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BRÖLLOP  I  KIKAR´N
Vår teaterresa till  Vallarna i Falken-
berg  var  vår  tredje  medlemsförmån
för 2015.  Det  blev  en  toppendag  på
alla sätt. Bra väder, god mat, ett glatt
gäng och en härlig föreställning.
På vår hemsida, www.vaxjo.fub.se hit-
tar du ett fotocollage om resan under
fliken FOTO- o FILMALBUM.

Vi tackar alla som medverkade till att
vår resa blev lyckad. Nu funderar vi
vidare på vad som skall hända nästa
sommar.  Innan  dess  så  kommer  det
flera  Medlemsaktiviteter,  håll  utkik
på  hemsidan  och  i  dina  kommande
MEDLEMSNYTT.

VÅRFESTIVALEN  DEN  30  MAJ

Än en gång så saboterade vädrets makter oss. Vi fick även i år flytta inomhus.
Trots detta så blev det en mycket bra och välbesökt festival. Våra artister var på
topphumör och spred mycken glädje. KLIPPAN sålde ett lotteri som ger pengar
till våra vänner i Tuzla.
Arrangörerna pratade om att vi till  nästa år skall undersöka möjligheten att
vara på TYROLEN i Blädinge. Då är vi utomhus men ändå under tak.

HÖSTENS  LÄNSDANSER

Höstens första Länsdans  26 september kör vi
med  BLENDER. Du fick allt om dansen i det
förra utskicket (på gult papper).

Vi fortsätter därefter med STREAPLERS den
17 oktober. Allt om dansen på det vita pappret
och vi  avslutar med BLACK JACK den 28
november. Allt om denna dans på det ljusblåa
pappret.Vi ses i Växjöparken eller hur !!!?

http://www.vaxjo.fub.se/


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. Program och anmälan finns på vår hemsida under
fliken KALENDER. Anmälan senast den 25 augusti.

COME  TOGETHER  FEST  I  LINNÉPARKEN  19 / 9

FUB och Erikshjälpen har ett gemensamt projekt i Rwanda och Tanzania. Syftet
är att personer med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar skall
få möjlighet att gå i skolan. Pengarna kommer från Postkodslotteriet.
FUB har utsett 4 ambassadörer från gymnasiesärskolor i Sverige. De heter Axel,
Joanna, Viktor och Victoria. De har varit i Afrika och nu vill de berätta om sina
upplevelser för oss övriga, på mottot ”Musik och möten för allas rätt till skola”.

Ambassadörerna  besöker   tillsammans  med  musiker  från  Östafrika  Eriks-
hjälpens butiker runt om i Sverige. De kommer till Växjö den 19 september och
gör två framträdanden i butiken. Raggaestjärnan Baba Gurston från Nairobi
kommer till Växjö.
Vi gör en extraföreställning från scenen i Linnéparken klockan 17.00. Vi bjuder
även på X-BEST och ELVIS. Vid regn är vi på Hovslund, Kungsvägen 76.
Allt om uppträdet finns i det bifogade gula pappret. 

X-BEST  PÅ  PLATTAN  DEN  16  JUNI

X-BEST fick Erikshjälpens stipendium för 2015 i
Växjöbutiken. Vi säger GRATTIS !!!
Höstens THE-Danser drar igång den 27 september
på Vattentorget. Allt i det ljusgröna pappret. 
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LSS – LEVA  SOM  SVENSSON  - STUDIECIRKEL

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 den 21-22 sep-
tember i  vår monter på Omsorgens  dag i  Konsert-
huset, Växjö. Du kan anmäla dig till din lokala SV-
avdelning  eller  direkt  till  FUB  Växjö  på  tel.  0470-
22485.  Välkommen med din anmälan !!

OMSORGENS  DAG  I  KONSERTHUSET  DEN  21 – 22 / 9

Temat  för kommunens utbildningsdagar är den professionella medarbetaren.
Förutom många intressanta föreläsningar så har de flesta av omsorgsförvalt-
ningens verksamheter utställningar. Flera berör våra medlemmars vardag och
vi ser fram emot trevliga möten. Vårt projekt i alternativ kommunikation finns
med i en föreläsning kring samtalsmattans förträfflighet som bildstöd, för att
öka våra medlemmars möjlighet att påverka sin vardag.

FUB och andra handikapporganisationer har utställningar om sin verksamhet.
Vi  och  KLIPPAN  kommer  att  presentera  vår  verksamhet  samt  nya  studie-
material och faktaböcker. Vi finns en trappa upp i Konserthusets foajé. Känn
dig välkommen till oss. KLIPPAN säljer lotter till förmån för sina brevvänner i
Tuzla. Utställningarna är öppna klockan 8 – 17 båda dagarna. VÄLKOMMEN!

KÖP  o  SÄLJ – EN  NY  MEDLEMSFÖRMÅN 

Vi har fått förfrågningar av
medlemmar om vi inte kan
hjälpa dem med försäljning
eller köp av någon pryl.
Styrelsen har gjort detta till
en medlemsförmån och lagt
upp  fliken ”KÖP o SÄLJ”
på hemsidan. Där finns lite
information om hur du gör.

Vi tror att det kan vara något fritidshjälpmedel som du söker eller vill bli av
med.  Det  kan  vara  kognitionshjälpmedel  eller  pedagogiska  leksaker.  Det  är
endast din fantasi som är begränsningen. Hör av dig.                                              3.



STÖRD  o  STOLT – GALAN  DEN  5  DECEMBER

I  senaste  numret  av  UNIK  så
finns  information om ”Störd o
Stolt-Galan i Stockholms Stads-
hus den 5 december.Vi har fått
ett antal biljetter till försäljning.
Biljettpriset  är  200:-  för  med-
lemmar och 400:- för övriga. Du
får själv ordna och bekosta resa
och eventuellt logi.

Du  beställer  dina  biljetter  hos
FUB Växjö på tel. 070-2338732.

Försäljningen av biljetterna pågår under perioden 1 – 26. september. Från och
med den 1 oktober finns överblivna biljetter på Riksförbundet FUB. Program-
met är ännu inte helt spikat, men det blir många bra artister och god mat.

VAD  ÄR  DET  SOM  HÄNDER  ??

De senaste dagarnas rapportering om falska parkeringstillstånd för personer
med nedsatt rörelseförmåga är skrämmande. Vart är vi på väg? Att lagstiftaren
och regeringen inte gör något åt domstolarnas och myndigheternas vantolkning
av andemeningen i till exempel LSS och andra lagar som är viktiga för våra
medlemmars välbefinnande. Detta gör att kommunerna och landstingen/regio-
nerna kan härja fritt utan straff.

I  våra  kommuner hittar  vi  många  exempel  på
hur man ”sparar” pengar – tror man. Detta gör
att  våra  medlemmar  far  illa  och  känner  sig
överkörda. Vad kostar detta i slutändan??
Lägger vi till domstolarnas ”onödiga” kostnader
för överklagningar som vi skulle varit  utan om
kommunernas  myndighetsutövning  hade  följt
lagstiftarens intentioner. Som lök på laxen har vi
våra medlemmars allt  svagare ekonomi.  Det är
inte värdigt att allt fler tvingas söka ekonomiskt
bistånd. Vi kräver att  regeringen gör något för
våra medlemmar. 

I rättvisans namn så är det många saker som är bra i våra kommuner. Tyvärr så
är bostadskommunen avgörande för min situation. Vi har det bättre än många i
andra delar av landet. Detta är också ett kvitto på att regeringen måste agera
med det snaraste. Var finns alla vallöftena? I valrörelsen var alla överens om
vad som måste göras omgående. Enda resultatet hitintills är ett antal nya utred-
ningar, som garanterar att inget händer denna valperioden. Det är svårt att vara
optimist!                                                                                                                        4.


