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Victorias muskler är lite svaga 
och hon är inte lika snabb som 
sina kompisar. Hon har en ma-
nuell rullstol, en elrullstol som 

hon övningskör med och orto-
ser som hjälpmedel. I inom-
husmiljö hemma och på för-
skolan klarar hon sig ofta utan 
hjälp, men på utflykt använder 
hon sin manuella rullstol. Hon 
har ont i kroppen ibland och 
blir lätt trött så familjen pusslar 
för att spara och portionera 
Victorias krafter.

– När jag blir stor vill jag bli 
frisör eller jobba med smink. 
Jag är bra på att sminka andra 
berättar Victoria.

MAMMA CHARLOTTA nickar in-
stämmande och berättar att 
dottern har estetiskt sinne.

Hon har öga för vackra sa-
ker, kläder och blommor. Hon 
vet vad som passar ihop och vill 
ha fint omkring sig.

Hon beskriver Victoria som 
kreativ och kärleksfull. Hon är positivt 
nyfiken och kommer ofta på roliga saker 
att göra. Hon pysslar, spelar spel och 
leker mycket. En aktiv tjej. Samtidigt har 
hon tålamod, är omtänksam och bryr sig 
mycket om andra. 

Att Victoria inte är lika snabb eller 
stark som kompisarna är inget som hin-
drar henne att göra det hon vill. Allt är 
möjligt och inget stoppar den här sprud-
lande och utåtriktade sexåringen. ●
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 J ag vill alltid vara cool. 
Det är när man gör sig 
fin i håret och har på sig 

sina finaste kläder.
Orden kommer från sexåri-

ga Victoria som lever som hon 
lär. Hon har svarta lackskor, 
rosa klänning och en svart 
blank jacka på sig och i det 
långa håret har hon ett diadem 
med pärlor. Även hennes rum 
är fint och hon visar med stolt-
het upp det. Hon tar fram en 
pokal som hon fått på Frame 
fotboll som hon nyligen börjat 
träna i Täby. Victoria visar att 
man håller i en ”frame” på hjul, 
går eller springer så fort man 
kan och sparkar bollen precis 
som i vanlig fotboll. 

– Jag har redan gjort två 
mål, eller kanske tre, berättar 
hon stolt med pokalen i sin 
hand.

ATT VICTORIA ÄR en aktiv tjej 
blir snabbt uppenbart. Frame 
fotboll är inte det enda som står på hen-
nes agenda efter förskolan. På måndagar 
rider hon med habiliteringen i Vällingby 
ridhus och på onsdagar sjunger hon i 
kör i Västerledskyrkan. Förra året var 
hon med på RBU Stockholms segling i 
Saltsjöbaden där hon testade att segla i 
jolle. I sommar vill hon åka med på RBU 
Stockholms ridläger och Victorias mam-
ma skjuter in att RBU:s skidvecka i Åre 
också står på Victoria och familjens 
önskelista. 

En kreativ och kärleksfull tjej
RBU:s kommuni-
katör tipsar om 
hur ni når ut

Emmas podd lär 
lyssnarna om 
funkisvärlden

Vi minns Anita 
Gustafsson

Så jobbar vi med 
påverkansfrågor

Vi inspireras av 
Wilma Axelsson 

Fyll skärmarna 
med kultur!

Alla spelar rull-
stolsbasket på 
sina villkor

Negar opinions-
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Instagramkonto

Kul spel – eller 
grov funkofobi?
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Victoria 
Gylche
Ålder: 6 år. 
Familj: Systrarna 
Lovisa 8 år och 
Rebecca 9 månader, 
mamma Charlotta 
och pappa Christian. 
Bor: I Bromma. 
Skola: Går på för-
skola men börjar i 
Smedsslättsskolan 
efter sommaren.
Intressen: Pyssla 
och titta på tv. 
Bäst på: Att sminka 
andra. 
Bästa egenskap: 
Kreativ.

Victoria 

framför 

sitt fina 

dockskåp.

TILL NYA UTSIKT! 
Välkommen

Som ni säkert ser har vi gett 
vår medlemstidning en 

ansiktslyftning. Hoppas att ni 
gillar vår nya form!

/Redaktionen
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