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                        Stockholm 29 juni 2012 

                Medlemsbrev sommar 2012 
Sommaren är här och för många av oss väntar en efterlängtad ledighet. Innan FUB Stockholm 
tar sommarledigt vill vi passa på att ge en inblick i vad som väntar efter sommaren.  

Broschyrer
Många har redan efterfrågat höstens program på Fryshuset och med detta brev skickar vi med 
en liten folder med information om höstens alla danser och discon. Räkna med en fulladdad 
höst på Fryshuset! I foldern kan du även läsa om vilka regelbundna fritidsaktiviteter vi har. 

Det finns nu också en ny broschyr om FUB Stockholm och Stockholms-Klippan och vi har 
även gjort vykort med 4 olika motiv. Samtliga dessa har du fått med i detta brev. Dela gärna 
ut broschyren och vykorten till någon som du vill ska bli medlem i FUB Stockholm. 

Möten i höst 
Det blir fler medlemsmöten i höst och förhoppningsvis kan vi erbjuda en aktuell föreläsning 
eller ett seminarium kring ett aktuellt ämne som rör barnfamiljer och ungdomar. Det planeras 
också för en träff i november med föräldrar och skolor inför skolstart 2013.  Mer om detta i 
nästa medlemsbrev som kommer i september. 

Under hösten kommer vi att ha så kallade öppna möten med våra representanter i Stockholms 
stads olika funktionshinderråd och i vår arbetsgrupp för boendefrågor. Då är alla medlemmar 
välkomna så passa på att vara med och påverka i angelägna frågor.

Håll utkik efter datum för kommande träffar i kalendern på: www.fubstockholm.se. Där hittar 
du också kontaktinformation till våra funktionshinderråd.

”Med alla sinnen” på Skansen den 21 augusti                
Glöm inte att komma till Skansen på vår årliga Skansendag då det blir massor av aktiviteter, 
uppträdanden, allsång mm. FUB Stockholm finns på plats på Bollnästorget. Det är fri entré 
om du visar upp ditt medlemskort i entrén. Läs mer om program och öppettider på vår 
hemsida.  
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Fritidsaktiviteter 
Jämfört med för ett år sedan har vi dubbelt så många personer engagerade i våra 
fritidsaktiviteter. Under våren har vår FUB-kör haft ett uppträdande på Solidaritetshuset och 
på Skansendagen den 21 augusti blir det en uppvisning av våra barngymnaster. Nyligen hade 
vi en uppskattad sommarfest med middag och dans på Fryshuset.

Alla fritidsaktiviteter har nu sommaruppehåll och höstterminen startar vecka 35 i de flesta 
aktiviteter. Vi kommer även att starta upp en ny fritidsaktivitet i höst, innebandy för barn 7-12 
år. På vår hemsida lägger vi ut mer information om denna aktivitet i mitten av augusti.  

FUB-koll
FUB-koll är hemsidan för personer som inte är läskunniga. Där finns uppläst information om 
aktuella fritidsaktiviteter runtom i Stockholm och man kan titta på filmklipp och lyssna på 
musik. Till hösten startar vi även en sektion som vänder sig speciellt till barn.  

FUB-koll nås via en ”knapp” i högerspalten på vår hemsida. 

Öppet hus i Klara Meras lägenhet 
Den 12 september mellan kl 16.00 – 19.00 hålls ett Öppet hus för FUB Stockholm i Klara 
Meras lägenhet för FUB Stockholm. Adressen är Tideliusgatan 12, östra entrén, plan 6. Ingen 
anmälan behövs. 

På Klara Mera visas kognitivt stöd i en naturlig miljö – du kan se och prova olika hjälpmedel, 
anpassningar och konsumentprodukter som förenklar, gör det lättare att förstå, planera och 
komma ihåg. Du får också veta var du kan köpa de olika sakerna och vad som är möjligt att få 
förskrivet som hjälpmedel om man har kognitiva funktionsnedsättningar.

Se bildspel från Klara Mera och vägbeskrivning på www.klaramera.nu.

Stängt på kansliet 
Under perioden 2 juli till 6 augusti har FUB Stockholms kansli sommarstängt. Viss bevakning 
kommer dock att ske av inkommande e-post under de veckor kansliet håller stängt. 

FUB Stockholm önskar er alla en riktigt skön sommar!                       


