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Enköpings lucia stödjer föreningen Fub

ENKÖPING
Enköpings lucia – Erica Lindberg
skänker 19 482 kronor till Fub
Enköping. ”Jag tycker att Fub på ett
bra sätt hjälper människor som har
speciella behov” säger Erica Lindberg.
I samband med 2016 års luciafirande i Enköping gjordes en insamling av pengar som nu skänks till olika
ideella föreningar. En del
av pengarna har Erica Lindberg fått avgöra vart de skulle skänkas.
Ericas bestämde sig ganska snabbt för att skänka
”sin” del av pengarna till FUB
Enköping.
– Jag tycker att det är viktigt att människor med speciella behov kan få bra hjälp
och stöd. En annan sak som
påverkat mitt val är att jag
hade en bror som dog på
grund av en skada i hjärnan,
förklarar hon.
Fub är en förening som arbe-

tar för att människor med
utvecklingsstörning
och
flerfunktionsnedsättningar
samt deras anhöriga ska få
ett bra liv.
Fub finns på 150 platser i
landet och har cirka 26 000
medlemmar. Yvonne Bromée
är ordförande för Fub i Enköping.
Hon berättar att fören-

ingen i Enköping har cirka
200 medlemmar. Bland annat arrangerar föreningen
olika träffar samt gör resor
och utflykter med sina medlemmar.
Vad ska ni göra med de
drygt 19 000 kronorna
som ni nu har fått?
– Vi har vårt årsmöte i mars,
då ska vi diskutera vad vi ska
göra med pengarna. Det kan
nog både bli en resa samt någon aktivitet här i Enköping,
säger Yvonne Bromée.
Att kröna en lucia i Enköping
har varit en tradition sedan
1941, med undantag för 2015
så har en lucia krönts varje
år.
– Flera nya personer har
hört av sig och förklarat att
de vill hjälpa till så vi har
precis beslutat att det blir
en fortsättning med Enköpings lucia under 2017, förklarar Britt-Marie Lidmo från
föreningen Enköpings Lucia.

Kjell Sjöberg
kjell.sjoberg@eposten.se
0171-41 46 34

Diplom. Här lämnar Britt-Marie Lidmo och Erica Lindberg över en diplom till Fubs Yvonne Bromée och Jens Hallberg där det
Foto: Kjell Sjöberg
står att föreningen fått 19 482 kronor.

Kurs i bilförlossning
då BB stänger
Hälsa
BB i Sollefteå stänger den
sista januari och blivande
föräldrar i området måste
åka drygt 10 mil, och
ibland betydligt längre,
för att föda. Nu drar ABF
i Sollefteå i gång en
studiecirkel i ”bilförlossning”.

Det är två av barnmorskorna som jobbar på BB, som
snart stänger, som kommer
att vara kursledare för att få
de blivande föräldrarna att
känna sig trygga trots de stora avstånden.
När BB i Sollefteå i Väster-

norrland stänger måste kvinnorna i området åka till Örnsköldsvik eller Sundsvall för
att föda, skriver Allehanda.

– Jag har jobbat länge som
barnmorska och det här är
ett sätt att kunna ställa upp
och finnas till hands, säger
kursledaren Maria Dahlberg
till tidningen.
Hon har många gånger väglett pappor över telefon när förlossningen satt
igång innan de har kommit
fram till BB.
Kursen kommer att hand-

la mycket om det praktiska
och förbereda de blivande
föräldrarna så bra som möjligt på den långa resan. Fokus kommer att ligga på att
besvara kursdeltagarnas funderingar.
Kursen har nyligen utannonserats och det är ännu
oklart hur populär den är.
– Jag tror att intresset är

Kurs. Många måste åka långt för att föda.

stort. Jag vet att många är
oroliga och rädda för att åka
genom skogen, helst på vinterväg i mörkret. Med tan-

ke på att det hela tiden kommer nya föräldrar skulle man
kunna hålla på med den här
kursen kontinuerligt. Men
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vi hoppas naturligtvis att
det blir en ändring så att det
inte behövs i framtiden, säger Stina Näslund, som till-

sammans med Dahlberg
kommer att leda kursen, till
Allehanda.
(TT)

