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NYA  HEMSIDAN

Vår nya hemsida är 
i  princip  klar.  Du 
kan redan nu kolla 
den.  Du  går in  via 
www.fub.se och upp 
i högra hörnets sök-
funktion skriver du 
Växjö och då kom-
mer du till vår sida. 
Klicka  på  bildens 
röda  FUB  Växjö 
och du är rätt. Vår 
direktlänk blir klar 

inom någon vecka. Vi arbetar för fullt med KLIPPANs sida. Vi vill ha med FUB 
KOLLS innehåll innan den presenteras. Håll ut ! 

X-BEST  PÅ  PLATTAN  DEN  18  JUNI

Årets fest på plattan hölls i strålande solsken och behaglig värme. Det är många 
år sedan vi hade så fint väder och inga mygg. Vi var många och framför allt så 
testades serviceresors kapacitet. Vi hade en härlig kväll på gräsmattan och fin 
underhållning av X-BEST.
Det blev inledningen på en gnällig sommar från serviceresor. De har på flera sätt 
försvårat genomförandet av sommarprogrammet. Vi och kommunen har begärt 
en överläggning med serviceresor i  syfte  att  förhindra framtida problem.  Vi 
återkommer med resultatet.

GOKART  PÅ  HAGASLÄTT

Lessebo Motorklubb har köpt en dubbelsitsig 
gokart. Vi var och testade denna på banan i 
Hagaslätt. Alla kan köra eller åka med. Är du 
intresserad  då  kontaktar  du  Anna  eller 
Tommy  på  tel.  0472-13590  för  tidsbokning 
och  prisuppgift.  Du  kan  också  prata  med 
Yvonne på Lessebo Motorklubb.
Fler bilder finns på vår hemsida.

http://www.fub.se/


Den  13  och  14  augusti  hade  vi  två  härliga 
dagar på Annevik tillsammans med de dagliga 
verksamheterna i Växjö kommun. Du hittar en 
fotobok på vår hemsida.

Nästa tillfälle är den 31 oktober då vi ser årets föreställning från Ensemble Cor.  
Vi har även grovplanerat finalen för 2013 som är den 26 november i  Folkets 
Park. Temat är ”Hälsa i parken” både teoretiskt och praktiskt inramat med en 
nostalgitripp  på  högsta  nivå.  Spännande  eller  hur.  Inbjudan  kommer snart. 
Kommunikationsgruppen dokumenterar i ”Kom – o – läs” .

FUB – DAGEN  DEN  18  AUGUSTI

Årets FUB-DAG blev den höjdare som 
vi önskat. Bra väder – lite regn – olika 
aktiviteter – hästen i toppform – Janne 
o TimeMachine i  högform. Här duett 
med vår egen Elvis.

Allt var dock inte bra. Mer än 35 per-
soner kom oanmälda. Detta innebar att 
maten inte räckte som avsett, vilket är 
tråkigt för de som anmält sig på rätt 
sätt. SKÄRPNING  ANBEFALLS !! 

X-BEST höll som vanligt ihop dagen med  den äran. KLIPPANs tipspromenad 
och lotterier gav hela 1.944:- till vännerna i Tuzla. Tack för ert stöd !!
Vår kökspersonal gjorde ett bra jobb med mat och fika. Till korvgrillningen fick 
de förstärkning från grillmästaren själv. Vi tackar alla för ett bra jobb den 18/8.
På vår hemsida och KLIPPANs facebooksida finns fotoalbum och filmer. Kolla !

SÄRVUX  RIKSKONFERENS  DEN  12 – 13  SEPTEMBER

Särvuxpedagogerna har sin rikskonferens i Kosta den 12 – 13 september. Vi och 
KLIPPAN  har  ombetts  att  närvara  med  ett  informationsbord  om  vår 
verksamhet. Vi kommer att fokusera på Tuzla, UNIK Försäkring och vårt LL-
material. Eventuell försäljning och boklotteri går till Duvans verksamhet.

HÖSTENS  LÄNSDANSER

Höstens  Länsdanser  startar  upp med  SANNEX 
den 14 september. Vi fortsätter med CASANOVAS 
den 19 oktober.  I förra utskicket  fick du flygblad 
på de här danserna. här Vi avslutar med ZLIPS den 
30  november.  Allt  om  detta  i  det  bifogade  gula 
pappret. Vi ses i Växjöparken – eller hur!!!???

2.



THE – DANSER  PÅ  VATTENTORGET

X-BEST drar igång höstens THE-danser på 
Vattentorget, Växjö, den 29 september. De 
börjar klockan 14.00. Fika finns att köpa.
Du hittar allt om THE-danserna i det ljus-
gröna pappret. Vi syns på dansgolvet – Eller 
hur?
Kolla X-BEST på nya hemsidan !!

KLIPPANS  FORSKNINGSDAGAR  ÄR  DEN  4 – 6/10

Forskningsdagarna är på Billingehus, Skövde. Årets tema är ”Kropp & Hälsa”. 
Från Växjö åker 6 deltagare samt 3 handledare. De kommer att prata om Hälsa 
och livskvalitet – Min kropp – Min sexualitet – Var hittar jag kompisar? Det är 
nio olika experter som håller i diskussionerna. Det verkar spännande – eller hur.

INTERNATIONELLA  NÄTVERKSTRÄFFEN 9 -10/11

Den är i  Solna och inbjudna är tre  deltagare  från FUBs alla  internationella 
projekt. Vårt projekt är slut, men eftersom vi fortsätter utan projektpengar så 
får vi vara med. Det blir Krister och hans handledare Göran som deltager från 
oss. Kennerth åker med för att berätta om hur vi i Växjö fixar fram pengar. Vi 
återkommer med en rapport i nästa MEDLEMSNYTT. Tills dess kan du infor-
mera dig på vår hemsida.

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 är nu klart att utställningen ”Livsbild – 20 röster i tid och rum” kommer till 
Växjö  den  1  november  till  den  22  november.  Den  kommer  att  finnas  på 
Stadsbiblioteket i Växjö. Det är inte riktigt klart med vilken dag öppningen sker 
eftersom det är Allhelgonahelgen. Det blir troligtvis måndagen den 4/11.  Vår 
egen medlem Ann-Charlotte Carlberg kommer att klippa bandet. Det blir även 
en  före-läsning  med  projektledaren  Margareta  Persson.  Datumet  är  inte 
fastställt ännu. ABF har gjort en studiehandledning till utställningen som kan 
användas i olika diskussionsgrupper eller studiecirklar.
Så fort detaljprogrammen är klara så lägger vi ut dem på hemsidan. Håll ögon 
och öron öppna så du inte missar något.                                                                   3. 

http://www.livsbild.se/


UNIK  Försäkring är på väg att bli funktionshinderrörelsens eget försäkrings-
bolag.  FUB har under lång tid  arbetat  med anpassade  försäkringar och för 
drygt  tre  år  sedan  körde  man  igång  med  en  olycksfallsförsäkring  och  en 
hemförsäkring för personer som tillhör LSS.
Medlemsorganisationerna samt organisationerna i ”Lika Unika” har en företag/ 
samlingsförsäkring. Försäkringsgivare är ett dotterbolag till If Skadeförsäkring 
AB. Fördelarna med UNIK försäkring är att med en snabb flexibilitet kan man 
anpassa försäkringarna till medlemmarnas och organisationernas behov.

Det tillkommer nya organisationer i en jämn ström. Innan årets slut har man 
säkert passerat tio medlemsorganisationer. FUB Växjö har tagit initiativ till en 
gemensam informationskväll för hela funktionshinderrörelsen.

INBJUDAN  TILL  INFORMATION 

När: Onsdagen den 20 november klockan 18.00 – 21.00 

Var: Hovslund,  Kungsvägen 76,  Växjö

Per Liljeroos, (konstruktören av konceptet) på UNIK Försäkring, 
kommer och berättar för oss och svarar på alla frågor.

Anmälan:  Senast den 18 november till I & KC, tel. 0470-711050 eller 
per mail; info@handikappkunskap.se. Märk ämnesrutan med UNIK.

Vi måste ha din anmälan för att kunna beräkna fikat.

ALLA  ÄR  VÄLKOMNA !
  

mailto:info@handikappkunskap.se

