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Fikaträffar FFFFF
Bakgrund
I december 2014 började Funkibator med interna fikaträffar på fredagar för den egna personalen. Från
början var det bara några stycken som var med. Relativt snabbt blev det fler och fler som ville vara med.
Efter ett tag kom idén fram om att vi kanske skulle prova att bjuda in alla som ville vara med. Sagt och gjort
så började de allmänna fikaträffarna i februari 2015. FFFFF är en kul påhittad beteckning som står för
Funkibators FikaFraktion Firar fredag.

Datum, tid och plats
Fikahelgerna arrangeras vanligtvis fredagar kl 14:30 – 16:00. Platsen varieras mellan olika caféer i Växjö.
Vi väljer de caféer som har en bra tillgänglighet så att det fungerar med rullstol. Några exempelcaféer som
fungerar är Brokvists, Condeco, Skåres och Hennings. Ofta utannonseras plats på Facebook i Funkibators
grupp som finns här www.facebook.com/funkibator. Det finns också en SMS-lista man kan få be att
komma med i. Och även om det är fika det handlar om så kan det förekomma variationer så som grillning.

Vilka kan komma?
Alla som vill får komma! Man behöver inte vara medlem i Funkibator. Man behöver inte ha
funktionsnedsättning. Man behöver inte känna någon från början utan man blir välkomnad som ny och
presenterad för de som är där. Vi är inget tight gäng där alla känner alla utan det är en brokig skara av olika
personer vilket gör det spännande och intressant att vara med.

Vad är anledningen till dessa träffar?
Det är kul! Det är gott med fika! Det är trevligt och socialt! Det är svårt idag att komma med i nya sociala
sammanhang och man hamnar lätt hemma, isolerad framför sin dator. Det här är en möjlighet att kunna
komma med förutsättningslöst och få ett trevligt socialt avbrott under veckan. Det är en massa blandade
personer som kommer. Arbetande, studerande, pensionärer, arbetssökande, fritidsforskare, ungdomar,
med mera.

Vad kostar det?
Det här kostar inget mer än själva fikat. Sen kan det vara så att medlemmar i Funkibator förening får hela
eller del av fikat subventionerat. Det är något som kan variera baserat på om föreningen har pengar.

Mer information och intresseanmälan
Kontakta Funkibators kansli, 0470-223 42, info@funkibator.se.
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