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630  MIL  TILL  VÄXJÖ  DEN  26  SEPTEMBER

Fredrik kom till Växjö den 26 september. Vi väl- 
komnade honom på ”Handelsplats I 11”  med ett 
30-tal plakat. Ett gäng FC Växjö ungdomar sprang 
med honom mot Vallhagen. Där väntade många på 
att  Fredrik  skulle  berätta  om  sin  resa  genom 
Sverige.  
Vi  tackar alla  som bidrog till  att  Fredriks  besök 
blev  oförglömligt,  inte  minst  de  företag  och 
organisationer som ”köpte” välkomstplakat. Totalt 
kunde vi överlämna 12.432:- till FUBs insamling. 
Du  hittar  bilder  och  filmer  på  vår  hemsida 
www.vaxjo.fub.se .

KLIPPANS  STOCKHOLMSRESA  28–30  SEPTEMBER

KLIPPAN har under drygt ett år sparat pengar och läst om Stockholm. Målet 
var en resa för att på plats se allt som man har läst och pratat om. På bussresan 
upp  körde  de  om Fredrik  utanför  Eksjö.  Han  blev  överraskad  av  alla  som 
hejade på honom.  På kvällen var det  Länsdans i  Fryshuset.  Under lördagen 
hann  man  med  Vasamuséet  och  Gamla  stan  samt  lite  shopping.  Söndagen 
inleddes med en rundtur i bussen, som fick göra många stopp. Efter lunch var 
det dags att köra mot Småland. Vi tackar alla som bidrog till att resan blev så 
bra som vi hoppats på. Bilder och filmer finns på www.vaxjo.fub  / FUBKOLL.

BOKMÄSSAN  DEN  18  OKTOBER

Årets LättLästa Bokmässa i  Växjöparken samlade alla 
bokförlagen.  Vi  hade fått  ihop ett  spännande program 
och  många  intressanta  utställare.  Alla  var  nöjda  med 
dagen och hoppades att vi återkommer med en ny mässa.
Allt  fungerade  enligt  planeringen  förutom  antalet 
besökare – drygt 400 personer. Vi hade hoppats på några 
hundra fler. Du hittar bilder och filmer på vår hemsida, 
www.vaxjo.fub. Ett stort tack till alla som hjälpte till att 
fullborda en härlig dag med LättLäst i alla former.
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KLIPPANS  ORDFÖRANDEKONFERENS  20 – 21/10

Från Växjö var Göran, Jonas N. och Tom med. Lena och Jonas H. blev tyvärr 
sjuka  strax  innan.  Konferensen  var  i  Alvik  och  den  handlade  om  FN- 
konventionen om mänskliga rättigheter utifrån rätten att bestämma själv över 
sitt eget liv. Det var många grupparbeten och vi fick med oss många nya frågor 
hem. Vi pratade även om Riksstämman nästa år då vi skall välja ny styrelse och 
behandla motioner från sektionerna. Växjö lovade att skriva några motioner. Vi 
fick även veta att den 4-6 oktober blir det forskningsdagar. Det var spännande 
och lärorika dagar.

MEDLEMSMÖTE  DEN  20/11  OM  NkA

Marianne Hermansson från Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) var 
på länets ombudsmöte och berättade om vad de kan göra för oss. De samlar på 
all kompetens i form av skrifter och personer med målsättningen att det skall bli 
enklare för anhöriga att få svar på olika frågor. De ger ut ett nyhetsbrev som 
man kan få via webben eller på papper i brevlådan. Det var en intressant kväll, 
men tyvärr var det alldeles för få som deltog. Gå gärna in på deras hemsida och 
skaffa dig den information du behöver, www.anhoriga.se .

X-BEST:s  THE – DANSER 

X-BEST:s The-Danser,  på Vattentorget,  under 
2013  är  nu  spikade.  Det  blir  två  danser  per 
termin och de börjar den 3 februari och sista 
dansen är den 17 november. Tider och annan 
information i det ljusgröna pappret. Vi ses eller 
hur !!!???

VÄGLEDNINGAR  LSS  OCH  SoL  I  VÄXJÖ  m  m

Från årsskiftet gäller reviderad vägledning LSS samt en ny vägledning för SoL i 
Växjö  kommun.  Vi  har  deltagit  i  arbetet  med  vägledningen  LSS.  Det 
ekonomiska läget märks bland annat i insatsen ledsagning, vilket vi beklagar. Vi 
har  fått  igenom  att  alla  berörda  (anhöriga,  god  man/förvaltare  och 
organisationer) skall erbjudas ”utbildning” i vägledningarna.

Parallellt med detta arbete har omarbetningar gjorts av genomförandeplanerna 
och  även  här  kommer  det  att  bli  ”utbildning”  för  berörda.  Enligt  vår 
uppfattning är det oerhört viktigt att alla använder genomförandeplanerna som 
det är tänkt. De är i dag vårt viktigaste dokument för att berörda skall få goda 
levnadsvillkor.  Nu jobbar vi  vidare med våra övriga kommuner så att vi får 
samma rutiner och regler i dessa. Missa inte utbildningarna på nyåret.
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 JOBBET  I  CENTRUM  2012 – VÄXJÖ

Vecka 44 genomförde vi  Jobbet  i  cent-
rum för de som inte deltog förra året. Vi 
höll till på Kungsmadskolan med pröva 
på  aktiviteter  och  kulturinslag.  Många 
besökte  också Skogslyckans kyrka.         

Under veckan var det öppna arbetsplatser som  gav många besök. Torsdagen 
var det  ”Sånt  är  liket”  på  Palladium.  Veckan  avslutades  i  Folkets  Park  på 
fredagen med dansuppvisning av ”Dans Now” och dans till Trumslagarna. Det 
var en hellyckad vecka.
2013  går  vi  vidare  med  första  gänget  och  utvecklar  önskemålen  från 
gruppdiskussionerna. Att JOBBET I CENTRUM är lyckat bevisas genom att vi 
fick andra pris i kommunens kvalitetstävling i år. Du kan läsa mer på hemsidan, 
där finns även bilder och filmer.  Kolla www.vaxjo.fub.se .

BOSTÄDER  PÅ  GÅNG

Vi har tidigare rapporterat om vad som händer i våra kommuner. I Uppvidinge 
är  man  inne  i  beslutsprocessen.  Älmhult  diskuterar  olika  förslag  på  en 
byggnation. Alvesta har inventerat och konstaterat att de har ett stort behov av 
nya bostäder. Nu väntar vi på att handlingskraften infinner sig. I Växjö pågår 
Evedalsbygget och beslut är taget om några tillbyggnader. Vi återkommer när 
det händer något nytt.

LÄNSDANSER  VÅREN  2013

Vi inleder årets länsdanser med ”Blender” som kommer 
till  Växjöparken  den  26  januari.  Du  hittar  allt  om 
dansen på det bifogade gula pappret.
Vi  fortsätter  den  16  mars  med  den  nykomponerade 
orkestern ”VOIZE”. Allt om detta finns i det  ljusblåa 
pappret.
Vi avslutar våren den 13 april med ”Black Jack” som 
älskar att spela för oss.
Det  är  inget  klart  med  höstens  danser  ännu.  Vi  är 
utlovade besked i samband med dansen den 26 januari. 
Vi lägger ut höstens danser på hemsidan så länge.

KOGNITIONSHJÄLPMEDEL

Landstinget skall handla upp kognitionshjälpmedel och de söker nu personer 
som kan vara med i en dialoggrupp. Är du intresserad så kontakta Kennerth på 
tel. 070-2338732  OMGÅENDE!                                                                                3.
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JULFESTEN  DEN  12 JANUARI

Vi fortsätter med julfesten i Skogslyckans församlings-
hem och den blir lördagen den 12 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?

ÅRSMÖTET  DEN  24  FEBRUARI

Vi har vårt årsmöte på Vallhagen den 24 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 vita pappret.  DU kommer väl !!??

VI  I  STYRELSEN  ÖNSKAR  ALLA
EN  GOD  JUL OCH

ETT  GOTT  NYTT  ÅR !
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