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Furuboda ♥

   - allas rätt!

Kajsa och William 
Vi älskar att 
plugga på 
Furuboda!
        Läs mer på sid 4-5.

Att lära dig. Att växa. Att vidga vyer. Förvärva 
kunskap, värderingar och färdigheter. Furuboda 
ger möjligheter för många. Ju fler vi är som 
engagerar oss i Furuboda desto större möjligheter 
kan vi skapa.
Välkommen med ditt bidrag till detta, ett nytt år med 
Furuboda, ett möjligheternas och rättigheternas år!

Medlemsavgift för 2023! 
Nu är det dags att betala 2023 års medlemsavgift för 
medlemskap i Föreningen Furuboda! Använd gärna 
det medföljande inbetalningskortet.

Tack för att du är med  

och skapar  

rättigheter!

Tack för att du är en del 
av Furuboda!

Kajsa och William 
Vi älskar att 
plugga på 
Furuboda!
        Läs mer på sid 4-5.
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SV
ANENMÄRKET

Miljömärkt trycksak
3041 0390

NU

Tusentals människor är en del av föreningen 
Furubodas över 60-åriga historia. Furuboda är en 
mötesplats i många olika skepnader och har betytt 
mycket för människor. Många gånger har upplevelser 
fått en viktig plats i människor hjärta, utveckling och 
framtid. 

Furuboda arbetar för att ge människor hopp, glädje 
och framtidstro. Metoden är oftast utbildning, men 
även upplevelser på andra sätt. I detta nummer av vår 
tidning kan du läsa om några av Furubodas volontärer. 

Furuboda har alltid haft volontärer som hjälper till i 
verksamheten på olika sätt, i klassrummen, på 
sommarkurser eller läxläsning. Senast när vi tog emot 
flyktingar från Ukraina, när kriget bröt ut, kom nya 
volontärer snabbt och erbjöd att hjälpa till. I denna 
tidning berättar Furubodas volontärer Ingvar, Inga 
och Margaretha om hur det är att vara volontär på 
Furuboda.

I Kristianstad slår Furuboda inom kort upp portarna 
till en ny verksamhet, en secondhand butik som ska 
heta ”Furuboden”. Förhoppningen är att det blir ännu 
en av Furubodas många mötesplatser som för 
människor samman. Många engagerar sig nu inför att 
butiken ska öppna. 

Furuboda har alltid haft generösa medlemmar, 
volontärer och gåvogivare. Du som läser detta är också 
en viktig del i Furubodas utveckling! Utan Furubodas 
vänner och medlemmar skulle inte organisationen 
finnas. Utan volontärers insatser och människors 
ekonomiska bidrag till verksamheten skulle historien 
om Furuboda tagit slut för länge sedan. Därför vill jag 
tacka dig för du är en del av Furuboda. Tack för ditt 
viktiga stöd!

Varma hälsningar 

Jenny Anderberg, rektor/verksamhetschef

Tack för att du är en del av Furuboda!

Postadress 
Föreningen Furuboda, 296 86 Åhus 
info@furuboda.se 
www.furuboda.org

Furuboda Yngsjö 
Furubodavägen 247, 296 92 Yngsjö 
044-781 46 00

Furuboda Malmö 
Fagerstagatan 1B, 214 44 Malmö 
040-644 65 00

Furuboda Kristianstad 
Blekingevägen 6, 291 54 Kristianstad 
044-781 48 21

Furuboda Assistans 
044-781 48 50 
info@furubodaassistans.se 
www.furubodaassistans.se
Ge en gåva 
Bankgiro: 900-5943 
Swish: 900 59 43
Utgivningsplan 
Fyra nummer per år: mars, juni, 
september och december 
Upplaga ca 9.600 ex
Lyssna
Lyssna på Furuboda.Nu som  
taltidning på www.furuboda.org

Ladda ner 
Ladda ner Furuboda.Nu som 
e-tidning på www.furuboda.org
Tryck: Litografen i Vinslöv AB 
Ansvarig utgivare 
Jenny Anderberg 
jenny.anderberg@furuboda.se
Redaktör och layout 
Lena Holst 
lena.holst@furuboda.se 
Omslagsbild 
Kajsa och William, två deltagare 
på Furuboda folkhögskola i Yngsjö. 
Fotograf: Lena Holst
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Kajsa och William älskar Furuboda!
Text: Lena Holst Foto: Lena Holst och skärmdumpar från Kristianstadsbladet/Norra Skåne

De har känt varandra länge. Kajsa Nordström är 
uppväxt i Hässleholms kommun och William Nilsson i 
Osby kommun, men de gick båda på anpassad 
grundskola och gymnasieskola. Kajsa var 11 år  och 
William 15 år då de lärde känna varandra, de åkte 
skolbussen samtidigt. De blev ett par för ca 4 år sedan. 
Och på den vägen är det. 

Kajsa har Downs syndrom och behöver stöttning i 
vardagen, behöver bl.a. lite hjälp med frukosten och 
kvällsmaten. William har en grav synnedsättning och 
behöver också en del stöd.

De fick nej av kommunen - överklagade 
till Förvaltningsrätten 

När Kajsa skulle börja sitt andra år på Furuboda - 
hösten 2022, fick hon och hennes anhöriga problem 
med Hässleholms kommun. Kommunen ville inte 
längre ge henne boendestöd för att kunna bo på 
Furuboda folkhögskola, som hon enligt lag har rätt till, 
utan de ville att hon istället skulle gå på daglig 
verksamhet i Hässleholms kommun. Det skulle bli 
billigare för kommunen. 

Det hade blivit väldigt långa resor för Kajsa om hon 
hade bott i Hässleholm och pendlat varje dag till 
Furuboda med buss, att bo på internat var helt enkelt 
det bästa alternativet. 

Kommunens nej till boendestöd överklagade Kajsa och 
hennes anhöriga, hennes mormor Anki Nordström och 
morfar Tommy Stenbring till Förvaltningsrätten. Det 
blev i somras mycket extra arbete och ovisshet hur 
Förvaltningsrätten skulle resonera, men rätten ansåg 
precis som Kajsa och hennes anhöriga, att Kajsa har 
rätt till boendestöd för att kunna bo och studera på 
Furuboda folkhögskola.

Kajsa fick rätt även i Kammarrätten!
Det var en lättnad att de fick rätt i denna instans, men 
Hässleholms kommun valde i sin tur att överklaga till 
Kammarrätten. Återigen ovisshet, men tillslut fick de i 
vintras besked att Kajsa och hennes anhöriga får rätt 
även i Kammarrätten, Kajsa får bo och studera på 
Furuboda! 

Den lilla extra kostnad det blir för Hässleholms 
kommun är skälig, möjligheten att studera och 
utvecklas där man vill väger tyngre. Lagen säger att 
man skall få studera och utvecklas utifrån sina 
förutsättningar, både Förvaltningsrätten och 
Kammarrätten var på hennes och lagens sida. 

William också problem med boendestöd
Även William och hans mamma har tidigare haft lite 
bekymmer av liknande art, det var då gentemot Osby 
kommun. De fick först inte boendestöd i den 
omfattning som William behövde, men tillslut fick han 
mer stöd och det löste det sig. 

Kajsa och William älskar att gå på 
Furuboda. William började på Furuboda  
2019 och Kajsa började 2021. William går 
i AKF (Allmän kurs Framtid) och Kajsa 
går i AKO (Allmän kurs Omvärld). Det 
som ser självklart ut att de skulle få gå 
på Furuboda har de båda fått kämpa 
sig till.

Kajsa gillar bild och musik, här målar hon i 
bildsalen.

4
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-Jag blev jätteglad att jag kunde fortsätta gå på Furuboda, 
säger Kajsa. Här tillsammans med pojkvännen William. 

Gillar stort sin skola
Både Kajsa och William stormtrivs på Furuboda. 
Kajsa lär sig mycket i sin klass AKO, nu senast hade  
de exempelvis ett stort fördjupningsarbete med fiskar 
och andra djur i haven. Hon gillar även bild och 
musik. 

William som går AKF, är också mycket intresserad av 
musik. Han gick tidigare i Musikverkstan, då skrev 
han en egen låt som nu är på väg att släppas.  
I AKF har de ibland "Halv 6 på Furuboda", då de 
lagar mat tillsammans. Är populärt och lärorikt. 

Båda gillar när det anordnas disco och fest på 
skolan, är alltid kul att dansa. Ibland stannar de 
kvar på helgerna, ibland åker de hem och hälsar på 
hemma.

Uppmärksammades i media
Kampen som Kajsa och hennes anhöriga hade blev 
uppmärksammad i tidningsartikel i Kristianstads-
bladet och Norra Skåne. Föreningen Furuboda hade 
även tillsammans med andra folkhögskolor och 
organisationer två olika debattartiklar där de lyfte 
problematiken kring boendestöd och att inte alla 
kommunen följer som lagen är menad. Debattartikeln 
som var införd den 3 december, på Internationella 
funktionshinderdagen, finns att läsa på nästa sida. • 

Två debatt-
artiklar och en 
tidningsartikel 
som handlar 
om Kajsas 
kamp för 
boendestöd.

5
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Idag den 3 december är det Internationella 
funktionshinderdagen, även kallad Internationella 
funktionsrättsdagen. Dagen instiftades av FN och firar 
30 år i år. Med dagen vill vi extra lyfta att unga 
personer med funktionsnedsättning som vill bo och 
studera i en annan kommun än sin hemkommun, ibland 
nekas boendestöd från hemkommunen. Bedömningarna 
utifrån Socialtjänstlagen (SOL) skiljer sig åt. Detta är en 
brist och en orättvisa.
Enligt lagen har deltagare på folkhögskolan rätt att få 
boendestöd för att kunna studera, fastän utbildningen 
är på annan ort än där de växt upp. Det viktiga i 
sammanhanget är att själv få bestämma sina livsval och 
att få en meningsfull sysselsättning. Där folkhögskolan 
som utbildningsform bland annat genom dess 
pedagogik ger deltagare med funktionsnedsättning 
utrymme och möjlighet till egenmakt och utvecklas 
utifrån egna förutsättningar. Att få bo på internatet är 
oftast en förutsättning för detta.

De flesta kommuner gör bedömningen som lagen 
var ämnad, men inte alla. Låt oss ge ett exempel. En 
ung kvinna på 19 år boende i Hässleholms kommun i 
Skåne, nekades boendestöd för att kunna studera på 
Furuboda folkhögskola i Yngsjö i Skåne. De anhöriga 
överklagade till Förvaltningsrätten, som gav dem rätt, 
kommunen överklagade i sin tur till Kammarrätten. 
För bara några dagar sedan fick de anhöriga beskedet 
att kommunens överklagande inte godtagits av 
kammarrätten. Vilken lättnad – de fick rätt!
Enligt kammarrätten får hon nu gå på skolan, men 
varför överklagade kommunen? Kommunen ansåg att 
den unga kvinnan istället för att utbilda sig på en 
folkhögskola som hon vill, skall gå på daglig 
verksamhet i hemkommunen. Genom det sparar 
kommunen ca 350 kr/vecka. Man glömmer bort den 
unga kvinnans önskan om eget val i livet och 
personlig utveckling. Därtill kostar en överklagan till 
Förvaltningsrätten för skattekollektivet mångdubbelt 
mer. Och varför skall anhöriga och behövande 

personer behöva ”kriga” när lagen är tydlig? Alla 
kanske inte orkar att stå upp och försvara sina 
rättigheter när en kommun tycker annorlunda.

I FN konventionen om de mänskliga rättigheterna 
står det i Artikel 7: Alla är lika inför lagen och är 
berättigade till samma skydd av lagen utan 
diskriminering av något slag. I del av Artikel 26 står 
det: Den högre utbildningen skall vara öppen för alla 
med hänsyn till deras förmåga. Den unga kvinnan på 19 
år skulle väl klara av utbildningen på folkhögskolan hon 
önskar gå.
Ingen människa i Sverige - med eller utan 
funktionsnedsättning - ska behöva kämpa mot en 
kommun när lagen och FN konventionen om de 
mänskliga rättigheterna är tydliga. När det Globala 
målet nummer 4 i Agenda 2030 säger; God utbildning 
till alla. 
Vi på RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn 
och Ungdomar, Rörelsefolkhögskolornas intresse-
organisation RIO, Offentligägda folkhögskolors 
intresseorganisation OFI och nedanstående 
folkhögskolor anser att: 

•  Alla kommuner ska bedöma lagen lika

•  Lagen och förordningar ska följas i både teori och 

 praktik

•  Unga vuxna i Sverige ska kunna välja den skola  

 de vill studera på

När detta är gjort följer kommuner Sveriges lagar, de 
Globala målen och FN:s konvention om mänskliga 
rättigheter. Genom detta bidrar också kommunerna till 
att möjliggöra för fler unga vuxna att på ett 
självständigt sätt få besluta om sin framtid. Först då blir 
det rätt både på papperet och i verkligheten, för alla, 
med eller utan funktionsnedsättning. För allas lika rätt 
och värde. Lika inför lagen. Rättvisa är allt vi begär. En 
lag för alla. •
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 
(RBU), Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation 
(RIO), Offentligägda folkhögskolors intresse-
organisation (OFI), Brunnsvik folkhögskola, Fellingsbro 
folkhögskola, Furuboda folkhögskola, Solviks 
folkhögskola, Sundsgårdens folkhögskola, Valjeviken 
folkhögskola, Österlens folkhögskola

Rättvisa är ett magiskt ord. Det är 
grundläggande och viktigt. Lika inför 
lagen. En mänsklig rättighet. Så är det 
inte. 

Debattartikel införd i Kristianstadsbladet och Norra Skåne 3/12-22 samt i Altinget 30/11 och 7/12-22.

Varför skall anhöriga behöva 
kriga när lagen är tydlig?
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På gång våren 2023

Föreningar och turistgrupper
Välkommen att besöka Furuboda och 
se verksamheten. Paul Skoog berättar, 
spelar och sjunger. Vi serverar mat 
och kaffe, allt efter önskemål. Paul gör 
också besök i föreningar, kyrkor och 
organisationer.
Information och bokning: 
044-781 46 10, bokningen@furuboda.se

Studiebesök för blivande deltagare
För dig som vill söka till en läsårskurs.
Information och bokning: 

Skolkansliet: 044-781 46 36, fhsk@furuboda.se

Möt Furuboda – gör studiebesök till oss!

Paul Skoog

Fira Valborg med oss!

En härlig vår väntar!

Välkomna att fira Valborg den 30 april på Furuboda.
19.00 Gospelkonsert med Ultreiakören och Jonas 
 Svensson i aulan. 
20.00 Kaffeservering 
21.00 Brasan tänds, vårens sånger och tal till våren.
Korv och läsk serveras ute under kvällen. Därefter 
underhåller Jonas Svenssons Trio i restaurangen. 
Varmt välkomna!

Brasafton den 19 april!

Årsmöte och Öppet Hus 
den 14 maj!

Välkommen till Föreningen Furubodas Öppna hus och 
årsmöte! I år slår vi upp portarna och bjuder in alla på 
en härlig Furuboda-dag! ♥

Preliminärt program
9.00-10.00 Pilgrimsvandringsandakt med start  
 i strandstugan 
10.00 -12.00 Öppet hus i klassrum, ateljé, träningskök, 
 idrottshall, växthuset och museet bl.a. 
11.30-13.30 Lunch 
13.00-13.30 Röstlängdsregistrering 
13.30-14.00 Utdelning av Ernst och Ella Skoogs  
 stipendium till Fatmir Seremeti!  
14.00-15.30 Årsmöte förgyllt av att Musikverkstan 
 och Musiklinjen framträder 
15.30-16.00 Tårtfest
Information och anmälan
Programpunkterna är gratis och det bjuds på tårtfest. 
Vår lunchbuffé kostar 105 kr.  
För mer info och anmälan, se www.furuboda.org eller 
ring 044-781 46 00. Varmt välkommen!

På Brasaftonen den 19 april kl. 19.00 underhåller  
Paul Skoog och Niclas Warntoft tillsammans med  
Duo Calle Sterner och Janne Holst. De kommer att 
spela och sjunga låtar som tilltalar alla.
Pris: Medlemmar i föreningen Furuboda betalar 100:-, 
icke medlemmar betalar 125:- 
Bokning: 044-781 46 00 eller info@furuboda.se 
Varmt välkomna!

Studiebesök till folkhögskolan 
Vår pedagogiska grund, tillgänglighet, bemötande, 
assistans och omsorg.
Information och bokning: 
Receptionen: 044-781 46 00, info@furuboda.se

Ambassadörsföreläsningar 
I våra ambassadörsföreläsningar kan du ta del av 
egna livsberättelser om hur det är att leva med 
funktionsvariation. Låter det intressant? Hör av er 
för mer information och om bokning!
Information och bokning: 

ambassaden@furuboda.se
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Linnéa Wittboldt, snart 28 år, bor i egen lägenhet 
utanför Helsingborg tillsammans med sin hund Birk. 
Linnéa har varit kund hos Furuboda Assistans sedan 
2006 och är nu även en av deras Youtuber.

Det var den 7 juli 2022 som Linnéas första Youtube 
klipp publicerades på Furuboda Assistans kanal. Ett 
inlägg där hon pratar om ett ganska tungt ämne – hur 
hon kände de första åren med personlig assistans.

Jag ville klara mig själv!
- För mig var det en självklarhet att detta skulle vara 
mitt första inlägg, säger Linnéa. Efter gymnasiet 
flyttade jag till min första egna lägenhet. Något som 
jag såg väldigt mycket fram emot men som förändrades 
ganska snabbt. 

Från att ha stödinsatser på gymnasiet till att nu hela 
tiden ha assistans runt omkring mig i min lägenhet, 
fick mig att känna att jag tog ett steg tillbaka istället 
för ett steg fram. Jag ville klara mig själv! Jag ville inte 
ha dem där! 

Jag kände en sådan oerhörd ovilja mot att överhuvud-
taget behöva ha personlig assistans och för mig blev 
assistenterna en ständig påminnelse om hur lite jag 
kunde göra själv. Jag fick känslan av att ge upp för om 
assistenterna ändå var där kunde de lika gärna göra det 
istället för jag. Jag kände mig mer handikappad än 
förut. 

YouTube - ett fint sätt att nå ut
När jag pratade med andra, som hade personlig 

assistans, om hur jag kände fanns det ingen annan som 
kände som jag. ”Alla andra” var bara så positiva. Att 
personlig assistans gav dem frihet och att det gjorde att 
de blev mer självständiga. Jag kände precis tvärtom.

Vid denna period av mitt liv kände jag mig väldigt 
ensam för jag fann ingen annan som kände som jag. 
Därför var det viktigt för mig att ta upp detta ämne i 
mitt första YouTube klipp, för det MÅSTE finnas 
någon annan som har känt/känner så här. Jag har bara 
inte träffat den personen än.

Nu känner jag mig mer självständig
Med mitt inlägg vill jag förmedla att det är okej att 
känna som du gör. En känsla kan inte vara felaktig. Att 
du inte är ensam i hur du tänker/känner utan det finns 
andra som känner/har känt som du och att det finns 
hjälp att få. 

För min del var det först efter hårt arbete med mig 
själv genom KBT, Kognitiv beteendeterapi, som jag så 
småningom tänkte på ett annat sätt. Idag känner jag 
mig mer självständig och jag accepterar samt trivs med 
mina personliga assistenter. 

Dela med mig av tips och inspiration
Ni som följer Furuboda Assistans YouTube kanal kan 
se Linneas övriga klipp där även hennes hund Birk 
medverkar. Där delar hon med sig om värdefulla 
erfarenheter och ger tips på hur man bl.a. löser de 
utmaningar som ett hundägande innebär när man har 
svårt att hålla i koppel och kör permobil.  

-Jag vill hjälpa och stötta andra genom att dela med 
mig av mina erfarenheter, berättar Linnéa. När jag 
köpte min hund Birk fick jag t.ex. testa mig fram med 
olika hundkoppel och det blev bra mycket dyrare än 
vad det hade behövt bli om jag hade vetat vad jag vet 
idag. 

Med mina YouTube klipp vill jag dela med mig så att 
andra kan få tips, inspiration och samtidigt kunna 
hålla nere på eventuella kostnader. Ge dem ett 
försprång som jag inte själv hade.

Furuboda Assistans goes

”Jag ville inte ha dem här! Jag ville vara 
självständig, klara mig själv, kunna 
själv… men det kunde jag inte.”

Text och foto: Helena Jangtun Rosendal, Furuboda Assistans

Följ Linnéa Wittboldt och Simon Gustafsson med 
deras filmer på Furuboda Assistans YouTube-
kanal!

8
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Furuboda Assistans YouTubers Simon Gustafsson och Linnea Wittboldt med hunden Birk. Fotot taget vid 
Furuboda Assistans sommarfest 2022 där Zara Kronvall Sigfridsson & Emil Sigfridsson deltog.

Vi vill uppmärksamma  
våra kunder och deras 

erfarenheter, tips  
samt idéer.

Välkomna att följa oss på 
vår YOUTUBE-kanal!

                  Furuboda Assistans 
                  - YouTube

Två eminenta YouTubers - snart fler!
I dagsläget har Furuboda Assistans två eminenta 
YouTubers - Linnéa och Simon - och förhoppningsvis 
kommer ni snart att få se fler kunder berätta om sina 
tankar, idéer, äventyr, resor eller vilken Netflix-serie 
som faktiskt är bäst! •
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Ingvar och Inga älskar Furuboda, de är numera  
volontärer på Brasaftnar och Sommarkvällar.

Inga och Ingvar har många kopplingar till Furuboda. 
Första gången Inga var på Furuboda var sommaren 
1960, hon var 16 år och var där som besökare. 
Furuboda hade precis startat upp sin lägerverksamhet, 
och hon såg hur roligt och spännande det verkade. 

Furuboda anordnade vid denna tid olika evenemang, 
det var bl.a. auktioner där man auktionerade ut skänkta 
prylar, stickat, virkat och bakat mm. Inga tyckte det 
var intressant och roligt att fynda och var ofta där som 
besökare. Med tiden, efter att hon och Ingvar träffats, 
började de att vara med och hjälpa till som volontärer. 

Uppskattade ridläger på Furuboda
De fick en son 1974, Johan, han föddes med rygg-
märgsbråck och skolios. När Johan blev lite äldre 
började han att rida genom Kristianstads Ridklubb, 
ridning var bra för hans habilitering. Det var även vid 

Furuboda har fantastiska volontärer 
som hjälper till och stöttar upp i 
verksamheten. Vi vill här berätta om 
några av dem; Inga och Ingvar 
Andersson och Margaretha Månsson.

denna tid ridläger på Furuboda på sommaren i sam-
arbete med ridklubben. Inga och Ingvar var mycket 
engagerade i detta. Ridlägren var uppskattade!

Sonen proffs i rullstolsdans
Efter gymnasiet och en del tuffa operationer, gick 
Johan flera olika kurser på Furuboda. Det var kurser i 
data, och i olika sporter, bl.a orientering, skytte och 
golf. Med tiden blev han allt mer intresserad av 
rullstolsdans, han var under flera år Sveriges bästa 
rullstolsdansare och blev Europamästare 1997. Johan 
fick även brons i rullstolsdans i VM i Japan 1998. 

Johan var under en tid en av dem som i sin tur lärde ut 
rullstolsdans på Furuboda, Inga och Ingvar var med 
och hjälpte till. Johan finns inte mer, han gick bort,  
30 år gammal. 

Lekens Dag, loppisar, Brasaftnar och 
Sommarkvällar
Efter att Johan gått bort, blev det naturligt att engagera 
sig lite mer som volontär på Furuboda. De har båda 
hjälpt till under alla år Lekens Dag funnits på 
Furuboda, det har varit Sommarloppisar och andra 
evenemang som tilldragit sig på Furuboda. 
Förberedelser inför Valborg. Numera är det främst på 
Brasaftnar och Sommarkvällar de hjälper till. 

Ingvar och Inga säger, -Det är så roligt att kunna 
hjälpa till, det känns meningsfullt - och så har vi lärt 
känna många människor! Vi älskar Furuboda! •

Text: Lena Holst Foto: Lena Holst och Emma Andersson

Härligt liv som volontär!

Inga och Ingvar
- Vi älskar det  
Furuboda står för!

Inga och Ingvars son Johan var paralympier i 
rullstolsdans, han fick bronsplats i VM i Japan 1998. 

810
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Känner du att du vill ge av din tid - och samtidigt få 
gemenskap och glädje? Vi behöver volontärer i olika 
delar av vår verksamhet. 
Volontär till Brasaftnar & Sommarkvällar, Yngsjö:  

Hör av dig till Cristina Håkansson, tel 044-781 46 37, 
cristina.hakansson@furuboda.se
Volontär i folkhögskolan Yngsjö:  

Hör av dig till Kristina Lindblad, tel 044-781 46 36, 
kristina.lindblad@furuboda.se
Volontär i Secondhandbutiken och i 

folkhögskolan Kristianstad:  

Hör av dig till Kristina Lunderup, tel 044-781 48 48, 
kristina.lunderup@furuboda.se
Volontär i folkhögskolan Malmö:  

Hör av dig till Patrik Ljungh, tel 040-644 65 10,  
patrik.ljungh@furuboda.se

Margaretha hjälper till som volontär en förmiddag  
i veckan på Furuboda folkhögskola i Yngsjö.

Hon fick kontakt med Agneta Strömberg, lärare, och 
började som volontär hösten 2011 i AKF (Allmän kurs 
Framtid) och AKO (Allmän kurs Omvärld). Numera är 
hon i AKF en förmiddag i veckan och hjälper till som 
en form av elevassistent. 
Förutom att stötta upp i undervisningen, följer hon 
med på olika studiebesök och klassresor klassen gör, 
bl.a. en resa till Polen. Klassen hade haft som tema att 
läsa om 2:a världskriget, de besökte bl.a. ett museum 
och ett koncentrationsläger. Deltagarna och 
medföljarna hade fantastiska dagar tillsammans. 

Hon deltar även på en och annan fest, som 
Mårtensafton, Julavslutningar och Påskmiddagar. 
Eftersom hon inte är avlönad kan man se det som en 
form av uppskattning från Furubodas sida att vara 
med vid dessa tillfällen. 

Gillar att jobba med människor
Margaretha har tidigare en lång yrkeskarriär bakom 
sig, hon har bl.a. jobbat som vårdlärare på 
Milnerskolan, på Glimåkra folkhögskola och på 
KomVux och som kurator på Minnesmottagningen, 
Region Skåne. 

Margaretha poängterar, -Det är en stor behållning att 
se hur deltagarna i klassen utvecklas socialt, hur de 
växer som vuxna självständiga personer, för det 
kommande livet efter skolan. Att se möjligheter istället 
för hinder. Det är alltid roligt, jag ger av min tid, men 
får så otroligt mycket tillbaks!

Foto taget när klassen hade kickoff i strandstugan i 
samband med skolstart. William som har gravt 
nedsatt syn ville ta ett dopp i havet, Margaretha 
hjälper honom, det blev ett dopp för dem båda. 

Margaretha 
- Det ger så otroligt 
mycket tillbaka!
Margretha Månsson har varit volontär  
i snart 12 år. Det började med att hon 
besökte Furuboda på ett Öppet hus.  
Hon var nybliven pensionär och 
nappade på idén att hjälpa till i en klass.

Vill du också bli volontär?
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Furuboda är godkänd gåvomottagare för skatte-
reduktion. Det innebär att du som givare kan få 
avdrag på skatten för de gåvor du ger till oss. På så 
sätt kan du ge fler deltagare på Furuboda en ljusare 
framtid, utan att det kostar dig något mer. 

För att det ska bli aktuellt med skattereduktion 
krävs det att du som givare ger minst 200 kr per 
gåvotillfälle och att du skänker minst 2000 kr under 
året till Furuboda och/eller andra godkända 
gåvomottagare.

Läs mer på www.furuboda.org/stod-oss

Få skattereduktion
på dina gåvor till Furuboda

Bli medlem!
Är du ännu inte medlem i Föreningen Furuboda? 
Varmt välkommen att komma med! 
Som medlem tar du ställning för vår vision: 
Självständiga och ansvarstagande människor med full 
delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle, får 
vår tidning Furuboda.Nu 4 gånger/år och medlemspris 
på vissa arrangemang. 

För att bli medlem, betala in medlemsavgiften på 
120 kr via inbetalningskortet i tidningen, eller till 
plusgiro 900594-3, bankgiro 900-5943 eller Swish 
900 59 43. Notera att det är en medlemsavgift, samt 
namn och personnummer eller adress.

Bli månadsgivare - ett enkelt 
sätt att stödja Furuboda!
Är du intresserad, läs mer på www.furuboda.org eller 
kontakta Monica Deger via tel. 044-781 48 02 eller 
e-post monica.deger@furuboda.se. 

Ge en gåva
Din gåva är betydelsefull! Bidra genom att ge en gåva 
med inbetalningskorten som följer med tidningen eller 
betala in till plusgiro 900594-3, bankgiro 900-5943 
eller Swish 900 59 43. 

Uppvaktning och minnesgåva
Vill du ge en gåva i samband med födelsedag eller 
bortgång? 
Vi skickar ett gratulations- eller minnesblad. Meddela 
oss uppgifter vem det gäller, vad ni vill att det ska stå i 
bladet samt adress vart det skall skickas, via tel  
044-781 46 32 eller carina.rosqvist@furuboda.se och 
gör din insättning till bankgiro 900-5943 eller Swish 
900 59 43. Tack för din gåva!

Så har det första vårtecknen visat sig, ljuset har 
kommit tillbaka och vårterminen är i full gång. Både 
Valborg med brasa och Öppet hus/Årsmöte närmar sig 
- då vi välkomnar alla till Furuboda. Läs mer om vad 
som händer i kalendariet på sidan 7. 

Varmt välkommen även till Furubodas restaurang till 
vardags! Vi dukar fram vår goda lunchbuffé  mellan  
kl. 11.30 - 13.30 på vardagar - aktuell meny finns på 
www.furuboda.org. Varmt välkomna till Furuboda!

Dags att betala medlemsavgift!
Nu är det dags att betala 2022 års medlemsavgift för 
ditt medlemskap i Föreningen Furuboda! Använd i 
första hand inbetalningskortet som följer med 
tidningen. Bortse från inbetalningskortet om du redan 
betalt din medlemsavgift, eller om du inte önskar vara 
medlem i föreningen.
Det går även bra att betala medlemsavgift via plusgiro 

900594-3, bankgiro 900-5943 eller swish 900 59 43. 
Kom då ihåg att notera att det gäller medlemsavgift, 
samt namn och personnummer eller adress. 

Adressändringar och 
korrigeringar
Om du upptäcker något fel till exempel med din adress, 
om du får flera tidningar eller om någon du känner 
inte fått sin tidning, kontakta oss gärna på e-post 
carina.rosqvist@furuboda.se eller tel 044-781 46 32  
så rättar vi till det! Där kan du även meddela din nya 
adress om du flyttar.

Värva nya medlemmar!
Tillsammans blir vi starkare! Uppmuntra gärna familj, 
släkt och vänner att bli medlemmar i Föreningen 
Furuboda. För mer information, se ”Bli medlem” ovan. 

Stort tack för ditt stöd!

Medlemsrutan  - tack för att du är medlem!

Kom med i Föreningen Furuboda!



13

FURUBODA.NU 2023 NR 1

Projekt för ett säkrare samhälle för alla

Willy Wonka och de andra figurerna i boken 
av Roald Dahl, har fått vara en sammanhållande länk 
när klassen haft ett ämnesövergripande tema. 
Deltagarna har tagit del av boken genom högläsning. 
De har pratat och reflekterat över innehållet och 
tränat på att formulera meningar. På bildlektionerna 
har de sedan gjort figurer i papier maché av 
karaktärerna i berättelsen. Självklart avslutade man 
projektet med chokladprovning! •

I klassen Allmän kurs Omvärld (AKO) 
har man nyligen haft ett projekt med 
Kalle och chokladfabriken som tema.

                             Yngsjö

Projektplacering inom Furubodas 

organisation: Furuboda Funktionsrätt
Projektledare: Chalmers tekniska högskola
Projektpartners: Lunds universitet, Furuboda 
Funktionsrätt
Finansiering: MSB, Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap
Projektperiod: 
10-2021 - 12-2024

Från passiv mottagare  
till aktiv resurs i 
krishanteringssystemet

Furuboda Funktionsrätt deltar i ett projekt för 
att involvera personer med funktionsnedsättningar 
och deras intresseorganisationer, i kris- och 
beredskapsarbetet. Syftet med projektet är att skapa ett 
samhälle som är säkrare för alla och som bättre ser till 
både mångfald, social inkludering och jämlikhet.
Projektet drivs med Chalmers tekniska högskola som 
projektledare, MSB som finansiär, där även Lunds 
universitet tillsammans med Furuboda Funktionsrätt 
finns med som projektpartners. 
I projektet kommer man att bl.a. att utveckla 
kommunikationsvägar där personer med 
funktionsnedsättningar finns med som bollplank, för 
att få till mer användarvänliga lösningar vid kriser. 
Målet är ett säkrare samhälle, både på kommunal, 
regional, nationell och internationell nivå. Projektet 
pågår fram till december 2024. •

Kalle och 
choklad- 
fabriken!

Ett fint arbete  
i bildsalen 
resulterade i 
härliga figurer 
från boken/
filmen Kalle och 
chokladfabriken. 
Figurerna finns 
nu för beskådan  
i Nya skolan i 
Yngsjö. Visst blev 
de fina!
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"Kaos är granne med Gud" sjöng Ingemar 
Johansson för några decennier sedan i en ännu klart 
aktuell sång (som jag ibland går lös på med gitarren i 
vardagsrummet). Om det är sant, så är lagerlokalen 
intill vår blivande Second handbutik något av en 
helgedom. 

För där bor det. Kaoset. Hyllor trängs med fåtöljer, 
bord och böcker; kläder samsas med sällskapsspel och 
husgeråd; och diverse tavlor klär väggar eller står 
staplade med speglar i olika storlekar. Ouppackade 
kartonger färgar rummet brunt och skapar en känsla 
av förväntan.

Det är många som frågat.  När öppnar ni? 
Någon gång under våren… Kan man ta med sig kläder 
hit, jag har fina saker som inte används? Ja, vi tar 
jättegärna emot det som är helt och rent! Ryktet 
sprider sig och även otåligheten.

Själva butiken börjar ta form och trivselkänslan växer. 
Det som för några månader sedan var en sjabbig 
lagerlokal har restaurerats grundligt. Björn har gått 
loss med färg och verktyg, golv och väggar har fått 
nytt ansikte. Provrum och servicedisk är på plats och 
frontning pågår. Ännu saknas en del saker för att få till 
känslan av att vara riktigt redo, men den är på väg att 
formas.

Flera i personalen tillsammans med praktikanter 
engagerar sig i det vardagliga arbetet och har till sin 
hjälp en grupp volontärer som frivilligarbetar några 

dagar i veckan. Vi har också fått stor hjälp av våra 
vänner i Pingstkyrkans second hand, och 

särskilt Roland som har 
väglett oss en hel 

del i 

förarbetet. Vi märker på vår omgivning att det här är 
något positivt som man längtar efter! Den känslan 
smittar av sig.

Jenny Malmunger kastades in i processen och kommer 
att påbörja en anställning under våren. Hon har lång 
erfarenhet av branschen och kommer närmast från 
Erikshjälpen där hon arbetat under 3,5 år. ”Det ska bli 
kul att få vara med vid uppstart, att få börja med en 
tom duk och sedan låta det växa fram tillsammans 
med volontärer och deltagare” säger hon. 

Jenny kommer att fokusera på allt som har att göra 
med butik och beredning, och hon brinner för 
återbruk och vill skapa en god och varm känsla i 
butiken. ”När man kommer hit ska man få hemkänsla”.

Fortfarande är flera frågor olösta, både 
kring bemanning, tider och försäljning. Men vårt 
hopp är, när vi än slår upp portarna, att Furuboden ska 
få utgöra ännu en av Furubodas många mötesplatser 
som för människor samman, ger andrum och en 
möjlighet att se och varmt ta emot varandra. Och, om 
Ingemar har rätt, kanske mer än så? •

Text och foto: Martin Tengblad

Furuboda Furuboden

             Kristianstad

Furuboda Furuboden
Beräknar öppna: våren 2023.
Vill du lämna prylar? Kontakta Jenny 
Malmunger, jenny.malmunger@furuboda.se,  
073-988 46 83 eller Pernilla Lindblad, e-post 
pernilla.lindblad@furuboda.se, 070-880 60 91.
Inlämning: Månd och torsd 10.00 - 12.00, annan 
tid efter överenskommelse. Prylarna behöver vara 
hela, rena och fungerande. Ej skrymmande möbler.

Secondhandbutiken Furuboden planerar att öppnas under våren. Butiken 
kommer att finnas på Björkhem i Kristianstad, se karta. 
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Kriget i Ukraina har pågått i ett helt år. Många människor har tvingats lämna hem, 
familjemedlemmar och allt annat som är värdefullt och viktigt i tillvaron. Flera 
tusen flyktingar från Ukraina befinner sig idag i Sverige genom EU:s 
massflyktsdirektiv.

Det går inte att veta hur länge kriget kommer att 
vara. Även om många har förhoppningen att få 
återvända hem, måste man ställa in sig på att kanske 
stanna i Sverige en längre tid. För att kunna landa i 
någon sorts vardagsliv och för att fungera i samhället 
finns flera behov som behöver uppfyllas. Men det är 
inte lätt.

Många stödjande insatser görs. Bland annat har 
Folkbildningsrådet, den organisation som samordnar 
verksamheten inom Sveriges folkhögskolor och 
studieförbund, fått medel från EU att genomföra 
projektet Care of Folkbildningen.

Det är ett stort projekt som pågår över hela 
landet. Folkhögskolor och studieförbund arbetar 
tillsammans för att gemensamt ge stöd åt dem som 
kommit. För Furubodas del är det avdelningarna i 
Kristianstad och Malmö som driver det lokala 
delprojektet.

Deltagarna är med i en gruppverksamhet som är på 
heltid. Det finns tre spår: Språk, social inkludering och 
kunskap om arbetsmarknaden.

När det gäller språk har Furuboda stor erfarenhet. 
Man har under flera år arbetat med verksamheter som 
Svenska från dag 1, Tidiga insatser för asylsökande och 
inte minst SFI. Detta kommer till nytta nu.

Många av dem som kommit till oss har stort behov av 
en inkomst. Därför har regeringen skapat olika 
stödmöjligheter och information till dem som anställer 
personer inom massflyktsdirektivet. 

Projektet arbetar med att informera om den svenska 
arbetsmarknaden, att validera tidigare utbildningar 
och arbetslivs-erfarenheter, samt att förmedla kontakt 
med olika arbetsgivare som kan vara intresserade av 
att anställa.

Ukraina i Fokus

                                   Malmö

Intresset är stort. I Kristianstad är det kö till 
verksamheten. Många av deltagarna har redan börjat 
träna svenska på egen hand. De är ivriga och 
initiativrika och har en vilja att ta del i samhälls-
gemenskapen under den tid de är här. 

Anneli Bengtsson, en av dem som arbetar i projektet, 
säger att det känns fantastiskt att få göra skillnad för 
människor som kommer från sådana trauman, få 
hjälpa dem att må åtminstone lite bättre och få visa att 
det finns någon som bryr sig.

Det känns viktigt att Furuboda som organisation finns 
med där saker händer och engagerar sig i de frågor 
som är aktuella och viktiga i nuet. Furubodas vision 
handlar om delaktighet för alla. Det är en förmån att 
få möta de människor som för en tid sökt sin fristad 
hos oss. Vi har svårt att förstå utsattheten i deras 
situation. Men det är en förmån att få lära av dem, och 
att dela gemenskap med varandra, mitt i den svåra 
situation som Ukraina och hela Europa befinner sig i. 
I gemenskap finner vi hopp!•

Text: Patrik Ljungh. Foto: Chidsey.

Projektplacering inom Furubodas 

organisation: 
Furuboda Malmö och Furuboda Kristianstad
Projektägare: 
Folkbildningsrådet
Finansiering: 
Svenska ESF-rådet
Projektperiod: 
01-03-2023 - 31-08-2023

Care of Folkbildningen

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden
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Alla har rätt till utbildning  
- så här tufft har det inte varit förut 

Kurser för personer med funktionsnedsättningar 
kostar mer, vilket inte täcks av de bidrag som finns att 
söka. Samtidigt kämpar även folkhögskolor med höga 
energikostnader och hög inflation i samhället. Att som 
lök på laxen ta bort 500 mkr gör utmaningarna för 
folkhögskolor i allmänhet och folkhögskolor som 
erbjuder kurser för personer med särskilda behov i 
synnerhet, till en omöjlig ekvation.
Andelen folkhögskolor som erbjuder kurser för 
personer med funktionsnedsättning minskar. Skolorna 
tittar på vilka kurser de kan ta bort eller minska ner på 
för att få ihop ekonomin. Det blir färre och färre platser 
som erbjuds denna målgrupp. Skolorna har helt enkelt 
inte råd.

En skola med kurser för personer med 
funktionsnedsättningar är Sundsgårdens folkhögskola 
utanför Helsingborg. Sundsgården kommer troligen 
att lägga ner eller pausa en Teaterkurs för personer 
med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), 
av resursskäl. Detta är extra tråkigt när kursen en 
gång kom till efter önskemål från just denna 
målgrupp. En annan resurskrävande kurs som de 
tvingas pausa är Afasilinjen.

På Furuboda folkhögskola har man flera kurser 
för personer med olika funktionsnedsättningar, båda 
medfödda och förvärvade. Mindre pengar kommer att 
påverka vilka kurser som blir kvar. Neddragningarna 
är ca 1,5-2,0 mkr mindre i ersättning, vilket blir ca 35 
deltagare färre för 2023 än för 2022. Skolan kommer 
inte att kasta ut folk mitt i ett läsår, men färre personer 
kommer att få möjlighet att studera på folkhögskolan i 
höst.
Det pågår diskussioner vilka förändringar 
folkhögskolan behöver göra inför hösten och 
skolstarten. Har man gruppen med 
funktionsnedsättningar och många med omfattande 
funktionsnedsättningar, där det redan är dålig 
finansiering, blir det lätt att man tar bort just de 
kurserna. Samtidigt behövs utbildningar, även för 
personer med funktionsnedsättningar.

En annan skola som påverkas hårt är 
Valjevikens folkhögskola i Sölvesborg. För Valjevikens 
del handlar det om 2,5 mkr totalt skolan har mindre att 
röra sig med 2023 istället för 2022. Folkhögskolan har 
redan lagt ner en yrkeskurs och kommer troligen att få 
lägga ner fler yrkeskurser, och säga upp personal. Det 
påverkar också möjligheterna att ha kurser för de med 
allra störst behov. Personer som kommer från 
gymnasiesärskolan skall ha samma chans och 
möjligheter att utvecklas som oss alla andra i samhället. 
Få en chans att växa och bli självständiga. 

I FN konventionen om de mänskliga rättigheterna 
står det i del av Artikel 26: Den högre utbildningen skall 
vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga. I det 
Globala målet nummer 4 i Agenda 2030 säger; God 
utbildning till alla.

Allas rätt till utbildning, utifrån sina förut-
sättningar, är en viktig pusselbit i ett demokratiskt 
samhälle. Med en kraftigt minskad tilldelning i budgeten, 
drabbas folkhögskolor hårt, det är en uppenbar risk att de 
funktionsnedsatta drabbas hårdast. Hjälp oss att 
protestera, att påverka regeringen att de ändrar beslutet, 
så även de med funktionsnedsättningar kan växa och 
utvecklas, och bli sitt bästa jag. Allas rätt till utbildning!
Vi kräver att:

•  Regeringen måste snarast öka anslaget till folkhög- 
 skolorna genom Folkbildningsrådet, med 500 mkr  
 så att anslaget kommer tillbaka till 2022 års nivå 
• En större långsiktighet för att folkhögskolor ska  
 fortsätta vara en viktig aktör inom utbildning
•  Personer med funktionsnedsättningar fortsatt ska  
 ha samma möjligheter att studera vidare utifrån  
 sina förutsättningar, i enlighet med  
 FN-konventionen och de Globala målen •
Anneli Appelskog, rektor Sundsgårdens folkhögskola 
Jenny Anderberg, rektor och verksamhetschef 
Furuboda folkhögskola 
Daniel Unnerbäck, rektor och stiftelsechef  
Valjevikens folkhögskola

Det är många med funktionsnedsättningar som vill studera på en folkhögskola, 
men nu minskar stödet från staten, vilket gör att flera kurser kan tvingas lägga ner. 
Hela 3000 utbildningsplatser försvinner på folkhögskolor i år på grund av att 
folkhögskolorna fått 500 mkr mindre i anslag för 2023 än för 2022. 
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