
Medlemsinformation oktober 2017 

 
INSPIRATIONSBILDER 
Nu har vi samlat inspirationsbilder från Funkibators senaste verksamhet. Det här i syfte att berätta allmänt 
om olika satsningar och vad som händer. Scrolla genom och se allt som hänt/händer från stort och 
smått! www.funkibator.se/inspiration.html  
 
MEDLEMSMAGASIN 
Vi har påbörjat utgivningen av ett medlemsmagasin som alla föreningar i hela huset kan använda sig av. 
Funkibator är med i något som heter Nätverket SIP, så det här magasinet har vi döpt till SIP-nytt. Tidigare i 
somras gjorde vi ett nummer på prov som nu ligger ute i bilder på webben. Du kan även ladda ner det som 
PDF. www.funkibator.se/sipnytt.html  
 
NYTT AKTIVITETSKONCEPT - KVÄLL@SIP 
- Vi har startat med ett helt nytt aktivitetskoncept som vi kallar kväll@sip. Det arrangeras på alla torsdagar 
där vi har som öppet hus och drop in mellan 17:00-20:00. Under nästkommande torsdag arrangerar vi 18 
aktiviteter under denna tid och Funkibator står bakom många av dem. För att se vad som händer 
kommande torsdag så kikar man in på www.funkibator.se/justnu.html.  
 
STÖD FUNKIBATOR! 
- Vi söker aktivitetsvärdar som vill hjälpa till på kväll@sip på torsdagar 17-20. 
- Funkibator söker allmänt personer som vill komma med och ”volontära”! Det kan handla om att du 
erbjuder din tid eller kunskap. Vi har många olika aktiviteter och insatser där du säkert kan komma med och 
bidra. Hör av dig tillbaka om du vill stödja på det sättet! 
- Vi påbörjar nu informationsspridningen om erbjudandet att sätta in ekonomiska insatser i Funkibators 
kommande större fastighetsutveckling. I etapp ett investerar vi 5 Mkr i tillbyggnation, hiss, toaletter, 
installationsgolv med mera. I etapp två så investerar vi mycket mer i att bygga ett lika stort hus till jämte det 
befintliga! :) Här kommer ekonomiskt kapital i form av likviditet till nytta och det är där du kan sätta in 
insatser, i princip utan bindningstid, och få tillbaka en ränta om 3%! 
 
RIKSDAGSPOLITIKER OCH MINISTRAR 
Genom vår insats att skriva brev till alla 349 riksdagspolitiker har vi fått besök av flera riksdagspolitiker samt 
att vi har träffat både närings- och innovationsministern, Mikael Damberg och arbetsmarknadsministern, 
Ylva Johansson. Alltid kul att någon på en sådan högre nivå lyssnar till vad vi har att säga. 
 
FÖRENINGSSATSNING  
Funkibator har startat en större föreningssatsning i Växjö kommun där kommunens över 400 ideella 
föreningar kommer kontaktas och erbjudas inspiration, kunskap och våra erfarenheter. Med i erbjudandet 
finns studiebesök hos oss, föreläsning och prova-på-aktiviteter. 
 
UTLÅNING AV FRITIDSHJÄLPMEDEL 
Genom investering i egna fritidshjälpmedel och en donation från Region Kronoberg så har Funkibator nu en 
stor materialpark av många olika sorters fritidshjälpmedel. Dessa lånas ut till personer över hela Kronobergs 
län. Det handlar om cyklar, rullstolar, elstol, hygienstol, badstol och mycket mer! En katalog över utbudet 
håller på att produceras. 
 
BARNBÖCKER MED FUNKISTEMA 
Vill du bli delaktig i att göra barnböcker med funkistema? Du kanske skriver eller ritar? Kika in 
på www.prickenskompisar.se och anmäl ditt intresse! 
 
SIMULERAD FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Funkibator erbjuder nu prova-på-aktiviteter för grupper där det handlar om att simulera olika 
funktionsnedsättningar. Så här långt har vi utrustning så man kan prova rullstol, elstol, obalans genom 
vobbliga skor, synnedsättning genom fingerad optik, muskelsvaghet genom viktvästar, användande av käpp 
utan att kunna se. 
 
ARBETA HOS OCH MED FUNKIBATOR 
Vid det här laget har vi en rad erbjudanden till personer som vill komma med och arbeta i och med 
Funkibator. Vi har volontärsupplägg, utbildningspraktik för dig som studerar på universitet/folkhögskola, 
sysselsättning, alternativ skolgång för elever, arbetsträning via Arbetsförmedling, kursverksamhet för dig 
med aktivitetsersättning. Vad du än vill och önskar, så hör av dig om du vill komma med i något av vårt 
upplägg! Kontakta sofie.sjostrand@sip.se. 
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MEDLEMSKAP 
Du som är medlem har ett aktivt medlemskap till årsskiftet. Därefter behöver du registrera dig på nytt för 
2018 samt betala in 50 kr. Om du vill kan du göra det här redan nu, men var noggrann med att ange att det 
då gäller för 2018. Du regisserar medlemskapet på www.funkibator.se/bli-medlem.html.  
 
Hälsningar  
Funkibator 
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