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• Årsmöte
• Musikterapi och E-sport
• Rullstolsrace på Ribban
• Familjeläger på Valjeviken
• Ridläger Borstahusen/Landskrona
• Kvällsbad på Högevall
• Familjedag på Skånes Djurpark
• Varma bad på Habo Gård
• Prova på Voltige & Ponnytrav

Annonsplats

Personlig assistans där varje människa är unik
Livihops syn på personlig assistans är enkel: 

alla har rätt till ett bra liv. Vi vet att det finns 
lika många personligheter som det finns 
människor, och att var och en har sina behov, 

önskemål, intressen, viljor och drömmar.

Varje relation mellan assistent och kund är 

unik, och vi är övertygade om att människor 

med engagerade assistenter får en bättre 

personlig assistans och därigenom möjlighet 

till förbättrad livskvalitet.

Vår styrka – Personlig erfarenhet
Vi som arbetar på Livihop har själva erfarenhet 

av personlig assistans, antingen som kunder 

eller som assistenter. Vissa av oss är även 

anhöriga eller närstående till assistansberätti-

gade personer. Det ger oss en ovärderlig erfa-

renhet som vi använder i vårt arbete varje dag, 

och förståelsen för våra kunder och anställda 

är en av våra största fördelar.

Hanna Olsson
010-703 68 98

hanna.olsson@livihop.se

”Jag valde Liv ihop för att kunna job-
ba nära kunden och få möjligheten 

att värdesätta assistenternas arbete”

Martin Ahlroth
010-703 68 99

martin.ahlroth@livihop.se

”Jag valde Liv ihop för att jag vill 
jobba där kunden och assistenternas 

behov alltid står i centrum”

Livihop - lev som du vill
Vi erbjuder individuellt anpassad assistans som underlättar för 

människor med funktionsvariationer att leva det liv de vill.

Liv ihop välkomnar Hanna och Martin!

Följ Hanna och Martins val, välj Liv ihop!

Liv ihop AB
www.livihop.se
010 - 15 15 900
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Prova på voltige & ponny-trav
Höstens prova på voltige i Voxtorp och ponny-trav på Jägersro gav mersmak 
så vi bokar in några dagar under våren. Håll utkik på vår Facebook-sida eller 
hemsida när datumen är spikade. Välkomna med er anmälan då till skane@rbu.se
Caprifolens voltigeklubb jobbar med att utveckla sporten voltige för att den ska 
vara möjlig för alla. Läs mer om deras arbete och se film på deras hemsida: 
www.caprifolen.se
	 	 	 	 	 	

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

Avgiften ska sättas in på bankgiro 5426-7711 eller 
		 Swish 123 18 182 77 och ange aktivitet och namn på deltagarna.

All praktisk information kring anmälan och aktiviteterna finns tillgänglig 
innan genomförandet på www.skane.rbu.se eller i kontakt med kansliet.

Hur anmäler man sig till RBU Skånes aktiviteter?

Kära medlemmar i RBU Skåne 
 
Med en vecka kvar till julafton har vi i styrelsen planerat klart för vårens alla 
aktiviteter. Det har snart gått ett år sedan vi först behövde börja förhålla oss 
till covid-19 och rådande pandemi. Vi önskar ingenting annat än bättre tider 
för oss alla och att den planering vi nu försökt få till både går att genomföra, 
men också har något att erbjuda just er. Kanske ses vi på Ribersborg under 
Rullstolens Dag eller under ett idylliskt helgläger på Valjeviken kring 
valborg?

Det som inte får plats i bladet nu eller som inte är helt färdigplanerat läser du 
mer om på vår hemsida (skane.rbu.se) eller på vår facebook-sida (sv-
se.facebook.com/rbuskane).

Under hösten som varit har en del aktiviteter varvats med flertalet kamper på 
både lokal och regional nivå. Just nu är vi i full gång med att rädda konduktiv 
pedagogik i Malmö, då Region Skåne inte förlängt avtalet med Move & Walk. 
Det är en skandal och vi jobbar på bred front, med olika medel, för att det här 
så snart som möjligt ska ordna upp sig. Just nu delas en namninsamling 
(skrivunder.com/behall_vara_barns_cp-traning) och vi skickade den 14/12-20 
ut mer grundläggande information via mail till er alla gällande detta.

Det är tack vare er medlemmar och era tips på aktiviteter och resmål, andra 
idéer, samt upptäckter av saker och ting som bör förändras, som vi blir vårt 
allra bästa RBU Skåne!

Är du ännu inte medlem - bli gärna det, så hoppas jag att vi ses på någon 
aktivitet till våren.

God Jul och Gott Nytt År!!!

/Natalie Eneke, ordförande.
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Familjeläger på Valjeviken 30/4 - 2/5

          Välkomna till ett familjeläger på Valjeviken i Sölvesborg med fokus:

         Att delta i samhällslivet trots funktionsnedsättning inom familjen

Kursansvarig är Eric Sandström. Här kommer ni att utbyta erfarenheter, vara med på 
föreläsningar om diagnoser och prova på habiliterande aktiviteter. Tillsammans får ni 
ökad kunskap om att hantera livet med en anhörig med funktionsnedsättning.

En del av kursens olika moment fokuserar i hög grad på att använda musiken som ett 
kommunikationsverktyg där anpassningar utgör en viktig del för att anhöriga och 
deltagare med funktionsnedsättning ska kunna spela tillsammans och finna olika 
uttryckssätt. 

Anpassade aktiviteter med vattentema i rehab- och träningssyfte är en viktig del.

En annan del handlar om koordination. På grund av spasticitet och muskelsvaghet hos 
många kan man inte alltid delta i traditionella rekreations- och fritidsaktiviteter. Att 
erbjuda alternativa sätt att delta och därmed samhällsliv är en viktig väg till 
delaktighet.

I Valjevikens fantastiska miljö och lokaler får ni tillsammans med andra RBU-familjer 
upptäcka Valjeviken, prova på lustfylld habilitering, skapa intresse och motivation för 
rörelseträning genom till exempel skattjakt och upptäckarglädje. Tid finns också att 
besöka Glassbåten och Europas längsta gångbro.

Schema för lägret och kostnad inkl. kost och logi kommer att meddelas inom kort på 
vår hemsida, så fort vi fått in alla uppgifter.

Välkomna med er intresseanmälan senast den 1 april till skane@rbu.se

Under året kommer vi att starta upp E-sport med hjälp av 
RBU Halland som har startat ett e-sport-projekt med stöd 
från arvsfonden.

E-sport ger barn och ungdomar med funktionsvariationer 
möjlighet att delta i en aktivitet på sina egna villkor.

Vi kommer i första hand att träffas i en lokal några gånger 
där deltagarna kommer att få möjlighet att testa olika e-
sport/dataspel. I andra hand skapas möjligheter att spela 
hemifrån. I samband med e-sportträffarna ses behov av 
anpassning över. RBU Halland ska försöka skapa 
förutsättningar för ett ligaspel där det sedan kommer att 
vara möjligt att delta.

När lämplig lokal är klar och datum bestämt är alla som är 
nyfikna på e-sport välkomna att anmäla. Håll utkik på vår 
facebook-sida, hemsida eller i din mejlkorg.

Varma bad på Habo Gård 
Habo Gård har stängt tillsvidare på grund av corona, så våra badtider tisdagar kl. 
19.00 - 20.00 och söndagar kl. 17.00 - 18.00 är tyvärr inställda för närvarande. Vi 
lägger upp besked på vår Facebook- och hemsida så fort vi får information om 
eventuellt öppnande igen. Då gäller följande:
Badet kostar 50 kr/badtillfälle.
Avgiften ska sättas in på bankgiro 5426-7711 eller swisha till 123 18 182 77.      
Ange aktivitet och namn.
Antalet personer i bassängen får vara högst åtta. 

Anmälan till badet ska ske senast dagen före varje badtillfälle till: 
ellinorj.bjurnemark@gmail.com
Bekräftelse på att ni fått plats mejlas tillbaka. 

E-sport 
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Vi planerar för att kunna genomföra ett ridläger även våren 2021 i Landskrona. Vi bor 
som vanligt på Mötesplats Borstahusen och rider på Landskrona ridklubb. Vid rid-
ningen håller alla avstånd vid på- och avstigning, boendet är separat för varje enskild 
familj och precis som i våras ska vi se till att som grupp ha ett separat rum vid mål-
tiderna. Lägret startar ca kl. 15.00 på fredagen med ankomst och incheckning och 
avslutas efter brunch på söndagen.

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. 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 februari till feldman.cara@gmail.com
Kostnad för boende:
2650 kr, stor stuga med dusch, plats för max. 6 personer
1500 kr, liten stuga utan dusch, plats för max. 4 personer

Matkostnaden är inte bestämd än, men de blir ungefär som föregående år, ca 750 kr för 
förälder, ca 400 kr för medföljande syskon, ca 1200 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 FLEX-bokning (avbokning senast 7 
dagar innan) och städning, men man måste själv ta med lakan och handdukar.

Ridläger 7 - 9 maj 

1 mars är det Rullstolens Dag och det tänker vi i RBU Skåne fira med ett rullstols-
race! Då den 1 mars infaller på en måndag så kör vi vårt race lördagen den 27 februari.

Kl. 13:30 samlas vi nere på Ribban vid T-bryggan bredvid cykelbanan. Kl. 14:00 
inviger och startar Funktionsstödsnämndens ordförande Roko Kursar vårt rullstolsrace.

Därefter kör alla deltagare till Funkisbadet! 

Vid målgången serveras det varm korv med bröd, kaffe och varm choklad.

Vi avslutar med prisutdelning. Följande tävlingskategorier finns:

• Mest kreativa målgång

• Yngsta rullstolsförare

• Mest pimpade rullstol

• 1, 2, 3:e plats med och utan assistent

Tid: lördagen 27 februari kl:13:30
Anmälan senast den 21 februari till skane@rbu.se
Anmälningsavgift: 20 kr/person
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swisha 123 18 182 77

Välkomna till en fartfylld dag!

Rullstolsrace på Ribban!
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Årsmöte
Välkomna att närvara vid RBU Skånes årsmöte som hålls söndagen                              
den 28 mars på Annegården, Skansvägen 5 i Lund. 

Separat inbjudan kommer att skickas ut i februari 2021 via e-post. 
Se gärna till att vi har er aktuella e-postadress så att ni inte missar                          
någon information från RBU. 
Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.                          
Nomineringar måste vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars. 

Valberedning 

Rickard Lundqvist rickard.lundqvist@rbu.se 

Kajsa Mårtensson fubkajsa@gmail.com 

Musik och musikterapi
I skrivande stund är de fysiska musikträffarna satta på paus, men vi önskar gärna få 
in intresseanmälan från dem som vill vara med på musik när möjlighet ges. 
Förhoppningen är att kunna återgå till den vanliga musiken, men det kan vara så att 
det kommer att ordnas digitala musikträffar som alternativ. Tiden får utvisa hur det 
blir.

2021 är det 10 år sedan RBU Skåne började erbjuda musikterapi och den har varit 
till stor glädje för många barn och ungdomar. I musiken kan vi mötas, uttrycka oss 
och spela på våra egna villkor! Det viktigaste är att musikterapin ska vara en 
glädjefylld stund för barnet, men musikterapi kan även främja kommunikation, 
förbättra motorik och koordination samt vara ett sätt att ge uttryck för sina känslor.  

Sista dag för intresseanmälan: 7 februari
Anmälan till: feldman.cara@gmail.com
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swisha 123 18 182 77
Kostnad: Fysiska träffar 10 ggr, 30 min enskild eller 60 min grupp,                         
1000 kr/deltagare

Medlemsaktiviteter jan-juni 2021
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Vi gör ett nytt försök. En lördagkväll i vår, när badet öppnat igen ska vi äntligen få ha 
hela Högevallsbadet i Lund för oss själva - 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). 

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.  

Datum meddelas senare via hemsida och Facebook. 

Kostnad: 50 kr/person och då ingår inträde och matbiljett.

Tiden man får hyra badet brukar vara mellan kl. 19:00-22:45	 	 	              

Anmäl när datum är spikat till: skane@rbu.se. 

I anmälan ska du uppge: Namn, antal vuxna, antal barn, barnens ålder samt antal 
assistenter. Allt för att vi ska kunna uppge rätt antal vid inträdet till badet.

Håll utkik på vår Facebook-sida, hemsida eller i din e-post. Vi meddelar så fort vi 
bokat datum och tid och ni kan börja anmäla er. 

Äventyrsbad på Högevall 
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Söndagen den 23/5 önskar vi er än en gång välkomna till RBU Skånes familjedag 
på 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, kör traktor eller kela med djuren i 
sälskap med andra RBU-familjer! Vid lunch äter vi grillat på Björnberget.

Sista anmälnings- och betalningsdag: 9 maj
Anmäl till: skane@rbu.se
Viktigt vid anmälan! Meddela antal föräldrar & barn, ålder på barn, 
antal assistenter, eventuella matallergier eller specialkost. Assistenter får gå gratis in i 
parken så därför behöver vi veta.
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swish 123 18 182 77

Kostnad: 50 kr per person 
(även för assistenter som betalning för del av matkostnad). 

Ingår gör inträde, grillbricka och en massa annat skoj!   
(Med reservation för 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 värderingar 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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Familjedag på Skånes Djurpark - 23 maj


