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PÄR  JOHANSSON  I  KONSERTHUSET  3 OKTOBER

Pär Johansson från ”Glada Hudik-teatern” föreläste i Konserthuset, Växjö den 
3/10. Entréavgiften (68.100:-) gick oavkortat till FUB. Utöver detta fick ”Scenen 
är din” gänget gratis resa och entré till Elvis-föreställningen i Globen.
Pengarna skall användas till inspiration och utveckling av scenkonsten i länet. I 
dagsläget har vi köpt en föreställning (26 januari) av ”Tusen mil” till dagliga 
verksamheterna i länet, förutom Växjö som redan har sett föreställningen. Vi 
letar en annan föreställning till Växjös dagliga verksamheter. X-BEST har valt 
en aktivitet i Växjö konserthus. Vi återkommer med en slutredovisning av hur vi 
har använt pengarna.

MEDLEMSMÖTE  OM  LSS  DEN  31  OKTOBER

Vårt medlemsmöte om nyheterna i LSS och annan angränsande lagstiftning var 
intressant och diskussionen livlig. Bostadsfrågorna dominerade och framför allt 
hur vi skall komma till rätta med kommunerna Alvesta och Älmhult. De verkar 
helt ointresserade av att fixa bostäder till våra medlemmar. I Älmhult har det 
gått så långt att förvaltningsrätten nyligen har utdömt ett vite på 100.000:-.
Det är viktigt att vi i styrelsen får vetskap om någon kommun nekar insatser 
eller ändrar någon beslutad insats. På vår hemsida www.vaxjo.fub.se hittar du 
uppdaterad information om det mesta.

MÖTE  OM  VARDAGSHJÄLPMEDEL  DEN  17/11

Anita Hildén från Hjälpmedelsinstitutet var hos oss 
och berättade om och visade produkter (de finns i 
skriften ”Var-Dags-Hjälp!”) som kan vara till hjälp 
att  klara vardagen.  Skriften finns på vår hemsida 
www.vaxjo.fub.se  Aktiviteter/Fritt Val-Hjälpmedel.
Det fanns många bra och intressanta produkter som 
vi alla kan ha hjälp av.  Kolla själv!!

Växjö kommun är en av tre försökskommuner för 
att testa hur elever med särskilda behov kan få en 
bättre  skolgång  med  hjälp  av  modern  teknik.  Vi 
återkommer då projektet kommit igång.
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JOBBET  I  CENTRUM

Daglig verksamhet i Växjö kommun tillsammans med oss
satte 8 – 11 november jobbet i centrum. Det började med en heldag på universi-
tetet  med  teater,  filmpremiär,  utställningar,  föreläsningar  och  diskussions-
grupper.  Dagen  efter var det  öppet  hus  på  de  olika  verksamheterna.  Tredje 
dagen  var  en  stor  premiärdag  för  ”Scenen  är  din”  gänget  och  VITAKs 
teatergäng. Veckan avslutades med Disco i Folkets Park.

Alla tyckte att det var en intressant och spännande vecka. Detta bekräftades på 
Luciadagen då alla var bjudna till Hovslund för en genomgång av svarsenkäten 
och en sammanställning på vad diskussionsgrupperna hade kommit fram till. 
Till luciakaffet fick vi underhållning av ”Trumslagaren” från Helsingborg.
På vår hemsida www.vaxjo.fub.se / FUBKOLL finns flera filmer, fotoalbum och 
radio/TV inslag från de olika aktiviteterna. KOLLA !!

Kommunen har bestämt att 2012 skall något liknande göras för personer med 
grav/måttlig utvecklingsstörning. Planering pågår och vi återkommer då datum 
och teman är klara. Under tiden arbetar vi för att ”Jobbet i centrum 2013” för-
verkligas.

JULFESTEN  DEN  21  JANUARI

Vi fortsätter med julfesten i Skogslyckans församlingshem och den blir lördagen
den 21 januari klockan 14 – 18. Vi har traditionsenligt program, vilket innebär 
mycket att äta o gott om motion till trevlig musik. På det bifogade röda pappret 
finns allt  du behöver veta inför en trevlig julfest.  KLIPPAN hälsar att  deras 
lotterier är ännu bättre i år.  VI SES – ELLER HUR?

VÅRENS  THE-DANSER

Nu  den  29  januari  kör  X-BEST  årets  första 
The-dans på Vattentorget.  Tider och priser är 
samma som förra året.
Du hittar allt om The-danserna på det bifogade 
ljusgröna pappret. VI ses eller hur !!!???

VÅRENS  LÄNSDANSER

Vårens Länsdanser drar igång den 18/2 med SHAKE. 
Du hittar allt om dansen på det bifogade vita pappret.  
Vi fortsätter med ELISAS den 17/3 och avslutar med 
SANNEX den 28/4.  DU kommer väl !!??
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NYTT  MEDLEMSREGISTER

Riksförbundet FUB har ett nytt och modernt medlemsregister från 2011 12 01. 
Lokalföreningarna skall göra alla uppdateringar själva. Det skall bli lättare att 
bli ny medlem via webben. Det finns många möjligheter att göra riktade utskick 
till olika medlemsgrupper. Varje månad körs registret mot Skatteverkets adress-
register detta för att vi alltid skall ha rätt adress till dig. Detta sparar pengar åt 
oss, eftersom vi alltid får ett antal brev tillbaka efter varje utskick.
Skatteverkets  adressregister  använder  personnumret  som  sökfunktion.  Vi 
behöver  alltså  ditt  personnummer.  Det  kommer  endast  att  användas  vid 
sökningen  hos  Skatteverket.  I  alla  andra  sammanhang  används  ditt  unika 
medlemsnummer. Du kan meddela Eivor på tel. 0470-63335 eller skriv till  FUB 
Växjö, Södra Vallviksvägen 4 B, 352 51 Växjö eller maila; fub@vaxjo.fub.se .

DIALOGMÖTE  I  HÄSSLEHOLM  DEN  28  JANUARI

Förbundsstyrelsen bjuder in alla medlemmar till  ett dia-
logmöte i Hässleholm den 28 januari kl. 10.30 – 16.30. De 
vill  prata med oss om ledsagarservice,  Klippans framtid 
och andra aktuella frågor. Du kan också ställa egna frågor. 
Anmälan senast den 14 januari till Kennerth på tel. 070-
2338732.  Samåkning sker från Vallhagen kl. 8.30.

ÅRSMÖTE  DEN  26  FEBRUARI

Vi har vårt årsmöte på Vallhagen den 26 februari kl. 14.00. Utöver sedvanliga 
mötesförhandlingar kommer vi att få en redovisning av UNIK barnförsäkring 
och  andra  intressanta  nyheter  från  Riksförbundet,  Landstinget  och  våra 
Kommuner.  Vi  har  även  bokförsäljning.  Självklart  så  fikar  vi  vid  lämplig 
tidpunkt. Du hittar allt om årsmötet på det gula pappret.  DU kommer väl !!??

FÖRBUNDSSTÄMMAN  DEN  11 – 13  MAJ

Förbundsstämman 2012 är i Bromma och den börjar med en 
temadag då vi pratar om aktuella framtidsfrågor för FUB.
Våra stadgar har arbetats om i syfte att bli enklare och lättare 
att hitta i. Vi ställer oss bakom förslaget förutom hur proto-
kollet  skall  distribueras.  Detta  har  gett  oss  anledning  att 
skriva en motion om hur alla handlingar till förbundsstämman 
skall distribueras. Vi vill att alla handlingar skall skickas ut i 
pappersform till  lokalföreningarna och ombuden. Förbunds-
styrelsen vill att allt skall vara digitalt.

Styrelsen önskar alla Ett Gott Nytt 2012 !
3.

mailto:fub@vaxjo.fub.se

