Till FUB SÖDERMANLANDS LÄNSFÖRBUND och FÖRENINGEN AUTISM
Tina Kempe och Solveigh Lagerbäck
Först vill jag tacka för brev från den 19 oktober 2001. Det gav mig anledning att sätta mig in i
hur läsombuden arbetar inom våra dotterbolag i Gnesta och Trosa.
Jag vill ge en kort redogörelse för hur det ser ut idag och vad vi planerar för framtiden.
Efter att verksamhetscheferna i Gnesta, Åse-Marie Carlén och Joakim Holmström och
Marianne Fredriksson i Trosa tagit del av ert brev kan jag berätta följande:
På Platåvägen Omsorger läser man varje lördag och söndag enskilt eller i grupp. Där är Vanja
Habbe och Ann Carlsson ansvariga läsombud.
På Fjällgatan Omsorger kommer man under Marie Bergmans ledning att sätta igång med att
läsa på söndagar till att börja med. Här bör man också komma igång i den andra boendegruppen snarast.
På Industri och Hantverk i Gnesta svarade man inte på enkäten förra hösten. Den person som
var ansvarigt läsombud avled hastigt och det tog tid innan en efterträdare utsågs. Där är
Karin Karlberg läsombud. Hon läser flera gånger i veckan i en seniorgrupp. Varje torsdag är
det en läsecirkel i Vuxenskolans regi där det är åtta deltagare. Man prenumererar på
” 8 sidor ” och den läses flitigt i flera grupper.
Varje dag läser man lokaltidningen för de arbetstagare som vill vara med. Karin Karlberg
åker också på de träffar som ordnas för läsombuden.
Marianne Fredriksson som är verksamhetschef i Trosa säger att detta med läsning i gruppen
där har stått på undantag för andra prioriteringar. Detta kommer Marianne F. att ta itu med på
nyåret.
Bellstasund Omsorger har initierat att i vår intern utbildning ”Kunskapskällan” som har
föreläsningar och temadagar för gruppledare och vårdare varje månad, att i det sammanhanget
ta upp ämnet ”Lättlästa böcker” under vårterminen 2002. Detta för att få fler i
personalgrupperna att engagera sig i arbete med lättlästa böcker. Vi har en person anställd i ett
av våra dotterbolag i Vallentuna, som är engagerad som föreläsare ute i landet om Lättlästa
böcker. Hon kommer att leda detta arbete.
Jag kommer också att föreslå ett möte med arbetsgruppen i Gnesta under nästa vår.
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