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SISTA  LÄNSDANSEN  I  VÄXJÖPARKEN

Lördagen den 7 maj är den sista läns-
dansen i  Växjö Folkets  Park.  Det  är
med stor sorg som vi konstaterar att
nu är det slut med danserna i Parken.

Vi  är  många  som  arbetar  med  att
hitta en ny dansbana. Kommunen har
uppvaktats, men inga svar ännu. Om
vi hittar något nytt ställe så kommer
det ändå att bli uppehåll i danserna.
Det är CASANOVAS som avslutar en
mycket  lång  länsdansepok  i  Växjö-
parken. Vi ses den 7 maj klockan 16 o
tar ett värdigt adjö av Folkets Park.

FÅNGAD  I  FATTIGDOMSFÄLLAN

Finansministerns vårbudget var en stor besvikelse för alla med funktionshinder.
2014  gjorde  FUB  rapporten  "Fångad  i  fattigdom?"  som  visade  hur  dålig
ekonomi många personer med utvecklingsstörning har.  Två år senare verkar
den bli  ännu sämre!  Klyftorna ökar och ekonomin blir allt  mer orättvis  för
personer med utvecklingsstörning. Förutom en låg inkomst hela livet igenom så
har de högre skatt än både löntagare och ålderspensionärer. 

De  kan  inte  förvärvsarbeta  och  på  så  sätt  påverka  inkomsten.  De  lever  på
sjukersättning livet  igenom och i  år sänktes den ersättningen (från maximalt
8 900  kr/månad  till  8 860  kr/månad)  samtidigt  som  skatteskillnaden  blev
betydligt  mycket  högre  jämfört  med  dem  som  har  ålderspension.  Skatte-
skillnaden är numera 74%! Tidigare var den ”bara 48%”. Varför ska skatten
vara högst för den grupp där förutsättningarna till förvärvsarbete inte finns? 

De  har dessutom många  gånger högre  hyror och  ska  enligt  ett  nytt  förslag
ersättas  sämre  än  ålderspensionärer  genom det  statliga  bostadstillägget  från
Försäkringskassan.  I  år  föreslås  också  att  ålderspensionärer  ska  få  mer  i
bostadstillägg. Taket för bostadstillägget ska vara 7300 kronor/månad istället för
5000 kronor/månad. Men taket höjs inte för dem som har det sämst, personer
som har aktivitetsersättning eller sjukersättning. 

Var finns rättvisan ???                                               Är alla lika mycket värda ???
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MIN  MENING
Vårt projekt ihop med Växjö kommun är nu
inne på slutvarvet. Vi planerar en slutdebatt i
september  med  gode  män,  överförmyndaren
och politiker samt ”huvudmännen”. Tanken är
ett liknande upplägg som i Mitt Val-debatten.

God man enkäten är nu tryckt på lättläst och
med bildstöd. Du hittar den på vår hemsida, se
www.fub.se/lokalt/fub-vaxjo/info/radgivning.
Linda har genomfört  flera  cirkelledareutbild-
ningar runt om i landet. Samtalsmattan är nu
ett begrepp som används på allt fler områden.

Vi skall göra en Pekkarta för Anneviksområdet
och flera material till anhörigsamordnaren. Det
är en spännande tid framöver och vi hoppas på
en fortsättning av projektet. Du hittar  mer på
http://www.arvsfonden.se/projekt/min-mening.

EGENORGANISERADE  FÖRENINGAR

KLIPPAN har deltagit i forskningsprojektet
”Egenorganiserade föreningar bland perso-
ner med intellektuell funktionsnedsättning”
under tre år. Den 6-7 april var en slutkonfe-
rens på Halmstads Högskola då deltagarna
pratade  ihop  sig  om  slutrapporten.  Det
filmades och togs många kort. Du kan kolla
vad som hände genom att besöka hemsidan
via denna länken;
 http://hh.se/akademinforhalsaochvalfard/fo
rskning/egenorganiseringsprojektet/konfere
ns67april.65445439.html 

KULTUR  FÖR  LIKA  VÄRDE

Vårt kulturprojekt tillsammans med ABF är
nu  igång  med  verksamhet  i  kommunerna
Alvesta, Tingsryd och Växjö. Det är perso-
ner med grav utvecklingsstörning som i sin
dagliga  verksamhet  får  möjligheten  att
deltaga i olika aktiviteter inom kulturområ-
det.
Förutom utställningar i respektive kommun
så  presenteras  projektet  på BOKMÄSSAN
den 18 oktober. En metodhandbok planeras.
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ÅRSMÖTET  DEN  28  FEBRUARI

Det var ett välbesökt möte. Mötesförhandlingarna avhölls
utan några sensationer. Astrid Svensson hade avböjt omval
till länsförbundets styrelse. Vi tackar Astrid för det arbete
som  hon  har  nedlagt  inom  FUB  Växjö.  Länsförbundet
kommer att avtacka henne efter sitt årsmöte.
Per Liljeroos  från Riksförbundet  berättade  om den nya
organisationen på kansliet samt vad som hänt och händer
inom UNIK Försäkring. Mötet avslutades med sedvanlig
smörgåstårta.

SÄRSKOLAN  PÅ  ANNEVIK  DEN  13  MAJ

Vår och OMS-Fritids tradition att  bjuda grundsärskolan på en fritidsdag på
Annevik sker i år den 13 maj. Eleverna kommer till ett förnyat Annevik med nya
möjligheter till intressanta aktiviteter och fasta anläggningar. Vi hoppas på fint
väder och trevlig underhållning som passar alla. Badtunnan är uppvärmd. !!

FAMILJETRÄFF  PÅ  ANNEVIK  DEN  19  MAJ

Familjer som har barn med funktionsnedsättningar är
välkomna  till  Annevik  den  19  maj.  Det  är  drop  in
klockan 16 – 19. Det är anhörigsamordnaren för perso-
ner med funktionsnedsättningar som ordnar träffen. 
Du kan träffa andra familjer i samma situation som du
själv.  Ni  kan  ta  en  tur  med  flotten  eller  bada  i
badtunnan, gå en tipspromenad eller bara mysa på den
nya bryggan. Grillen är laddad med korv. Allt är gratis.
Du anmäler dig senast den 13 maj till Kristin Jeansson
på telefon 0470-41848 eller kristin.jeansson@vaxjo.se.

SOLSKENSLOPPET  DEN  24  MAJ

Jobbet I Centrums (JIC) första
aktivitet 2016 är Solskensloppet
den  24  maj.  Start  och  mål  vid
Växjösjöns lagun.
JIC fortsätter med Anneviksdag
den 17 o 18 augusti. Bokmässan
den  18  oktober.  Julkonserten  i
Domkyrkan och Ensamble Cors
föreställning är inte klara ännu.
Det  kan också bli  en överrask-
ning på Storgatan i december.

       Bilden visar starten på Solskensloppet 2015.
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BOKMÄSSAN – LL  DEN  18  OKTOBER

”Tänd Läslampan” är temat på årets Lättlästa Bok-
mässa, som är den 18 oktober på Stadsbiblioteket i
Växjö.  Eftersom  vi  är  på  ett  bibliotek  så  blir
innehållet lite annorlunda.
Vi kommer att satsa mer på boken och läsandet och
mindre på musik m m. Vi kommer att ha berättare
och högläsare av egna verk. Hur kan vi arbeta med
bokcirklar?
I den bifogade inbjudan på vitt papper hittar du allt
praktiskt  om  bokmässan.  Program  kommer  efter
sommaren då allt är klart. Boka dagen redan nu !!!

VÅLD  I  NÄRA  RELATIONER

Är en konferensserie som rådgivningsgruppen i Skåne är
ansvarig för. I gruppen ingår alla berörda myndigheter i
ett våld/övergreppsärende. Den 11 april höll de sin 15:e
konferens. Vi har varit med på ett 10-tal.
Vi fick flera bra checklistor och handlingsprogram och
åtgärdsplaner. Kerstin Kristensen, Kvinnofridsakademin
rekommenderade en ny modul till kvalitésystemet Pict-
O-Stat. Det är Pict-O-Frid som handlar om övergrepp.
I vårt område använder Växjö kommun Pict-O-Stat.

FÖRÄLDRAR  MED  KOGNITIVA  SVÅRIGHETER

Är  en  grupp  som  ökar.  Vi  har  under  flera  år  arbetat
genom länets SUF-grupp, men nu hänger den lite i luften.
Region Kronobergs eldsjäl har gått i pension och det ser
svårt  ut  med  en  efterträdare.  Vi  krigar  på  eftersom
behovet av stöd växer. Det börjar komma lite anpassade
föräldrautbildningar där vi kompletterar materialet med
bildstöd.  Vi  hoppas  att  länets  kommuner  hjälper  sina
föräldrar som har behov av kognitivt stöd. Vi har kontakt.

MEDLEMSFÖRMÅNER  2016
Vi planerar några medlemsresor i höst. Det är
dels  en  resa  till  Ölands  alvar,  troligtvis  20
augusti och en resa till Ullared i oktober.
Vi återkommer då allt är klart. Kolla vår hem-
sida; www.vaxjo.fub.se. Där ser du också att vi
har nytt telefonnummer: 070-827 43 68.
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