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100 – ÅRINGEN  SOM  FÖRSVANN

Vår medlemsförmån bion ”100 – Åringen” blev inte av. Orsaken var det stora
publiktrycket. Detta innebar att SF Bio i Stockholm satte in extraföreställningar
utan att prata med de lokala biograferna. Filmstaden i Växjö fick besked att SF
hade  lagt  en  föreställning  vid  samma  tidpunkt  som  vår  föreställning.  SF:s
föreställning var i princip slutsåld då Filmstaden fick beskedet.
Vi kan bara beklaga att vi blev blåsta på vår föreställning. Vi arbetar nu med att
hitta någon annan film som kan bli medlemsförmån under 2014. Vi återkommer
när detta är klart. Under tiden kan du se 100-Åringen själv, den är jättebra.

VALÅRET  2014

År 2014  är det  flera  val.  Det  är dels
EU-Val  den  25  maj  och  dels  val  till
riksdag, landsting och kommun den 14
september.  Riksförbundet  FUB  och
Studieförbundet  Vuxenskolan  skall
driva ett projekt i 5 kommuner, varav
en är Växjö, för personer med utveck-
lingsstörning. Man hoppas på minst 10
studiecirklar i varje kommun.

Målet är att fler personer med utvecklingsstörning skall använda sin rättighet
att rösta, eftersom det vid senaste valet var mindre än 20% som röstade. FUB
Växjö  och  KLIPPAN  är  med  i  projektet.  Vi  har  fått  Omsorgsnämndens
presidium att bestämma att alla som vill vara med i en studiecirkel skall kunna
göra detta. Om man behöver hjälp med att ta sig till och från studielokalen och
behöver  hjälp  i  studielokalen  så  skall  man  få  detta.  I  första  hand  är  det
boendepersonalen som fixar detta. Om de inte kan så skall de tillsammans med
myndighetskontoret  fixa  en  ledsagare.  Den  här  hjälpen  ligger  utanför
regelsystemet, som säger en enskild aktivitet per vecka. 

Centrum för lättläst har fått pengar för att köra igång
den lättlästa valsajten ”Alla Väljare” som du hittar
här http://allavaljare.se . Du kommer inom kort att få
erbjudande om att vara med i en studiecirkel. Vill du
vara  cirkelledare  så  kontaktar  du  Kennerth  på  tel.
070-2338732.  Det är en rättighet att RÖSTA – eller ??

http://allavaljare.se/


LIVSBILD  EN  UTSTÄLLNING  OM  LIVET

”Livsbild – 20 röster i tid och rum” var i
Växjö  den  4  november  till  den  21
november  på  Stadsbiblioteket.  Månda-
gen den 4 november öppnade vår egen
medlem Ann-Charlotte Carlberg  genom
ett intressant tal om bakgrunden till utställningen. Barbro Blomberg hade en fö-
reläsning  den  14  november  på  biblioteket.  Hon  berättade  om  villkoren  för
personer med funktionsnedsättningar under de senaste 100 åren i Kronobergs
län. Det var mer än 1000 personer som besökte utställningen och föreläsningen.
Vi tackar alla som bidrog till ett lyckat arrangemang.

UNIK  FÖRSÄKRING  DEN  20  NOVEMBER

Vårt försök att samla hela funktionshinderrörelsen till en information om UNIK
Försäkring blev bra, men vi kunde ha varit fler personer i bänkarna. Per Lilje-
roos höll en intressant föreläsning om varför UNIK finns och vad målsättningen
är. Vi kan konstatera att UNIK familjen växer. Idag är det nio organisationer
som finns med och fler är på gång.
Per berättade också att UNIK Försäkring skall  ha en föreläsning på mässan
”Funka för livet” i Växjö den 8 – 9 maj 2014. UNIK och FUB Växjö delar på en
utställningsplats. Boka in datumen i din kalender.

EN  DAG  OM  FÖRÄLDRASTÖD  28  NOVEMBER

Det var en heldag i Växjö Konserthus. Konferensen var en del av ”Det goda för-
äldraskapet”,  som är ett  länsprojekt i  Kronoberg och Folkhälsoinstitutet  var
medarrangör.  Temat  berörde  föräldraskapet  där  föräldrarna  har  kognitiva
svårigheter som påverkar föräldraförmågan. Vi fick en redovisning av pågående
projekt och aktuell forskning.  Glädjande var att där fanns över 200 politiker,
handläggare  och  chefer från  vårt  län som arbetar med  de här frågorna.  Vi
förväntar oss nu att de här frågorna prioriteras och ger den hjälp som våra
medlemmar är i behov av.

MIN  MENING – PROJEKT   

Projektet  ska ge gode män arbetsverktyg för att
målgruppen  ska  få  möjlighet  att  uttrycka  sin
mening  i  såväl  frågor  av  större  dignitet  som
vardagsaktiviteter. Utbildningen baseras på det 
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behov som målgruppen uttrycker. Vi återkommer med jämna mellanrum om
vad som händer i  projektet.  Projektledaren  Linda Björk redovisar på  nätet
http://www.arvsfondsprojekten.se/projekt/min-mening   vad  som  händer  i
projektet.  KLIPPAN  deltager  i  två  referensgrupper  som  skall  ge  tips  till
projektet.  Är du intresserad kan du även följa projektet  på Isaac:s hemsida
http://isaac-sverige.se/index.html. 

VÅRENS  LÄNSDANSER

I  förra  MEDLEMSNYTT  redovisade  vi
vårens  Länsdanser.  ELISAS,  som  skulle
spela  den  15  februari,  är  upptagna  av
Melodifestivalen  den  dagen.  Detta  innebär
att vi har fått planera om hela våren.
De  nya  datumen är  SANNEX den 8  feb-
ruari.  Allt om dansen i det  ljusblå pappret.
Vi  fortsätter  den  15  mars  med  BLACK
JACK som du ser i det vita pappret. Vi av-
slutar med dubbla orkestrar den 3 maj då KINDBERGS och DREAMS drar på
redan klockan 15.00 – 18.00. Vi ses på länsdanserna eller hur ????

INTERNATIONELLA  NÄTVERKSTRÄFFEN 9 -10/11

Den  var  i  Solna  och  inbjudna  var  tre
deltagare  från  FUBs  alla  internationella
projekt.  Vårt  projekt  är  slut,  men
eftersom vi fortsätter utan projektpengar
så får vi  vara med.  Det var Krister och
hans handledare Göran som deltog från
oss. Kennerth åkte med för att berätta om
hur vi i Växjö fixar fram pengar. 

FUB och Erikshjälpen har med stöd från PostkodLotteriet startat ett projekt i
Tanzania och Rwanda som syftar till att fler barn skall få gå i skolan. Du kan
följa projektet på deras hemsida http://cometogethereveryone.org/. 

KLIPPAN  HAR  FÅTT  CENTRALA  UPPDRAG

Annelie Johansson valdes in i Riksklippans valberedning på Riksstämman 2013.
De träffas nu i februari för andra gången, för att förbereda kommande val.
Jonas Norrby är med i en arbetsgrupp om lättläst samhällsinformation. De har
träffats en gång. Nästa möte blir på LO där de vill veta varför arbetsmarkna-
dens parter inte gör något material om arbetsmarknadens villkor.
Conny Bergkvist kommer till KLIPPAN i mars för att prata om vår motion hur
vi skall finansiera handledarna framöver. Även detta kan bli en arbetsgrupp.
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ÅRSMÖTET  DEN  23  FEBRUARI

Vi träffas som vanligt på Vallhagen klockan 14.00.
Det blir ett traditionellt årsmöte. Du hittar allt om
årsmötet i det bifogade gula pappret.
Under fikat kommer vi att visa dokumentärfilmen
”Som oss andra”, som handlar om möten, mångfald
och utmaningar på Sjöstridsskolan i Karlskrona. Vi
ses på årsmötet – eller hur !!??

EKONOMIGRANSKNINGEN  2014

Riksförbundet FUB kommer under våren med hjälp av medlemsrådgivarna och
rättsombuden  att  genomföra  en  granskning  i  kommunerna  om  vilka
ekonomiska  förutsättningar våra  medlemmar har.  Man  kommer att  titta  på
hyrorna och vad som ingår i dem. Hur är det med habersättningen? Hur mycket
kostar arbetsresorna? Och många fler frågor.
Svaren kommer att sammanställas och presenteras under Almedalsveckan den
29 juni – 6 juli då FUB och Klippan kommer att medverka i olika sammanhang.
Det  blir  ett  kickoff  möte  i  Stockholm  den  den  18  januari  då  allt  skall
detaljplaneras. Vi kommer att redovisa våra kommuner under våren.

BESPARINGARNA  I  VÅRA  KOMMUNER

Runt om i våra kommuner sker det besparingar på
olika sätt. Man gör förändringar i sina vägledningar
och  riktlinjer  för  att  kunna  begränsa  utgifterna.
Detta innebär tyvärr försämringar för våra medlem-
mar. 
Det kanske mest extrema förslaget finns i Alvesta och
det gäller ledsagningen. Ledsagning beviljas endast i
”närområdet”.  En yttre gräns för ”närområdet” är
en bilresa på högst en timma. Detta innebär praktiskt
att personer i Alvesta inte kan  åka till havet för att bada eller besöka nöjes-
parkerna  i  Halmstad,  Göteborg,  Åhus  eller  Öland.  Är  detta  valfrihet  och
självbestämmande?  Tyvärr  så  finns  det  flera  lagstridiga  förslag  i  den  nya
vägledningen. Alvesta är på väg att bli en av ”Skammens kommuner”.

Hur anlägger vi moteld?? Ett sätt är att vi blir tydligare och bestämdare med
vad som skall finnas med i genomförandeplanerna. Att vi följer upp vad som
står i genomförandeplanerna och tar strid för innehållet. Vi måste på alla sätt se
till att det vi har idag inte blir sämre. Vi måste se till att LSS blir som det var
tänkt när riksdagen i enighet tog beslutet för drygt 20 år sedan. 
Kan vi på något sätt påminna våra politiker om att det är val i år? Vi måste upp
på barrikaderna och återta LSS till dess ursprung. NU KÖR VI  !!!!!!
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