
  

 

 

  

 

Välkomna till ett aktivt RBU-år! 
 
Nu kör vi igång årets aktiviteter och vi har ovanligt mycket att bjuda på i år. De flesta aktiviteter är redan 
nu "Corona-säkrade", vilket betyder att vi har eller kan anpassa aktiviteterna till det rådande läget med 
krav på avstånd, mindre samlingar av personer mm. De aktiviteter som ännu inte är möjliga att anpassa 
tar vi beslut ett par veckor innan om det är möjligt att genomföra eller inte. Precis som föregående år 
kommer vi hålla er uppdaterade om vad som gäller och hur vi har tänkt.  
 
När det gäller påverkansarbete fortsätter vi bevaka vad som händer inom LSS och jobbar vidare med 
frågor som till exempel hjälpmedel. Om du vill driva en viss fråga eller hjälpa till med påverkansarbete 
inom RBU Stockholm, tveka inte att höra av dig till therese.lagerman@stockholm.rbu.se.  

 

  

Kom och rid med RBU 
 
Tillsammans med Stall Kungsgården kan vi under våren 2021 erbjuda anpassad rörelseträning till häst 
ledd av leg. Fysioterapeut Pia Tillberg. Aktiviteten sker i en liten grupp om två som rider vid fyra tillfällen. 
Varje deltagare rider i 30–40 min och deltar i iordningställande av hästen före eller efter ridningen. Varje 
häst och ryttare kommer att ha en medhjälpare från Stall Kungsgården men aktiviteten kräver förälder 
eller assistents närvaro om stöd krävs vid ridning. 
 
Ridningen kommer ske så mycket som möjligt utomhus men det finns även ett ridhus samt en 
umgängesdel med anpassade toaletter och möjlighet att äta medhavd matsäck. 
 
Det är två maxvikter på 55 kg respektive 65/70 kg som gäller för att få rida. Barn och unga upp till ca 20 år 
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har förtur, men i mån av plats är även äldre medlemmar välkomna att rida. Egenavgiften per barn/ungdom 
för fyra tillfällen är 1 900 kr. 
 
Max 16 platser, först till kvarn. Sista dagen för intresseanmälan är 8 februari. 
Information om pris, dagar och anmälan hittar du på vår hemsida 
  

 

  

  

Samtal om sexuell hälsa i samarbete med BOSSE råd, stöd och kunskapscenter  
 
Vad innebär sexuell hälsa, sexualitet, identitet och sexuellt uttryckssätt? Det ska vi tillsammans med 
BOSSE råd, stöd och kunskapscenter ta reda på under fyra tillfällen i vår. Första tillfället som är i slutet av 
mars får vi återkomma med om hur vi gör. Det kan vara så att vi eventuellt behöver titta på en digital 
lösning, men vi uppdaterar er som är intresserade om vad som gäller. 
  
Var: BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter, Döbelnsgatan 59, Stockholm. 

https://stockholm.rbu.se/kalender/ridskola-pa-lovon/


 

När: Måndagar varannan vecka, 22/3, 19/4, 3/5 och 10/5 klockan 18.00-20.00 
 
Träffarna är för dig som är ca 15 - 30 år. Egenavgiften är 50 kr. Vi ses vid fyra tillfällen under våren, fikar 
och pratar i en mindre grupp. Du väljer själv om du vill vara med en gång eller alla gånger. 
 
Om du vill delta, mejla då dina kontaktuppgifter och ålder till kontakt@stockholm.rbu.se senast 1 mars. 
  

 

  

 

Medverka i vår medlemstidning Utsikt! 
  

• Får vi berätta er historia? 

Nästa nummer av vår medlemstidning Utsikt har tema ”påverkan”. Vi söker vi två familjer, en med ett litet 
barn under fem år och en med unga föräldrar under 30 år, som vill berätta hur de vill påverka eller redan 
påverkar. Det kan vara allt ifrån att man är aktiv på sociala medier och berättar om sitt liv till att man 
engagerar sig i hur området där man bor är tillgängligt, har kontakt med lokala politiker, skriver insändare 
till lokaltidningen eller har fått till en förändring i lekparken där man bor så att den är tillgänglig för alla 
barn. Inget engagemang är för litet. 
  
Vi vill berätta om er och ert engagemang. Vill ni berätta för oss? 
Skriv ett mail till kontakt@stockholm.rbu.se senast 31 januari och berätta kort om er familj. 
Vi väljer sedan ut de två familjer som passar bäst in i just detta nummer av tidningen. 
  

• Vill du/ditt barn vara RBU-profil? 

Vi söker även efter barn/ungdomar som vill vara RBU-profil i något av årets fyra nummer. Är du 
intresserad? Skicka då ett mejl med kontaktuppgifter till kontakt@stockholm.rbu.se senast 31 januari 
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