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MEDLEMSFÖRMÅNER  2015

Även under 2015 kommer vi att arbeta med  förmåner till våra medlemmar. Vår
julfest och Dansgalan är redan avklarade. Vi har en planerad medlemsförmån
kvar.  Vi  jobbar med  ytterligare  en  aktivitet  under oktober månad.  Vi  åter-
kommer när allt är klart. Håll koll på hemsidan. www.vaxjo.fub.se .

TEATERRESA till  Vallarna  i  Falk-
enberg är vår tredje medlemsförmån.
Årets  föreställning  heter  ”Bröllop  i
Kikar´n”.  Det  är  en  fristående  fort-
sättning på förra årets succé ”Bränn-
vin i Kikar´n”. Det blir garanterat en
trevlig dag.  
Vi har bokat söndagen den  9 augusti.
Priset  blir 500:-  per person för resa,
lunch och entré.  Sista anmälningsdag
är den 26 juni på telefon 070-2338732.
Du hittar allt om resan på hemsidan,
www.vaxjo.fub.se flik Kalender.

DET  FINNS  NÅGRA  BILJETTER
KVAR !!   FÖRST  TILL  KVARN ….

ÅRSMÖTET  DEN  1  MARS

Mari  Rahbeck  Gyllenfjell  ersatte  Kai  Magnusson,  som avgick  på  grund  av
hälsoskäl. Vi tackar Kai för allt arbete som han har gjort i styrelsen samt som
rättsombud. Ny vice ordförande efter Kai blev Charlotte Bengtsson. Vi önskar
båda lycka till i sina nya uppdrag.
Årsmötet avslutades med den traditionella smörgåstårtan.

FÖRBUNDSSTÄMMAN  DEN  8 – 10  MAJ

Årets Förbundsstämma var i Luleå och den började med en temadag om olika
slag av föräldrastöd till våra medlemmar. Vi bojkottade stämman på grund av
att vi inte gavs möjlighet att närvara hela temadagen ( på grund av dåliga kom-
munikationer). Länsförbundet var representerade men i skrivande stund vet vi
inte så mycket om vad som hände i Luleå. Kolla i nästa UNIK.
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HÖSTENS  LÄNSDANSER

Höstens första Länsdans  26 september kör vi
med  BLENDER. Du hittar allt om dansen i
det bifogade gula pappret.

Vi fortsätter därefter med STREAPLERS den
17 oktober och avslutar med BLACK JACK
den 28 november.  Du får flygblad till de två
sista danserna i nästa medlemsutskick.

Vi  väntar nu  på  vad som kommer på  spel-
planen för 2016. Det verkar bli lite nyheter på
menyn. Spännande eller hur !!??

SIP = SAMORDNAD  INDIVIDUELL  PLAN

Staten fördelar så kallade PRIO-pengar till landets kommuner och landsting, för
att de skall arbeta med förebyggande åtgärder inom de psykiska problemområ-
dena. I Växjö kommun satsar man på stöd till familjer där någon av föräldrarna
har en  utvecklingsstörning  och/eller  psykisk  problematik.  Vi  har  påtalat  att
samma personal skall ge stöd till alla i familjen, alltså även till barnen.
Informationen på Vallhagen den 8 april samlade ett 40-tal personer, som fick en
grundlig genomgång i vad en SIP innebär.
Utöver  detta  har  vi  genomfört  två  temamöten  den  7  april  berättade  Lisa
Långström på temat ”Hitta glädjen i vardagen” och den 21 april pratade Lilly
Bergström  om ”Att leva med ADHD och Asperges syndrom”. Det var runt 40
personer på båda föreläsningarna. Den tredje kvällen då vi föreningar skulle
redovisa vad vi kan erbjuda fick ställas in på grund av för lite anmälningar.

VÅRFESTIVALEN  I  HAGAPARKEN  DEN  30  MAJ

Lördagen  den  30  maj  klockan  14.00
drar Bengan igång allsången i Hagapar-
ken. Vi får hoppas att vädrets makter är
med oss i år, så att vi äntligen kan vara
utomhus.  Det  blir full  fart  från scenen
fram till klockan 17.30. Det är ett toppen
program med alla våra goa gäng.

OMS-Fritid ordnar bussresa från Växjö.
Den avgår från Tegnérkyrkogården kloc
kan 13.10.  På det bifogade  vita pappret
finns allt du behöver veta 30 maj.
KLIPPAN har infobord i parken. Vi ses!
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LL – DAGEN  I  EMMABODA  DEN  8  SEPTEMBER

Vår årliga vidareutbilning för läsombud och arbetsgrupper
i våra kommuner är i Emmaboda Folkets Hus. Vi har flyttat
dagen till  den 8  september för att  kunna få  ihop ett  bra
program. Nu är programmet snart klart och det ser bra ut.

Centrum för lättläst har flyttats över till MTM, ”Myndigheten för tillgängliga
medier”. Vad innebär detta för vår verksamhet? Något kulturinslag får vi också.
På vår hemsida; www.vaxjo.fub.se kommer inbjudan då den är klar. Håll Koll !!

KULTURFEST  I  HOVMANTORP  DEN  22  AUGUSTI

Handikapprörelsens Idé & Kunskapscentrum
I  &  KC  inbjuder  alla  till  en  kulturdag  i
Hovmantorp  lördagen  den  22  augusti.  Pro-
grammet  är  nu  helt  klart.  RECOVER  och
CRAZY DAZE kommer dit.  Det kommer att
kosta  50:-  i  entré  och  resorna  kommer  att
subventioneras.  I  det  bifogade  vita  pappret
hittar du allt om kulturfesten. Glöm inte att
anmäla dig och även boka resan om du har
det behovet. Även OMS-Fritid kommer med
information. Vi ses i Kosta. 

SÄRSKOLAN  PÅ  ANNEVIK  DEN  22  MAJ

Vår och OMS-Fritids tradition att bjuda grundsärskolorna i Växjö på en fritids-
dag på Annevik var i år den 22 maj. I år kom hela 110 elever med sina lärare och
assistenter. De bjöds på tipspromenad, flottfärd, lekar och en trollkonstnär. Vi
fick även tid till grillning. Innan hemfärden fick alla en påse med informations-
material och reklamprylar som vi hade plockat ihop. Tack för en bra dag !!!

X-BEST  PÅ  PLATTAN  DEN  16  JUNI

Den 16 juni klockan 18.30 drar X-BEST
igång sin konsert ”På Plattan” i Vinbärs-
vägens trädgård. Vi hoppas att vädergu-
darna är med oss denna kvällen.

Glöm nu inte att ladda fikakorgen med
godsaker  och  ta  med  dig  ett  bra  sitt-
underlag så att du kan avnjuta konserten
i lung och ro.  Allt om festen i  det  ljus-
gröna pappret. Vi ses på gräsmattan !!
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MITT  VAL – REVIDERAT  STUDIEMATERIAL

Förra årets valcirklar blev en succé. Vi hade 12
studiecirklar i Växjö kommun, som var en av
försökskommunerna.  Vid  utvärderingen  kom
vi fram till att materialet skulle ”neutraliseras”
så  att  det  blev  användbart  under många  val
framöver. Vi ville även ha ett material med bild
stöd för att fler skulle kunna deltaga.

Nu  är  materialen  färdiga  och  de  har  även
provats på några platser. Nu går vi vidare med
Riksförbundet FUB och Skolverket. Vi vill att
alla elever på gymnasiesärskolan skall använda
materialet  – Det är alltid minst ett  val  under
elevernas gymnasietid. För att få med de som
har slutat gymnasiet vill vi att ”Mitt Val” blir
en  särskild  kurs  eller  en  del  av  samhälls-
kunskapen på Särvux. Vi kämpar på !!

MIN  MENING – SAMTALSMATTAN

Vårt projekt i Alternativ kommunikation AKK är snart färdiga med år två. Vi
planerar för år tre och där kommer det att finnas med utbildningar i att göra  o
använda  samtalsmattan.  Utbildningarna  är  hårt  uppstyrda  av  ägarna  i
Skottland. Kursen är två gånger fyra timmar med en hemuppgift emellan. För
att bli godkänd måste man deltaga i hela utbildningen samt få sin hemuppgift
godkänd. Den som blir godkänd får tillgång till flera databaser med flera tusen
symboler.  FUB  Växjö  har  två  av  åtta  platser  på  varje  utbildning  under
projekttiden. Projektet betalar kursavgiften under projekttiden.
Är du intresserad av att kunna jobba med samtalsmattan så kontaktar du Ken-
nerth Björn på 070-2338732 eller projektledaren Linda Björk på 070-8863805.
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