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KLIPPAN  FUB  VÄXJÖ  PÅ  FACEBOOK  m  m

Vi finns nu på facebook. Du söker på  www.facebook.com och i sökrutan skriver 
du  in  ”KLIPPAN   VÄXJÖ”.  Då  kommer  en  bild  upp  på  KLIPPAN  FUB 
VÄXJÖ. Klicka på rubriken. Bli vän med oss så får du del av allt som finns där.
Vi har lagt in foton och filmer från olika aktiviteter.

FUB-KOLL är en  del  av  vår hemsida.  Det  är i  första  hand KLIPPAN som 
arbetar med FUB-KOLL. Tanken är att de flesta av våra medlemmar själva 
skall  kunna  ta  del  av  allt  på  denna  sidan.  Utöver  bilder  och  filmer  så 
kompletteras texten med tal. Du kommer till FUB-KOLL genom att gå in på vår 
hemsida  www.vaxjo.fub.se och därefter klicka på FUB-KOLL, som finns som 
rad två nerifrån på vänstra delen av förstasidan.  LYCKA TILL.

Sex personer i KLIPPAN läser nu nya LL-böcker. De skall berätta vad de tycker 
om böckerna. Detta kommer att finnas på FUB-KOLL innan sommaren.

HAGAPARKEN  DEN  21  MAJ

Vi och KLIPPAN fanns med på festivalen i 
Hagaparken. Det var fint väder och mycket 
folk  som  trivdes  med  alla  de  duktiga 
artisterna. Från Växjö deltog bland andra 
Tube Screamer. 
Foton finns på hemsidan under Aktiviteter 
och Alvesta Kommun. På FUB-KOLL och 
facebook finns det flera filmer.  KOLLA !

KLIPPANS  ÖLANDSRESA

KLIPPAN har under vintern och våren läst en studiecirkel om Växjö; ”Igår – 
Idag – Imorgon”. Som avslutning på studiecirkeln har de sparat till en ”Resa i 
Linnés fotspår”. Den gick till Öland och första dagen berättade en arkeolog om 
hur hon grävde ur en gammal borg. Andra dagen vandrade vi på alvaret och 
tittade på alla blommorna. Det finns foton och filmer på facebook och FUB-
KOLL.                                                              

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


FORSKNINGENS  DAG  DEN  1  APRIL
Linnéuniversitetet  bjöd  in  till  en  seminariedag  om forskning  på  det  sociala 
området.  Vi  och  KLIPPAN fanns  där med  ett  uppskattat  informations-  och 
bokbord. KLIPPAN deltog även i olika seminarier. Det finns foton på facebook.
I höst fortsätter diskussionerna om arbete och daglig verksamhet. Det planeras 
en heldag på universitetet den 8 november med temat; ”Jobbet i fokus”.  Notera 
datumet i din almanacka. Program och tider kommer till hösten.

SERVICEASSISTENTUTBILDNINGEN  I  ALVESTA

Yrkesutbildningen på Särvux i Alvesta har 
nu kommit halvvägs. Det återstår ett läsår.
De 16 eleverna är fördelade på 6 till barn- 
omsorgen och 10 inom äldreomsorgen. De 
har samma praktikplats hela utbildningen 
och till sin hjälp två handledare på varje 
arbetsplats. Målet är att eleverna skall få 
en anställning på praktikplatsen.  Om ett 
år vet vi svaret.
De har en fin hemsida med många bildspel 
och de skriver dagbok om sin praktik.
Kolla  länken.  www.serviceassistenten.se/ 

FÖRBUNDSSTÄMMAN  20 – 22  MAJ

Årets förbundsstämma var förlängd med en temadag om FUBs Framtid. Det var 
en  intressant  dag  med  många  bra  diskussioner  som  förhoppningsvis  för-
bundsstyrelsen tog till sig. Den framtida organisationen är fortfarande oklar. Vi 
vet inte vad som händer med länsförbunden och Klippans organisation. Ordfö-
randekonferenserna skall ersättas med regionala ”dialogmöten” vad nu detta är.

Som  vanligt  blev  det  en  stadgediskussion  där  vi  fick  igenom  allt  vi  ville. 
Motionerna höll ojämn kvalité och det var ett fåtal som handlade om intressepo-
litik,  vilket  är  synd  då  vi  måste  slåss  för  att  behålla  och  utveckla  våra 
medlemmars möjligheter till ett gott liv. Ett friskhetstecken var dock flera nya 
ombud som tog för sig i debatterna. Du kan läsa mer i nästa UNIK.

MEDLEMSMÖTE  OM  ATT  ÅLDRAS
Gunnel Winlund på vuxenhabiliteringen kom till vårt medlemsmöte den 24 maj 
och berättade om sin kartläggning ”Äldre personer med utvecklingsstörning i 
Kronobergs län”.  Tyvärr var vi inte så många som tog tillfället att lyssna på en 
mycket intressant föreläsning, som gav oss många frågor att fundera över men 
även gav oss svar på flera frågor. Vi återkommer till hösten.                                 2.

http://www.serviceassistenten.se/


BOSTADSMÖTE  I  LENHOVDA  DEN  26  MAJ

Uppvidinge Kommun hade bjudit in intresserade till en diskussion om framtida 
LSS-boenden. Det var ett mycket välbesökt möte. Önskemålen var många och 
varierande.  Utifrån  detta  gick man  igenom de olika  boendeformerna för att 
kunna passa in önskemålen till  olika boendeformer.  Placeringen är inte klar, 
men Åseda och Lenhovda är troliga orter. 
Nu går frågan vidare till nämnden och budgetberedningen. FUB erbjöds plats i 
en framtida arbetsgrupp. Vi tackade ja.

TOLKNING  AV  LSS-BOENDE  MED  BOSTÖD

I samband med den årliga sammanställningen av kommunernas kostnader för 
LSS-verksamheterna  upptäckte  Skatteverket  att  flera  kommuner räknade  in 
bostad med  ”boendestöd” i underlaget för utjämningssystemet. I vårt län häng-
de man ut Tingsryd och Växjö i media. Detta har medfört att alla kommunerna 
ser över sina boendebeslut. Vad resultatet blir vet vi inte i dagsläget. Vi åter-
kommer. Om du får en ändring i ditt boendebeslut – kontakta omgående Kai 
Magnusson eller Kennerth Björn så vi kan agera om kommunen har gjort fel.

Det finns även stora diskussioner om insatserna ledsagning och kontaktperson. 
Styrelsen har med anledning av rättstillämpningen beslutat om en utbildning i 
LSS och kommunernas tolkningar av lagen. Den blir i höst. Vi återkommer med 
datum och plats i nästa Medlemsnytt.

I Älmhult har vi agerat med en skrivelse om kortisverksamheten för barn och 
ungdomar. Vi får förhoppningsvis till en bra lösning för ungdomarna i Älmhult.

CYKELFYND

En av våra medlemmar har ställt  frågan om vi kan 
förmedla försäljning byte av fritidshjälpmedel m m.
Vi kan via vår hemsida förmedla detta om vi får ett 
underlag att lägga ut på hemsidan www.vaxjo.fub.se . 
Här ser du en begagnad parcykel till ett mycket bra 
pris. Kolla hemsidan eller ring 070-3806934 om du vill 
veta mer om cykeln.

X-BEST

Årets första logdans hade otur med vädret, vilket gjorde att besökarna stannade 
hemma. Nästa logdans är den 9 augusti kl. 18.30 på Ryttartorpet. VI SES DÄR !
X-BEST ”På Plattan” drog fullt hus den 9 juni. Nästa gång vi träffar X-BEST är 
på FUB-DAGEN den 21 augusti.         3.

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


FUB – DAGEN  DEN  21  AUGUSTI

Årets FUB-DAG har alla möjligheter att bli bättre 
än förra året, trots att det var en succé. Det blir en 
heldag  mellan  klockan  11  –  17.  Vi  bjuder på  allt 
utom  den  obligatoriska  tipspromenaden.  Du  kan 
även köpa lotter. Alla intäkter går till Tuzla.
Årets kändis är JAN HÖIJLAND och han har med 
sig komp från Time Machine.
Detta är en aktivitet för våra medlemmar och deras 
tjänstgörande  personal  (personal,  ledsagare  eller 
kontaktpersoner).  Övriga  måste  betala  medlems-
avgiften på 200:-. Du måste anmäla dig till Eivor på 
tel. 0470-63335 senast den 16 augusti. Du hittar mer 
om FUB-dagen på det bifogade gula pappret.

LÄNSDANSER  HÖSTEN  2011

Vi  inleder höstens  danser med  WAHLSTRÖMS den 17/9.  Du hittar allt  om 
dansen på det bifogade  ljusgröna pappret.  Den 29/10 kommer BLACK JACK 
och vi avslutar den 3/12 med JANNEZ. Alla Länsdanserna finns på hemsidan 
www.vaxjo.fub.se

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  OLIKA  MYNDIGHETER
Senaste månaden har det hänt mycket inom myndigheternas  värld. Skolinspek-
tionen fortsätter att granska särskolan, vilket inte var oväntat. FUB har lämnat 
ett remissvar på den framtida gymnasiesärskolan. Du hittar allt på vår hemsida 
under fliken AKTUELLT.
Socialstyrelsen har kommit med flera intressanta rapporter senaste tiden. De 
har även givit ut Meddelandeblad om ansvarsfördelningen mellan kommunerna 
samt ändringarna i LSS. Även detta finns under fliken AKTUELLT.
Under fliken RÅDGIVNING har vi samlat aktuella delar av Socialförsäkrings-
balken samt Försäkringskassan Vägledningar. Tag för vana att kolla hemsidan  
www.vaxjo.fub.se om du vill vara uppdaterad.

HA  EN  SKÖN  SOMMAR – ÖNSKAR  STYRELSEN !
4.
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