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FUBKOLL  VÄXJÖ  PÅ  HEMSIDAN

Till höger ser du en bild från vår hem-
sida. Vi har ringat in ”FUBKOLL” som 
är vår lättlästa del av hemsidan. 
Här lägger vi ut olika aktiviteter, filmer, 
fotoalbum men även bokrecensioner. Vi 
hoppas att detta skall bli en bra sida för 
alla personer med utvecklingsstörning.

Har du tips och idéer på hur vi kan göra 
sidan ännu bättre.  Kontakta Kennerth 
eller Pernilla på tel. 0470-224 85.

KLIPPANS  SOMMARKURS  PÅ  ÄDELFORS

Vi hade två deltagare med på Riksklippans Sommarkurs på Ädelfors Folkhög-
skola den 7 – 12 augusti. Årets tema var ”arbete och daglig verksamhet”.  Delta-
garna fick lära sig skillnaden mellan daglig verksamhet och ett lönearbete. Hur 
man söker ett lönearbete och vilka regler som gäller. Kan jag påverka innehållet 
i min dagliga verksamhet och får jag bestämma något om detta. Våra deltagare 
tyckte det var en givande och lärorik vecka.

Växjö kommun vill utveckla sin dagliga verksamhet och de satsar på en heldag 
med seminarier på universitetet den 8 november och den 9-10 november har 
man  öppet  hus  på  verksamheterna,  samt  premiärer  på  olika  teaterprojekt. 
Veckan avslutas den 11 november med diskotek  på VITAK. Passa på och besök 
de olika aktiviteterna.

LOGDANSER  OCH  THE-DANSER

Sommarens logdanser mer eller mindre regnade 
bort tyvärr. Nu den 16 oktober kör X-BEST den 
första The-dansen på Vattentorget.
Du hittar allt om The-danserna på det bifogade 
ljusgröna pappret. VI ses eller hur !!!???
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FUB – DAGEN  DEN  21  AUGUSTI

Årets FUB-dag blev som vi hade hoppats på. 
Vi var totalt mer än 150 personer som trivdes, 
blev mätta och underhölls hela dagen.
KLIPPANs  tipspromenad  och  lotterier  gav 
3.057:- som de har skickat till sina kompisar i 
Tuzla.  X-BEST med ELVIS var som vanligt 
på gott  humör.  Om någon föll  ur ramen så 
var det hästen – han strejkade på slutet.
Årets dragplåster Janne Höiland rockade loss

under en dryg timme. Han fick med sig publiken på alla sina upptåg. Vi tackar 
alla, inte minst kökspersonalen,  som bidrog till en härlig dag på Annevik. Du 
hittar fotoalbum och filmer på hemsidan och Klippans facebooksida.

KLIPPANS  ORDFÖRANDEKONFERENS

Anna-Lena och Tom var på ordförandekonferensen den 10 – 11  september i 
Älvsjö. Temat var ”Arbete och Daglig verksamhet” samt Klippans framtid. Det 
var  flera  dagliga  verksamheter  som  berättade  om  hur  de  arbetade  med 
inflytande och medbestämmande. Där var även ett företag som hjälpte personer 
med utvecklingsstörning att få ett lönearbete. Det fanns inget färdigt förslag om 
Klippans framtid att prata om. Enligt Anna-Lena och Tom var det en intressant 
och trevlig helg med många nya kompisar.

HÖSTENS  LÄNSDANSER

Höstens Länsdanser drog igång den 17/9 med 
september Wahlströms orkester. De kom många 
nya  personer  och  prövade  dansgolvet.  Vi 
fortsätter  med  BLACK  JACK  den  29/10.  Se 
mer i  det  bifogade  ljusblå pappret. Vi avslutar 
med JANNEZ den 3/12, kolla det vita pappret.
Vid anmälan kan du även ringa på Eivors mobil 
070-556 33 35 om hon inte svarar på 0470-63335

PÄR  JOHANSSON  I  KONSERTHUSET  3 / 10

Pär Johansson från ”Glada Hudik-teatern” föreläser i Konserthuset, Växjö den 
3/10. Ämnet är; ”Att bli sedd, behövd och tagen i anspråk”. Entréavgiften går o-
avkortat till FUB. Enligt uppgift är biljetterna slut, vilket innebär 800 personer. 
Pengarna skall användas till utveckling av teatergrupperna i länet.
KLIPPAN kommer att ha ett informationsbord i foajén.
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MEDLEMSMÖTE  OM  LSS  DEN  31  OKTOBER

Under år 2011 har det skett en del förändringar i LSS samt att LASS numera 
finns i Socialförsäkringsbalken. Vid halvårsskiftet trädde nya Lex Sarah ikraft. 
Tillsammans med ett antal märkliga domar från Högsta Förvaltningsrätten så 
gör vi i styrelsen den bedömningen att vi måste uppdatera oss i vad som gäller.
Helgen innan träffas FUBs rättsombud och medlemsrådgivare i Stockholm, så vi 
har med oss senaste nytt från RiksFUB. I det bifogade gula pappret hittar du allt 
om medlemsmötet. OBS ! - Glöm inte att anmäla dig för fikats skull.

PRISBASBELOPP  FÖR  2012

Prisbasbeloppet höjs 2012 till 44.000:- från nuvarande 42.800:-. Detta innebär 
bland annat att habersättningen skall höjas med 1:- per dag. I olika ersättningar 
från Försäkringskassan sker höjningar. Du hittar dessa på vår hemsida, fliken 
AKTUELLT och under rubriken ”Nytt från regeringen”. 

TRÄFFPUNKT  PARKEN

Vårt  försök  med  en  träffpunkt  för familjer där 
någon av föräldrarna, eller båda, har en utveck-
lingsstörning går trögt. Av någon anledning får vi 
inte fram vårt budskap till familjerna. Hjälp oss 
att sprida följande datum 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 
5/12 och 19/12 då vi  träffas kl.  16 – 18 på Café 
Vitak, Växjö Folkets Park. 

JOBBET  I CENTRUM

Är en  satsning  från  Växjö  kommun  på  sin  dagliga  verksamhet.  Det  blir  en 
heldag  med  seminarier  på  universitetet  den  8/11.  Den  9/11  har  ett  10-tal 
verksamheter öppet hus. Vitaks teatergrupp och ”Din plats på scenen”-gänget 
ger olika föreställningar. Den 10/11 på kvällen ger ”Din plats på scenen”-gänget 
en föreställning för allmänheten på Palladium. Tid och biljettbokning hittar du 
på vår hemsida www.vaxjo.fub.se från mitten av oktober. Då finns även 
hela veckans program där.  Missa inte tillfället att få en inblick i den dagliga 
verksamhetens olika kvalitéer.

UPPROP
Vi i styrelsen söker goda exempel på bra och lättläst information från olika delar 
av samhället.  Vi  är extra intresserade av information från landstingets  olika 
verksamheter. Har du något så skicka det till FUB Växjö, Södra Vallviksvägen 
4 B, 352 51 Växjö.     
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