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Nya!

För varje dag som går utvecklas och 
växer SCUF och vår verksamhet mer och 
mer. Under 2010 ska vi dra igång flera 
stora och viktiga projekt än någonsin 
tidigare. Det största är kanske Scufferiet! 
Äntligen blir drömmen verklighet. Många 
med mig har kämpat för att vi ska kunna 
öppna ett helt tillgängligt café och bageri 
för våra medlemmar. 
   Scufferiet kommer att erbjuda läck-
erheter som du inte har möjlighet att 
smaka på någon annanstans och vara 
en mötesplats för alla medlemmar. Såväl 
region SBV som SCUF nationellt kommer 
att anordna aktiviteter i de nya lokalerna.  
Exempelvis utbildningar, barnkalas, test 
av nya produkter och mycket mer. För 
att kunna behålla Scufferiet och ha de 
förmånliga priser vi önskar, krävs det 
att ni som medlemmar kommer dit och 
nyttjar det som erbjuds. 

Ett annat viktigt projekt är ”SCUF 
för mångfald”. Medlemsbasen är idag 
mycket homogen, SCUF:s medlemmar 
kommer i första hand från svenska 
medelklassfamiljer. Tillexempel finns 
i vårt register 86 Lisa och ingen 
Mohammed, trots att Mohammed är 
bland de hundra vanligaste namnen i 
Sverige idag. 
   ”SCUF för mångfald” är till stor del 
finansierat av Allmänna Arvsfonden och 
syftar till att göra SCUF mer öppet för 
alla oavsett kön, ålder, inkomst, religion, 
etnicitet, sexuell läggning, funktionsned-
sättning och så vidare. 

   En annan nyhet är att vi äntligen i 
samarbete med SCF kan erbjuda ett 
familjeläger. Familjeläger är mycket 
poplära i vår systerorganisation NCFU 
i Norge och har länge varit mycket 
efterfrågat av både våra och SCF:s 
medlemmar. 
   Nyligen, nu i januari genomförde 
SCUF, trots polarkyla, ett mycket lyckat 
skidläger i Åre. Nästan sjuttio ungdomar 
fick chansen att för ett mycket förmånligt 
pris både äta trygg mat och åka skidor 
eller snowboard. 

På forskningssidan har SCUF påbörjat 
ett samarbete med kostekonomstudenter 
i Uppsala som under våren kommer att 
undersöka kvaliteten på specialmaten i 
skolan i stockholmsområdet. 
   Som högste beslutande tjänsteman 
med personalansvar är jag mycket stolt 
över att kunna presentera flera nya och 
mycket duktiga medarbetare på SCUF:s 
kansli. Ni är alltid välkomna att kontakta 
oss, inga frågor är för dumma att ställa.
   Under slutet på våren kommer SCUF 
också anställa två telefonkommu-
nikatörer som kommer ha till uppgift att 
kontakta alla SCF-medlemmar mellan 
7-25 år som ännu inte är medlemmar i 
SCUF. Det finns tyvärr många som inte är 
medlemmar och SCUF:s styrelse vill vara 
säkra på att de vet vad de går miste om 
och ta reda på om det finns en anledning 
till att de inte är medlemmar. För oss är 
det viktigt att alla känner sig välkomna!  

Patrik Säker
generalsekreterare 

En lovande framtid
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Nu jobbar så här många på SCUF:s kansli
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Var med och förbättra 
SCUF:s mångfald!
Med hjälp av pengar från Allmänna 
Arvsfonden ska nu SCUF göra en stor 
tvåårig satsning på att öka mångfalden. 
   Nu ska en grupp bildas med 
medlemmar som ska vara med och 
bestämma projektets utformning. Är du 
intresserad av att sitta i denna grupp 
hör du av dig till projektledare Hannah 
Wiklund: hannah@scuf.se eller 0707-61 
91 62. Läs mer på www.scuf.se. 

Häng med Kakmonstret!
Alla barn har rätt till kakor. 
Det tycker Kakmonstret 
som letar efter tillgängliga 
caféer i olika städer. Häng 
med honom i Skövde 1 april, 
Luleå 8 april och Umeå 9 
april. Anmäl dig till Rebecka: 
rebecka@scuf.se eller 0702-29 96 71.

Nyheter i webshopen!
Nu finns det affischer, foldrar, pins och 
klistermärken att beställa i webshopen 
på www.scuf.se. Materialet är perfekt 
om ni vill göra reklam 
för SCUF på din skola 
eller arbetsplats. Det 
finns även nya kläder 
som förkläde och 
T-shirt att köpa. 

Magazinet frågar
Mikael Hedenqvist professor på 
KTH, stämmer det att gluten används  i 
plast?  
   – Det forskas på möjligheter att 
använda gluten som plast. Det återstår 
dock en del forskning innan man kan 
använda den som plast, bland annat 
måste ju intoleransdelen testas. Man 
kan tänka säg scenarior med gluten 
som mittskikt i flerskiktsmaterial.

Påverka SCUF:s framtid!
Som medlem har du rätt att bestämma vad 
SCUF ska göra och tycka. Därför bjuds du 
in till förbundsårsmötet och månfaldskon-
ferens den 14-16 maj i Stockholm.
   Träffa medlemmar från hela landet, fira 
allt bra med SCUF och delta i spännande 
diskussioner och workshops.
   Så vad väntar du på? Anmäl dig idag till 
din region innan platserna tar slut!

Familjeläger 4-7 augusti

SCUF organiserar i år med SCF ett 
familjeläger den 4-7 augusti. Då kan ni 
under avslappnade former lära känna 
SCUF och SCF. Utbyta erfarenheter 
med andra familjer. Bli bortskämda 
med lagad mat och känna er trygga 
med att vara i solen med familjen i 
stället för att vara i köket. 
   Men om du mot förmodan skulle 
sakna köket finns det seminarier och 

mat- och bakkurs du kan ägna dig åt 
medans barnvakter underhåller dina 
barn med roliga lekar, häftiga aktiviteter 
och smarriga godsaker. 
   Familjelägret är på Bockaberg i Floda 
utanför Göteborg. Lägeravgiften är 1500 
för vuxna och 1200 för barn. Anmäl dig 
till Rebecka på 08-56 27 81 01, 0702-29 
96 71 eller maila rebecka@scuf.se 
senast 30 april. Välkomna!

Nu kan hela familjen åka på läger! Det blir aktiviter för alla 
åldrar och god mat. Ta vara på denna unika möjlighet.  

Barn- & ungdomsläger 7-11 augusti
Missa inte sommarens höjdpunkt! Under fem fantastiska 
dagar får du träffa många nya kompisar från hela landet, 
njuta av underbar god mat som alla andra och vara med 
om väldigt roliga och spännande aktiviteter. 

Vi på SCUF har bokat sol och röda 
stugor i Bockaberg i Floda utanför 
Göteborg den 7-11 augusti och räknar 
med att du kommer. Så se till så att en 
av platserna blir din! 
   Vad sägs om pannkakor, tårtor, kakor 
och bullar? Och att få äta mat från 
olika kulturer som indiskt med chapati, 
mexikanskt med burrito och italiensk 
lasagne, pizza och tiramisu? 
   Visst längtar du efter allt som hör 
läger till, som spökvandring, bad, 
lägerbål, utflykt i Göteborg, kanoting, 
och spännande tävlingar? 

   Barnlägret är för alla som är 7-13 år. 
Och ungdomslägret är för alla 14-17 
åringar. Lägeravgiften är enbart 1500 
kronor. I det ingår boende, mat och alla 
aktiviteter. De olika lägren har sina egna 
aktiviteter. Barnen bor i ett hus med sina 
ledare och ungdomarna har sitt eget 
boende och sina egna ledare. 
   Vårt coola Kakmonster kommer att 
vara där – det här måste du vara med 
om! Anmäl dig till Rebecka 08-56 27 81 01
, 0702-29 96 71 eller maila rebecka@
scuf.se senast 30 april. Vi ses!   

Matfestival 7 augusti
Alla är välkomna till denna fantastiska dag! I år slår vi på 
stort med en matfestival i anslutning till våra tre läger. 
Under matfestivalen blir det:  
- workshops med dietister, bak- och 
matfantaster och producenter  
- marknad med smakprover och 
försäljning 
- aktiviteter som pristävling, pajkast-
ning, teater och kanoting. 

   Speciellt hoppas vi på mycket hembakt 
och mat från olika kulturer. Så alla som 
vill bidra till en minnesvärd festival får 
gärna kontakta Rebecka 08-56 27 81 01, 
0702-29 96 71 eller maila rebecka@scuf.
se. I nästa Magazinet släpper vi hela 
programmet för festivalen.     

Nyhet! 

Nyhet! 
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Invigning av 
Äntligen ska bandet klippas och Scufferiet invigas. Som 
vi har väntat på vårt alldeles egna gluten- och laktosfria 
café. Den 27 mars invigs Scufferiet! Varmt välkommen!

Väntan är över. Den 17 mars öppnar vi 
Scufferiet café och bageri. Som medlem 
är du då extra välkommen att ta del av det 
gluten- och laktosfria utbudet. Speciellt 
vill vi att du delar invigningsdagen den 27 
mars med oss. 
   Invigningen pågår mellan kl.10.00 och 
18.00 och bandet klipps kl. 13.00. OSA 
gärna på Invigningseventet på Facebook 
att du kommer. Självklart är hela familjen 
och alla vännerna lika välkomna som du! 
   
En person som nu jobbar extra hårt med 
caféet är Sarah Nilsson som är Scuffer-
iets caféföreståndare. Det är mycket att 
förbereda och ordna till. Ett utbud för 
lunch och fika ska tas fram, och caféet ska 
inredas och marknadsföras.  
   Sarah Nilsson har en gedigen utbildning 
för uppgiften. 
   – Jag har läst kostvetar-
programmet och två år 
på dietistprogrammet på 
Umeå universitet, berättar 
hon.  
   Själv har hon inga 
intoleranser eller allergier 
men hon har skrivit en 
uppsats om födoäm-
nesöverkänslighet. 
   – Då förstod jag att 
det fanns ett stort behov av ett tillgän-
gligt café. Speciellt för ungdomar är fika 
viktigt socialt. Jag hoppas att vårt café ska 

Vi bjuder på bulle!
Vid köp av valfri dryck bjuder vi på en bulle. 
Kupong ska då lämnas ifylld i kassan. 

Erbjudandet gäller endast en gång per person och kan inte kombineras med 
andra erbjudanden. Erbjudandet gäller t o m 2010-08-31 så långt bullarna räcker. 
Erbjudandet gäller endast utvalda drycker.

Värdecheck till medlemmar i SCUF och SCF

Klipp ut och lämna in i kassan                                   Klipp ut och lämna in i kassan                                Klipp ut och lämna in i kassan

Familjeläger 4-7 augusti

minska utanförskapet som många 
känner. På Scufferiet ska man kunna 
vara som alla andra. Det känns jätte-
roligt att vara med och bidra till det. 

Scufferiet blir Stockholms första 
gluten- och laktosfria café, en 
mötesplats för medlemmar och en 
förebild för andra caféer. I anslut-
ning till caféet finns nu också 
SCUF:s kansli. I de nya lokalerna 
kommer många aktiviteter att anor-
dnas, så håll utkik på www.scuf.
se. Där kan du också läsa allt om 
invigningen och Scufferiet. 

Hitta till Scufferiet:
Adressen är Hagalundsgatan 21, 169 66 Solna. 
Ring gärna om ni inte hittar: 08-730 10 77.

Barn- & ungdomsläger 7-11 augusti
Missa inte sommarens höjdpunkt! Under fem fantastiska 
dagar får du träffa många nya kompisar från hela landet, 
njuta av underbar god mat som alla andra och vara med 
om väldigt roliga och spännande aktiviteter. 

Vi på SCUF har bokat sol och röda 
stugor i Bockaberg i Floda utanför 
Göteborg den 7-11 augusti och räknar 
med att du kommer. Så se till så att en 
av platserna blir din! 
   Vad sägs om pannkakor, tårtor, kakor 
och bullar? Och att få äta mat från 
olika kulturer som indiskt med chapati, 
mexikanskt med burrito och italiensk 
lasagne, pizza och tiramisu? 
   Visst längtar du efter allt som hör 
läger till, som spökvandring, bad, 
lägerbål, utflykt i Göteborg, kanoting, 
och spännande tävlingar? 

   Barnlägret är för alla som är 7-13 år. 
Och ungdomslägret är för alla 14-17 
åringar. Lägeravgiften är enbart 1500 
kronor. I det ingår boende, mat och alla 
aktiviteter. De olika lägren har sina egna 
aktiviteter. Barnen bor i ett hus med sina 
ledare och ungdomarna har sitt eget 
boende och sina egna ledare. 
   Vårt coola Kakmonster kommer att 
vara där – det här måste du vara med 
om! Anmäl dig till Rebecka 08-56 27 81 01
, 0702-29 96 71 eller maila rebecka@
scuf.se senast 30 april. Vi ses!   

Matfestival 7 augusti
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SCUF anmäler SJ 
för diskriminering
SCUF har tidigare uppmärksammat 
försämringen av utbudet på SJ:s tåg. 
Många medlemmar upplever att det 
gluten- och laktosfria utbudet har 
försämrats på senare år och att det 
inte är acceptabelt. Därför anmäler 
nu SCUF SJ till Diskrimineringsom-
budsmannen (DO). Anmälan gäller 
resan från Åre till Stockholm som ett 
femtiotal medlemmar var med om. 
Samtliga kände sig diskiminerade över 

Jag känner frustrationen välla upp 
inom mig. Jag känner mig arg och ledsen 
över att bli nonchalerad och över att de 
inte förstår mig. Det är onsdag och som 
vanligt vill jag gå på min förenings ons-
dagsmiddag.  Varje vecka i en liten lokal 
i Stockholm bjuder föreningen medlem-
marna på mat och det brukar vara riktigt 
trevligt. De dagar jag kan 
äta där vill säga. 
   ”Men om ingen har lust 
att berätta vad matplanen 
är så kan ni glömma att 
jag kommer dit!” Arg och 
ledsen. Det är samma sak 
varje vecka. Jag måste 
börja redan på måndagen 
att tjata om att man ska bestämma vilken 
mat det blir, så jag kan underlätta för 
dem genom att hjälpa till. Ta med mig 
egen glutenfri pasta, tipsa om vilken pytt 
i panna som inte innehåller ströbröd. 
   Men ingen vill bestämma vad som ska 
serveras och jag känner mig oönskad 
och besvärlig. Jag är trött på  att min glu-
tenintolerans stjäl fokus från den person 
jag egentligen är, en glad tjej som brukar 
vara lätt att ha att göra med.

Mitt i all min frustration förstår jag 
vad det är som händer. Det jag håller på 
att utsättas för är indirekt diskriminering. 
Genom att inte planera och öka tillgän-
gligheten för mig blir jag ett problem i 
mina och deras ögon. Jag är handikap-

pad och deras brist på förståelse blir 
som en mur omöjlig för mig att tränga 
igenom. Jag måste göra något.  
   Jag bestämmer mig för att åka dit 
och på tunnelbanan skriver jag ihop en 
matsedel för månader framöver. Listan 
tas emot med glädje av föreningen. Det 
är egentligen inte alls av ondska eller 

ovilja de inte planerar, det 
handlar egentligen bara 
om bristande struktur. Jag 
ställer mig ändå frågan: är 
detta mitt ansvar eller är 
det deras ansvar att göra 
onsdagarna tillgängliga för 
mig?
   

Gluten- och laktosintolerans är 
ett handikapp. Jag inser det när jag möter 
okunskap, bristande rutiner eller felande 
innehållsförteckningar. När jag möts av 
ett ”Nej tyvärr, vi har ingenting som är 
glutenfritt.” eller ett ”Oj, vad jobbigt det 
måste vara för dig!”. 
   Vi måste utbilda vår omvärld för att 
passa in, när det egentligen borde vara 
omvärldens intresse att vi kan vara 
med. För vi är fantastiska individer som 
har mer att erbjuda än bara en fånig 
matsedel. Vi kan prata om annat än vilka 
mjölsorter vi inte tål eller vilken laktosfri 
mjölk som är godast. 
   Så, stå på dig. Du är inte besvärlig. Du 
är grym!  

Rebecka Prentell

Utanför middagen

att utbudet av gluten- och laktosfritt 
var så dåligt, näst intill obefintligt. Det 
gick varken att fika eller äta lunch. 
   Som vi skrivit tidigare i Magazinet 
har SCUF blivit lovade av SJ att det 
ska finnas gluten- och laktosfritt på 
varje avgång. SJ skulle även införa 
ett system för förbeställning av 
smörgåsar och förbättra sin informa-
tion till resenärer om utbudet. 
   

Du kan också anmäla!
Om du själv upplever dig diskrimin-
erad kan du också göra en anmälan 
till DO. På http://do.se/Diskriminerad/
Andra-samhallsomraden/Hur-anmal-
er-jag/ hittar du anmälningsblanketten 
till höger. Hör av gärna dig till SCUF:s 
kansli om du behöver hjälp.    

   

Sura miner i SJ:s bistro. 

“Är det mitt eller 
deras ansvar att 
göra onsdagar-
na tillgängliga?”

Namn:

Ålder:

Bostadsort:    Län:

Jag vill gärna ha mer information om SCUF. 
E-post:

Medlem i SCUF: JA  NEJ  

Medlem i SCF:  JA  NEJ

Jag är medlem i SCF och vill även vara medlem i SCUF:  JA


