 
10.00. Det blir två korta föredrag om MR-konventionen och Tillgänglighet. Vi har 
KLIPPAN på plats vid vårt informationsbord. ”Glädjespridarna” från Lenhovda 
avslutar underhållningen. Portarna stängs kl. 16.00. VÄLKOMMEN !!

THE-DANSER  PÅ  VATTENTORGET
Under hösten spelar X-BEST vid två tillfällen 
på Vattentorget. Det är den 17 oktober och den 
21  november  klockan  14.00  –  16.30.  Se  det 
ljusgröna pappret. Vi ses eller hur??!!
Sommarens  logdanser  på  Ryttartorpet  har 
samlat stor publik, vilket är glädjande. TACK.
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NYA  MEDLEMMAR

FUB-dagen på Annevik gav 10 nya medlemmar vilket vi skall vara stolta över. Det 
har uppstått frågor om hur lång tid det tar innan man får inbetalningskortet. På 
Riksförbundet säger man att utskick görs varje vecka. Detta kan innbära att det 
tar  cirka  två  veckor  innan  inbetalningskortet  kommer.  Tar  det  längre  tid  då 
kontaktar du Kennerth på tel. 0470-22485.

LUNCHFÖREDRAG  PÅ  VALLHAGEN

Sista torsdagen varje månad ordnar I & KC lunchföredrag med någon spännande 
person. Först ut var Leif Karlsson på Smålands Musikarkiv och han berättade om 
dansmusikens utveckling i vårt län sedan slutet av 1800-talet. En spännande resa.
Nästa gång, den 23 september kl. 12.00, är det Leif Sandberg som berättar om sitt 
arbete med Linnéateatern. Lunchen består av paj samt kaffe med tilltugg. Priset 
är  80:-  för  allt  och  Leif  lottar  ut  två  biljetter  till  höstens  ”Sound  of  music”. 
Anmälan senast 16 september till tel. 0470-711050. Kolla på www.vaxjo.fub.se .

INVIGNING AV  CAFÉ-VITAK  DEN 11  SEPTEMBER

Den 11 september invigs VITAKs Café i Folkets 
Park, Växjö kl. 13.00. Det blir olika aktiviteter i 
parken samt en valdebatt kl.14.00 i Kaskad. Där 
uppträder  rockbandet  Tube  Screamer  med 
flera.  Debatten  ordnas  av  projektet  ”Ditt  fria 
Val” som FC Växjö också driver. Kolla in vad 
som händer i projekten. De är mycket kreativa.

LL – UTBILDNING  I  VÄXJÖ  KOMMUN

Nu är det äntligen på gång. Partierna i Växjö är överens om att såväl tjänstemän 
som politiker i kommunen skall få utbildning i att skriva lättläst svenska. Först in 
med en motion var Vänsterpartiet och Moderaterna sa: ”Det här ska vi ha”!!!
Utbildningen kommer att genomföras med de nyvalda politikerna efter årsskiftet. 
Detta borde också vara genomförbart i Landstinget och de övriga kommunerna.!!!

NYA  AKTIVTIVITETER                                                   
                                                                                                          
Vi i styrelsen vill gärna ha lite tips och idéer på vad ni medlemmar vill göra och 
veta mer om. Det kan vara teman till en föreläsning, något som är på tok i din 
kommun, något som händer på Riksförbundet eller en resa någonstans.
Vi är tacksamma för alla förslag. Ring till 0470-22485 och framför dina önskemål.
Café Global skall ha en träff under hösten och FUB Växjö är värd. Datumet är 
inte bestämt ännu men kolla på hemsidan om någon vecka. Ge oss gärna tips på 
ämnen som vi kan ta upp i ”FUB-Soffan”. Hör av dig !!!!!!
                                                                                                                                          3.

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



