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JULFESTEN  DEN  12  JANUARI

Årets julfest i Folkets Park blev som vanligt trevlig. Vi kommer förmodligen att
vara kvar i Folkets Park, eftersom Skogslyckan efter ombyggnaden saknar en
större  lokal.  Vi  kan  ändra  möbleringen  så  det  blir  lite  mindre  öppen  yta.
Festkommittén har redan flera ändringsförslag så det blir säkert bra. Efter lite
fika blev det fart på lottförsäljningen. KLIPPAN hade tre lotterier med fina och
många  vinster.  Pengarna  har  skickats  till  brevvännerna  i  Tuzla.  Efter
långdansen var det  dags för höjdpunkten gröt  och smörgås.  Vi  avslutade en
trevlig eftermiddag med lite dans. Vi tackar festkommittén för ett bra jobb.

ÅRSMÖTET  DEN  23  FEBRUARI

Vårt årsmöte kunde ha haft fler besökare. Det är på årsmötet
som vi bestämmer vad som skall göras det kommande året. Då
är det viktigt att så många som möjligt säger ifrån vad man vill
skall hända. Årsmötet genomfördes utan några överraskningar.
På det bifogade vita pappret hittar du den nyvalda styrelsen.

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  7
kommuner, varav en är Växjö, för personer
med  utvecklingsstörning.  Vi  hoppas  på
minst 10 studiecirklar i Växjö 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.  
Våra  cirkelledare  har fått  en  tvådagars  utbildning  i  studiematerialet  och  de
olika metoderna som kan användas, för att alla skall bli delaktiga i studiecirkeln
Nu väntar vi  bara på din  anmälan.  I  det  bifogade  vita  pappret finns allt  du



behöver veta. Glöm inte att anmäla dig senast den 6 april. Vi hörs.!!

Centrum för lättläst har fått pengar för att köra
igång den lättlästa valsajten ”Alla Väljare” som
du hittar här http://allavaljare.se . På  hemsidan
har vi samlat allt om valet på fliken ”VAL 2014”.

VEM  BESTÄMMER  VAD  JAG  VILL  GÖRA ?

Runt om i våra kommuner hör vi att det är personalen som bestämmer vilka
fritidsaktiviteter som jag skall deltaga i. Vilken mat jag skall äta. Vilken daglig
verksamhet som jag skall vara på. Listan med exempel kan göras lång !!
Var  finns  andemeningen  i  LSS?  Var  är  mitt  självbestämmande?  Var  finns
respekten för min uppfattning?

Politikerna glömmer bort att deras uppdrag är att jag skall ha goda levnads-
villkor.  De tänker bara på att spara pengar och ser inte mig då jag vantrivs i
verkligheten. Inte ens nu i valtider vill de diskutera min situation. Så fort jag
och mina företrädare påtalar bristerna så gömmer regeringen undan problemet
i en utredning, som inte skall vara klar förrän efter valet.

De glömmer att det är jag själv som avgör vad som är goda levnadsvillkor för
mig. Hur kan jag bestämma själv? Det går – men jag behöver en duktig legal
företrädare, t ex god man, som strider för min vilja. Ett bra redskap är mina
genomförandeplaner.  Här kan  vi  skriva  in  min  vilja  i  olika  situationer.  Ett
enkelt hjälpmedel är ”pratmattan” som vi skall testa i Växjö kommun. På den
kan jag enkelt visa vad jag vill utan påverkan från någon annan person.

Det är dags att vi alla kliver upp på barrikaderna och talar om för våra  lokala
politiker att nu är tiden inne för att de skall följa LSS och andra lagar som ger
oss möjligheten att få ett gott liv utan bråk.

FAMILJESTÖD – EN  MÄNSKLIG  RÄTTIGHET  

FUB:s  forskningsstiftelse  Ala  har  genomfört  ett
tvåårigt projekt för att undersöka hur samhällsstödet
fungerar för familjer där en  eller  båda  föräldrarna
har en intellektuell funktionsnedsättning. Två projekt-
arbetare, Iren Åhlund och Therese Follin har tillsam-
mans  med ett  50-tal  föräldrar från  hela  landet,  lyft
olika  frågor  och  samlat  erfarenheter  från  såväl
familjerna själva, deras barn och professionella i deras
omgivning. Therese Follin är mamma till två barn och
har själv en funktionsnedsättning. I projektet  har vi
även haft ett särskilt fokus på pappor och deras roll i
familjerna. Projektet kommer till Växjö den 23 april.
På MEDLEMSNYTT:s sida 4 finns allt om detta.        2.

http://allavaljare.se/


VÅRENS  SISTA  LÄNSDANS

Vi avslutar med dubbla orkestrar den 3
maj  då  KINDBERGS  och  DREAMS
drar på redan klockan 15.00 – 18.00. 

OBS !  TIDEN 15 – 18  OBS!
Allt om dansen i det  gula pappret. 
Vi  väntar fortfarande  på  höstens  spel-
schema. Ha koll på vår hemsida för att
alltid vara uppdaterad. www.vaxjo.fub.se
Vi ses den 3 maj eller hur ????

NYA  BÖCKER

Många föräldrar upplever idag en stor
oro över vad som kommer att ske med
deras barn då de inte själva orkar med
att bry sig.  De önskar till  och med att
barnen skall dö före dem själva. Det är
en bok som alla inom omsorgerna borde
läsa.
BOKEN säljs via www.komlitt.se

OLIKA  KOM  IHÅG

DANSBANDSGALAN 5 april; Du som har köpt biljett av FUB Växjö glömmer
inte att du måste komma klockan 18.45.

FUNKA  FÖR  LIVET den 8-9 maj; Vi och UNIK Försäkring har en monter.

BOKMÄSSAN den 23 oktober; I bifogade vita pappret finns all information.
 3.

När känslan tar över är boken som på 
ett begripligt sätt berättar om hur 
personer med utvecklingsstörning 
kan visa sina sexuella behov. Det kan 
upplevas som udda och främmande. 
Det är en bok som all personal inom 
omsorgerna borde läsa.
BOKEN köps av www.carlssonbokforlag.se   
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FUB:s forskningsstiftelse Ala har genomfört ett tvåårigt projekt för att undersöka hur
samhällsstödet fungerar för familjer där en eller båda föräldrarna har en intellektuell
funktionsnedsättning.  Två  projektarbetare,  Iren  Åhlund  och  Therese  Follin  har
tillsammans med ett 50-tal  föräldrar från hela landet, lyft olika frågor och samlat
erfarenheter  från  såväl  familjerna  själva,  deras  barn  och  professionella  i  deras
omgivning.  Therese  Follin  är  mamma  till  två  barn  och  har  själv  en
funktionsnedsättning. I projektet har vi även haft ett särskilt fokus på pappor och
deras roll i familjerna.

Onsdagen den 23 april  kl.  18 – 21,  Quality  Hotell,
Sandviksvägen 1 i Växjö

PROGRAM

• Projektarbetarna Iren Åhlund och Therese Follin pratar
om  erfarenheterna  från  sina  kontakter  med  familjerna.
De redovisar även det material som projektet har skapat.
Du får svar på frågan Familjestöd - en mänsklig rättighet?

VI  BJUDER  PÅ  FIKA  VID  LÄMPLIG  TIDPUNKT !

För att kunna beräkna fikat vill vi ha din anmälan senast
22 april på telefon 0470 – 711050 (kontorstid).

V Ä L K O M N A !

        Familjestöd         
- en mänsklig rättighet?

ALA    FUB:s forskningsstiftelse


