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RBU
PROFILEN
Namn: Liv Södergren
Ålder: 13 år
Familj: Mamma Gunilla, pappa Erik
och lillebror Tor, snart 12 år.
Bor: Värmdö
Skola: Kullsvedsskolan
Fritidsintressen: Musik, film, fart och
ridning.

Liv är en tjej som är busig och skrattar
mycket och för mig ser det ut som hon
dansar fram i sin rullstol då armarna
ofta svänger i en härlig rytm. Det får
mig alltid på glatt humör.
Hon har precis fyllt 13 år och bor på
Värmdö utanför Stockholm, växelvis
hos sin mamma och pappa och med
lillebror Tor som snart ska fylla 12.
Assistent Fabian har varit med Liv i
över sju år och är mer som en extra
bror.
Liv tycker om att umgås med familjen,
att busa med världens bästa brorsa och
ha filmkvällar tillsammans. Livs favoritfilm är för tillfället Frost. Lillebror tycker om Star Wars, DC (Disney
comics), Marvel och fantasyfilmer och
att spela så de får kompromissa ibland.
Liv går på Kullsvedsskolan på Värmdö som har elever upp till åk 9. Favoritämnena är hemkunskap och slöjd.
Det har funkat bra att gå i skolan trots
corona. Liv har varit mycket mindre
förkyld och snorig än vanliga vintrar.
Den här sommaren har Liv och
familjen hunnit med två läger genom RBU och att hälsa på släkten i
Göteborg. Favoritställena i Göteborg
är Universeum och Världskulturmuseet, som ligger precis vägg i vägg med
varandra. Det är två ställen som Liv
aldrig får nog av. Där finns alltid nya
saker att uppleva och upptäcka. I sommar blev det dock inget besök där men
det blev istället andra små utflykter
utomhus.

På Herrfallet var sångstunderna på
förmiddagarna höjdpunkten. Assistent Fabian spelade gitarr och de andra kompisarna var med. Särskilt mysigt var det att Hannes var där också,
en kille som Liv lärde känna på Herrfallet och har kommit lite extra nära.
De träffas ibland även när de inte är
på läger.
Musik är ett stort intresse och får alltid
Liv på gott humör. Förra året gick
Liv på Kullsvedskolans kör och tog
också privatlektioner i musik vilket
hon fortsätter med även i höst.
I år var det första gången RBU erbjöd
ett ridläger och jag som arrangör var
extra glad när Liv med familj anmälde
sig. Det är alltid skönt att någon man
känner och tycker om följer med, men
också lite nervöst ifall det inte skulle
bli bra. Men jag behövde inte oroa
mig. Både Liv och lillebror Tor var
som gjorda för hästlivet och mamma
Gunilla, pappa Erik och assistent Fabian kom också upp på hästryggarna.
Det syntes tydligt hur härligt och
spännande Liv tyckte att det var att
hänga i stallet och lära sig borsta och
se hur hästarna hade det. Liv red varje
dag på en fin liten häst som hette
Sloggi och hon provade att rida både
med sadel och barbacka och tillsammans med pappa Erik på en jättestor
häst. Barbacka kändes allra bäst och
roligast var att trava. Liv tycker om
när det går undan men det kan bli lite
skumpigt och då är det skönt att ta en
kort paus i rullen innan man sitter upp
igen och sätter fart.
Det gick inte att ta miste på Livs stolthet när hon på avslutningen fick ta
emot sitt diplom, sin gyllene hovkrats
och medalj. Förhoppningsvis kommer
Liv att hitta en mysig häst och ett bra
stall och fortsätta rida under hösten.
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