En kunskapshöjande
och debattglad
vänbok
Den här boken är tillägnad Karl Grunewald på hans 90-årsdag. 23 författare, anhöriga och FUB-företrädare, journalister och
konstnärer, forskare, tjänstemän och arbetskamrater ger sin syn
på den utveckling som varit och den framtid som väntar oss.

En del relaterar till Karl som person och hans yrkesmässiga gärning
medan andra har anknytning till Karls intressen. Texternas olika
karaktär gör läsningen varierad. Personligt hållna skildringar varvas
med mer yrkesmässiga och vetenskapliga texter som kompletterar
varandra på ett berikande sätt.

En bok som alla som lever eller arbetar med personer med
intellektuell funktionsnedsättning kommer att ha glädje och
nytta av!
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