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JULFESTEN  DEN  15  JANUARI

Vår traditionsenliga julfest var i Skogslyckans Församlingshem, Växjö. Det var 
fullt hus, alltså drygt 110 personer som hade roligt. KLIPPANs lottringar med 
56 fina vinster gav 1500:- till vännerna i Tuzla. Dansen var ovanligt livlig i år, 
vilket uppskattades av musikanten Tommy med flera. Som vanligt hade fest-
kommittén fixat gott fika, goda smörgåsar och underbar gröt. TACK !  TACK !

GLOBALT  CAFÉ  DEN  13  FEBRUARI

Det globala Caféet handlade denna gången om Rwanda som programland. FUB 
Jönköping är en av organisationerna som nu startar upp ett utvecklingsarbete 
med Tubakunde, som är FUB:s motsvarighet i Rwanda. Det är fem olika handi-
kapporganisationer i Sverige som arbetar tillsammans i Rwanda. Vi var ett 20-
tal  personer  som fick  lära  oss  mycket  om såväl  problem som möjligheter  i 
Rwanda.  Du  kan  följa  FUB:s  arbete  via  hemsidan  http://world.fub.se/vara-
projekt/7/media/ .

TRÄFFPUNKT  PARKEN

Tillsammans med Växjö kommun och VITAK 
har vi startat upp en träffpunkt i Växjö Folkets 
Park. Mötesplatsen är för föräldrar som har en 
utvecklingsstörning. Man kan komma med eller 
utan barn och tillsammans skapar man mötes-
platsen  med  de  som jobbar.  Vi  avslutar varje 
träff med egenlagad kvällsmat. 
Första träffen var den 28 februari och man träffas varannan måndag. Du hittar 
en folder om träffpunkten på vår hemsida www.vaxjo.fub.se.

FUB:s  SOMMARRESA  ? !!

Tillsammans med OMS-Fritid i våra kommuner är vi överens om att FUB Växjö 
inte anordnar någon egen sommarresa. Anledningen är att vi har samma resmål 
och vänder oss till samma personer. Vi kommer istället att utveckla FUB-Dagen 
på Annevik med bra program o god mat. Boka redan nu den 21/8 i almanackan.
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LÄNSDANSER  HÖSTEN  2011

Av vårens Länsdanser återstår DELÉNS den 18 mars 
(den sista fredagsdansen) och SANNEX den 16 april.
Höstens datum är nu klara.  Vi inleder höstens danser 
med  WAHLSTRÖMS  den  17/9.  Den  29/10  kommer 
BLACK JACK och vi avslutar den 3/12 med JANNEZ. 
Alla Länsdanserna finns på hemsidan www.vaxjo.fub.se 

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 kom flera nyheter. En bilförsäkring som ger möjlig-
het 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 utan rättshjälp vid förvaltningsrättstvist.
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.

BIO – HUR  MÅNGA  LINGON  FINNS  DET  I  VÄRLDEN

Långfilmen om ”Glada Huddik Gänget” har premiär den 18 mars. Vi har hyrt 
Filmstaden i Växjö den 26 mars. Vi bjuder på fika från klockan 10.30. Filmen 
börjar  prick  klockan  11.00  och  du  betalar  endast  50:-.  Biljetter  kan  endast 
beställas på tel. 0470-22485 till och med den 19 mars. Det finns endast 8 rullstols 
platser, så det är först till kvarn som gäller . . . . . !!!
Detta  är en  aktivitet  för våra  medlemmar och  deras  tjänstgörande  personal 
(personal,  ledsagare  eller  kontaktpersoner).  Övriga  måste  betala  medlems-
avgiften på 200:-. Du hittar allt om filmen på bifogat vitt papper.

VITAK

Projekt VITAK som utgår från Folkets Park , Växjö är väl 
värt ett besök. Ett 20-tal personer arbetar nu med 13 olika 
aktiviteter. Kolla deras hemsida www.vitak.se/.                  2.
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MÖTESPLAN  FÖR  2011
Vi bifogar en möteskalender för 2011. De ändringar som sker under året finns 
markerade med gul färg på hemsidan www.vaxjo.fub.se/ på sidan KALENDER. 
Vi ändrar och kompletterar så snart något händer.

BOKREA  PÅ  LL – BÖCKER 
Vi har nu REA på flera av våra LL-böcker. I princip har vi samma 
utbud som LL-förlaget. Kolla länken till deras sida. Vi har samma 
priser + max 20:- i porto. www.lattlast.se/ll-forlaget/bocker-till-nedsatt-pris
Om du köper via LL-förlaget blir ditt porto minst det dubbla per 
bok. Passa på och fyll din bokhylla med bra böcker till rätt pris. !!!

NYTT  FRÅN  SKOLANS  VÄRLD
Senaste månaden har det hänt mycket inom särskolans värld. Skolinspektionens 
rapport om eleverna i grundsärskolan var inte oväntat. Vi fick en bekräftelse på 
det som vi anat i många år.
Utredningen om den framtida gymnasiesärskolan har många intressanta förslag 
på förändringar. Dessa i kombination med regeringens utlovade satsning på ren 
yrkesutbildning (inom Särvux) för personer med utvecklingsstörning ger hopp 
om en bättre start för många av våra medlemmar.
Vi har samlat allt om skolan på sidan AKTUELLT på hemsidan www.vaxjo.fub.se
Dokumenten finns under rubrikerna Regeringen och Skolans Värld.

FORSKNINGENS  DAG  DEN  1  APRIL
Linnéuniversitetet bjuder in till  en seminariedag om forskning på det sociala 
området. På ett av seminarierna vill man ha en diskussion om daglig verksamhet 
Du hittar detaljerat program på vår hemsida www.vaxjo.se . Inbjudan finns på 
det bifogade gula pappret.

MEDLEMSMÖTE  OM  ATT  ÅLDRAS
Gunnel Winlund på vuxenhabiliteringen kommer till vårt medlemsmöte den 24 
maj och berättar om sin kartläggning ”Äldre personer med utvecklingsstörning 
i Kronobergs län”.  Allt om mötet på bifogat ljusgrönt papper.

NYTT  FRÅN  KLIPPAN
KLIPPAN skall nu göra sin egen hemsida mallen utifrån FUB KOLL. Du kan se 
ett exempel på FUB Stockholms hemsida www.fubstockholm.se . Klicka på FUB 
KOLL. KLIPPAN har även en Facebooksida för att kunna kommunicera med 
sina vänner i Tuzla. Vi återkommer när allt är klart.
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