
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

FDUV:s EXTRA månadsbrev | 3.4 2020 

FDUV ställer in utbildningar och gruppverksamhet fram 

till 31maj 2020 – erbjuder stöd digitalt och per telefon 

Regeringen har beslutat att förlänga undantagstillståndet på grund av coronakrisen 
fram till den 13 maj. FDUV har tidigare ställt in verksamhet fram till den 14 april och 
har nu beslutat att ställa in alla utbildningar och annan gruppverksamhet där man 
träffas fysiskt fram till den 31 maj. Vi kontaktar berörda parter om evenemang och 
möten som ställs in eller som flyttar till nätet. 

Eftersom en stor del av FDUV:s medlemskår hör till riskgruppen rekommenderar vi att 
de lokala DUV-föreningarna och Steg för Steg också inhiberar sin fritids- och 
gruppverksamhet fram till den 31 maj. Vi uppmuntrar samtidigt föreningarna att hitta 
nya sätt att stöda sina medlemmar på och till exempel utreda om en del av 
verksamheten kan skötas genom träffar på internet eller per telefon. FDUV:s personal 
bistår gärna med tips och idéer. 

FDUV följer noga med hur bekämpningen av coronaepidemin framskrider, politiska 
beslut och myndigheternas anvisningar och uppdaterar informationen och regelverken 
vid behov. 

Se mera information på vår webb:   https://fduv.fi/sv/start/article-112644-72969-fduv-
staller-in-gruppverksamhet-fram-till-den-31-maj 

Vid frågor, vänligen kontakta FDUV:s verksamhetsledare Lisbeth Hemgård, tfn. 040 
526 43 6, e-post lisbeth.hemgard@fduv.fi. 

 

Såhär stöder vi er under coronakrisen 
Behovet av stöd, sällskap och information har inte minskat i och med coronakrisen – 
snarare tvärtom. FDUV stöder personer med intellektuell funktionsnedsättning och 
deras familjer också i dessa utmanande tider. På vår web uppdaterar vi kontinuerligt 
informationen om vilket stöd vi erbjuder: 
https://fduv.fi/sv/start/article-112644-72846-sa-har-stoder-vi-er-i-coronakrisen 
 

Lättläst information om coronaviruset 

Vi uppdaterar regelbundet informationen om coronaviruset på vår webb: 

Lättläst information om coronaviruset: https://fduv.fi/lattlast/lattlast_nyheter/article-
130373-72617-lattlast-om-coronaviruset 
Lättlästa nyheter i LL-Bladet  (webb): https://ll-bladet.fi/ 
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Evenemang: 

Nätcafé för anhöriga måndagar kl. 18-19.30 
Vi ordnar kamratstödsträffar för anhöriga på internet måndagar kl. 18–19.30. Se 
mer information och anmälningsinstruktioner i vår webbkalender:  
https://fduv.fi/sv/start/view-112645-86525 

 

Nätcafé för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning varje dag kl. 15 
Steg för Steg ordnar träffar på internet för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Nätcaféet är öppet hela tiden så det är bara att gå in och se om 
någon annan är inloggad just då. Varje vardag kl. 15 ordnas en ledd nätverksträff. 

Här hittar du mera information https://www.stegforsteg.fi/pasvenska/start/article-
148081-72864-steg-for-stegs-natcaf-ar-oppet-hela-tiden 
 

Vi påminner också om 

förberedelser inför 

förbundskongressen  

Den 23–25 oktober 2020 är det dags för FDUV:s 
förbundskongress på Åland. Alla DUV-medlemmar och medlemmar i Steg för Steg är 
välkomna med på kongressen. Även familjer får gärna delta, barnvakt ordnas vid 
behov. 

Anmälan till själva kongressen öppnar i maj, men redan nu lönar det sig att 
preliminärboka resor och hotell.  Under våren ska också eventuella motioner skickas in. 

Mer info på om kongressen inklusive program och priser hittar du på 
www.fduv.fi/kongress. 

 

Skriv motioner till förbundskongressen  
Om en medlemsförening vill ta upp ett ärende till behandling under 
förbundskongressen, ska ärendet skickas skriftligen till förbundsstyrelsen inom maj 
månad. Skicka motionen till: 

Förbundsstyrelsen för FDUV 

Lisbeth Hemgård 

Nordenskiöldsgatan 18 A 
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00250 Helsingfors 

 

eller till lisbeth.hemgard@fduv.fi 

 

Boka transport till och från Åland  
Föreningarna bokar för sina medlemmar båtresorna till och från förbundskongressen.  

Vi rekommenderar följande turer med Viking Line: 

• fredag 23.10 avgång från Åbo kl. 8.45, ankomst till Mariehamn kl. 14.10. 

• söndag 25.10 avgång från Mariehamn kl.14.25, ankomst till Åbo kl. 19.50. 

Föreningarna rekommenderas att ta kontakt med Viking Line så fort som möjligt för 
att säkerställa att alla ryms med. Det går exempelvis bra att preliminärboka en kvot för 
föreningen.  

Gå till Viking Lines webbplats  

För att ta sig till Åbo hamn koordinerar FDUV busstransport från Österbotten. 
Nylänningarna uppmanas ta tåget. Vi informerar mera om busstransporten på hösten. 

Boka hotell 
Vi rekommenderar övernattning i samband med kongressen på Park Alandia Hotell. 
FDUV har reserverat en kvot för förbundskongressens deltagare, men föreningarna 
bokar själva rum för sina medlemmar.  

Det lönar sig att boka hotell preliminärt så fort som möjligt. Namnlista med vilka 
gäster som bor tillsammans i respektive typ av rum behöver hotellet senast en månad 
före ankomst. 

Priser 

• Enkelrum: 90 €/rum/natt  

• Dubbelrum: 95 €/rum/natt  

• Extrabädd, vuxen: 35 €/natt  

• Combi, i anslutning till ett dubbelrum: 58 €/natt 

Bokning  

Föreningar ska skicka sina hotellbokningar till info@parkalandia.com med information 
om antalet rum och antal personer per rum. Uppge bokningskod ”FDUV” och er 
faktureringsadress. För frågor och information kan ni kontakta hotellet även per 
telefon på 018 14 130. 

Läs mer om Park på hotellets webbplats 

http://www.vikingline.fi/sv-fi/
https://www.parkalandia.com/sv

