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SKÅNE
Gemenskap är viktigt på A-Bas.
Vi har roligt tillsammans!
A-Bas är ett mångkulturellt assistansbolag som hjälper
familjer och enskilda som lever med ett permanent
funktionshinder. Vi vänder oss till assistansberättigade
och deras anhöriga och erbjuder dem gemenskap,
livskvalitet och hjälp enligt LSS.
Personlig assistans handlar om möjligheten att leva det
egna livet på det sätt som en vill leva det. Våra
assistenter behärskar sammanlagt 13 språk. Alla våra
tolkar har personlig erfarenhet av assistans.

Adress:
Botildenborgsvägen 1
Box 150 28
200 31 Malmö
Kontaktinformation:
Tfn/Fax: 040-21 40 82
E-post: info@a-bas.se
www.a-bas.se

Personlig assistans omfattas av många insatser. Vi
stödjer dig hela vägen att få rätt insats och få den
utformad enligt dina behov. Vi har ett stort kontaktnät.
• Kontakter med olika myndigheter
• Tillgång till medicinsk personal så som sjukgymnast
och arbetsterapeut
• Utbildning, arbetsmiljö och HLR (Hjärt- och
lungräddning)
• Konsultation med juridisk expertis
• Rådgivning med tolkstöd
• Över 20 års erfarenhet

• Familjedag på Tosselilla
• Ridläger
• Föreläsningsserie på Annegården
• Varma bad på Habo Gård
• Musikterapi
• Familjeyoga
• Mammaspa på Mossbylund
• Pappadag med Gokart-turnering
• Prova-på race-running & gympa
• Julbord på Bjärsjölagård
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Kära medlemmar i RBU Skåne
Trots att det fortfarande blåser hårda vindar när det gäller
assistansfrågan känns det lite lättare i själ och hjärta när
solen tittar fram - det har den gjort länge nu!
Hoppas det håller i sig hela sommaren.
I höst är det val och just detta året känns det extra viktigt
att vi låter våra röster höras vi är fortfarande starka tillsammans!
Vi i styrelsen presenterar här stolt höstens alla aktiviteter.
Och det som inte får plats i bladet nu eller som inte är helt
färdigplanerat kan du läsa mer om på vår hemsida eller
på vår facebook-sida. Har du tips på aktiviteter, resmål
eller andra idéer hör gärna av dig till oss i styrelsen.
Vi tipsar gärna vidare!
Själv ser jag fram emot en trevlig resa med RBU Skåne
i sommar och alla spännande aktiviteter till hösten
Nyfiknast är jag på vår föreläsningserie på Annegården
och vem som tar hem vinsten när papporna gör upp
i go-kart!
En skön sommar 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.

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
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Anmälan är först giltig när betalningen har kommit in. Om aktivitetsavgiften inte är inbetald i tid kan anmälan komma att strykas.
All praktisk information kring aktiviteterna finns tillgänglig innan
genomförandet på www.skane.rbu.se eller i kontakt med kansliet, se
ovan.
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Julbord på Bjärsjölagård
Vi välkomnar er till RBU Skånes julbord den 24 november kl. 14.00. Precis som
förra året kommer maten att avnjutas på Bjärsjölagårds Slott
Sista anmälnings- och betalningsdag: 28 oktober
Kostnad: 250 kr för vuxna, 100 kr för barn 3-12 år
Vid anmälan meddela barnens ålder, hur många ni är som kommer och
eventuella matallergier eller specialkost.

Medlemsaktiviteter januari-juni 2018
Varma bad på Habo Gård

Vi fortsätter att erbjuda alla medlemmar två fasta badtider i Habo Gårds 34gradiga bassäng. Våra badtider höstterminen 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.

Tomten kommer på besök.
Adress: Djupadalsvägen 9, 275 95 Sjöbo Vägbeskrivning: mellan Sjöbo
och Hörby på väg 13, söder på Hörby är det skyltat Bjärsjölagård

Musikterapi september - november

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

Familje-Yoga och fika på höstlovet!
Under novemberlovet finns det möjlighet att prova yoga för hela familjen.
Månd. 29/10 samt tisd. 30/10 kl. 11.00-14.00 på Annegården i Lund.
Efteråt fikar vi tillsammans.
Vi har en nyutbildad Yogainstruktör för barn med särskilda behov, så yogan
anpassas efter individen.
Anmäl senast den 1 oktober till skane@rbu.se
Kostnad: 100 kr till bg 5426-7711
Med yoga kan man....
* Öka avslappning * Förbättra sömnen * Stödja frisk andning
* Minska muskelspänning * Minska trötthet * Förbättra cirkulationen
Välkomna!
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Sista anmälnings- och betalningsdag: 2 augusti
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.
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Medlemsaktiviteter
januari-juni
2018
Familjedag
på Tosselilla
- 12
augusti

Prova-på RACE-RUNNING & GYMPA

Söndagen den 12:e aug kl. 10.00 träffas vi utanför Tosselillas entré för
gemensam ingång. Därefter är det fritt fram att göra vad man vill, men på eget
ansvar. Vi kommer att bjuda på korv och överraskningar. Ta med badkläder och
det glada humöret. Information finns även på hemsidan och titta även gärna in
på www.tosselilla.se. Vi hoppas att det är minst lika många som vill följa med
detta året för att avsluta sommaren på ett fantastiskt sätt.

Racerunning är en relativt ny och snabb växande friidrottsgren. Kom och
testa den här specialbyggda springcykeln!
Tid: 30 september. Klockslag meddelas på FB, hemsida eller vid anmälan.
Plats: Heleneholms IP

Sista anmälnings- och betalningsdag: 28 juli
Priser:

120 kr per person
20 kr för barn under 100 cm
50 kr om man sitter i rullstol
50 kr om man är över 60 år gammal
50 kr om man är assistent eller ledsagare.
(En assistent/ledsagare per brukare har gratis entré,
och betalar endast för maten.)

OBS!!! Med tanke på priserna är det jätteviktigt att ni inte glömmer att
ange rullstol, små barn, äldre och assistenter vid anmälan.
Meddela även eventuella matallergier, specialkost, behov av el osv!
Anmälan görs till skane@rbu.se. Betala till bankgiro 5426-7711

Anmälan till skane@rbu.se
I samarbete med Heleneholms IF,
Malmö

MoveJoy är en gymnastikgrupp som riktar sig till barn, ungdomar och
vuxna med funktionsnedsättning och speciella behov där alla är välkomna
att delta oavsett funktionsnedsättning! Gympan sker på ett roligt och
pedagogiskt sätt med barnet tillsammans med förälder, anhörig eller
personlig assistent.
Tid: Kommer att meddelas på hemsida, Facebook och via mail.
Plats: Svedalahallen, Tennisgatan 3,
Svedala
Anmälan till skane@rbu.se
I samarbete med Svedala GIF

Ridläger 7 - 9 september
VIKTIGT ATT VETA!
OBS! tidigt anmälningsdatum: 13 juli
Vårt ridläger i maj med härliga ridturer, fantastiskt väder, god mat och trevligt
sällskap gav mersmak så vi lägger in ett extra ridläger i september! Vi bor som
vanligt 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.
Forts. nästa sida.
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• 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.
9
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Forts. Ridläger

Mammaspa i Mossbylund 27-28 okt.
”Landa en eftermiddag i en värld utanför vardagen.”
Välkomna till en avkopplande stund på Mossbylunds hotell.

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.

Bad – bastu –Afternoon tea – tre rätters meny med drink – övernattning med
del i dubbelrum samt frukost nästkommande dag väntar oss lite
vardagströtta Mammor som behöver få en extra guldkant på tillvaron.
Öppna upp www.mossbylund.se och klicka in på deras spapaket för ännu
mer information.
Sista anmälnings- och betalningsdag: 1 oktober skane@rbu.se
Kostnad: 800 kr per person (övrig dryck och ev. behandling betalar man
själv). Meddela eventuella matallergier eller specialkost vid anmälan.
Vi har tyvärr begränsat med platser så skynda på.

Pappadag Gokart turnering 22 sept.
Lördagen den 22 september är det pappornas tur. Är du sugen på Gokart
och 100 minuters kul, spännande och adrenalinpumpande gemensam
aktivitet i Malmö? Häng med och kör ``Superracet``. Läs mer på
www.racehouse.se/gokart-malmo/
Kvällens agenda:
• briefing
• en träning
• två tidskval
• final briefing
• tre finaler
• pokaler till de tre bästa
• Kvällens meny: Bearnaisesåsgratinerad ryggbiff
Plats: Racehouse, Bjurögatan 48 i Malmö
Tid: 22 september kl 17:00
Anmäl till skane@rbu.se senast den 30 augusti.
Betala samtidigt in 200 kr till bankgiro 5426-7711
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Vi kommer att rida vid fyra tillfällen, fredag eftermiddag/kväll, lördag förmiddag
och eftermiddag samt söndag förmiddag. Ridningen sker 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 10 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.
Vi har bara plats för 2 dubbelridande barn/ungdomar så det är först till kvarn
för dem som rider dubbelt.
Sista anmälnings- och betalningsdag: 13 september
Anmäl till: feldman.cara@gmail.com
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 tillkommer med max 650 kr för förälder, 350 kr för medföljande
syskon, 1000 kr för personliga assistenter och kostnadsfritt för dem som rider.
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.
För att kunna få pengar tillbaka vid t ex sjukdom kan varje familje/stuga välja
att köpa till ett avbeställningsskydd som kostar 199 kr. Ni måste meddela vid er
anmälan om ni önskar detta. Villkoren som gäller för skyddet finns att läsa på
hemsidan eller be att få det hemskickat per e-post.
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Föreläsningsserie!

En kväll i början av varje månad med start
tisdagen den 4 september kl 18.00 kommer vi att träffas på
Annegården i Lund för att lyssna till en spännande föreläsare.
Första träffen får vi lyssna till Sebastian Carlson, en 26-årig kille
som föddes med en CP-skada men som vägrade att se några
begränsningar utan bara möjligheter. Några av ämnena som Sebbe tar
upp är mobbing, uppväxt, träning, jobb! Senaste föreläsningen i
Kristianstad blev succé med ca 100 personer i publiken.
Här föreläser han om livet som Stolt, Stark & CP.
En föreläsning som är både gripande, spännande och rolig.
Nästa föreläsning blir den 2 oktober och vi har många teman på gång.
Det som inte kommer med i höst kommer till våren!
HLR Hjärt-lungräddningskurs
Att söka fonder
Yogakväll med RAW-food
Flytta-hemifrån-kväll med tips och råd från
Boendeprojektet Independent Living
• Infoträff om det rådande rättsläget kring
assistansersättningen, samt vad man kan få för hjälp i
striden för sin eller anhörigas rättigheter (i samarbete
med Frösunda.)
•
•
•
•

Håll utkik på hemsidan, i din e-post och på Facebook
för tider och anmälningsinformation!
Kostnadsfritt!
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! Själv välja dina assistenter.

mål.

! Assistans som är anpassad efter dina önske

ns.
! Över 25-års arbete med personlig assista
olag.
pitalb
riskka
! Ett familjeägt företag - inget

er.

! Redovisning av timmar & assistansomkostnad

nter..

! Bra villkor och utbildningar för dina assiste

! En personlig uppdragsansvarig.
ka frågor.
! Hjälp med myndighetskontakter och juridis

