
              

Medlemsbrev nr 1 - februari 2014 

Här är årets första medlemsbrev med läsning om vårens verksamhet i FUB Stockholm. För 

dagsaktuell information, gå in på vår hemsida. Med detta brev medföljer också kallelse till årsmöte 

i Stockholms-Klippan och FUB Stockholm. Hoppas vi ses där eller i något annat FUB-sammanhang! 

På gång i FUB Stockholm                                                                                                                                                   

Föreningens fritidsaktiviteter för alla åldrar är igång sedan några veckor tillbaka men det finns alltid 

möjlighet att komma och prova på gratis för den som letar efter en ny fritidsaktivitet eller som bara 

är nyfiken. Under sportlovet vecka 9 (24 februari-2 mars) och påsklovet vecka 16 (14 april-21 april) är 

det uppehåll i samtliga aktiviteter förutom bowlingen. Vi kan även rekommendera Studieförbundet 

vuxenskolans program där våra medlemmar får 25 % rabatt i flera av aktiviteterna. 

Den 12 mars deltar vi som utställare på Hjälpmedelsinstitutets konferens ”Varenda unge ska klara 

skolan” – en konferens om vägen ut i arbetslivet för elever med funktionsnedsättning. 

 

Våra danser och discon fortsätter som vanligt på Fryshuset. Notera att en programändring gjorts vad 

gäller Arvingarnas spelning i maj. Nytt speldatum är lördag 10 maj. En efterfrågad nyhet är att det 

numera går att betala med kort i kassan.

          
 

Socialstyrelsen har haft en hearing om en kommande högskoleutbildning för LSS-handläggare. FUB 

Stockholm deltog och gav många synpunkter på hur den utbildningen bör se ut.  

 

Vi har nya representanter i funktionshinderråden i Älvsjö, Norrmalm, Farsta och 

Arbetsmarknadsnämnden. För att kontakta dem, se hemsidan. 



Medlemsmöten/föreläsningar under våren 2014  

Årsmöte i FUB Stockholm 

 Söndag 9 mars kl. 13.00 - 16.00 

Anmälan senast 6 mars 

 

Våra medlemsrådgivare, Simon Sandberg och 

Ulla Reiman, är på plats och berättar om sitt 

uppdrag. Läs mer i separat kallelse. 

 

Paneldebatt om tillgänglighet  

Torsdag 27 mars kl. 18.30 - 20.30 

Anmälan senast 24 februari 

 

Plats: Eriksbergsgatan 8B. Debattera 

tillgänglighet med företrädare för de politiska 

partierna i Stockholm. Moderator: Per 

Lodenius (C). OBS! Anmälan görs till Linda 

Allerth, tel: 08 679 03 36, linda.allerth@sv.se 

Prova på segling med Skota Hem 

En helgdag under maj månad  

(datum bestäms efter sportlovet) 

 

Stiftelsen Skota Hem har lång erfarenhet av 

segling för personer med funktionsnedsättning 

och välkomnar alla FUB:are till en dag där alla 

får prova på hur fantastiskt det är att segla! 

 

Karlstadmodellen-en språkträningsmodell  

Onsdag 7 maj  kl. 17.30 – 20.00  

Anmälan senast 2 maj 

 

Plats: S:t Göransgatan 82A. Jeanette Perssson, 

handledare i Karlstadmodellen, ger en 

introduktion till denna språkträningsmodell. 

Jeanette erbjuder även familjer personlig 

handledning.

 

 

Samtliga tillfällen är avgiftsfria för medlemmar och anmälan sker till FUB Stockholms kansli om inget 

annat anges. Föranmälan krävs till samtliga möten! Läs mer under ”Möten/Föreläsningar” på 

hemsidan, www.fubstockholm.se.  

 

Fokus på valet 2014                                                                                                                                   

8 av 10 personer med utvecklingsstörning röstar inte. Under 2014 startar FUB, tillsammans med 

Studieförbundet Vuxenskolan, ett projekt med målet att fler ska gå och rösta. Detta görs genom 

studiecirklar och upplysning med fokus på att öka medvetenheten om varför det är viktigt att rösta.   

Nästa medlemsbrev                                                                                                                                  

I kommande medlemsbrev kan du läsa om FUB´s medverkan i Almedalen, vår nysatsning på  

medlemsdagen på Skansen den 26 augusti, presentation av styrelseledamöter samt om höstens digra 

föreläsningsprogram inom områdena skola, assistans, sysselsättning och ekonomi. Fickbroschyren 

med bl.a. höstens dansprogram medföljer också. Kommer i månadsskiftet maj/juni! 

FUB Stockholm    e-post: info@fubstockholm.se 

S:t Göransgatan 84, 3 tr    hemsida: www.fubstockholm.se  

112 38 Stockholm    Tel. 08-600 16 74 

http://www.fubstockholm.se/
http://www.fubstockholm.se/

