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SKÅNE

• Vår nya Joëlette i Skrylle!
• Årsmöte
• Äventyrsbad Karlsrobadet, Eslöv
• Ridläger
• Familjedag i Skånes Djurpark
• Varma bad Habo Gård
• Skidresa till Åre
• Prova på-dagar golf, parahockey mm. 

Läs mer och byt till Frösunda Omsorg: 
Web: frosunda.se/assistans 
Tel: 010-130 39 21
Mejl: kundkontakt@frosunda.se

Vi bemannar 
och arbetsleder 
assistansen dygnet 
runt.

          Är du 
trött på att rodda 
   assistansen själv?
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Kära medlemmar i RBU Skåne

När detta skrivs har kylan slagit till och det firas lucia. 
Jag ser fram emot många fina dagar med min familj under årets slut! 
I januari kommer LSS-utredningen presenteras och jag misstänker att 
vi då måste organisera oss igen och demonstrera. 
Tillsammans är vi fortfarande starka!!!

Året som gick har vi bland annat varit på Tosselilla, badat i Tyskland, 
haft föreläsningar, njutit av mammaspa och traditionsenligt firat in julen 
på Bjärsjölagård. Till våren ser vi extra mycket fram emot 
tillgänglighetsdagen i Skånes Djurpark, prova-på-golfen och skidresan 
till Åre.

I er hand har ni nu information om de aktiviteter vi kommer arrangera 
under våren. Saknar ni något får ni gärna höra av er – alla tips tas 
emot med tacksamhet. Ni har kanske själva varit på något som ni tror 
någon annan kan ha nytta av eller uppskatta.

God Jul & Gott Nytt År till er alla önskar styrelsen i RBU Skåne genom 

Giesela Anderholm Hansson
ordförande

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. 
Anmälan är först giltig när betalningen har kommit in. Om aktivitets-
avgiften 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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Vill du hjälpa till att maxa livet?! 
Är du anhörig, 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

Hur anmäler man sig till RBU Skånes aktiviteter?
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Medlemsaktiviteter januari-juni 2019

Årsmöte 31 mars 
Välkomna att närvara vid RBU Skånes årsmöte som hålls söndagen den 31 
mars på Annegården, Skansvägen 5 i Lund.  
Separat inbjudan kommer att skickas ut i februari 2018.
Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.
Nomineringar måste vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars. 
Valberedning
Conny Levhag connylevhag@hotmail.com 
Kajsa  Mårtensson fubkajsa@gmail.com

Joëletten i Skrylle 
Bidraget vi fick från Chapter Sweden har vi nu köpt en Joëlette för. Den finns 
stationerad på Skryllegården mellan Dalby och Södra Sandby och kan 
bokas av alla RBU Skånes medlemmar utan kostnad.
Gå in på www.boka.se och sök efter RBU. Man loggar in via Facebook eller 
skapar ett konto. I kalendern kan man se vilka tider man kan boka. Joëletten 
hämtar man sedan ut i Skrylles reception. Observera deras öppettider!              
Du kan också boka den genom att maila till skane@rbu.se.
Nu i vår kommer vi att ha en prova-på och instruktionsdag med korvgrillning 
i Skrylle. Viktor Winterglöd från Glädjeknuff kommer att vara på plats och ge 
information och vägledning. Naturvägledare från Naturum kommer att guida 
oss bland vår skånska flora och fauna. 
Skrylle är Lunds största natur- och friluftsområde och erbjuder vandringar i 
skog och mark, fiskevatten och motionsspår. Här finns motorikbana även för 
dig i rullstol. Ge dig ut och njut!
Vi kommer att gå ut med information om datum och anmälan via hemsida, 
Facebook och mail så fort programmet är spikat! Håll utkik!

Läs allt om hur joëletten funkar på www.joeletten.se

Medlemsaktiviteter januari-juni 2019

Prova-på-dagar
Tillsammans med andra barn och ungdomar från RBU Skåne kan du få  
testa nya, spännande och roliga aktiviteter under våren 2019. 
T.ex. Prova-på-Golf den 28/4 hos Malmö Burlöv GK!
På gång är också Gympa - Karate - Parahockey - Yoga - Racerunning mm.
Håll utkik på vår hemsida, Facebook eller på din mail 
för mer information om när och var de olika prova-på-dagarna sker.
Kostnad: max 100 kr/pers. och aktivitet

Musikterapi
Vi arbetar med att hitta ett alternativ till musikterapin då det just nu saknas 
en pedagog. Men alla som är intresserade är välkomna med en 
intresseanmälan (ej bindande) senast den 14 januari till skane@rbu.se.
Meddela också gärna dag och tid som passar er bäst.
Musikterapi 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 helande kraft.

Varma bad på Habo Gård 
Vi fortsätter att erbjuda alla medlemmar två fasta badtider i 
Habo Gårds 34-gradiga bassäng. 
Våra badtider vårterminen 2019 är 
tisdagar kl. 19.00-20.00  
söndagar kl. 17.00-18.00. 
Badet kostar 30 kr/badtillfälle. OBS! Betala in till bankgiro 5426-7711.             
Kvitto skickas per mail. 
OBS! 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.
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Söndagen den 17 mars har vi hela Karlsrobadet i Eslöv för oss själva. 
Här finns något för alla. För de äventyrliga finns klättervägg, vågmaskin, 
rutschkanor och virvel. För de minsta finns en egen bassäng med en 
spännande grotta. Vill du helst ta det lugnt finns det två bubbelpooler. Hela 
Karlsrobadet är även tillgänglighetsanpassat. Ta med hela din familj och 
kom och åk vattenrutschkana, bada bubbelpool och fika tillsammans med 
andra barn och ungdomar med funktionsnedsättning. 
Hiss finns till vattenrutschbanetornet. Det finns enskilda omklädningsrum 
om så önskas. Lift och duschstolar finns att låna. Det finns även lift för att 
komma ner i bassängerna. Ta gärna med egen liftsele om du vill.

Vi träffas kl. 15:15 i entrén till badet. 
Cirka klockan 18:00 är det dags att 
lämna bassängen för att hinna 
basta och duscha. 
Klockan 18.30 stänger anläggningen.

Anmälan senast: 10 mars till 
skane@rbu.se. I anmälan ska du uppge: 
familjens namn, antal vuxna, antal barn och barnens ålder, 
antal assistenter samt ev. allergier.

Kostnad: 50 kr per person. I priset ingår entré och mat.
Inbetalning till bankgiro 5426-7711.

Annonsplats                                                                                                                Våren 2019  

Äventyrsbad Karlsrobadet - 17 mars
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VIKTIGT ATT VETA OM RBU SKÅNES AKTIVITETER
• På våra aktiviteter närvarar alltid minst en representant från RBU Skåne 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.

4

Låna RBU´s Joëlette och delta i något av loppen på riktigt! Medhjälpare finns!
Annars kan man också bara promenera i egen takt och njuta av Christinehofs vackra 
Ekopark! RBU kommer att vara där med kaffe/saft och bulle till alla Rbu:are!
För varje deltagare i Naturloppet den 14/4 start kl. 11.00                                                  
går 20 kr till RBUs kampfond för LSS! 

Ekopark trail 13 km Naturloppet 5 km
Duo-trail 2 x 30 km Verkeån trail 21 km

Anmälan till RBU-promenad: skane@rbu.se senast 1 april                      
Läs mer om och anmäl till loppen på www.osterlentrail.se. 

Österlen Spring Trail 14 april kl 11.00
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Skidresa v. 15 - 2019 
Åre & Totalskidskolan

Ridläger 3 - 5 maj
Landskrona/Mötesplats Borstahusen 

RBU Skånes gemensamma resa 2019 går till Åre och Totalskidskolan. 
Här ska vi uppleva en härlig vecka med fart och snö! 
Vi har bokat 5 handikappanpassade och 10 vanliga rymliga rum på 28 m². 
De gå att använda som enkel-, dubbel- eller trippelrum utan att det blir 
trångt. Vistelsen inkluderar helpension och entré till bad med 
motionsbassäng, pooler och jacuzzis, entré till Season SPA med 
bastuavdelning och till det 800 m² stora SATS-gymet. 
Varje familj har även en plats hos Totalskidskolan med halvdagspass i 5 
dagar. Resan t/r till Åre blir med tåg.
Om ni har praktiska frågor kring resan är ni välkomna med dessa till 
skane@rbu.se. 

Vi kommer att kalla intresserade av resan till en gemensam frukostträff 
på Annegården i Lund i mitten av februari. 
Vi har plats för 10 familjer och hoppas kunna sponsra 
åtminstone 50% av kostnaden.
Familjer som tidigare inte varit med på resa har förtur.
     
Tid: v. 15 - 2019 
Intresseanmälan till skane@rbu.se senast 2018-01-31.

     Varmt välkomna 
     önskar arbetsgruppen! 
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I maj är det dags för ridläger igen. Vi fortsätter att hålla till i Landskrona eftersom vi 
tycker att det fungerar så bra. 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 brunch 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. 

 

Vi kommer att rida vid fyra tillfällen, fredag eftermiddag/kväll, lördag förmiddag/
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 
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: OBS! tidigt anmälningsdatum 28/2 
Betala till bankgiro 5426-7711.  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    Fortsättning på nästa sida.
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Familjedag på Skånes Djurpark - 12 maj

Söndagen den 12 maj önskar vi er välkomna till Tillgänglighetsdagen i 
Skånes Djurpark. Röda mattan ligger utrullad för er!

Träffa maskoten Mullvaden från succéboken "Det var det fräckaste". Följ 
med 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 äter grillat tillsammans.
Ta gärna med kaffekorgen eller köp på plats.
Sista anmälnings- och betalningsdag: 28 april
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!   
(Med reservation för mindre programändringar!)

Personlig assistans är mer än att hjälpa någon annan. 
Det är att göra skillnad i människors liv.  
På riktigt och varje dag.
Sydassistans är ett väletablerat familjeföretag med en ägarfamilj med lång erfarenhet av att 
vara anhörig till en kvinna med funktionsnedsättning. Detta genomsyrar alla våra värde-
ringar och beslut. 

! Själv välja dina assistenter.
! Assistans som är anpassad efter dina önskemål.

! Över 25-års arbete med personlig assistans.

! Ett familjeägt företag - inget riskkapitalbolag.

! Redovisning av timmar & assistansomkostnader.

! Bra villkor och utbildningar för dina assistenter.

! En personlig uppdragsansvarig.

! Hjälp med myndighetskontakter och juridiska frågor.

Med Sydassistans får du:

Är du eller någon anhörig till dig  

i behov av personlig assistans?

Uppdragschef Angela Bejmo

"  040-16 76 42
#  angela@sydassistans.se

Kontakta oss

$  www.sydassistans.se

Annonsplats
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Matkostnader får vi återkomma med, men det kommer inte att kosta mer än 
förra året. Då kostade maten 650 kr för förälder, 350 kr för medföljande 
syskon, 1000 kr för personliga assistenter och kostnadsfritt för dem som red. 
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. Information om villkoren kan ni få av oss.

Forts. Ridläger
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