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Ordförande har ordet 
 
FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter, FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning och FN:s barn-
konvention borde väl räcka för oss 
alla. Där deklareras ju att ALLA 
människor är födda fria och med 
samma värde och rättigheter. Där 
står också att ALLA människor ska 
behandlas lika och ha samma 
rättigheter. I Sverige är det till och 
med förbjudet att diskriminera 
personer med funktionsvariationer! 
 
Döm då om min förvåning när jag 
lyssnar på radion och hör att ”man” 
ska ordna EN aktivitet för personer 
med funktionsvariation. Jag skriver 
inte ut vilken aktivitet som avses, för 
det är en behjärtansvärd aktivitet.  
Däremot hakar jag upp mig på hur 
de personer som talar på radion 
uttrycker sig. Aktiviteten ska hållas 
så att dom (personer med funktions-
variationer), en gång per år, får upp-
leva det vi kan göra varje fredags-
kväll om vi vill! Så uttrycker sig en 
av de intervjuade! Då räcker det för 
mig! 
 
I förrgår var jag på en föreläsning 
om den juridiska aspekten på FN 
konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. 
Den sidan är nog så viktig, men 
frågan är om den sociala sidan inte 
överskuggar allt annat. Jag menar 
att vår viktigaste uppgift är att visa 
världen vilka vi är! Hävda vår rätt 
som alla andra! Gå på krogen en 
fredagskväll (om man vill och har 
åldern inne), komma in till olika 
aktiviteter och delta, vara de som 
leder andra saker, kort sagt vara 
som alla andra! Vi måste lära 

mänskligheten att se sig som oss, 
inte som vi och dom! Det enda sättet 
vi kan göra det på är att synas och 
höras och lära oss att ta den plats, vi 
har rätt till, i samhället! 
 
Vi vet ju att vi har samma rätt till 
det som alla andra! 

Carina 
 

 

Välkommen till JULFEST 

Vi träffas fredagen den 9 december 
klockan 18.30 till 23.00 på Ring-
storpsgården, Kurirgatan 1.  

För 250 kronor bjuds vi på ett jul-
bord med allt vad det innebär inklu-
sive 1 lättöl, läsk eller vatten.  

 

 

 

Efter all denna goda mat är det tid att 
röra på sig. Det gör vi till Levande 
musik med Ingvar & Bengt. 

Önskar Du vara med i Luciatåget. Tag 
med lucia eller tomtekläder. 

Anmälan sker genom att du betalar in 
250 kronor på FUB Helsingborgs plus-
giro 580136-0 senast den 1 december.  

GLÖM INTE ATT SKRIVA VEM 
ANMÄLAN GÄLLER!!  

Färdtjänst beställer ni själva på Tel. 
020-88 80 08 senast den 5 december 

 



 
 

Ungdomsdisco höst 2016 
 

 
 

 
.  
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
RAPPORT FRÅN BAKGÅRDEN 
 
Hela sommarn har ”kärleksröda” 
pelargoner och vita små blommor 
prunkat i våra blomlådor. Hjälp har 
de också fått av rododendron, en 
vacker ljusgul lilja och nu brandgula 
krasse blommor. Annars har det inte 
varit mycket att vila ögonen på. 
Någon enstaka gång smyger någon 

katt förbi, men annars verkar det 
dåligt med djurlivet. Tyvärr upplever 
vi att det är mycket få fåglar också.  
 
Det enda undantaget är alla ”svart-
fåglarna”. Nästan inga trastar eller 
andra små fåglar. Inte heller ser vi 
flugor, humlor, bin eller getingar. 
Vad är det som händer? 
 

 
 
Vi är redan framme i slutet av 
oktober och för en månad sen, i 
slutet på september sken solen från 
en klarblå himmel och det var 20 
grader varmt! Så vad är det som 
händer? 
 
När det gäller blommor, solsken och 
värme är det väl bara att tacka och 
ta emot, men nog är det lite under-
ligt! 
 

Carina 
 
Liseberg 2016-05-05 
    
Vi möttes på Ringstorp i vanlig 
ordning. Solen sken i kapp med 
deltagarna. I år var jag, Lisa, 
vikarierande reseledare. Väl inne i 
bussen välkomnade jag deltagarna 

OBS! 
 

Föräldrarum där FUB 
bjuder på kaffe finns för 
dig som vill stanna kvar 

under tiden. 



 
 

till årets resa till Liseberg. Vi skojade 
friskt om att vi kanske borde åka till 
Ullared istället. Förra året var det på 
förslag. 
  

 
 
Vi åkte som vanligt med JP resor och 
snart var vi framme i Susedalen och 
det var dags för förmiddagsfika. 
Kaffe och nybakta frallor. Sen gick 
tiden fort och snart var vi framme i 
Göteborg och Liseberg.  
Åkband utkvitterades och sen spred 
sig alla snabbt för att kunna åka 
karuseller, ta lotter mm.  
 

 

Henrik lurade med mig på Flum ride 
och en massa berg och dalbanor, 
den värsta var nog den som heter 
Helix, det var en spännande 
upplevelse! 
Timmarna gick fort och snart var det 
dags att åka hemåt. Alla var glada 
och lite trötta efter en rolig dag. Det 
var en och annan som passade på 
att ta sig en liten lur på hemvägen. 
Väl framme på Ringstorp stod 
färdtjänst och anhöriga och väntade 
med skjuts den sista biten hem. 

 
Lisa Grönvall 

 
Fiskelycka i Landskrona hamn 
 
Helt rätt tid var det för de tjugo 
deltagarna som deltog för att testa 
sin fiskelycka. 
Vid elva meter vind per sekund och 
stora vågor gick det ut över havet 
mellan Landskrona och Ven. 
Deltagarna kom från Landskrona, 
Svalöv, Teckomatorp och Helsing-
borg för att tillbringa en eftermiddag 
tillsammans på fiskebåten Emelie.  
 
Den yngste fiskaren var Nils med 
sina 7 år. Han hade mycket roligt 
med att fiska och eftersom det gav 
korv med bröd, läsk och godis. 
Detta arrangemang var bara möjligt 
eftersom det finns en affärsman som 
har hjärta på rätt plats. Peter 
Hardford ägare av Landskrona-
båtarna (Hardford rederi). Han har 
ett barn med högfungerande autism.  
 
Jag själv är mamma till Nils och 
hade äran som FUB ledamot 
(Landskrona, Svalöv) att organisera 
den här fisketuren. 
Efter tre och halv timmer på öppet 
hav tog tyvärr det här fantastiska 



 
 

äventyret slut. Nu glömde jag nästan 
att berätta att vi hade fiskelycka.  
 
Två stora torskar var belöningen för 
vår insats.  När vi skildes åt 
upptäckte vi att vi blivit goda vänner 
och förhoppningsvis kommer att 
göra detta om igen.   
 
Med varma hälsningar från Skåne / 
Gabriele Ottosson FUB Landskrona  
 

 
 
Inbjudan till Sportlovsläger 
i Stenestad  
 
Ålder: 10 – ca 30 år 
 
Lägret börjar lördagen den 18 
februari kl. 14.00 och slutar lördagen 
den 25 februari kl. 11.00. 
 
På detta läger har vi mycket aktivi-
teter som vi bestämmer ihop. Vi är 
mycket ute i naturen åker pulka och 
skidor om vädret tillåter, grillar korv 
m.m. Vi besöker ett äventyrsbad. På 
kvällarna har vi disco, filmkväll, 
Sikta mot stjärnorna. 
 
Egenavgift: 1600:- vilket 
inkluderar mat och inträden.  

 

Fakta om ansökan till läger 
 
FUB:s lägergård ligger på idylliska 
Söderåsen i utkanten av Stenestad 
by.  
 

 
 
På FUB:s läger vill vi ge deltagarna 
möjlighet att prova olika gemen-
samma aktiviteter och att tillsam-
mans få minnesvärda upplevelser 
och erfarenheter. 
 
FUB har personal som ansvarar för 
deltagarnas omvårdnad och övriga 
behov. All mat lagas på plats av an-
svarig kock.  
På lägret finns ansvarig lägerchef. 
 
Lägerdeltagarna bor i någon av de 
tre stugorna som finns på tomten. 
Rummen är flerbäddsrum dock finns 
möjlighet för eget rum om funktions-
nedsättningen kräver det.  
FUB har personal som ansvarar för 
deltagarnas omvårdnad och övriga 
behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS!!!  
 
Om Du bor i Helsingborgs 
kommun behöver du inte söka 
LSS-insatser för att delta i detta 
läger! 
 
Bor Du i annan kommun måste 
du söka LSS-insats hos Din LSS-
handläggare. För att få komma på 
lägret måste din korttidsvistelse 
vara beviljad. Gör en skriftlig 
ansökan redan nu. 
 



 
 

För mer information eller anmälan 
kontakta kansliet. Mailadress till FUB 
är: kansli@fubhbg.se 
Sista dag för anmälan: 20/1-17 
 
Anmälningsblankett sportlovs-
läger 2017 
 

Namn:________________________________

_____________________________________ 

Ålder:________________________________ 

Adress:_______________________________

_____________________________________ 

Tel:__________________________________ 

E-post:________________________________ 

Kontaktperson:_________________________

_____________________________________ 

Jag behöver hjälp med: 
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Allergier/Övriga upplysningar: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

      
Kvällar för läsfrämjande 
 
Skolan har huvudansvar för våra 
barns kunskapsinhämtande och 
inlärning. Givetvis har också 
föräldrar stort ansvar. Skolans och 
hemmets roller är olika, men målet 
är detsamma; Barnets bästa. 
 
Genom forskning och erfarenhet vet 
vi, att föräldrar och andra nära och 
kära är goda läsförmedlare. För 
närstående finns goda stunder att 
läsa tillsammans med barn eller för 
högläsning. Kvällsberättelse i 
soffhörnan eller nattsaga på 
sängkanten är fina tillfällen för 
delade läsupplevelser och innerlig 
gemenskap. 
 
Andra läsande förebilder kan vara 
TV-idoler, som läser i barnprogram 
eller idrottstränare. Statens 
kulturråd har bjudit in idrottsrörelsen 
att agera för bättre läsande. Som 
exempel vill jag nämna tränare, som 
läser en stund i samband med 
sportutövande, bokpåsar till 
idrottande barn och biljetter till 

Glöm inte att kolla in FUB 
Helsingborg med omnejd på 
nätet 
 
Vi finns på www.fubhbg.se  
 
u Du hittar oss också på D 

  
Gå gärna in och gilla oss! Vi 
lägger ut våra aktiviteter både 
på Facebook och på hemsidan. 



 
 

hockeymatcher i utbyte mot en läst 
bok. 
 

 
 
Biblioteken runt om i landet satsar 
stort på läsfrämjande för barn, 
ungdom och vuxna. Här finns 
lättlästa böcker, lättlästa tidningar, 
inläst litteratur och digitala 
hjälpmedel. Legimus ger möjlighet 
att få inlästa böcker direkt i Din egen 
mobiltelefon. Bibliotekarier hjälper 
gärna till med information och visar 
oss, hur man når allt detta och 
kommer igång med användandet.  
 

 
 
Till sin hjälp har bibliotek, skolor, 
privatpersoner etc. Myndigheten för 
tillgängliga medier. Läs mer härom 
på www.mtm.se 
 
I våras bjöd bibliotek i Helsingborg 
tillsammans med FUB till informa-

tionskvällar för läsfrämjande.  
 

   
 
Onsdag den 12 oktober erbjöd 
Landskrona Stadsbibliotek och FUB 
liknande möjlighet. Vi fick lära oss 
mer om utbudet av anpassad 
litteratur och bruket av moderna 
medier. Allmänheten var givetvis 
också välkommen.  
 

 
 
Också Höganäs stadsbibliotek 
satsade stort på läsfrämjande i 
samband med stadens 80-årsfirande. 
På BOKTOBER-festivalen lördag den 
8 oktober medverkade FUB och 
bidrog med sitt kunnande och sina 
erbjudanden. 

Kristina Filipson Jonsson. 
 
 
    
 



 
 

 
Tillgänglighetsmarsch 2016 
 
Årets marsch gick av stapeln 
lördagen den 24 september som en 
del av Mångfaldsveckan i Helsing-
borg. Vädret var fantastiskt med 
temperaturer som nuddade vid 
sommarvärme.  
 

 
 
Kanske bidrog vädret till att vi i år 
var närmare 200 personer som valde 
att manifestera vår rätt till 
tillgänglighet. Glädjande var att vi 
hade deltagare både från andra 
ideella organisationer och politiker 
som deltog. Marschen avslutades 
med brunch och stand up med Karl 
Stanley på nyöppnade The Tivoli. 
Tack till alla som deltog! 
 

 

 
Inspirerande föreläsning för dig 
som har hund och barn med 
funktionsnedsättning 
 
Tid: 31 januari 2017 kl. 17.00-18.30 
 
Plats: Café Birger, Stadsbiblioteket i 
Helsingborg  
 
Föreläsare: Yrsa Franzén Görnerup, 
Hundpsykolog och författare med 
erfarenhet av utbildning av assis-
tanshundar sen 20 år tillbaka.   
 
Är du nyfiken på hur du kan få 
hunden att underlätta i vardagen när 
man har barn med funktionsnedsätt-
ning?  
 
Axplock från föreläsningen: 
 
x Olika assistansuppdrag som hundar 

kan ha 
x Vilka hundar passar som assistans-

hundar; ras och individ 
x Smarta lösningar när m hund och 

barn finns i hemmet 
x Hur kan man använda hunden som 

motivator 

Ingen föranmälan och ingen 
deltagaravgift! 

Välkomna!! 

 
Foto Nyman & Nyman 

 



 
 

Julklappstips!  
 
Vänskapskärlek en diktbok av Moa 
Artman. Boken finns att köpa på 
FUB:s kansli. Pris 50:-/styck.  
 
Om man vill ha boken skickad 
tillkommer frakt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studiebesök i Växjö 5/9 2016 
 
Tidig morgon, vackert väder, vi 
klämmer in oss i bilarna och kör 
iväg. Trevligt resesällskap gör att 
resan känns lite kortare men det är 
skönt att lämna bilen när vi anländer 
kl. 9.30.  
 
Vilken häftig ramp tänker jag, men 
det visar sig vara inkörsport till ett 
gammalt glasmästeri. Vi tar oss in, 
blir bjudna på fika och hamnar i ett 
måndagsmöte som är lätt förvir-
rande för oss. 

 
 
 

 
Tydligt är dock att allt startade med 
SIP, ett nätverk som specialiserat sig 
på att söka projektpengar. När man 
lyckades med en ansökan startade 
man en ny förening. På detta vis 
växte verksamheten. 
 
SIP gjorde för några år sedan ett 
studiebesök i Helsingborg hos DHS. 
Inspirerade av vår hjälpmedelsbutik 
öppnade man en egen. Deras butik 
har dock tyngre hjälpmedel även för 
demonstration. 
Ett hunddagis ryms också i lokaler-
na. Detta måste vara inkomstbrin-
gande, eftersom det kostar 3000:-
/månad att ha hunden där på heltid.  
 
Eftersom lokalerna är stora har man 
även grisar och andra djur som 
terapi! Faktum är att barnhabilite-
ringen har lagt ner all fritidsaktivitet 
och hänvisar till SIP. Därför har man 
även en Pokemon Go vandring i 
gång och startar en verksamhet med 
datorspel som ger aktivitet utan att 
spelaren tänker på det. Dessutom 
har de administration och ekonomi-
avdelningar i huset.  
 
Får aldrig riktigt klart för mig hur 
många som är anställda, men inser 
att det pågår arbetsträning där 
också. Huset har SIP faktiskt köpt 
själva genom eget kapital, sponsring 
och banklån!  
 
I det huset pågår just nu 5 olika 
aktiviteter med 5 olika föreningar 
som lever helt på projektpengar! 
Ganska häftigt! 
 
Trötta och ”fullmatade” vänder vi 
åter till vackra Helsingborg efter en 
inspirationsdag i Växjö! 

Carina 



 
 

Disco våren 2017 
 

 
 
Kallelse till årsmöte 2017 
 
FUB Helsingborg håller årsmöte 
måndagen den 8 mars kl. 18.30. .  
Plats: Ringstorpsgården i Helsing-
borg. 
 
Håll utkik på Facebook och vår 
hemsida. 
 
Vi bjuder på fika! Vänligen anmäl dig 
till kansliet antingen per mail eller 
telefon.   
 

 

Dans till Wizex  

 

 
Datum för FUB:s läger 2017 
 
x Sportlovsläger 18/2- 25/2  

x Junior/minior 15/6-22/6 

x Junior/Unga vuxna 25/6-8/7 

x Senior 10/7-31/7 (över 35 år) 

x Halloweenläger 3-5/11 

Mer info kommer i nästa tidning. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Teletal kanske något för DIG?! 

Under sena 90-talet var det en kille 
med talsvårigheter som var trött på 
att bli illa bemött vid telefonsamtal. 

Ibland slängde de på luren och bad 
honom återkomma när han nyktrat 
till.  

Han ställde en fråga till Socialstyrel-
sen; 

"Hur ska personer med talsvårig-
heter bli bemötta med värdighet när 
de ska ringa telefonsamtal?". 

Socialstyrelsen tog frågan på allvar 
och gav Post- och telestyrelsen i 
uppdrag att utveckla en telefontjänst 
för den här målgruppen. 

 Sedan 2004 har Teletal drivits som 
en permanent tjänst. 

Från att enbart ha varit en tjänst för 
dem med talsvårigheter, vänder den 
sig nu till alla som behöver stöd vid 
telefonsamtal. 

Just nu är det Riksfärdtjänsten 
Sverige AB som driver Teletal på 
uppdrag av Post- och telestyrelsen. 

Det är en telefontjänst som är öppen 
för alla som känner att de behöver 
stöd under telefonsamtal. 

En tolk följer med i samtalet. 
och hjälper dig: 

x Tolkar otydligt tal och svåra ord 
x Ger stöd för minnet  
x Antecknar vad som sägs 
x och skickar hem det till dig 
x Hjälper dig genom telefonväxlar 
x Är en trygghet och ett stöd för dig 

Tolken är med under hela samtalet. 

Du behöver inget tillstånd för att 
ringa med Teletal. 

Du ringer med din vanliga telefon, 
fast eller mobil. 

Du ringer telefonnummer 020-22 11 
44 

1. En tolk hos Teletal svarar 
2. Ni förbereder samtalet 

tillsammans 
3. Tolken ringer upp den du vill 

ringa till 
4. Tolken är med som stöd under 

samtalet 
5. När samtalet är färdigt kopplas 

den tredje personen bort 
6. Du och tolken pratar själva om 

hur du upplevde samtalet 

Hos Teletal kan du få anteckningar 
med det viktigaste som sagts under 
samtalet. 

De skriver enbart stödord, inga 
långa brev. 

Anteckningarna skickas till dig med 
post, med mejl, eller som en ljudfil. 
Det går också att få i punktskrift. 

Tala om för tolken innan ni ringer 
upp tredje person att du vill ha 
anteckningar. 

Alla som arbetar på Teletal har tyst-
nadsplikt. 

Det betyder att de inte får berätta 
för någon vad de har fått veta om 
dig. 

När en tolk har slutat arbeta på 
Teletal har han eller hon fortfarande 
tystnadsplikt om det som sagts 
under samtalen. 



 
 

Tystnadsplikt kallas också för 
sekretess. 

Lagen som styr sekretessen heter 
"Offentlighets- och sekretesslagen". 

När du ringer till Teletal så svarar en 
tolk. 

När det ringer en person med 
talsvårigheter tolkar Teletal. 

Teletal tolkar endast det svenska 
språket. De tolkar också svåra ord 
och begrepp, om du har svårt att 
höra vad som sägs, samt förklarar 
hur saker och ting hänger ihop om 
du behöver det. 

Deras tolkar har noga valts ut. De 
har ett bra "gehör" och är vana att 
bemöta personer med olika 
funktionsnedsättningar. Det finns 
idag ingen officiell utbildning för att 
bli samtalstolk. De utbildas genom 
en lång introduktion 

 

Teletal når du på 

Telefon 020 - 22 11 44 

Öppettider: 

Vardagar: 08.00-20.00 

Helger: 12.00-16.00 

 

 

 

Landsomfattande manifes-
tation 3 december!! 

 

På internationella funktionshinder-
dagen arrangerar RBU manifes-
tationer i hela landet för att göra 
våra politiker uppmärksamma på att 
LSS är viktig och att man inte får lov 
att skära ner i den personliga assi-
stansen.  

I Helsingborg är FUB delaktiga 
och vi manifesterar på Stortorget 
kl. 13-16 vid Fahlmans hörna.  

För senaste nytt titta på Facebook-
sidan Helsingborg Assistans är frihet!  
Rädda LSS! 

Kom och visa ditt stöd! 

Julstängt på kansliet 

Vi håller stängt 24/12 – 8/1 på 
kansliet. Under denna tid går det 

inte att nå oss. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
Kalendarium FUB aktiviteter vinter 2016/2017 

December 
 

3/12 Manifestation ”Rädda LSS” 
Stortorget, Helsingborg kl. 13-16 

 

7/12 FUB Styrelsemöte kl. 18.30–
20.30 Ringstorpsgården 

 
9/12 Julfest kl. 18.30–23.00 
Ringstorpsgården 

 
Januari 

 
12/1 kl. 19-21 Bad på 
Filbornabadet 

 
13/1 Dans Wizex Björksätra 
Hässleholm kl. 19-23 

        
16/1 FUB Styrelsemöte kl. 18.30–
20.30 Ringstorpsgården 

 
19/1 kl. 19-21 Bad på 
Filbornabadet 

 
26/1  kl. 19-21 Bad på 
Filbornabadet 

 
27/1 kl. 19-22 Disco 
Ringstorpsgården 

  
31/1 Föreläsning för dig som har 
hund och barn med funktionsned-
sättning kl. 17-18.30 
Stadsbiblioteket Helsingborg 

     

Februari 
 

2/2 kl. 19-21 Bad på Filbornabadet 

 

Riv ut och spara! 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

9/2 kl. 19-21 Bad på Filbornabadet 

 
16/2 kl. 19-21 Bad på 
Filbornabadet 

 
18/2-25/2 Sportlovsläger 
Stenestad 

   
23/2 kl. 19-21 Bad på 
Filbornabadet 

 
27/2 FUB Styrelsemöte kl. 18.30–
20.30 Ringstorpsgården 

 
Mars 

 
2/3 kl. 19-21 Bad på Filbornabadet 

 
8/3 FUB Årsmöte kl. 18.30-20.30 
Ringstorpsgården 

  
9/3 kl. 19-21 Bad på Filbornabadet 

 
16/3 kl. 19-21 Bad på 
Filbornabadet 

 
17/3 kl. 19-22 Disco 
Ringstorpsgården 

 
23/3 kl. 19-21 Bad på 
Filbornabadet   

 
27/3 FUB Styrelsemöte kl. 18.30–
20.30 Ringstorpsgården 

 
30/3 kl. 19-21 Bad på 
Filbornabadet 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNONS 

 

 
 
 
 
 
 
 
Begränsad eftersändning! Returneras 
med ny adress:  
FUB, Kurirgatan 1, 254 53 Helsing-
borg 

GOD JUL 
& 

GOTT NYTT ÅR! 
 

ÖNSKAS 
ALLA FUB:are    

 


