
  

 

  

 

Skansen för alla 24/8 
Välkomna till en härlig dag på Skansen med många roliga aktiviteter. Förutom RBU Stockholm är bland 
andra FUB Stockholm, Autism - & aspergerföreningen Stockholm och svenska downföreningen på plats. 
Som medlem i RBU Stockholm går du in gratis mot medlemsbevis. Läs mer på vår hemsida om hur du 
ordnar ett medlemsbevis.  

 

 

Rörelseträning med häst på Kungsgården i sommar och höst 
Tillsammans med Stall Kungsgården fortsätter vi erbjuda anpassad rörelseträning med häst. 
Aktiviteten handlar om att stärka rörelseutvecklingen hos barn och unga. Genom samspelet med hästen 
skapas många möjligheter till en motiverande och allsidig rörelseträning för både ”kropp och knopp”. Vi 
erbjuder ridning på sommarlovet (vecka 32), lördagsridning och höstlovsridning. Läs mer på vår hemsida 

 

 

Det finns plats kvar på dessa aktiviteter!! 
 
Miniläger för familjen på Fallängetorp 17-19/6 
På detta miniläger för hela familjen får barnen prova på att vara bonde för en dag och att göra upp eld. 
Det blir gemensamma måltider och aktiviteter. Läs mer på vår hemsida  
 
Familjedag på Samstorps gård 4/6 
Välkomna till familjedag på Samstorps gård, öster om Norrtälje. Läs mer på vår hemsida 
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https://stockholm.rbu.se/kalender/familjedag-pa-samstorps-gard-2/
https://stockholm.rbu.se/


 

Save-the-date för följande aktiviteter! 

• Katamaransegling med Handicat 28/8 
• Fiske- och friluftsdag i Tranvik 3/9 
• Aktivitetsdag i Dalarö Parkour-park 4/9 

I nästa nyhetsbrev kommer inbjudningarna till dessa aktiviteter 
 

  

 

EXTERNT 
  
För dig som bor i Stockholm stad: tyck till om fritidsverksamheten! 
Funktionsrätt Stockholm stad vill höra era åsikter om stadens fritidsverksamhet för barn med särskilda 
behov. Vad tycker ni behöver förbättras? Det gäller all typ av fritidsverksamhet. Tyck till genom att mejla 
Sandra Lindqvist på Funktionsrätt Stockholm stad sandra.lindquist@funktionsrattstockholm.se 
 
IFK Lidingö Friidrott startar upp parafriidrott. Prova-på-dagar startar i augusti. Läs mer på 
vår hemsida  
 
Nacka HI söker spelare till sitt El-innebandylag. Läs mer på vår hemsida 
 
SVT söker statister! 
Produktionsbolaget Mastiff söker för SVT:s räkning barnstatister i åldrarna 4-7 till programmet "1 
mot Sverige". Hör av dig till Elin om du har frågor eller är intresserad att delta elin.ostin@mastiff.se 
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