
 

                 Medlemsbrev maj 2012 

Hej alla medlemmar!                                                                                             

I detta brev skriver vi om vad som skett hittills i år i FUB Stockholm samt informerar om alla 

aktiviteter som är på gång innan och under sommaren. Trevlig läsning!  

FUB Stockholm under årets första månader                                                                                        

30 januari anordnade FUB Stockholm ett öppet hus inför skolstart i grundskolan. Föräldrar 

och skolor var inbjudna och det blev ett uppskattat arrangemang där föräldrar fick tillfälle att 

prata med och jämföra olika skolor. Vi planerar nu ett nytt öppet hus inför skolstarten 2013 

och det blir av förmodligen redan i höst.  

4 februari bjöd vi in alla 29 medlemsföreningar i HSO Stockholms stad samt stadens alla 

funktionshinderråd till en föreläsning med Riitta-Leena Karlsson som är Stockholms stads 

funktionshinderombudsman. Riitta-Leena berättade om erfarenheterna från det första året med 

stadens nya funktionshinderpolitik, kallat Delaktighetsprogrammet. Efter föreläsningen hade 

styrelsen i FUB Stockholm och våra representanter i stadens olika funktionshinderråd en 

gemensam planeringsdag.  

4 mars och 11 mars genomförde vi årsmöten i FUB Stockholm och Stockholmsklippan. På 

vår hemsida, www.fubstockholm.se , kan du läsa om vilka som ingår i våra styrelser och 

funktionshinderråd. Tveka inte att kontakta dem om du har frågor eller vill diskutera något. 

På hemsidan har vi nu lagt in en kalender där vi fortlöpande lägger in allt som händer så glöm 

inte att gå in och titta i den då och då för att inte missa något. 

Vi har under våren haft flera möten med Studieförbundet Vuxenskolan och Stockholms 

Handikappidrottsförbund om hur vi kan samverka kring olika aktiviteter och den 26 april 

träffades våra duktiga fritidsledare för att prata om våra fritidsaktiviteter. Vi kan utlova flera 

nya intressanta aktiviteter och samarbeten till hösten. Mer om detta i nästa medlemsbrev. 

Samarbete med vänförening i Bosnien                                                                                  

FUB Stockholm har ett regelbundet erfarenhetsutbyte med en vänförening i staden Mostar i 

Bosnien. En gång om året besöker vi dem eller så kommer de hit till Sverige på besök. Anmäl 

ditt intresse om du vill vara med i Bosnien-gruppen. Det finns också möjlighet för 

medlemmar att vara med i en grupp som kommunicerar med vår vänförening i Bosnien via e-

post. Läs mer om samarbetet på vår hemsida.  

FUB-koll                                                                                                                                             

Under knappen ”FUB-koll” på hemsidan finns en hemsida för personer som inte är läskunniga eller 

har svårt att läsa. Där finns en mängd filmer, tips på aktiviteter och annat som är bra att veta.   

http://www.fubstockholm.se/


Forumvecka på Beckis idrottscenter för funktionshindrade 2-6 maj                                       

Samma vecka varje år, vecka 18, erbjuder Stockholms Handikappidrottsförbund en forumvecka med 

fokus på personer med utvecklingsstörning. Det erbjuds gratis föreläsningar och utbildningar för 

ledare, personal och anhöriga samt en prova-på dag där alla får möjlighet att testa olika idrotter. Allt 

sker på Beckis idrottscenter för funktionshindrade på Söderberga allé 80 i Bromma och FUB 

Stockholm kommer att finnas med på söndag 6 maj. För mer information, kontakta Peter Melander, 

peter.melander@sthif.org.  eller tel: 525 085 56. För hela programmet, se www.sthif.org.   

Danser och disco på Fryshuset                                                                                                   

Danserna på Fryshuset har lockat många besökare även i år. T ex kom det 1007 personer på 

Arvingarnas spelning den 13 april. Vi har även haft några extrainsatta discokvällar och vill passa på att 

tipsa om vårt Michael Jackson-disco på Fryshuset nu på fredag 4 maj. Höstens dansprogram skickas ut 

med nästa medlemsbrev som kommer i juni. 

Seminarium om skolfrågor den 4 juni.                                                                                            

HSO Stockholms stad har tagit initiativet till en utfrågning av skolborgarråden om situationen för 

elever med funktionsnedsättning. Alla handikapporganisationer inom HSO är inbjudna och detta sker 

4 juni i ABF-huset på Sveavägen 4. Ni medlemmar är välkomna med förslag på frågor som ni vill att 

vi ställer till skolborgarråden.  

Medlemsmöte tisdag 5 juni                                                                                                                               

Vi har fått ungefär 100 fler nya medlemmar det senaste året vilket är väldigt roligt. Nu bjuder FUB 

Stockholm  in alla nya och gamla medlemmar till ett medlemsmöte tisdagen den 5 juni klockan 18.00-

19.30 på S.t Göransgatan 82A. Vi berättar om vår verksamhet, delar ut vår nya broschyr samt bjuder 

på kaffe/te + smörgås. Passa på att träffa styrelsen, medarbetare på kansliet samt andra medlemmar. 

Mer information om mötet läggs ut på hemsidan inom kort. Anmälan sker senast 1 juni till kansliet. 

Cafékväll 13 juni                                                                                                                                

Onsdag 13 juni är det dags för ny cafékväll. Denna gång handlar det om ekonomi och om hur man 

hanterar sina pengar. Se separat inbjudan!  

Sommardans med middag på Fryshuset lördag 16 juni                                                          

Lördagen den 16 juni klockan 18-22 blir det en extra festlig sommaravslutning på Fryshuset med en  

2-rätters middag och dans till levande musik. Kostnaden är 250 kr per person och det är samma pris 

för ledsagare. Anmälan sker till kansliet, kansli@fubstockholm.se , senast 1 juni. Vid anmälan är det 

viktigt att ni anger vem ni går tillsammans med så att vi vid bordsplaceringen kan placera alla sällskap 

tillsammans. Inbetalning sker antingen till vårt plusgiro 25 19 58 – 5 eller direkt i entrén på Fryshuset.  

För mer information, ring Eva Söderbärj, tel: 073 983 85 82 eller Stefan Fagerström, tel: 600 16 74. 

Skansendagen 21 aug                                                                                                                               

I år är den traditionella Skansendagen, ”Med Alla Sinnen”, tisdagen den 21 augusti. Som vanligt blir 

det allsång, musik, frågesport mm och det är gratis för FUB-medlemmar. FUB Stockholm finns på 

plats. Nytt för i år är att även Stockholms Handikappidrottsförbund kommer att vara med. 

Till sist                                                                                                                                                 

Nästa medlemsbrev kommer i mitten av juni och innan dess kanske vi ses på någon av våra 

sammankomster! 

Med vänliga hälsningar,                                                                                                                     

Stefan Fagerström, verksamhetschef i FUB Stockholm 
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