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SKÅNE

• Årsmöte
• Kvällsbad/äventyrsbad Högevall
• Ridläger
• Familjedag i Skånes Djurpark
• Varma bad Habo Gård
• Musikterapi & Yoga 
• Prova-på-dag Sportaktivitet 
• Sommarresa: Weissenhäuser Strand

Brukarstyrt kooperativ sedan 1992— 
en av Sveriges första assistansanordnare 

Vi arbetar för att öka barnets delaktighet och självbe-
stämmande kring sin egen personliga assistans. För att 
uppnå detta har vi deltagit i IfA:s barnprojekt Lyssna 
och arbetar utifrån Ansvarsfördelningsverktyget samt 
Samtalsmatta.  

Vårt mål och vision är att vara den bästa anordnaren 
för dig och samtidigt den bästa arbetsgivaren för dina 
assistenter. 

046-13 06 80 � info@kooperativetlila.se � Skåne –med säte i Lund 

www.kooperativetlila.se  

Hos oss har du största möjliga inflytande                    
i din assistans 

Frihet—Självbestämmande—Ansvar 

Annonsplats
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Kära medlemmar i RBU Skåne
När detta skrivs har RBU Skåne tillsammans med bland annat 
Neuroförbundet, FUB och DHR genomfört en fantastisk 
manifestation i Malmö. Träffade många av er medlemmar där 
och jag vet att flera av er var med i Helsingborg eller 
Kristianstad också! Tillsammans är vi starka! 

Just tillsammans är ett viktigt ord för RBU Skåne. Vi vill göra 
saker tillsammans med er och se till att ni kan knyta band och 
fortsätta träffas utanför RBU. Detta året har vi bland annat åkt 
till Malta, haft en kanondag på Tosselilla, varit på pappaäventyr 
och mammaspa och firat in julen på Bjärsjölagård! 
I november har vi även haft en informationsträff i Hässleholm 
om LSS tillsammans med RBU Halland, Blekinge och 
Kronoberg. Här fick vi veta mer om RBU:s rapport ”Den 
personliga assistansens alternativkostnader”. Rapporten är 
skriven av ekonom Hans Knutsson från Lund som på RBU:s 
uppdrag har räknat på vad det skulle kosta om assistansen 
försvann. Kampen går vidare!
  Det har varit extra kul för mig som ordförande att få träffa er 
härliga medlemmar under året och jag ser fram emot ett minst 
lika roligt 2018 tillsammans med er!
Känner ni att ni vill engagera er i styrelsen eller har något bra 
tips på aktiviteter - hör av er!!!

God Jul & Gott Nytt År till er alla
önskar styrelsen i RBU Skåne genom 
Giesela Anderholm Hansson, ordförande

Hur anmäler man sig till RBU Skånes aktiviteter?

För att delta i aktiviteterna ska man vara medlem i RBU Skåne 
eller RBU Blekinge.

I de flesta fall ska deltagande på aktiviteter anmälas till RBU 
Skånes kansli på mejl skane@rbu.se eller på telefon      
0706-14 25 25. Ibland är det dock andra mejladresser som 
gäller så läs texten för respektive aktivitet noga.

Vid anmälan ska upplysning om medlemsnummer, 
specialbehov (hjälpmedel, kost, allergier mm), namn och ålder 
på barnen lämnas.

Sista anmälningsdag är sista inbetalningsdag för aktiviteten.
För vissa aktiviteter tar vi emot anmälan inom ett angivet 
tidsintervall för att alla ska ha samma möjlighet att hinna anmäla 
sig. 

Avgiften ska sättas in på bankgiro 5426-7711, ange aktivitet 
och namn på deltagarna.

Vi riktar oss i första hand till RBU Riks diagnosgrupper, och barn 
och ungdomar från dessa grupper har förtur till våra aktiviteter.
Diagnosgrupperna är: CP, Hydrocefalus, Ryggmärgsbråck, 
Kortväxthet, Flerfunktionsnedsättning, Muskelsjukdomar, OI, 
Plexusskada, Prader Willis Syndrom och ADHD.

Stödmedlemmar, som far och morföräldrar eller andra 
släktingar, får följa med på våra aktiviteter i mån av plats och 
endast i sällskap med det funktionsnedsatta barn de är 
stödmedlemmar till. 
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Vi behöver hjälp! 
Är du mormor, farmor, farfar eller morfar (eller nått annat)....Vill du hjälpa till att 
maxa livet för våra barn och ungdomar? Då är du mer än välkommen! Kanske 
vill du inte vara med i styrelsen men har en bra idé eller kan tänka dig hjälpa 
till att ordna en rolig aktivitet. Maila! skane@rbu.se Ring! 0706-14 25 25

mailto:skane@rbu.se
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Prova-på-dag Sportaktivitet

Årsmöte 11 mars 
Välkomna att närvara vid RBU Skånes årsmöte som hålls söndagen 
den 11 mars på Rytmus, Barkgatan 8 i Malmö.  
Separat inbjudan kommer att skickas ut i februari 2018.
Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den 10 februari.
Nomineringar måste vara valberedningen tillhanda                           
senast den 11 februari. 
Conny Levhag connylevhag@hotmail.com 
Mats Ahlström mail@masseman.se

Musikterapi januari-mars
I samarbete med Kulturcentrum Skåne i Lund. 
Musikterapin kör igång redan i januari 2018 och det är Sofie som håller 
i musiken precis som i höstas. Vi erbjuder enskilda musikstunder på 30 
minuter per gång vid åtta tillfällen. Tider kommer att meddelas på 
hemsidan och per e-post till deltagarna. 

Sista anmälnings- och betalningsdag: 7 januari 
Anmäl till: skane@rbu.se
Kostnad: 800 kr per barn/ungdom till bankgiro 5426-7711

Våra musikstunder kan beskrivas på följande sätt: 
- Musik och rörelse, lyssna och göra. Själv och tillsammans, på barnets 

initiativ och i dialog. 
- På musikaktiviteterna fokuserar vi på barnens egna möjligheter att 

möta, uppleva och delta i musiken. Upplevelse, lust och glädje står i 
centrum och alla kan delta efter egen förmåga och behov, individuellt 
eller tillsammans med andra. 

- Pedagogen använder sig av samspelsmodeller för att mötas i musiken      
där både barn, unga, föräldrar, syskon och andra i barnens närhet 
tillsammans får glädje av att uppleva musikens skapande och 
utvecklande kraft.

Medlemsaktiviteter januari-juni 2018

Tillsammans med andra barn och ungdomar från RBU Skåne kan du 
få testa nya, spännande och roliga aktiviteter under våren och hösten 
2018. Vill du prova på att spela golf, minigolf, ridning, judo, yoga, 
basket eller kälkhockey? Då ska du läsa vidare här! 

Prova-på-dag
Ridning - Bangolf (minigolf) - Golf -
Judo - Karate - Zumba -
Basket - Kälkhockey - Yoga

Eller om du har en önskan om något annat 
som du skulle vilja prova?
 Ge oss gärna förslag, så fixar vi en prova-
på-dag till dig!

Tveka inte att anmäla ditt intresse                
(ej bindande) till en eller flera aktiviteter!
Mer information om tider och platser kommer 
att skickas ut per mejl och läggas ut på 
hemsidan så fort vi har fått ihop någon grupp.  

Syskon kan få deltaga beroende på aktivitet och antal anmälningar.
Intresseanmälan till: skane@rbu.se

Kostnad: max 50 kr/pers. och aktivitet
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Info till er i Höby, Eslöv, Höör - GÅ PÅ KULTURSKOLA!
Du som är mellan 7 och 19 år är välkommen till Hörby- Eslöv- eller Höörs kultur- och 
musikskola. Hos oss kan du lära dig spela teater, dansa, spela gitarr, trumpet, piano och 
mycket mer. Alla barn är välkomna till oss och våra lokaler är tillgänglighetsanpassade. 
Läs mer om våra kurser och allt man kan göra på en Kulturskola på våra hemsidor. Där 
sker också anmälan. Några av våra kurser är speciellt riktade till barn/ungdomar som 
är inskrivna på särskolan.
www.eslov.se/kulturskolan  www.horby.se/horbykulturskola  www.hoor.se/musikskolan
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Lördagen den 14 april har vi hela Högevallsbadet i Lund för oss själva. 
Högevall – Skånes modernaste och största badhus. Här finns allt för dig som 
gillar spänning och utmaningar. I äventyrsbadet (28º) får du skönt pirr i 
magen i 213 meter långa vattenrutschbanor eller i vildforsen.
Gillar du att simma lugnt kan du sträcka ut i simbassängen och sedan 
slappna av i bubbelpoolen (37º). För de minsta lockar plask och lek i 
djungelbadet (34º). 
Ta med hela din familj och kom och åk vattenrutschkana, bada bubbelpool 
och ät pannkakor mm, tillsammans med andra barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning. 
Hiss finns till vattenrutschbanetornet och mellan de olika planen. Det finns 
enskilda omklädningsrum om så önskas. Lift och duschstolar finns att låna. 
Det finns även lift för att komma ner i bassängerna och en nedsänkbar 
plattform.

Vi träffas kl. 18.45 i entrén till badet. 
Cirka klockan 21.00 är det dags att 
lämna bassängen för att hinna 
basta och duscha. 
Klockan 21.30 stänger anläggningen.

Anmälan senast: 1 april till skane@rbu.se eller 0706-14 25 25. I anmälan 
ska du uppge: familjens namn, mobilnummer, antal vuxna, antal barn och 
barnens ålder samt antal assistenter.

Kostnad: 50 kr per person. Barn under fyra år går in utan kostnad. I priset 
ingår entré och en matbiljett till caféet.
Inbetalning till bankgiro 5426-7711.

Assistenter går in gratis och köper själva vad de vill äta i kiosken. Kiosken 
kommer ha öppet hela kvällen där du kan köpa både glass, godis och 
färdiglagad mat, såsom kycklingspett, hamburgare, sallad, baguett eller 
pannkakor.

Medlemsaktiviteter januari-juni 2018 Medlemsaktiviteter januari-juni 2018Äventyrsbad Högevall - 14 april

Varma bad på Habo Gård 
Vi fortsätter att erbjuda alla medlemmar två fasta badtider i Habo Gårds 
34-gradiga bassäng. Våra badtider vårterminen 2018 är tisdagar kl. 
19.00-20.00 och lördagar kl. 15.00-16.00. 
Badet kostar 60 kr/badtillfälle och faktura kommer att skickas i slutet av 
terminen. Antalet personer i bassängen får vara högst åtta. 
Anmälan till badet ska ske senast dagen före varje badtillfälle till 
ronny.kammer@rbu.se. Bekräftelse på att ni fått plats mejlas tillbaka.

Yoga för barn med särskilda behov
Vi kan nu även erbjuda specialanpassad yoga, eftersom vi inom 
föreningen har en nyutbildad Yogainstruktör för barn med särskilda 
behov. 

Med yoga kan man....
* Öka avslappning  * Förbättra sömnen * Stödja frisk andning
* Minska muskelspänning  * Minska trötthet * Förbättra cirkulationen

Anmäl ert intresse till: skane@rbu.se 
så återkommer vi med tid, plats och pris.

Välkomna önskar Rbu Skåne och Kajsa Mårtensson

VIKTIGT ATT VETA!
• På våra aktiviteter närvarar alltid minst en RBU Skåne representant 

som ansvarar för aktiviteten. Den personen har dock inte möjlighet 
att assistera de barn och ungdomar som behöver extra stöd i 
aktiviteten.   Det är därför viktigt att varje deltagare alltid har med sig 
de antal personer som han eller hon behöver för att kunna delta i 
aktiviteten fullt ut. 

• Det krävs att minst fem personer anmäler sig till varje aktivitet för att 
RBU Skåne skall kunna genomföra aktiviteten.
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Sommarresa 2018 till Weissenhäuser Strand

Förra årets ridläger blev väldigt lyckat så därför har vi valt att även ha vårens ridläger i 
Landskrona. Vi bor på Mötesplats Borstahusen och rider på Landskrona ridklubb. Det finns 
möjlighet för hela familjen att följa med, men ridningen är bara avsedd för barnet/ungdomen 
med funktionsnedsättning. Lägret startar ca kl. 15.00 på fredagen med ankomst och 
incheckning och avslutas efter lunch på söndagen. 

Boendet ligger nära havet i fina stugor för plats för upp till 6 personer och vi kommer att äta 
frukost, lunch och middag i närheten av vårt boende. På området finns det möjlighet att spela 
minigolf, boule och fotboll. För de familjer som önskar ytterligare aktiviteter kan var och en 
själv boka in sig på närliggande bowling eller bad på badhus. Det finns även ett mindre SPA 
på området för dem som vill boka in en behandling. 

Vi kommer som vanligt att rida vid fyra tillfällen, fredag eftermiddag/kväll, lördag förmiddag och 
eftermiddag samt söndag förmiddag. Vi ska rida på Landskrona ridklubb som ligger ca 5 
minuters bilväg från boendet på Mötesplats Borstahusen och därför är det en fördel om 
deltagarna på lägret har tillgång till egen bil under hela vistelsen. Som vanligt kommer de som 
vill samlas på kvällarna för att prata och umgås så ta gärna med något gott att äta och dricka. 

Vi erbjuder plats för 12 barn/ungdomar och deltagare måste ha med sig det antal vuxna som 
den behöver för att kunna sitta säkert på hästen. Det är också önskvärt att de som har 
möjlighet även tar med personer som kan leda hästen. 

OBS! tidigt anmälningsdatum
Sista anmälnings- och betalningsdag: 28 februari till skane@rbu.se  
Betala till bankgiro 5426-7711
Kostnad för boende:
2050 kr, stor stuga med dusch, plats för max. 6 personer
1200 kr, liten stuga utan dusch, plats för max. 4 personer
 
Matkostnader får vi återkomma med i början på nästa år eftersom vi kanske ska ha ett annat 
matalternativ än sist. 
Vid anmälan meddela antal medföljande föräldrar, barn, ålder på barn, antal assistenter, om ni 
behöver någon som leder hästen, om ni önskar dubbelridning samt eventuella matallergier 
eller specialkost. I stugpriserna ingår städning, men man måste själv ta med lakan och 
handdukar.

Ridläger 4 - 6 maj
Landskrona/Mötesplats Borstahusen 

RBU Skånes gemensamma sommarresa 2018 går till Weissenhäuser 
Strand. Fem mil från Kiel, ute vid havet, ligger vårt resmål, som är en av 
Tysklands största och roligaste semesteranläggningar - här finns aktiviteter 
för alla åldrar. Ett interaktivt djungelland med 6000 m2 äventyr – allt 
uppbyggt på djungeltema med gröna växter och djungeldjur, klättervulkan, 
4D biograf, akvarier och terrarier. Här finns även Aqua Erlebniswelt – för de 
som älskar badäventyr, ett subtropiskt vattenparadis med massor av 
hissnande attraktioner. 
Läs mer om resmålet på: https://www.weissenhaeuserstrand.de

Vi bor i handikappanpassade lägenheter alternativt 4-stjärnigt hotell. 
Vistelsen inkluderar halvpension och dagligt inträde till det härliga sub-
tropiska äventyrsbadet, Djungellandet och till ”Dünenbad”. Utanför finns den 
härliga stranden och havet. Resan ner till hotellet blir i egna bilar via Rödby/
Puttgarden.
Det är vår förhoppning att de olika fonder som vi har sökt ska göra det 
möjligt att subventionera resekostnaderna betydligt för varje familj och målet 
är upp till halva kostnaden. 
Om ni har praktiska frågor kring resan är ni välkomna med dessa till 
skane@rbu.se. 

Mer information om resan kommer efterhand att läggas ut på hemsidan 
under december månad.
Vi kommer att kalla intresserade av resan till en gemensam frukostträff på 
Annegården i Lund den 3 mars klockan 11.00. 
Vi har plats för 14 familjer (6 st lgh, 8 st dubbelrum). Först till kvarn.
     
     
     Tid: 30 juni - 7 juli 2018 
     Intresseanmälan till skane@rbu.se
     senast 2018-02-28.

     Varmt välkomna 
     önskar arbetsgruppen! 
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Familjedag på Skånes Djurpark - 27 maj

Söndagen den 27 maj önskar vi er (och speciellt alla mammor!) 
välkomna till en heldag i Skånes Djurpark. 

Röda mattan ligger utrullad för er!

Träffa maskoten Mullvaden från succéboken "Det var det fräckaste". 
Följ med vår alldeles egna guide på djurmatning, hälsa på i Fåret 
Shaun-Land, bli ansiktsmålad, kör traktor eller kela med kräldjuren 
tillsammans med andra RBU-familjer!
Vid lunch samlas vi och grillar tillsammans.
Ta gärna med kaffekorgen eller köp på plats.
Sista anmälnings- och betalningsdag: 13 maj 
Anmäl till: skane@rbu.se
Vid anmälan: meddela antal föräldrar & barn, ålder på barn, antal 
assistenter, eventuella matallergier eller specialkost.
Betala till bankgiro 5426-7711

Kostnad: 50 kr per person. 
Då ingår inträde, grillbricka,
dricka och en massa skoj!   

Annonsplats

Välkomna!
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