
  

 

 

  

 

Nu är vi tillbaka med många olika aktiviteter! 
Nu kör vi igång hösten med ovanligt många aktiviteter i augusti och september. Vi börjar med inbjudningar 
till två nya aktiviteter. Sen påminner vi om aktiviteter som vi bjöd in till redan innan sommaren.  
 
Hoppas du hittar något som passar dig och din familj! 

 

  

 

Segelflyg söndag 5/9 
Söndagen den 5 september bjuder vi in till segelflyg. Denna aktivitet passar för dig som gillar fart och fläkt. 
Obs! Sista anmälningsdagen är redan 30/8. Läs mer på hemsidan  

 

 

Musikläger 24-26/9 
Sista helgen i september kör vi återigen musikläger på Mättinge. 
Obs! Sista anmälningsdagen är redan 30/8. Läs mer på hemsidan  

 

  

Fler aktiviteter i augusti och september! 
 
Frilufts- och fiskedag på Tranvik 28/8 
Välkomna på en frilufts- och fiskedag på Tranvik, en mil söder om Norrtälje. Fiske från brygga och båt. På 

https://stockholm.rbu.se/kalender/segelflyg-3/
https://stockholm.rbu.se/kalender/musiklager-pa-mattinge-for-dig-1325-ar/
https://stockholm.rbu.se/


 

land blir det kubb, tipsrunda och kanske bollspel. Mer information hittar du på hemsidan  
 
Syskonträff i Rålambshovsparken 2/9 
På kvällen torsdag den 2 september kör vi syskonträff i Rålambshovsparken. Vi grillar, fikar, spelar 
spel och pratar. Det blir en mindre grupp. Sista anmälningsdagen är 20/8. Läs mer på hemsidan 
 
Katamaransegling med Handicat 4/9 
Lördagen den 4 september erbjuder vi segling med Handicats tillgängliga katamaran. Katamaranen lutar 
inte när man seglar och det är därför lätt att förflytta sig ombord även för den som använder rullstol eller 
har balanssvårigheter. Sista anmälningsdagen är 13/8. Läs mer på hemsidan 
 
Testa Parkour på Dalarö 19/9 
Söndagen den 19 september bjuder vi in till en rolig aktivitetsdag på Dalarö SK:s tillgängliga banor för 
parkour och skate. Denna aktivitet passar alla åldrar. Vi bjuder på dryck och något enkelt att äta. Sista 
anmälningsdagen är 5/9. Läs mer på hemsidan 

 

  

 

Obs! Fel i anmälningsadressen till e-spelträffen 9/10!  
I inbjudan till e-spelträffen i oktober var anmälningsadressen fel. Nu är inbjudan som ligger på hemsidan 
uppdaterad med rätt adress. Inbjudan hittar du här 
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Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

https://rbu.us3.list-manage.com/profile?u=1b7ed313c62d941441f640c37&id=dd5ad1c856&e=%5bUNIQID%5d&c=07464d7d58
https://rbu.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1b7ed313c62d941441f640c37&id=dd5ad1c856&e=%5bUNIQID%5d&c=07464d7d58

