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Tematräff om att flytta hemifrån
Söndag 19 februari kl 14–16
Hur går det till att flytta hemifrån och 
vilka alternativa boendeformer finns? 
För föräldrar/anhöriga, tonåringar och 
unga vuxna med funktionsnedsättning. 
Även för er med barn i yngre tonåren 
som vill veta mer om olika alternativ. 
Fika till självkostnadspris.

Prova på friidrott på Bosön 
Söndag 12 februari kl 13–16
Ingen förkunskap krävs. Vi har ingen 
övre åldersgräns men du ska ha fyllt 9 
år. Kom och testa olika friidrottsgre-
nar inomhus med vana instruktörer. 

Skidveckor i Romme
Vecka 10 och 11 arrangerar RBU Stock-
holm två kortveckor, söndag–torsdag, 
med skidåkning i Romme. Funktionell 
skidskola tar hand om de som ska åka 
bi-ski. Anmälningstiden har gått ut 
men i mån av plats tar vi emot anmäl-
ningar senare. Denna aktivitet ersätter 
den skidvecka RBU Stockholm haft i 
Åre i många år.

Rörelseträning med häst 
Under sportlov, påsklov och höstlov 
kommer vi fortsätta erbjuda flera 
grupper rörelseträning med häst på 
stall Kungsgården på Ekerö. Deltagar-
na får prova på att rida och lära sig att 
sköta om hästen.  

Prova-på-dag med yoga
Under en helgdag kom-
mer vi att erbjuda yoga. 
Övningarna kan göras 
ståendes, sittandes 
eller liggandes och 
fokus kommer ligga på 
andning, avslappning 
och välbefinnande.  

Årsmöte
Den 29 mars håller RBU 
Stockholm årsmöte. Alla 

2023 blir ett år med mängder av 
AKTIVITETER 2023

Niklas 
Rohdborn.

RBU-dag på Lida friluftsgård
En dag för hela familjen med ”Skogs-
mulles hjulspår”, grillning, kanot-
paddling och utelek.

Familjedag på Samstorps gård
En heldag på Gräddö utanför Norrtäl-
je. Vi åker på safari och träffar muff-
lonfår, dovhjort, kronhjort, vildsvin 
och visenter på nära håll. Gemensam 
lunch, minigolf för den som vill och 
glass till barnen.

Bonde för en dag – helgläger
På Fallängetorp utanför Sala kan du 
prova på att vara bonde för en dag. Det 
blir aktiviteter och övernattning i lant-
lig miljö. Du får lära dig om livet på en 
gård och hjälpa till att mata djuren. 
Gården har kor, grisar, hästar och får. 
Omnejden bjuder på äventyr, bad-
platser och loppisar.  

Ridläger i Vansbro
Vi fortsätter arrangera ridläger i Vans-
bro i Uppsälje. Det blir en vecka med 
ridning, stallaktiviteter och sociala 
aktiviteter. Barnen/ungdomarna får 

Bodyflight är en spännande aktivitet.

medlemmar är välkomna. En formell 
kallelse skickas ut till alla medlemmar 
per mail/post i februari.

Bodyflight
I bodyflight flyger du i en lufttunnel,  
är helt viktlös och svävar ensam eller 
med en instruktör. Tryggt, härligt och 
spännande. Vi bjuder på fika. 

Målarworkshop
En kreativ dag där du får prova olika 
stilar och material, i samarbete med 
ABF Stockholm. Vi upprepar höstens 
succé med Birgitta Kari som work-
shop-ledare. Vi bjuder på fika.  

E-sportevent
Till skillnad från 2022 då vi hade ett 
flertal e-sportträffar kommer vi ha ett 
större e-sportevent 2023. Förhopp-
ningsvis kommer vi även att erbjuda 
möjligheten att prova VR-utrustning. 

Rulle-Mulle
Under vår, sommar och tidig höst vill vi 
bjuda in till en mullegrupp där vi un-
der ett par tillfällen utforskar och lär 
oss mer om djur och natur. Vi lär oss 
göra upp eld, pratar överlevnadskun-
skap, har naturbingo, grillar och fikar. 

Rullstolsskola  
med Niklas Rodhborn
Niklas Rohdborn har tidigare varit 
med som ledare på vår parkour-dag på 

Dalarö. Under en dag kommer 
han visa och stötta dig som 

vill lära dig manövrera din 
rullstol. Träningen an-
passas utifrån dina be-
hov. 

Segling med Skota hem
En populär och rolig akti-

vitet som vi haft i många år. 
Testa segeljolle tillsammans med 

en instruktör eller följ med på en tur 
med den större segelbåten. 
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spännande aktiviteter

Följ med på läger till Fallängetorp. 

Det blir ett större e-sportevent 2023.

ridlektioner varje dag och hjälper till 
att sköta hästarna.

Skansen för alla
I augusti arrangeras Skansen för alla. 
Dagen arrangeras tillsammans med 
Skansen, FUB, Autism- och Asperger-
föreningen, Svenska down-föreningen 
med flera.  

Fiske- och friluftsdag Tranvik 
Friluftsdag med fiske och båttur vid 
Tranvik utanför Norrtälje. Dagen ar-
rangeras i samarbete med SFFF, Sveri-
ges funktionshindrades frilufts- och 
fiskeförening, som har en tillgänglig båt 
där man kommer ombord med rullstol.

Parkour 
Aktivitetsdag för hela familjen vid 
parkourparken på Dalarö. 
Utöver parkour spelar vi 
spel, badar och grillar. 

Segelflyg
En familjedag med 
segelflygning tillsam-
mans med Uppsala 

flygklubb. Tillsammans med en ruti-
nerad flyglärare flyger man ett tvåsit-
sigt segelflygplan som dras upp av ett 
motordrivet flygplan och sedan kopp-
las loss.

Föreläsning med Aron Andersson
Nästa höst bjuder vi in till föreläsning 
och frågestund med Aron Andersson. 
Han är en av Sveriges mest anlitade 
föreläsare. Det blir fika och möjlighet 
att umgås med andra medlemmar. 

Äventyrsbad
En lördagskväll bokar vi hela Vilunda-
badet i Upplands Väsby med äventyrs-
bad, terapibassäng och  motionsbassäng. 

Slottsmusen och historieväskan 
på Livrustkammaren

Rundvandring med 
slottsmusen för de 

yngre barnen som 
letar möss som 

gömmer sig i 
utställningen. 
För tonåring-
arna blir det 

besök i basutställningen med historie-
väskan.

Gocart
Vi kommer boka en förmiddag för hela 
familjen på Stockholm gocart. Vi kör 
race, fikar och umgås.

Halloweenfest
Hela familjen är välkommen på hallo-
weenfest med underhållning för barn 
och unga, mycket gott att äta och hal-
loweenpyssel.

RYGGMÄRGSBRÅCKS-
GRUPPEN
Friluftsaktivitet
Under våren arrangeras en frilufts-
aktivitet i Stockholmsområdet.

Stadsvandring och julmarknad
Gruppen inbjuder till stadsvandring 
och julmarknad i Sigtuna.

Föräldrakväll
En kväll då gruppen delar erfarenhe-
ter, umgås och äter mat tillsammans. 

CP/FLERFUNKTIONS-
NEDSÄTTNINGSGRUPPEN
Familjeläger Herrfallet
En vecka i juli hålls familjevecka på 
Herrfallet, en fritidsanläggning invid 
Hjälmaren utanför Arboga. En vecka 
fylld av lek, samvaro, grillkväll och 
annat roligt.

AKTIVITETERNA LIGGER i en preliminär 
tidsordning under året men det kan ske 
justeringar. Håll utkik i nyhetsbrev, på 
RBU Stockholms hemsida och på sociala 
medier efter just dina favoriter. Vi behöver 
hjälp vid några aktiviteter. Vill du hjälpa 
oss så har du och din familj en garanterad 
plats på just den aktiviteten. Hör av dig!

Aktiviteterna vänder sig till medlem-
mar i RBU Stockholm. Är du inte redan 
medlem blir du enkelt 
det via vår hemsida 
rbu.se/bli-medlem. 
Fota QR-koden så 
kommer du direkt till 
medlemssidan.


