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Axel Tayler är 8 år och bor med sin 
familj i Årsta söder om Stockholm. 
Familjen består av lillebror Bruno (20 
månader), mamma Sara och pappa 
David. Hela familjen är hemma när 
jag hälsar på en solig fredagsförmid-
dag. 

Axel sitter i sin saccosäck och tittar på 
Youtube på sin padda och berättar att han, 
förutom att titta på Youtube, brukar spela 
spel. Ett av spelen som han är lite förtjust  
i är Pettsson och Findus. Spelet handlar om 
att bygga ihop olika maskiner och Axel gör 
ett försök under tiden vi pratar. Han vi-
sar hur spelet fungerar och det verkar som 
att han gillar att klura. När han inte spelar 
spel tittar han gärna på barnprogram som 
Fåret Shaun och Paddington.     
Pappa David är från England där Axel 
också föddes och bodde sitt första år. När 
Axel var ett år flyttade familjen till Sverige 
och blev ett år senare medlemmar i RBU 
Stockholm. Sedan start har Axel varit med 
på en hel del aktiviteter. Axel tycker om 
både sport och kultur och har besökt en 
hel del muséer med RBU Stockholm. Den 
senaste aktiviteten som Axel deltog på var 
segling som arrangerades tillsammans med 
Skota hem i maj. Axel uttrycker med hela 
kroppen hur mycket han tyckte om det 
och säger att han älskar att åka båt oavsett 
vilken typ av båt det handlar om. 

När Axel är ledig från skolan tycker han 
bäst om att vara utomhus om vädret tillå-
ter. Då vill han gärna cykla, gunga och åka 
rutschkana. Axel har alltid haft ett stort  
rörelsebehov och gillar att busa mycket. 
Och när han har fått röra på sig så väljer 
Axel gärna att mysa med en bok eller pad-
da i soffan och bara vara. Ibland kommer 
lillebror Bruno och busar med Axel och 
oftast tycker han det är härligt. 

Axel har många intressen och den främsta 
är nog tivolibesök. Bara i år har familjen 
besökt minst fyra olika tivoli. Axels favo-
rit-åkattraktion på Gröna Lund är Lyktan 
(fritt fall) och Bergochdalbanan. Varannan 
lördag rider Axel i Järna, söder om Stock-
holm, på en vit häst som heter Anisett. En 
gång i veckan simmar Axel med Halliwick* 
Simklubben Ankan där även föräldrarna är 
aktiva. På vintern brukar hela familjen åka 
till friluftsområdet i Lida för att åka pulka, 
skridskokälke och grilla korv.     

Det är inte svårt att förstå var Axel har fått 
sin energi ifrån, hela familjen verkar vara 
väldigt aktiv och tycker om att testa nya 
saker. Framöver är Axel sugen på att följa 
med RBU Stockholm till Åre på skidvecka 
tillsammans med ett tiotal andra medlems-
familjer.

Farmor, farfar och fastrar med familj bor 
i Suffolk och Bath i England så då och då 
åker familjen dit och hälsar på. När Axel 
saknar dem för mycket så brukar han prata 
med dem via Facetime. Axel är tvåspråkig 
i svenska och engelska och hemma pratar 
hans pappa alltid engelska med honom. 
När Axel använder sin kommunikations-
padda växlar han mellan svenska och eng-
elska.

Innan jag går berättar familjen att de un-
der helgen, som är en av sommarens sista, 
funderar på att åka och bada i utomhus-
badet i Sköndal. Där finns en uppvärmd 
utomhusbassäng som håller 32 grader och 
som är väldigt behaglig för Axel att bada i.  
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*Halliwick är en simklubb där medlemmarna själva styr 
upp och planerar verksamheten på ideell basis. Halliwick 

finns på fl a olika platser i Stockholmsområdet.

innehåll

Meya trivs i skolan
4

Sommarveckan i Herrfallet 
8

Utsikts krönikörer
12 

Stopp min kropp
14

Nicole Blomgren går  
sin egen väg 

16

Sveriges första  
tillgängliga Skate- och  

parkourpark invigd 
22 

På gång 
i RBU 

24
 

Kåseri 
28

Fåret Shaun och Paddington.    

Pappa David är från England där Axel 
också föddes och bodde sitt första år. När 
Axel var ett år flyttade familjen till Sverige 
och blev ett år senare medlemmar i RBU 
Stockholm. Sedan start har Axel varit med 
på en hel del aktiviteter. Axel tycker om 
både sport och kultur och har besökt en 
hel del muséer med RBU Stockholm. Den 
senaste aktiviteten som Axel deltog på var 
segling som arrangerades tillsammans med 
Skota hem i maj. Axel uttrycker med hela 
kroppen hur mycket han tyckte om det 
och säger att han älskar att åka båt oavsett 
vilken typ av båt det handlar om. 

När Axel är ledig från skolan tycker han 
bäst om att vara utomhus om vädret tillå
ter. Då vill han gärna cykla, gunga och åka 
rutschkana. Axel har alltid haft ett stort 
rörelsebehov och gillar att busa mycket. 
Och när han har fått röra på sig så väljer 
Axel gärna att mysa med en bok eller pad
da i soffan och bara vara. Ibland kommer 
lillebror Bruno och busar med Axel och 
oftast tycker han det är härligt. 

Namn: Axel Tayler  
Ålder: 8 år 
Familj: Mamma Sara, pappa  
David och lillebror Bruno snart 2 år
Bor: Årsta söder om Stockholm 
Skola: Jorielskolan i Långbro   
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