
 

 
 

  

 

  

 

RBU Stockholm önskar er en härlig sommar! 
 
Nu är det sommar och RBU Stockholms kansli tar snart sommarledigt. I slutet av sommaren 
startar valkampanjer och förberedelser inför valet i september, det gäller även för RBU Stockholm. Vi 
kommer med mer information längre fram om vad som är på gång.   
 
Redan nu kommer inbjudningar till några av sensommarens aktiviteter; katamaransegling, frilufts- 
& fiskedag och parkour på Dalarö. 
 
Kansliet är stängt veckorna 27-32. Vi läser mejlen regelbundet, men det kan dröja innan du får svar. 

 

https://stockholm.rbu.se/


  

 

Katamaransegling 28/8  
Välkommen på katamaransegling. Vi utgår från Svinninge marina i Åkersberga. Det blir en dagstur med 
fika ombord. Seglingen sker via Handicat. Läs gärna mer om seglingen på vår hemsida 

 

 

Frilufts- och fiskedag på Tranvik 3/9  
Det blir en dag i den vackra Roslagsnaturen med fiske från brygga och båt, lunch, fika och lättsamma 
aktiviteter för hela familjen! Anmälan senast 12/8 till kontakt@stockholm.rbu.se. Läs mer på vår hemsida 

 

 

Parkour på Dalarö 4/9  
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 

 

  

Påminnelse aktiviteter 
 
Skansen för alla 24/8 
Onsdag 24/8 är det Skansen för alla där du bl a har möjlighet att pimpa din rullstol, läs mer här 
 
Rörelseträning med häst 8-10/8  

https://stockholm.rbu.se/kalender/katamaransegling-2/
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Vi erbjuder ridning på sommarlovet (vecka 32) och höstlovet. Obs! Lördagsridningen är inställd. Läs mer 
på vår hemsida 

 

  

 

Efterlysning påverkansarbete!! 
 
Berättelser om färdtjänst  
Vi söker berättelser från dig som använder färdtjänst. Obs! Vi skickade ut en kort enkät om färdtjänst 
hösten 2021. Om du fyllde i den enkäten och vill att vi använder den berättelsen eller om du har en 
berättelse som du vill dela med dig av så mejlar du elise.jeppsson@stockholm.rbu.se senast 11/7.  
 
Modeller till kampanj 
Vi söker även barn i åldern 6-16 till en affisch-kampanj. Skicka ett 
mejl till kontakt@stockholm.rbu.se senast 11/7 så berättar vi mer om kampanjen och uppdraget. 

 

  

 

Efterlysning till Utsikt nr 3  
 
Till kommande nummer av Utsikt som har tema kommunikation söker vi nu personer som vill bli 
intervjuade: 
 
Du som har elevassistent i skolan och använder AKK  
Hör av dig till Jessica Stjernström på jessica.stjernstrom@stockholm.rbu.se senast 31/7. 
 
Du som använder ögonstyrd dator för att kommunicera 
Hör av dig till Elise Jeppsson på elise.jeppsson@stockholm.rbu.se senast 31/7. 
  

 

  

EXTERNT 
 
Riksförbundet RBU söker styrelseledamöter! 
Riksförbundet söker styrelseledamöter. Har du tiden och intresset, tveka inte att skicka in en 
intresseanmälan till Carina Pahl Skärlind som sitter i valberedningen carina.pahl.skarlind@gmail.com 
 
Föreställning för de yngsta på Dansens hus. Läs mer på vår hemsida  
 
Nacka HI söker spelare till sitt El-innebandylag. Läs mer på vår hemsida 
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Produktionsbolaget Viaplay studios söker skådespelare! 
Viaplay söker skådespelare i åldern 18-30 år till en produktion i genren skräck/drama. Läs mer 
på hemsidan 
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