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630  MIL  TILL  VÄXJÖ  DEN  26  SEPTEMBER

Fredrik kommer till  Växjö den 26 september.  Vi 
kommer att  möta honom på ”Handelsplats I 11” 
ca; 16.00 med plakat . Ett gäng ungdomar springer 
med honom till  Vallhagen. Där blir en träff  med 
honom kl. 19.00. Du hittar utförlig information på 
vår hemsida www.vaxjo.fub.se .

BOKMÄSSA  DEN  18  OKTOBER

Den 18 oktober är det den LättLästa Bokmässan i Växjöparken. Vi har fått ihop 
ett spännande program och många intressanta utställare. Se till att ni på din 
arbetsplats får tillfälle att göra ett besök på bokmässan som är öppen kl. 10 – 17. 
Mässan är gratis men du kan ändå vinna böcker på din entrélott. I det bifogade 
vita pappret     har du program och allt annat du behöver veta om bokmässan. Du 
är Hjärtligt Välkommen.

X-BEST:s  THE – DANSER 

X-BEST har endast en The-Dans under hösten. 
Anledningen är att våra bokningar har kommit 
på bort under sommaren. Nu fanns endast en 
söndagseftermiddag ledig, nämligen den 25/11. 
Tider  och  annan  information  i  det  ljusgröna 
pappret. Vi ses eller hur !!!???

UNIK  HEMFÖRSÄKRIG

Tvister   vid  överklagande  av  LSS-ärenden  är 
oftast  undantaget  i  en  vanlig  hemförsäkring. 
Men inte hos Unik Försäkring. Vi anpassar våra 
försäkringar  efter  vad  medlemmarna  behöver. 
Därför  ingår  det  i  vår  hemförsäkring  ett 
Rättsskydd som även gäller för överklagande av 
LSS-ärenden.  Kolla  deras  hemsida  om du  vill 
veta mer.       www.unikforsakring.se  

  

  

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


HÖSTENS  LÄNSDANSER

I lördags  den 15 september var  SANNEX åter 
tillbaka. Vi fortsätter med Elisa´s den 13 oktober 
och du hittar allt om dansen på det bifogade gula 
pappret. Vi  avslutar  med  Black  Jack den  17 
november  och  detta  hittar  du  på  det  bifogade 
ljusblå pappret.
Det pågår en diskussion om nästa års danser. Vi 
återkommer med senaste  nytt  på  hemsidan,  flik 
Aktuellt. Kolla på www.vaxjo.fub.se.

FUB – DAGEN  DEN  19  AUGUSTI

Årets FUB-DAG hade alla möjligheter att bli lika bra som förra året. Vädret 
var superbra, men vi var inte så många som förväntat, tyvärr. Orsaken vet vi 
inte. Har du synpunkter så hör gärna av dig till någon i styrelsen. 
Vi som var där hade trevligt och vi vill framföra ett stort tack till festkommittén 
för en bra dag med god mat och dryck.

JOBBET  I  CENTRUM  2012 – VÄXJÖ

Nu är programmet klart för vecka 44 del- 
tagare då är de som inte var med förra 
året. Program och ”öppna arbetsplatser” 
finns  på  vår  hemsida  www.vaxjo.fub.se 
flik Aktiviteter/ Växjö.

NY  BOK  FRÅN  SOCIALSTYRELSEN

Meningen med den här guiden är att hjälpa dig som är 
patient att få en så säker och trygg vård som möjligt. I 
guiden finns information om vilka lagar och regler som 
vården ska följa och vilka rättigheter du har i vården. 
Du får också veta var du kan få mer information om 
vården. Boken är på lättläst svenska.                            Du 
Du kan köpa boken av FUB Växjö för endast 25:-.

Vi har flera bra handböcker om boende, lagarna, god 
man  och  flera  andra  områden  som  är  högaktuella. 
Kolla med Kennerth tel. 070-2338732.

Vi  kommer  att  visa  flera  nyheter  på  bokmässan  och  även  den  26/9  finns 
möjlighet att fynda på Vallhagen vid träffen med Fredrik. 

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

