
  

 

 

  

 

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

 

Digital syskonträff 28 april 
 
I april bjuder in till en digitala syskonträff. Samtalet leds av Jessica Lerner som har egna erfarenheter av 
att vara syskon. Jessica kommer dela med sig av sin historia och du kan ställa frågor, dela dina egna 
tankar eller bara lyssna om du känner för det. Läs mer på hemsidan 

 

 

Musikläger Mättinge 21-23 maj 
  
Under våren planerar vi att ha vårt traditionella musikläger på Mättinge. Ungdomar i åldern 13– 25 är 
välkomna till en helg med musikskapande, disco och gemenskap. Helgerna är föräldrafria och man 
behöver ha med sig en assistent. Mer information finns på hemsidan 
 
Obs! deltagare över 18 år och assistenter som följer med måste ha vaccinerat sig. 

 

 

En plats kvar till ridning på Lovön 
 
Det finns en plats kvar till "Rörelseträning med häst" på Lovön. Det är en plats i grupp 5. 
Läs mer om vad som gäller på hemsidan 

 

  

https://stockholm.rbu.se/kalender/valkommen-pa-digital-syskontraff-oss-syskon-emellan/
https://stockholm.rbu.se/kalender/musiklager-pa-mattinge-for-dig-13-25-ar/
https://stockholm.rbu.se/kalender/ridskola-pa-lovon/
https://stockholm.rbu.se/


 

Har du blivit påverkad av ökade kostnader för hjälpmedel? 
 
I höstas tog region Stockholm ett beslut om att kostnadsbelägga hjälpmedel som tex el rullstol med 500 
kr per år. När det gäller tyngdtäcken är subventionen helt borttagen. Therese Lagerman, som är 
samordnare för RBU Stockholms påverkansarbete, samlar nu in berättelser från Er medlemmar. Vi skulle 
vilja veta: 

• Har du blivit påverkad av ökade kostnader för hjälpmedel? 
• Hur har det påverkat din och din familjs ekonomi? 

Era samlade svar kommer skickas vidare till våra politiker för att de ska få en förståelse för vilka 
konsekvenser deras beslut får. Mejla till therese.lagerman@stockholm.rbu.se.  

 

  

 

Externt! 
 
Var med i referensgrupp för Kulturskolan! 
Kulturskolan i Stockholm har en verksamhet som heter Unga Berättar och de söker nu personer som vill 
vara med i en referensgrupp. Läs mer på vår hemsida 
 
Seminarium om god och nära vård i Stockholm 
Seminarium om god och nära vård i Stockholm måndag 26 april. 
Läs mer på Funktionsrätt Stockholms läns hemsida 

 

  

 

Kom ihåg att ansöka om Guldkanten 30/4 
Nu har du som medlem möjlighet att ansöka om bidraget Guldkanten. Mer information och 
ansökningsblankett hittar du på hemsidan 

 

  

 

Vi önskar er en Glad påsk! 
 

mailto:therese.lagerman@stockholm.rbu.se?subject=Hj%C3%A4lpmedel
https://stockholm.rbu.se/2021/03/30/referensgrupp-sokes-till-kulturskolans-verksamhet-unga-berattar/
https://funktionsrattstockholmslan.se/2021/03/26/hur-ska-vi-fa-en-god-och-nara-vard-i-stockholm/#more-8922
https://stockholm.rbu.se/guldkanten/
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