Medlemsbrev oktober 2012
Här kommer höstens medlemsbrev med vad som är på gång, tips på aktiviteter och inte minst en
inbjudan till en jubileumskryssning i samband med att FUB Stockholm fyller 60 år i november.
Trevlig läsning!

FUB Stockholm skriver brev till Maria Larsson (KD)
FUB´s riksförbund har gjort en rapport som visar att många kommuner i landet inte följer LSSlagstiftningen. I Stockholm sker nedskärningar i beslut om personlig assistans och kontaktperson. Vi
samverkar nu med FUB i Stockholms län om hur vi kan agera mot dessa nedskärningar.
FUB Stockholm ska även skriva ett brev till Maria Larsson, Barn- och äldreminister, med anledning
av att regeringen satsar 100 miljoner för att utbilda chefer inom äldreomsorgen. Vi menar att det borde
ske en satsning på kompetenshöjning även inom LSS-området. Personal som jobbar med
funktionshindrade skall också ges möjlighet till utbildning. Läs mer på: www.fubbloggen.se

Medlemsmöten
Den 8 oktober hölls ett välbesökt möte om vad det innebär att vara God man. Många intressanta frågor
kom upp då och ett uppföljningsmöte kommer att ske framöver.
I november är det dags för ett nytt Öppet Hus inför skolvalet 2013. Se separat inbjudan!
Under hösten sker även öppna möten med våra funktionshinderråd (25 okt) och vår boendegrupp (22
nov) dit även medlemmar är välkomna. Håll utkik efter datum för kommande träffar i kalendern på:
www.fubstockholm.se. På hemsidan hittar du också kontaktinformation till våra funktionshinderråd.

Fritidsaktiviteter
Vi har fortfarande platser kvar i flera av våra fritidsaktiviteter. Det kostar ingenting att komma och
prova på en gång. Den som börjar nu betalar endast halva terminsavgiften. Läs mer om alla våra
fritidsaktiviteter på hemsidan.
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Julbordskryssning, Markoolio och Julfest
Måndagen den 19 november fyller FUB Stockholm 60 år och det firar vi med en julbordskryssning för
våra medlemmar! Läs mer om hur du anmäler dig i den inbjudan som medföljer detta brev.
På Fryshuset fortsätter dansfesterna varannan fredag. Bland annat kommer Markoolio den 23
november och dansåret avslutas med en Julfest den 14 december då vi äter julbord och dansar till
Häggarna. För mer info om anmälan till Julfesten, hör av dig till kansliet eller titta in på hemsidan.

Tyvärr måste vi meddela att vi från och med oktober tvingas höja entréavgiften till Fryshuset
för ledsagare/personal till 100 kr. Detta gör vi för att minska underskottet på danserna.
FUB-koll
Nu finns en egen ”låda” för barn i FUB-koll, som du når via www.fubkoll/stockholm.se eller via vår
hemsida. Där kan du också se en intervju med Hannes och Joakim som handlar om vänskap och
boende.

Intresseförfrågan om önskemål av en träffpunkt för elever i träningsskolan
Eva-Lena Hammerin, som själv är farmor till en liten flicka som går i träningsskola i Hökarängen,
har en intresseförfrågan om önskemål/behov av en träffpunkt någon eftermiddag i veckan.
Tanken är att föräldrar/assistenter ska kunna utbyta erfarenheter eller bara umgås och fika och barnen
ska kunna träffas under lediga former i lokaler som är anpassade efter barnens behov.
Vid dessa tillfällen kan man även tipsa varandra om aktiviteter som passar barnen samt uttrycka
önskemål om nya aktiviteter och hur dessa ska utformas. Denna information sprids sedan vidare till
andra familjer. Kanske finns det behov av ett forum på nätet att utbyta tips och idéer på.
Vid intresse kontakta Eva-Lena: evalenaf@hotmail.com , tel: 0709-515-439 (säkrast efter kl. 18.00).

Nästa medlemsbrev skickas endast ut via e-post
Nästa medlemsbrev kommer inte att skickas ut per post, utan det skickas endast ut via e-post. Passa
därför på att lägga in en e-postadress i medlemsregistret så att du inte missar nästa medlemsbrev. Det
gör du genom att gå in på http://fub.kommed.se och logga in med de inloggningsuppgifter du har på
ditt medlemskort. Du kan också meddela din e-post via ett mail till info@fubstockholm.se så lägger vi
in det i medlemsregistret. Medlemsbrevet läggs också ut på hemsidan.
Nästa medlemsbrev kommer i december.
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