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JULFESTEN  DEN  21  JANUARI

Vår välbesökta och uppskattade julfest var som vanligt i Skogslyckans försam-
lingshem. Vi var rekordmånga och detta märktes på lottförsäljningen, som var 
över på en halvtimma. Det var även rekordmånga vinster hela 72 stycken till de 
600 lotterna. KLIPPAN tackar för pengarna till sina brevvänner.
Tommy  fick  fart  på  dansen  och  sången.  Kolla   FUBKOLL på  vår  hemsida 
www.vaxjo.fub.se . Kökspersonalen fick se sina ”ansträngningar” försvinna som 
smör i solsken. Detta är bästa betyg för såväl fikat som mackor och gröten.
Vi tackar alla som bidrog till en härlig eftermiddag. TACK !!

DIALOGMÖTE  I  HÄSSLEHOLM  DEN  28  JANUARI

Från Växjö var vi två minibussar och två personbilar som drog iväg till Hässle- 
holm den 28 januari. Totalt var det drygt 100 personer på dialogmötet. Vi ville 
prata om det nya medlemsregistret. Beskedet var att det har uppstått problem 
med överföringen av uppgifter från det gamla systemet. Detta är anledningen 
till att vi inte har fått några inbetalningskort för 2012 års medlemsavgift.

KLIPPAN hade flera frågor med sig men de fick inte 
svar på någon av  dem.  De  skulle  få  svar senare  från 
kansliet när Conny hade kollat upp vad som är sagt i de 
olika frågorna. Noll uppdatering tycker vi !!!
Vi pratade om ledsagning och kontaktpersoner utan att 
komma fram till något konkret. Det är en enkät om bo-
stadsfrågor med i nästa UNIK och den skall redovisas på 
förbundsstämman i maj månad. Kansliet har förstärkts 
med en ombudsman som skall serva lokalföreningarna. 
Hon heter Anna Gabrielsson.

BRUKARUNDERSÖKNINGAR

Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en vägledning om hur 
kommunerna  skall  utföra  sina  brukarundersökningar.  Det  är  viktigt  att 
brukarna får vara med och tycka till om hur undersökningarna skall göras.
I Växjö kommun finns en arbetsgrupp som jobbar med detta. Målsättningen är 
att alla skall kunna fylla i enkäterna utan hjälp av personalen. Vi återkommer.

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


LL-TRÄFF  I  EMMABODA  7  FEBRUARI
 
De kommunala arbetsgrupperna var i 
Emmaboda  på  sin  årliga  uppdatering 
av  nyheter  i  läsombudsverksamheten. 
Det  var en  fullspäckad  och  intressant 
dag. 

Strängnäs  bibliotek pratade  om LL-cirklar för invandrare.  Alvesta  kommun 
visade sina inspirationslådor för läsombuden. Ljungby kommun berättade om 
sina  filmade  ”bokprat”  som  finns  på  webben.  Tom  Weegar  visade  senaste 
utgivningen av LL-böcker och mycket annat. Alla var nöjda med dagen.

BOSTADSPLANERING  I  VÅRA  KOMMUNER

Det börjar röra på sig ute i våra kommuner. I Uppvidinge finns en arbetsgrupp 
där FUB ingår. De skall ta fram en ”naturnära” gruppbostad. I Älmhult har vi 
träffat socialchefen med flera och redovisat vår syn på frågan. Resultatet blev 
att arbetsgruppen för ett barn/ungdomskortis återuppstår samt att det skall till-
sättas en grupp som arbetar fram bostadsbehovet samt ge förslag på byggnation.

I Alvesta kommun tvingas vi förmodligen att överklaga fram nya bostäder via 
våra medlemmar. I Växjö byggs ett gruppboende i Evedal samt kompletteringar 
runt om i tätorten. Två nya servicebostäder planeras. I Lessebo kommun är det 
lugnt vad vi vet.

ÅRSMÖTET  DEN  26  FEBRUARI

Det mest dramatiska som hände på årsmötet var en krånglande dator som inte 
ville lyda. Själva förhandlingarna gick utan missöden och överraskningar. Vi var 
endast ett 20-tal personer på mötet. Det är bottenrekord. Kennerth visade nya 
fakta och debattböcker för försäljning. Vi hade även REA på LL-böcker.
Styrelsen presenterade en lång lista på olika aktiviteter som händer under våren.
Styrelsen för 2012 finns på det bifogade vita pappret.

ÅRETS  LÄNSDANSER

Nästa länsdans den 17/3 kommer Elisas. Du hittar 
allt om dansen i det bifogade gula pappret. Våren 
avslutas med SANNEX den 28/4 om detta står det 
i det ljusgröna pappret.

Höstens  länsdanser  är  nu  bokade.  Det  blir 
lördagarna den 15/9, 13/10 och 17/11. På hemsidan 
finns affischerna. Kolla på www.vaxjo.fub.se.
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X-BEST:s  VÅRPROGRAM

X-BEST drog fullt hus på Kulturnatten i Växjö. 
De är hårt uppbokade under våren. Här är lite 
ur  deras  spelplan.  29/4  The-Dans  på  Vatten-
torget,  9/5 Särskolans Rikskonferens dansen i 
Konserthuset,  29/5  Logdans  på  Ryttartorpet 
och den 14/6 På Plattan i Hovshaga. Häng på!!!

GÅVA  FRÅN  VÄRENDS  LUCIA

Ungdomens  Nykterhetsförbund,  Växjö  (UNF)  arrangerade  under  många  år 
Värends Lucia. Det är numera nedlagt och UNF ville göra något av resterande 
pengar  11.032,45  kronor.  Vi  fick  frågan  vad  vi  kunde  göra  för  barn  med 
utvecklingsstörning i Växjö. Vårt förslag gav utdelning.
Vi kommer tillsammans med OMS-Fritid att göra en heldag på Annevik för hela 
grundsärskolan,  ca;  100  elever,  den  31  maj.  Förutom  allt  som  Annevik 
möjliggör har vi hyrt in 4Hs hästskjuts, musik och hemlig gäst. Nu hoppas vi att 
vädergudarna är på vår sida. Då blir det ett minne för livet för alla.

FUNKA  FÖR  LIVET – MÄSSA  DEN  4-5  MAJ

Växjö  har  fått  en  ny  mässa 
inom  funktionshinderområdet. 
Det är ”Funka för livet” som är 
i  NCC-hallen vid Kungsmads-
skolan, Växjö, den 4-5 maj.
Riksförbundet FUB och UNIK Försäkring är med bland utställarna.  KLIPPAN 
och FUB Växjö skall vara med i FUBs monter. Det blir många intressanta saker 
som händer under mässan. Kolla deras hemsida www.funkaforlivet.se .

FUBKOLL  OCH  VÅR  HEMSIDA

Vi vill göra lite reklam för vår hemsida som vi försöker att hålla aktuell med 
senaste nytt om det som berör våra medlemmar. Vill du se foton och filmer från 
våra aktiviteter då skall du hålla koll på FUBKOLL. Den finns till vänster på 
första sidan på www.vaxjo.fub.se – kolla. 

LL – BOKMÄSSAN  DEN  18  OKTOBER

Nu pågår planeringen för nästa  bokmässa  på LL.  Vi  hoppas  på minst  1000 
besökare  den  18  oktober.  Markera  redan  nu  i  almanackan  att  du  skall  till 
Växjöparken den dagen. Förhandsinformation i bifogade vita pappret.
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