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Medlemsbrev nr 1 - februari 2013 

Dags för årets första medlemsbrev.  Med detta brev följer också kallelser till årsmöten i Stockholms-

Klippan och FUB Stockholm samt vårens upplaga av vår fickbroschyr.  

Fritidsaktiviteter                                                                                                                                                   

Alla våra fritidsaktiviteter är i full gång. Under sportlovet vecka 9 (25 februari-3 mars) och påsklovet 

vecka 14 (1 april-7 april) är det uppehåll i samtliga aktiviteter.  

För info om aktiviteterna, anmälan och kontakt med ledare - se vidare i fickbroschyren eller på vår 

hemsida, www.fubstockholm.se  

Danser och discon på Fryshuset                                                                                                                            

I år har vi planerat för hela 21 FUB-danser och 6 FUB-discon på Fryshuset! Se fram emot band som 

Barbados (8 mars) och Arvingarna (3 maj) eller vårt schlager-disco med Let´s dance-Tobbe (15 mars). 

Hela vårens program finns i den medföljande broschyren.   

Om ni är ett större sällskap (minst 10 personer) som går tillsammans finns möjlighet att istället bli 

fakturerade om ni vill slippa kontanthanteringen och komma in smidigt. Hör i så fall av er till kansliet 

innan. 

Följ med på FUB-kryssning med Birka Paradise i höst 

FUB Linköping har tagit initiativet till en FUB-kryssning med Birka Paradise den 1-2 september 2013 
för landets alla FUB-medlemmar. Målet är att fylla en hel båt med FUBare! 
 
Mer information om priser och om hur du anmäler dig finns under ”Nyheter i FUB Stockholm” på vår 
hemsida. För frågor, kontakta Katarina Sandberg, ordf i FUB Linköping, katsankat@hotmail.com    
 

Övriga fritidstips 

Stockholms Handikappidrottsförbund bjuder in till Forumvecka med fokus på personer med 

utvecklingsstörning den 2- 5 maj 2013 på Beckis Idrottscenter i Bromma. Det blir föreläsningar och 

möjlighet att prova på många idrotter, t ex fotboll, bågskytte och ridning. Läs mer på www.sthif.org    

  

Vi vill också tipsa om Studieförbundet Vuxenskolans studieprogram med kurser, studiecirklar mm för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kontakta Anna Cedervall, tel: 679 03 32, för mer 

information eller ladda ner programmet via www.sv.se/stockholm  
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Medlemsmöten/föreläsningar i vår  

Alla möten hålls på S:t Göransgatan 82A och anmälan sker till FUB Stockholms kansli om inget annat 

anges. Läs mer om föreläsningarna i kalendern på hemsidan. Föranmälan krävs till samtliga möten! 

 

Årsmöte i Stockholms-Klippan  söndag 10 mars kl 10.00-12.00. Anmälan senast 7 mars. 

 

Årsmöte i FUB Stockholm   söndag 10 mars kl 13.00-16.00. Anmälan senast 7 mars. 

Passa på att träffa FUB´s nye förbundsordförande Thomas Jansson, som kommer och berättar om 

kommande utmaningar för FUB. 

 

PUSS - om utvecklingsstörning, sexualitet och relationer           tisdag 12 mars kl 16.00-17.30 

Plats: Eriksbergsgatan 8C. För mer information om denna föreläsning gå in på www.sv.se/stockholm 

och sök på ”PUSS”. OBS! Anmälan görs till abc@sv.se  

 

Vad gör en God Man?   torsdag 18 april kl 18.00-20.00. Anmälan senast 15 april. 

 

Flytta hemifrån - förberedelser och tips   tisdag 14 maj kl 18.00-20.00. Anmälan senast 10 maj. 

På detta möte kommer även Studieförbundet Vuxenskolan att presentera sin verksamhet för personer 

med funktionsnedsättning. 

Påverkansfrågor                                                                                                                                   

Under 2013 kommer vi i FUB Stockholm och Stockholms-Klippan att fokusera på boendesituationen 

för vår målgrupp i Stockholms stad. Vi kommer att lyfta frågor som hur vi kan få fler LSS-boenden, 

hur vi får bort hyror för gemensamhetsutrymmen och hur vi vill att ett bra boende ska se ut. 

Även på riksplanet inom FUB har ett tydligare grepp tagits kring dessa frågor i och med inrättandet av 

en särskild boendekommitté.  

Alla medlemmar är välkomna på våra öppna möten med FUB Stockholms representanter i stadens 

olika funktionshindersråd. Kom och diskutera och ta upp frågor som du vill att vi ska agera i eller 

kontakta Fh-rådet i din stadsdel (kontaktinformation finns på hemsidan). Kommande möten är 4 april 

och 23 maj kl 17.30-20.00 på S.t Göransgatan 82A.  

Nästa medlemsbrev                                                                                                                                  

I nästa medlemsbrev, som kommer i början av juni, skriver vi om FUB´s medlemsdag på Skansen i 

augusti samt om kommande medlemsmöten om grundskola och gymnasieskola. Vi hoppas också 

kunna erbjuda en föreläsning i höst om språkets betydelse för all inlärning. Vidare rapporterar vi om 

FUB´s nya hemsida och om vad som hände på FUB´s förbundsstämma i maj. Det blir också tips om    

bl a en kul helgaktivitet i höst för barnfamiljer.   

Det är mycket att se fram emot i FUB Stockholm detta år med andra ord! 
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