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HANDIKAPPDAG  I  LENHOVDA  DEN  9  OKTOBER

Kommunala  Handikapprådet  i  Uppvidinge  ordnade  en  heldag  i  Borgen, 
Lenhovda. Vi och KLIPPAN fanns där med vårt bokbord och informationsmat-
rial. Vi bjöd även på ett bejublat framträdande med  X-BEST. Vi var många 
föreningar som tyckte att dagen blev en succé. Detta underströks av de många 
besökarna och inte minst av kommunens stolthet - ”Glädjespridarna”.  Toppen.

ICA  NORREMARK  DEN  16  OKTOBER

KLIPPAN och X-BEST fanns hos 
ICA Norremark lördagen den 16 
oktober. Även här blev det succé 
för oss och vår verksamhet. Tack!

BOKMÄSSAN  DEN  21  OKTOBER

Årets stora händelse är utan tvekan den Lättlästa Bokmässan i Växjöparken den 
21 oktober. De 18 utställarna hade gjort en fantastisk inramning i lokalen som 
verkligen uppskattades av de drygt 600 besökarna. Vi var 50 personer som såg 
till  att alla trivdes. X-BEST underhöll från scenen tillsammans med Mickel i 
Långhult.

Förutom de tre bokförlagens lättlästa böcker hade vi fått ihop drygt 18 löpmeter 
med lättläst samhällsinformation. Vi hade även 3 av landets 6 lättlästa tidningar 
i massupplaga. Vi själva och KLIPPAN visade upp vårt arbete med lättläst samt 
vad vi gjort och gör i Tuzla. Två gymnasieelever Therese och Jenna hade hjälpt 
oss med våra skärmar. De gjorde även en dokumentation av bokmässan samt 
tog en massa foton. Du hittar deras arbete på vår hemsida  www.vaxjo.fub.se, 
startsidan där det även finns fler foton. TACK för ett bra jobb !!

Vi fick även bra respons från media. Radio Kronoberg gjorde en direktsändning 
dagen före och TV4-Växjö gjorde flera olika nyhetsinslag. Smålänningen gjorde 
reportage både före och efter bokmässan. Smålandsposten uteblev som vanligt 
trots att de hade bokat tid för intervjuer.  Det är stor skandal att länets största 
tidning inte känner något ansvar för hela läsekretsen. SKÄMS Smp !!!!!!!!!

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


REGIONAL  FUB – KONFERENS  DEN  30  OKTOBER

Vi var ca. 60 personer jämnt fördelade på FUB och Klippan konferenserna, som 
träffades i  Växjö den 30 oktober. Hälften kom från vårt län. Vi fick först en 
genomgång  av  nyheterna  i  UNIK  försäkring.  Därefter  en  genomgång  av 
Förbundsstyrelsens  (FS)  förslag  till  framtida  organisation.  Förslaget  innehöll 
inga  ekonomiska  analyser  eftersom  endast  12  Länsförbund  hade  svarat  på 
ekonomienkäten.

Diskussionen  var  meningslös  eftersom ingen  kunde  svara  på  de  ekonomiska 
följderna. I det här sammanhanget är det minst sagt oförklarligt att FS kommer 
några veckor senare med ett stadgeförslag (utan motiv o förklaringar) om en 
gemensam och lika medlemsavgift. Detta är SKENDEMOKRATI !! som bäddar 
för en hård konfrontation på nästa Förbundsstämma.

UNIK  FÖRSÄKRING

Våra försäkringar utvecklas hela tiden. T ex har självris-
ken för skadade glasögon och hörapparater sänkts till 
300 kronor inklusive ev ny utprovning. Den 1 februari 
2011  kommer flera  nyheter.  En bilförsäkring  som ger 
möjlighet  för en person  utan körkort  att  försäkra  sin 
egen bil till en rimlig kostnad.

Den stora nyheten är dock rättshjälp vid förvaltningsrättstvist inom LSS/LASS. 
I dagens försäkringar finns rättshjälp endast för civilrättsliga tvister. Försäk-
ringen ersätter 10 ombudstimmar per år. Riksförbundet förbereder tillsammans 
med  Advokatsamfundet  en  utbildning  för  att  vi  skall  få  tillgång  till  bra 
advokater över hela landet. Denna unika förmån gör dock att årspremien höjs 
med 100:- till totalt 826:- per år. Trots höjningen är det ända bara halva priset 
mot en traditionell hemförsäkring.
Du hittar mer information på vår hemsida;  www.vaxjo.fub.se. Vi har även de 
nya foldrarna på lager. Kontakta Kennerth om du vill ha foldrar.

LÄNSDANSER  VÅREN  2011

Vi inleder vårens länsdanser lördagen den 19/2 med 
Wahlströms orkester. På det bifogade  ljusblå pappret 
hittar du allt  om dansen.  Vi  fortsätter den 18 mars 
med  Deléns  orkester  som  du  ser  på  det  ljusgröna 
pappret. Våren  avslutas  med SANNEX den 16  april 
och detta ser du på det gula pappret.
Tyvärr är inte höstens orkestrar färdigbokade ännu, 
men vi återkommer. VI SES I VÄXJÖPARKEN !!!???

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


JULFESTEN  DEN  15  JANUARI
Vi fortsätter med julfesten i Skogslyckans församlingshem och den blir lördagen 
den  15  januari  klockan  14  –  18.  Vi  har  alltså  utökat  tiden  med  en  timma 
eftersom ni förra året tyckte att  det blev för lite dans.  På det bifogade  röda 
pappret finns allt du behöver veta inför en trevlig julfest. KLIPPAN hälsar att 
deras lotteri är ännu bättre i år. VI SES – ELLER HUR?

BESPARINGAR  UTE  I  VÅRA  KOMMUNER
Vi har noterat att flera kommuner är på gång med besparingar inom handi-
kappomsorgen. Det gäller för oss alla att reagera om kommunen vill förändra 
eller dra in redan beviljade insatser. Under senaste året har det kommit flera så 
kallade ”omprövningsdomar” och de är entydiga till vår fördel.
Även om det i beslutet står att en insats skall omprövas så är det inte självklart 
att kommunen kan göra detta. Ett krav är att omprövningen görs i anslutning 
till fastställt datum samt att ingen försämring sker för den enskilde om det inte 
klart framgår att behovet av insatsen i allt väsentligt har minskat. Beslut om 
bostadsform  skall  inte  omprövas  mot  den  enskildes  vilja  enligt  ett  skarpt 
uttalande från Justitieombudsmannen. 
Får du problem – kontakta då Kai Magnusson eller Kennerth Björn. 

SKOLINSPEKTIONEN  GRANSKAR  SÄRSKOLAN
Särskolan i Uppvidinge ingår i  granskningen. Samtliga granskade kommuner 
har fått  allvarlig  kritik.  Det  är främst  bristande  utredningar eller  ej  gjorda 
utredningar inför mottagandet i den obligatoriska särskolan. Du hittar beslutet 
för Uppvidinge kommun på vår hemsida flik AKTUELLT www.vaxjo.fub.se .

VÄXJÖ  KOMMUNS  TILLGÄNGLIGHETSPRIS
Vallhagens Servicegrupp fick den 3 de-
cember Växjö Kommuns tillgänglighets-
pris för år 2010. Förutom ära och upp-
skattning  består  priset  av  ett  diplom 
med  motiveringen  samt  ett  konstverk. 
Vi instämmer i gratulationerna. Hip Hip 
Hurra och GRATTIS.
Kolla nästa gång du kommer till Vallis.

ÅRSMÖTE  DEN  27  FEBRUARI
Vi har ett traditionsenligt årsmöte söndagen den 27 februari i Vallhagens Café, 
Södra Vallviksvägen 4 B,  Växjö.  Du får information om senaste nytt.  Övrigt 
hittar du i det bifogade vita pappret. Du kommer – eller hur??? VÄLKOMMEN!

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

