
Bästa medlem i FUB i Lund med omnejd! 

 

Följande aktiviteter är planerade under våren 2018: 

7 februari:  Föreläsning om Utvecklingsstörning och åldrande (se tidigare inbjudan). 
1 mars:  Årsmöte med måltid och underhållning (se separat kallelse) 

20 mars:  Möte om LSS-insatser i Kävlinge kommun.
* 

 9 april: Möte om LSS-insatser i Lunds kommun.
* 

12-14 juni Vuxenläger i Furuboda (se separat inbjudan) 
 

Vi planerar också att försöka starta en samtalsgrupp för äldre föräldrar om Vad som händer 
när vi inte längre finns.  

Vår skolgrupp (Jonas Ståhl, Ulrika Sundström och Petra Lundgren) håller på planera för 
medlemmar med barn i skolåldern. Hör gärna av dig till dem! Kontaktuppgifter till alla i 
styrelsen hittar du på föreningens hemsida - www.fub-lund.se. 

Under våren kommer vi också att sammankalla till möten i alla våra kommuner så att vi kan 
diskutera och utbyta erfarenheter kring olika LSS-insatser i kommunen.  

*Möten om LSS: Första mötet hålls i Kävlinge tisdagen 20 mars 18-21 i Billingshäll 
servicehus (nästan mittemot tågstationen i Kävlinge) Högalidsvägen 33. Nästa möte är i Lund 
9 april 19-21 i Annegården, Skansvägen 5. Kallelse till de övriga mötena skickas direkt till 
medlemmarna i de berörda kommunerna. 

Vi vädjar igen till dig att vi får din e-mailadress så att vi snabbt och lätt kan skicka olika 
nyheter till dig och du får reda på om något nytt läggs ut på vår hemsida. Om du inte redan 
har skickat din e-mailadress så skicka den och ditt namn till info@fub-lund.se.  

Det är viktigt att vi blir fler medlemmar så att vi kan göra vår röst hörd så försök att rekrytera 
fler i din omgivning. Vi vill också be dig om att anmäla hela familjen (även de som bor på 
annan adress) som medlemmar. Det kostar för år 2018 75 kr extra per person. För denna 
avgift får alla medlemmar sedan 1 januari 2017 en egen olycksfallförsäkring genom 
försäkringbolaget Unik ( www.fub.se/lokalt/fub-uppsala/nyheter/unik-forsakringen). Du 
anmäler nya medlemmar på adressen www.fub.se/om-fub/bli-medlem.  

 

För Styrelsen 

Gerd Johansson 
/ordförande/ 
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