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NYA  HEMSIDAN

Den  nya  hemsidan 
premiärvisades   på 
Förbundsstämman 
och här ser du vår 
nya hemsida som är 
under uppbyggnad. 
Vi  hoppas  att  den 
är  klar  senare  i 
sommar.

KLIPPAN  får  en 
egen  sida  som  vi 
också jobbar på.

RIKSSTÄMMAN  OCH  FÖRBUNDSSTÄMMAN

Den 23-24 maj hade Klippan sin Riksstämma. Vi lyckades köra över styrelsens 
förslag  om  handledarearvordet.  Stämman  biföll  vår  motion.  Det  blev  flera 
förändringar i styrelsen även om Alvar inte kom med. Annelie kom med i valbe-
redningen. Det var en spännande och intressant stämma enligt våra ombud.

Den 24-25 maj var det en temadag om hälsa och motion. Det var många som 
berättade om hur de jobbar runt om i landet. Fredrik Lagerholm var där och 
berättade om sina 630 mil  genom Sverige.  Det  var spännande.  På hemsidan 
finns många tips på hur man kan göra i sin egen kommun.

Den 25-26 maj var det Förbundsstämma utan några större överraskningar. Det 
var dåligt med debatter, vilket resulterade i att vi blev klara före utsatt tid. På 
www.fub.se kan du läsa om Temadagen och de båda stämmorna. Där finns även 
en  handlingsplan  på  hur vi  skall  återställa  LSS,  så  att  det  blir  en  lag  värd 
namnet.

LÄRLINGSUTBILDNINGEN  I  ALVESTA

Utbildningen startar i höst. Det finns några platser kvar. Är du intresserad så 
kontaktar du Harald Pettersson på tel. 070-261 88 89 före den första augusti. Ta 
chansen och skaffa dig en yrkesutbildning.

http://www.fub.se/


Jobbet i  Centrum är en aktivitet inom daglig verksamhet i  Växjö. Det är nu 
tredje årets aktiviteter och det startade med en ”konstrunda” vid Växjösjön den 
13 maj. Det finns flera konstverk utmed vägen runt sjön. Med hjälp av lättläst 
text och olika bildspråk förklarades varje konstverk. Tanken var att alla skall 
deltaga på sina villkor och man tar den tid som behövs. Det fanns möjlighet att 
låna  cyklar  från  hjälpmedelscentralen.  Vid  lagunen  samlades  alla  och  intog 
medhavd fika. Det blev en härlig eftermiddag i gröngräset.

Den 4 juni var det dags för andra dagen – Konsert i Domkyrkan med svensk 
sommarmat på kyrkbacken. Ringsbergsgårdens musikgrupp var gästartister. Vi 
fick även ett spontant uppträde av Magnus Sörensen. Det var hög stämning i 
kyrkan och det blev inte sämre i solskenet då alla fyllde magarna med härlig 
plockmat. Du hittar bilder och filmer på vår hemsida www.vaxjo.se.

Nästa  gång är det  Anneviksgänget  som bjuder in  till  dagarna två den 13-14 
augusti. På hemsidan hittar du inbjudan och den lovar spännande dagar.
Den 31 oktober är det Ensemble Cor som visar upp sig på Palladium. Vi avslutar 
året i Växjöparken den 26 november. Det blir en temadag om hälsa och motion.
På vår hemsida finns alltid senaste nytt om succén ”Jobbet i Centrum”. Kolla.

GRUNDSÄRSKOLAN  PÅ  ANNEVIK  30  MAJ

Än en gång kunde vi och OMS-Fritid bjuda på 
en fin dag på Annevik för grundsärskolorna i 
Växjö. Vi hade lite pengar över från förra året.
Det  blev  en  fantastisk  dag  med  bad,  fiske, 
flotten, spel, tipspromenad och korvgrillning in- 
ramat  med  musikunderhållning.  Alla  var 
mycket nöjda med dagen och man hoppades på 
en träff nästa år igen. 

Som avslutning fick alla eleverna var sin papperskasse med reklamprylar i. På 
vår hemsida finns några foton som bevis från en underbar dag på Annevik. 

LSS  OCH  SoL-INFORMATION  I  VÄXJÖ

Omsorgsförvaltningen i Växjö har genomfört två informationer om LSS o SoL 
Vägledningarna,  genomförandeplaner och  hemvårdsavgifter.  Den 28 maj  var 
det ett 70-tal gode män och förvaltare som kom och den 3 juni kom ett 30-tal 
från  handikapprörelsen. Det blev många intressanta diskussioner som gav svar 
på flera frågeställningar. Alla tyckte att det var bra och man hoppades på årliga 
informationsmöten där oklarheter kunde ventileras. Omsorgschefen utlovade en 
ny träff nästa år.
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http://www.vaxjo.se/


VÅRFESTIVALEN  I  HAGAPARKEN  DEN  1  JUNI

Hagaparken i Alvesta fylldes med 300 festivalsugna personer denna lördagsefter-
middag.  Det  var  fullt  ös  hela  tiden.  En  liten  regnskur  försökte  dämpa 
stämningen men den misslyckades. Vi kan vara stolta över alla artister som finns 
runt om i vårt län. KLIPPAN hade ett informationsbord där lotterna snabbt tog 
slut.  Du  hittar  flera  filmer  från  Hagaparken  i  FUBKOLL  på  hemsidan 
www.vaxjo.fub.se.

HÖSTENS  LÄNSDANSER

Höstens Länsdanser blev som vi förvarnade om i 
förra  MEDLEMSNYTT.  Vi  startar  upp  med 
SANNEX den 14 september. Allt om dansen finns 
på det  bifogade  gula pappret. Vi  fortsätter med 
CASANOVAS den 19 oktober som du ser på det 
ljusgröna pappret. Vi avslutar med ZLIPS den 30 
november. Vi ses i Växjöparken – eller hur!!!???

FUB – DAGEN  PÅ  ANNEVIK  DEN  18  AUGUSTI

Årets FUB-DAG har alla möjligheter 
att bli bättre än förra året, trots att 
det var en succé. Det blir en heldag 
mellan klockan 11 – 17. Vi bjuder på 
allt utom den obligatoriska tipsprome 
naden. Du kan även köpa lotter. Alla 
intäkter går till Tuzla.

Årets kändis är JAN HÖILAND och han har med sig komp från Time Machine.
Detta  är en  aktivitet  för våra  medlemmar och  deras  tjänstgörande  personal 
(personal,  ledsagare  eller kontaktpersoner).  Övriga  måste  betala  medlemsav-
giften på 200:-. Du måste anmäla dig till Eivor på tel. 0470-63335 eller mobilen 
070-5563335 senast den 13 augusti. Du hittar allt om FUB-dagen på det bifogade 
vita   pappret  . Vi hoppas och tror på att vädergudarna är på gott humör. VI SES !!

LIVSBILD  EN  UTSTÄLLNING  OM  LIVET

Handikapphistoriska föreningen och 
Nordiska Museet samlar i ett projekt 
in bilder och berättelser om hur det 
är att ha en funktionsnedsättning. På
deras hemsida  www.livsbild.se kan du läsa mer. Utställningen skall resa runt i 
Sverige. Vi jobbar för att få den till Växjö. Det kan bli under november månad 
eller till våren 2014. Vi återkommer om utställningen efter sommaren.
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MIFFORADIO  FLYTTAR  TILL  SVT

”Mifforadio” blir ”Miffo-tv”. Det blir premiär den 28 augusti i SVT2. Det blir 
samma programledare och med Marit Bergman som husartist.
Programmet utvecklas och görs tv-mässigt.  Detta innebär att  man bjuder in 
kända gäster och samtalar om livet.
”Miffo-tv” är inget program om utvecklingsstörning. Det är ett underhållnings-
program med spännande personligheter. Det blir både trams och substans med 
ökad förståelse på köpet. Den 28 augusti på SVT2 är det som gäller - eller hur?? 

KOM – O – LÄS

Kommunikationsgruppen (en daglig verksamhet) i Växjö gör tidningen KOM – 
O –  LÄS.  Tidningen  görs  med  alternativ  kommunikation  till  exempel  bliss, 
pictogram, lättläst m m. Det är en intressant och lärorik tidning. Vi har fått 
möjlighet att lägga ut tidningen på vår hemsida www.vaxjo.fub.se. Du hittar den 
under fliken LÄTTLÄST och längst ner på den sidan. 
I  slutet  av  året  kommer  ett  specialnummer  om  ”Jobbet  i  Centrum” 
aktiviteterna under 2013.

Under veckorna 27 – 29 (1 – 19 juli) är det öppet på Annevik. Passa på och gör 
ett besök. I sommarprogrammet finns allt som händer. Finns på hemsidan under 
fliken AKTIVITETER – Växjö kommun. Vi ses på Annevik – eller hur !!!!????

STYRELSEN  ÖNSKAR  ALLA
 EN  GLAD  MIDSOMMAR 

OCH  EN  FIN  BADSOMMAR
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