
  

 

 

  

 

Vid aktiviteter prioriterar vi de som inte tidigare har deltagit på respektive aktivitet, i kombination med lottning. 
 

 

Föreningsinformation 
Nu närmar sig sommaren med stormsteg även om vi har en del aktiviteter kvar. Men redan nu går 
vi ut med inbjudningar inför sensommaren och hösten. 
 
Sen vill vi påminna er om att registrera alla personer som medlemmar som bor i samma hushåll, i 
synnerhet alla i åldern 0-30. Det är det åldersspannet vi får bidrag för från Region Stockholm. Det 
kostar inget extra, men gör stor skillnad för oss som förening. Ju fler medlemmar, desto bättre 
bidrag och det i sin tur leder till fler aktiviteter för er medlemmar. Dessutom måste man vara 
registrerad som medlem för att få delta på aktiviteter och vi har ju en hel del aktiviteter även för 
syskon och hela familjen. Slutligen spelar underlaget stor roll vid exempelvis påverkansfrågor, ju 
fler vi är desto starkare blir vår röst! 
 
Registrera familjemedlemmar gör du genom att logga in på din 
medlemssida Membercare/Membersite Login.  

 

https://rbu-login.membercare.se/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dmembersite%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fmedlem.rbu.se%252F%26response_type%3Dcode%2520id_token%26scope%3Dopenid%2520profile%2520usermc%26state%3DOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253DqqVi7SGXKFOJEMJklKQfsGQ4gZ8Mir6LIn5s4GodOsca4ae3NN_LLQb5yP6Xpu2slxB2ZM5wEb6sILXn1wJNUUsPhh2GV-x4WxUwK8Xe_NYSlNXjbMPpqf0Gn5so5wMkbu73lZTjhTfruV1sme_alh_1pZ37BqxdbbVsUuHR6eUiobglQqXKhEuxWwy-hGJZHeoMx8spIbBacZ8hDG0Jeg%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D637574539892655028.MDViOTk3YWUtZWZlMi00NjgzLTk0ZDMtY2VmZDUyZmY4NmEzZTI1NDczZTEtOWRkOC00ODExLWJkMzUtZGYzODEwY2ViYzYy%26x-client-SKU%3DID_NET472%26x-client-ver%3D6.9.0.0
https://stockholm.rbu.se/


  

 

Segling med Skota hem 22/8 
I slutet av augusti arrangerar vi en seglingsdag med Skota Hem. Du som är medlem i RBU Stockholm är 
välkommen att anmäla dig. Det kommer att bli prova-på segling, utomhus-fika och möjlighet att njuta av 
de vackra omgivningarna 
 
Sista anmälningsdag är 6/8. Mer information hittar du på hemsidan  

 

 

Frilufts- och fiskedag på Tranvik 28/8 
Välkomna på en frilufts- och fiskedag på Tranvik, en mil söder om Norrtälje. Ankomst från 09.30, dagen 
avslutas kl. 15.00. Fiske från brygga och båt. På land blir det kubb, tipsrunda och kanske bollspel. Vi 
grillar hamburgare och korv samt fikar. 
 
Anmälan senast 7 augusti till kontakt@stockholm.rbu.se. I mån av plats tar vi emot anmälningar även 
efter detta datum. Uppge namn, antal vuxna, antal barn/ungdomar (och deras åldrar), antal assistenter 
samt ev. födoämnesallergi. Vi behöver även er mejladress och mobilnummer. 
 
Mer information hittar du på hemsidan  

 

 

Save-the-date: E-spelträff 9/10 
Vi vill redan nu flagga för vår första fysiska e-spelträff lördagen den 9 oktober. Efter att varit tvungna att 
ställa in tidigare pga Corona så är vi så glada att kunna erbjuda denna dag i höst. 
 
All info om tid, plats, egenavgift mm finns på vår hemsida 

 

https://stockholm.rbu.se/kalender/segling-med-skota-hem-4/
mailto:kontakt@stockholm.rbu.se?subject=Tranvik
https://stockholm.rbu.se/kalender/frilufts-och-fiskedag-i-tranvik/
https://stockholm.rbu.se/kalender/e-speltraff-2/


 

Externt 
 
Projekt Konsonans söker musikälskande barn i åldern 10-15 
Lilla akademin kommer starta ett projekt till hösten som heter Konsonans. Det är ett pilotprojekt dit de 
söker musikälskande barn i åldern 10- 15 med sina föräldrar som är intresserade av att påverka innehållet 
i en musikkurs. För intresseanmälan och mer information, se vår hemsida 
 
Intresse för parabasket i Sundbyberg? 
Sundbybergs kommun har fått en förfrågan av Stockholms basketförbund om intresse att starta 
parabasket i Sundbyberg i Duvbo IK:s regi – basket såväl för för gående som rullstolsburna ungdomar. Nu 
undrar vi hur intresset ser ut bland våra barn och ungdomar. Det är inget krav att bo i Sundbyberg för att 
vara intresserad. Vid intresse mejla kontakt@stockholm.rbu.se 
 
Save-the-date: Funktionsrätt Stockholms läns familjedag 26/9 
Den 26 september är det dags att fira att barnkonventionen nu är lag. Det är Funktionsrätt Stockholms län 
som står bakom eventet som egentligen skulle ha gått av stapeln förra året. Det kommer mer information i 
nästa nyhetsbrev.  
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