
 

  

 

  

 

Fortnitecup på Inferno Online 10/4 
På påsklovet, söndag 10/4 kl. 15.30-17.30 kör vi en Fortnitecup med andra RBU-föreningar i Sverige. 
Stockholmsgänget håller till på Inferno Online om man inte vill spela hemifrån.  
Sista anmälningsdagen är 3/4, läs mer på hemsidan 

 

 

Föreläsning med Mikael Andersson 26/4 
Sedan 2001 har Mikael Andersson föreläst för 100 000-tals människor inom näringsliv, sjukvård, statliga 
verk, kommuner, fackförbund och folkrörelsen. Han är även författare till boken Armlös, benlös men inte 
hopplös, en självbiografi från 2009. Läs mer på vår hemsida  

 

 

Föreläsning med Kevin Nordfors 5/5 
Kevin Nordfors har varit med i RBU sedan han var barn. Sen ett par år tillbaka föreläser han om sitt liv 
med både framgångar och motgångar. Ämnen som han ofta belyser är prestationsångest, att söka 
jobb och psykisk ohälsa. Läs mer på vår hemsida  

 

 

Familjeläger på Herrfallet 24-31/7 
Att åka till Herrfallet på familjeläger är en aktivitet som har blivit tradition. Vi är glada att vi återigen har 
möjlighet att bjuda in till det, i år är det 24-31 juli (vecka 30) som gäller. Alla medlemmar är välkomna att 
anmäla sig. Läs mer på vår hemsida 

 

https://stockholm.rbu.se/kalender/e-sportturnering/
https://stockholm.rbu.se/kalender/forelasningen-att-gora-det-omojliga-mojligt-med-mikael-andersson/
https://stockholm.rbu.se/kalender/kevin-nordfors-mitt-liv-som-funkis-fran-utraknad-till-nagon-att-rakna-med/
https://stockholm.rbu.se/kalender/familjelager-herrfallet-2/
https://stockholm.rbu.se/


  

 

Påminnelser om aktiviteter 

• Musikläger Mättinge, läs mer på hemsidan 
• Årsmöte nu på tisdag 29/3 - läs mer på hemsidan. Om du vill komma på årsmötet, men inte 

har möjlighet mejla då till kontakt@stockholm.rbu.se 

 

  

 

Save-the-date aktiviteter under våren 
Här kommer information om aktiviteter som är på gång. Inbjudningarna kommer i nästa nyhetsbrev. 

• Ridläger för hela familjen 8-14/8 
• Familjeläger för barn upp till 13 år på Fallängetorps gård 17-19/6 

 

  

 

Ansök om bidraget Guldkanten senast 30/4 
Som medlem i RBU Stockholm kan du ansöka om bidraget Guldkanten. Sista ansökningsdag för våren 
är 30/4. Läs mer om kriterierna på vår hemsida 

 

  

 

Vi söker familjer till nästa nummer av Utsikt 
Har du eller din familj gjort en stor förändring i livet? Det kan till exempel vara en flytt från storstan till 
landet eller skärgården, till en plats som inte är fullt tillgänglig ur ett funktionshinderperspektiv. Det kan 
också vara förverkligande av en dröm om att starta eget företag eller annat. 
 
Vi planerar en artikel i Utsikt om en familj eller person som gjort en stor förändring i sitt liv. Vill ni berätta 
för oss om hur ni planerade och löste praktiska utmaningar. Vi söker familjer med barn/ungdomar med 
funktionsnedsättning eller en ung vuxen med egen funktionsnedsättning. 
 
Mejla till kontakt@stockholm.rbu.se senast 8/4 och berätta kort om vilken förändring som skett i ert/ditt 
liv. 

 

  

https://stockholm.rbu.se/kalender/musiklager-pa-mattinge-for-dig-fran-13-ar/
https://stockholm.rbu.se/2022/03/05/kallelsen-till-arsmotet-ar-nu-skickad-till-alla-medlemmar/
mailto:kontakt@stockholm.rbu.se?subject=%C3%85rsm%C3%B6tet
https://stockholm.rbu.se/guldkanten/
mailto:kontakt@stockholm.rbu.se


 

Barn sökes till SVT:s serie Drakpatrullen - kort varsel!! 
SVT söker nu skådespelare för en huvudroll i den kommande barnserien Drakpatrullen. 
De söker dig som använder rullstol/rollator eller annat hjälpmedel och som är mellan 10 och 12 år. 
Ni som är intresserade får gärna svara redan nu i helgen!! Läs mer på vår hemsida 

 

  

 

Externa aktiviteter 
 
E-sport LAN på Ekerö 9 - 12/4 
Vi blev kontaktade av Prima E-sport som ordnar e-sportträffar och LAN på Ekerö. Under påsklovet 
ordnar de ett LAN och erbjuder ett par platser till RBU-medlemmar i Stockholm. Läs mer 
här https://prima.gg/ekero/.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

  
 

 

https://stockholm.rbu.se/2022/03/23/svt-soker-barnskadespelare-till-serien-drakpatrullen/
https://prima.gg/ekero/
https://stockholm.rbu.se/
https://www.facebook.com/RBUStockholm/
mailto:stockholm@rbu.se

