
BROBY. Under två års ut redning “sjösattes” en ny organisation i Östra Göinge, som 
skulle se till att handikappade i kommunen skulle få ett bättre fritids och boendestöd. 

Det har nu gått sju månader sedan den nya organisationen började sitt ar bete, men 
ännu har det inte hänt något. Detta kunde besvikna FUB:are i Östra Göinge konstatera 
vid för eningens årsmöte på lördagen. 
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FUB, föreningen för utvecklingsstörda, barn, ungdomar och vuxna, kräver nu att politikerna 
och tjänstemännen i Östra Göinge tar sitt ansvar och ser till att det händer något och att detta 
leder fram till förbättringar ide handikappades vardagssituation. 

— Det är nackdelen med att bo i en mindre kommun, se bara på grannkommunen 
Hässleholm, där fungerar det mesta, säger FUB-föreningens ordförande Mats-Erik Nilsson. 

Orimligt lång tid 

På årsmötet berättade en förälder att hon sökt ledsagarservice åt sin son i sju månader, men 
har ännu inte fått någon hjälp. 

—Det här är helt orimligt, det ska inte behöva ta mer än sju dagar för att få hjälp med 
ledsagarservice, så att handi kappade får möjlighet att del ta i kultur- och nöjesliv. Det är i 
stort sett endast de aktivite ter som vi själv anordnar som våra medlemmar får del av, sä ger 
Mats-Erik Nilsson. 

Jörgen Svensson, som är en av eldsjälarna bakom projekt “Fribo”, berättar att detta projekt 
som stöds av FUB och RBU i Östra Göinge, har lagt fram ett program för att ut veckla fritids- 
och boendestödet. Detta för att skapa bättre valmöjligheter för personer med funktionshinder 
och lättare utvecklingsstörning när det gäller boende och fritid. 

—Vår vision är att skapa förutsättningarna för att varje dag ha ett fungerande hel hetsstöd för 
såväl boende, ut bildning, arbete samt fritid. Där urval, värdighet, respekt, individuellt och 
delaktighet ska vara de värdemässiga honnörsorden, säger Jörgen Svensson. 

Förslag till åtgärder 

Gruppen som jobbar med Fribo-projektet räknar med att lägga fram tre till fem förslag till 
åtgärder under året. 

Vid årsmötet omvaldes Mats-Erik Nilsson till föreningens ordförande. Övriga leda möter i 
styrelsen är Inger Olsson, Krister Persson, Gun Holm, Gunilla Nilsson, Majvi Svensson och 
Göran Svensson. 

Till revisorer valdes Ingvar Persson och Åke Braun. Föräldrarådgivare är Inger Olsson. 

Efter årsmötesförhandlingarna i Broby församlingshem var det dags för den populära 
samlingen i Broby simhall, där ungdomar och föräldrar nu åter kan samlas till badaktiviteter 
sedan simhallen öppnat på. nytt. 
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