
 

 

 

  

 

  

 

Välkomna till en intensiv höst! 
 
Det är inte riktigt höst än, men redan nu har vi många aktiviteter att erbjuda samtidigt som valrörelsen i 
allra högsta grad är igång.     
 
Förra veckan lanserade RBU Stockholm en kampanj om färdtjänst. Många av RBU:s medlemmar är 
beroende av färdtjänst som transportmedel till och från skola och aktiviteter. På vår hemsida har vi 
samlat berättelser från användare om hur färdtjänst fungerar i deras vardag. Om du själv har en 
berättelse som du vill dela med dig av så kan du mejla elise.jeppsson@stockholm.rbu.se. Vi publicerar 
din berättelse inom kort. Läs mer om kampanjen här. 

 

  

 

Segelflyg 11 september - Obs! Kort svarstid 
  
I september har du möjlighet att segelflyga med Uppsala flygklubb. Vi grillar, umgås och fikar 
tillsammans under dagen. Obs! Sista anmälningsdag 31/8. Läs mer på vår hemsida 

 

E-sportträff 25 september 
  
I september bjuder vi in till årets sista e-sportträff så passa på att boka din plats redan nu! Vi håller som 
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vanligt till på Inferno Online vid Odenplan.  Läs mer på vår hemsida 
  

 

  

 

Save-the-date! 
 
Barnyoga oktober-december  
Med start i oktober ordnar RBU Stockholm fem yoga-tillfällen för barn och förälder: 12/10, 17/10, 2/11, 
8/11 och 7/12. Det är inte avancerad yoga utan mer fokus på andning, avslappning och välbefinnande. 
Inbjudan går ut i nyhetsbrevet i september. 
 
Målar-workshop  med ABF 1/10 och 8/10 
I oktober kommer vi ha en workshop under två lördagar där du får prova på att måla med olika material 
och stilar. Inbjudan går ut i nyhetsbrevet i september.  

 

  

 

Påminnelse parkour 4 september 
 
På Dalarö finns Sveriges första tillgängliga pakourbana. Söndag 4/9 ordnar vi en aktivitetsdag där det 
finns möjlighet att prova på parkour, spela spel och umgås med andra RBU-medlemmar. Läs mer på 
vår hemsida 

 

  

 

Efterlysning till Utsikt KORT VARSEL 
 
Du som har elevassistent i skolan och använder AKK 
Vi är intresserade av att intervjua dig som använder alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 
och har elevassistent i skolan. Vid intresse, mejla till jessica.stjernstrom@stockholm.rbu.se  
 
Du som använder ögonstyrd dator för att kommunicera 
Vi är även intresserade av att intervjua dig som är användare av ögonstyrd dator. Vid intresse, mejla 
till elise.jeppsson@stockholm.rbu.se  

 

  

Hjälp Gröna Lund att bli mer tillgängligt! 
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Vill du och din familj hjälpa Gröna Lund att bli bättre och mer tillgängligt? Under en dag besöker du 
Gröna Lund och noterar sånt som kan förbättras. Gröna Lund står för inträde och åkband för dig och din 
familj. Eftersom säsongen stänger i slutet av september kommer besöket ske innan dess.    
 
Vid intresse, mejla till elise.jeppsson@stockholm.rbu.se och skriv hur många ni är i familjen. Om ni blir 
utvalda så kommer ni få mer information direkt från Gröna Lund. 
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