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BOKMÄSSAN  DEN  23  OKTOBER

Årets  bokmässa  ”Tänd  läslampan”  hade
vi  i  Tipshallen,  Växjö.  Vi  var  över  600
personer om man räknar med utställarna
och de medverkande.
Det  blev  trots  allt  en  bra  bokmässa  till
slut.  Många  medverkande  var  positiva
överraskningar.  Inte  minst  RECOVER  !
Vi planerar nu inför bokmässan 2016 och
på vårt utvärderingsmöte kom vi fram till
att vi vill vara på Stads-biblioteket för att
fokusera  på boken .  Vi   har preliminärt
bokat den 18 oktober 2016. NOTERA !!

MEDLEMSFÖRMÅNER  2015

Även  under  2015  kommer  vi  att  arbeta  med  extra  förmåner  till  våra
medlemmar.

Förmån 1 är vår traditionella julfest den 11 januari. I det
bifogade  röda pappret hittar du allt om julfesten. Det är
mycket viktigt att du anmäler dig i god tid. Julfesten är
för  våra  medlemmar  och  tjänstgörande  personal.  Du
måste ha betalat din medlemsavgift för 2014, för att räk-
nas som medlem.  Du som inte  har betalat  får en sista
påminnelse nu i januari 2015.

Förmån 2 är en Dansgala i Tipshallen den 11 april. Arrangörerna har försökt att
förhandla med fritidsnämnden om extra förmåner för personer med funktions-
nedsättningar.  Fritidsnämnden  vill  inte  bjuda  på  något.  Vi  förhandlar  med
arrangörerna och det ser ut att bli samma koncept som till Dansbandsgalan i
våras. Vi återkommer i mellandagarna med slutligt besked. Kolla vår hemsida
www.fub.vaxjo.se och på www.dansgala.se så du inte missar din anmälan.

Förmån 3 är tänkt  som en  teaterresa  till  Vallarna  i  Falkenberg.  Biljetterna
släpps inte förrän den 15 mars till bussföretagen. Tanken är att vi åker helst en
lördag under juli månad. Priset blir 500:- per person för resa, lunch och entré.     
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Teaterresan ersätter FUB-DAGEN. Anledningen är att  fler och fler personer
inte anmäler sig. I år var det mer än 30 % av alla som inte hade anmält sig.
Detta innebar att flera blev utan mat och vi fick en massa onödigt besvär för att
pyssla ihop det någolunda till allas trevnad.
I  slutet  på  mars  finns  inbjudan  på  vår  hemsida  och  vi  räknar  med  ett
Medlemsutskick vid den tidpunkten.
Det skall löna sig att vara medlem i FUB Växjö – Eller hur ??

VÅRENS  LÄNSDANSER

Vårens  första  Länsdans  den  7  februari  bjuder
SANNEX upp till  dans.  Allt  om dansen finns i  det
gula pappret. BLACK JACK gästar oss den 14 mars.
Du hittar allt om denna dans i det ljusblåa pappret. Vi
hoppar över april då vi har Dansgalan den 11 april.
Vi avslutar med DREAMS den 2 maj och detta står i
det vita pappret. Vi syns i Växjöparken – eller hur ??

Inget är klart med fortsättningen i höst. I dagsläget
ser det mörkt ut, men vi hoppas på en fortsättning.

JOBBET  I  CENTRUM

Avslutningen på årets upplaga av ”JOBBET  I  CENTRUM” blev två höjdare. 
Först var det Ensamble Cors upplaga av ”En julsaga” på Palladium under två 
dagar och därefter två dagar för allmänheten. De var riktigt proffsiga. BRA!!
Avslutningen var i Domkyrkan med en julkonsert. Opalens Mingorkester spela-
de tillsammans med Ingmar Nordström och Magnus sjöng. Efteråt bjöds alla på 
lussefika. Det var en fin avslutning på JIC-året. I januari planerar vi för 2015.

ANSÖKAN  OM  ETT  VANLIGT  LIV

Problematiken med ledsagning fortsätter i våra kom-
muner. En riksomfattande undersökning visar att det
är stor okunskap i kommunerna. Lyckas man få med
”goda levnadsvillkor” i beslutet så blir det garanterat
avslag. En av våra kommuner fick till det ordentligt;
De skrev ”mer än goda levnadsvillkor” för säkerhets
skull. Vi efterlyser lite nyansering av handläggarna i
sin yrkesutövning.
Ett stort problem är att man inte ser syfte och mål med LSS. Strävan är ett
vanligt liv och då kan ett positivt beslut om t ex ledsagning göra att personen
blir anställningsbar. Detta innebär att alla blir vinnare – personen själv och även
kommunen, som sparar pengar på en sparad daglig verksamhetsplats. Det är
dags att även våra medlemmar blir kommuninnevånare med rättigheter.
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THE-DANSER  2015                 

X-BESTs populära THE-DANSER för 2015 är nu
bokade. Du hittar allt om danserna på det bifogade
ljuslila pappret. X-BEST fyller 28 år  2015. Det är en
prestation  att  hålla  på  så  länge.  Vi  tackar  och
njuter av era färdigheter och hoppas att ni håller
på många år ytterligare.  Vi ses på Vattentorget !!!

ÅRSMÖTET  DEN  1  MARS

Söndagen  den  1  mars  träffas  vi  på
Vallhagen, Växjö, för att ha vårt års-
möte. Vi börjar klockan 14.00.
Utöver  sedvanliga  årsmötesförhand-
lingar så får du senaste nytt om vad
som sker i våra kommuner, länet och
på riksnivå. Allt om mötet finns i det
vita pappret. VÄLKOMMEN !!

NY  MEDLEMSRÅDGIVARE

Astrid Svensson har med ålderns rätt tagit ett steg tillbaka som medlemsråd-
givare.  Vi TACKAR Astrid för allt  arbete som hon har utfört i detta viktiga
uppdrag. TACK !!!
Under året har Pernilla Nätbring utbildats till  medlemsrådgivare. Hon är nu
rustad  för  att  ta  vid  där Astrid  slutade.  Vi  hälsar  Pernilla  välkommen  och
önskar henne lycka till i sitt nya uppdrag. 
Du kontaktar Pernilla på pernilla@rallarringen.se alt. 070-5664762. 

LSS-STUDIER

Riks-FUB och Vuxenskolan (SV) har nu studiemate-
rialet om LSS klart. Materialet är på lättLäst svenska
och tanken är att alla skall kunna deltaga på samma
villkor. 
Materialet går igenom vad LSS är samt de 10 olika
insatserna. Vi pratar även om vad som händer då jag
inte får den sökta insatsen. Vem har ansvaret för att
jag har goda levnadsvillkor och har ett gott liv.
Vi kommer att presentera materialet på årsmötet. Du
kan  anmäla  dig  till  din  lokala  SV-avdelning  eller
direkt till FUB Växjö på tel. 0470-22485.
Välkommen med din anmälan !!



PROJEKT  SOM  VI  FINNS  MED  I

MIN MENING

Handlar om utbildning  av  gode  män  i  alternativ
kommunikation,  AKK.  Testutbildningarna  är  nu
klara och det pågår arbete med att göra studiema-
terialet färdigt för olika studiecirklar. Vi avvaktar
även ett spännande resultatet av den stora enkäten
till god man. Kolla vår hemsida efter helgerna.

Att organisera sitt eget inflytande

Forskare följer olika Klippansektioner för att se 

hur personerna organiserar sig  för att  få  ett  bättre  inflytande  över sina  liv.
KLIPPAN  i  Växjö  är  med  i  detta.  Intervjuerna  med  KLIPPAN  och  några
handledare är nu klara och vi avvaktar slutrapporten.

REGION  KRONOBERG
Landstinget  Kronoberg  och  Regionförbundet
Södra Småland blir nu vid årsskiftet den nya
REGION  KRONOBERG. Hur vårt framtida
samarbete med den nya regionen blir är ännu
inte klart. Vi återkommer om detta.

GENOMFÖRANDEPLANER 

Nu har Socialastyrelsen äntligen fått sin handbok om hur
man arbetar med genomförandeplanerna.  Det är en bra
handbok som vi alla har nyttan av då vi upprättar eller
följer upp en genomförandeplan.

Det finns även ett handledningshäfte till cheferna så de vet
vad som skall göras. Du kan antingen ladda ner häftena
från socialstyrelsens  hemsida  eller köpa dem på samma
plats. Den är värd sina pengar.


