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Vi flyger vi till Mallorca där vi bor i handikappanpassade rum på ett hotell som är 
utvalt för att passa vår grupp. Vi hyr även en anpassad buss som ska ta oss till och 
från de olika aktiviteterna. 

På Mallorca är planen att anordna aktiviteter som alla kan vara med på 
tillsammans med lokala organisationer. Vi hoppas kunna erbjuda vandring i 
bergen, att åka vattenskidor/vattensoffa s.k. donut. Och att vi kan ge oss ut i 
Mallorcas natur och terräng med Joëletter.

Om ni har praktiska frågor kring resan är ni välkomna med dessa till 
skane@rbu.se.

Tid: preliminärt v. 24 - 2022	
Intresseanmälan till skane@rbu.se 
OBS! Tidigast 2021-08-01 och senast 2021-12-31.

 

Äventyret kan börja.....

SKÅNE

• Familjedag på Tosselilla - 15 aug. 
• Joëlettdag i Skrylle - 5 sept.
• Kvällsbad på Högevallsbadet
• Digital sminkskola
• Mammaspa och pappafiske
• Prova på Voltige & Ponnytrav
• Julbord på Bjärsjölagårds Slott - 4 dec.
• Musikterapi
• Varma bad på Habo
• Vinter- och sommarresa 2022

Sommar-resa 2022
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Vi välkomnar er till RBU Skånes julbord lördagen den 4 december kl. 14.00.          
Detta år följer vi våra gamla traditioner och återvänder till Bjärsjölagårds Slott          
med sitt skånska gemyt!

Tomten kommer som vanligt på besök.

Max antal: 40 personer	 	 	 	                 
Tid: Lördagen den 4 december kl. 14.00                                                                        
Sista anmälnings- och betalningsdag: 5 november

Kostnad: 250 kr för vuxna, 100 kr för barn 3-12 år 
Betala till: bg 5426-7711 eller Swisha till 123 18 182 77

Vid anmälan meddela barnens namn, ålder, hur många ni är som kommer och                
eventuella matallergier eller specialkost. 

Julbord på Bjärsjölagårds Slott

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
Somliga har tagit båda sprutorna, medan andra åtminstone har tagit den första. 
Några väntar fortfarande, men det börjar nog ljusna lite nu. Under vårens framfart 
lyckades vi faktiskt genomföra en hel del, både familjeläger på Valjeviken, ett 
ridläger i Landskrona, familjedagen på Skånes Djurpark, samt nu senast (i 
skrivande stund) vårt efterlängtade rullstolsrace på Ribban. Att inta cykelbanan 
med er alla på ett så härligt "se upp här kommer vi"-vis, det var verkligen det 
bästa sättet att r-u-l-l-a igång sommaren på! Vi vill tacka både Roko Kursar som 
höll tal och skötte starten, samt Livihop för sponsring och prisutdelning.

Sommaren är nu här, dagarna är längre och hemma hos oss ser vi fram emot en 
välförtjänt hemester i år igen. Bl.a. är vi många RBU Skåne-familjer som kommer 
att träffas förklädda till cowboys på High Chaparral under den stora RBU-dagen 
den 28e augusti. För anmälan gå in på Rbu Riks hemsida: rbu.se/kalender
Än är det inte för sent att haka på och allt 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)

Bakom kulisserna fortsätter som vanligt olika kamper och de gäller framförallt 
tillgänglighet, samt rätten till liv, hälsa & utveckling. Vi försöker hålla er 
uppdaterade så gott det går, nu även via vårt instagram-konto (@rbuskane), så gå 
gärna in och följ oss där gällande #lekplatserföralla och #träningföralla 
#konduktivpedagogik

Det är tillsammans som vi gör skillnad och styrkan i gemenskapen gör mig till en 
både stolt, men också väldigt tacksam ordförande! Kontakta oss gärna när ni har 
frågor/funderingar, tips på olika aktiviteter och resmål, eller kanske hittar 
någonting som bör/måste förändras där vi kan tänkas hjälpa till.

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

Med önskan om en fortsatt glad och kanske än mer kramgo' sommar nu!

/Natalie Eneke, ordförande.
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RBU Skånes gemensamma vinterresa 2022 går åter till Åre och Totalskidskolan. 
Här ska vi uppleva ännu en härlig vecka med fart och snö!

Vi har bokat 5 handikappanpassade och 10 vanliga rymliga rum på 28 m². De går 
att använda som enkel-, dubbel- eller familjerum utan att det blir trångt. Vistelsen 
inkluderar halvpension 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 eller 
ev. annat alternativ.

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 - 2022	
Anmälan till skane@rbu.se 
OBS! Tidigast 2021-08-01 och senast 2021-12-31.

Fiskehelg för papporna 

Nu hoppas vi att vi än en gång får ihop 
ett gäng glada pappor som vill ladda 
batterierna med en Fiskecamp i 
september. Övernattning i stugor och 
mat är inkluderat.
Intresseanmälan senast 30 augusti till 
skane@rbu.se
Plats, tid och pris kommer att meddelas 
så fort vi fått napp!

Vinter-resa 2022 Familjedag på Tosselilla - 15 aug

Söndagen den 15:e aug kl. 10.00-10:30 träffas vi utanför Tosselillas entré för 
avprickning och ingång. Därefter är det fritt fram att göra vad man vill (på eget ansvar). 
Mat och överraskningar ingår! Ta med badkläder och det glada humöret. Titta gärna in 
på www.tosselilla.se. Reservation för Tosselillas öppettider. 

Vi anpassar grillning och aktiviteter 
till gällande regler.

Sista anmälnings- och betalningsdag: 6 aug
Anmälan till: skane@rbu.se
Priser 

• 120 kr per person

• 20 kr för barn under 100 cm

• 50 kr om man sitter i rullstol (är över 100 cm) eller är är över 60 år.

• En assistent eller ledsagare per brukare har gratis entré. Meddela vid anmälan!
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller Swisha 123 18 182 77	

OBS!!! Glöm inte att ange rullstol, små barn, äldre och assistenter vid anmälan. 
Meddela även matallergier, specialkost, osv! 

mailto:skane@rbu.se
mailto:skane@rbu.se
mailto:skane@rbu.se
mailto:skane@rbu.se
http://www.tosselilla.se
http://www.tosselilla.se
mailto:skane@rbu.se
mailto:skane@rbu.se


 Hösten 2021 Hösten 2021                                                                                                           

4 9

                         tillsammans med 

Kom och prova vår joëlette. Vi visar hur den funkar, sedan bjuds det på grillad korv 
kaffe/te med gofika. Duktiga löpare finns på plats så att alla som vill får en 
äventyrlig tur i den härliga skogen.
Anmäl till: skane@rbu.se senast den 30 augusti.   
Kostnadsfritt att deltaga, men anmäl för att få bekräftad plats.

                                                                         
Skrylle är ett natur och 
rekreationsområde som ligger 
mellan Dalby och Södra Sandby. 
Här finns Naturum, naturlekpark 
och rullstolsutmaningar! 
Läs mer på www.skrylle.se.

Välkomna!

Prova på voltige & ponny-trav
Prova på voltige i Voxtorp och ponny-trav på Jägersro gav mersmak så vi bokar 
in några dagar under hösten. 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

Joëlettdag i Skrylle

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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En lördagkväll i höst kommer vi ha hela Högevallsbadet i Lund för oss själva - om det 
blir möjligt och med begränsat antal! Skånes modernaste och största badhus (med plats 
att sprida ut sig!). Här finns allt för dig som gillar spänning och utmaningar. I äventyrs-
badet (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. 	 	 	               
Anmälan till: skane@rbu.se. I anmälan ska du uppge: familjens namn, mobilnummer, 
antal vuxna, antal barn och barnens ålder samt antal assistenter.

Max antal deltagare: 50 st

Kostnad: 50 kr per person, även assistenter. 	 	 	 	 	          
I priset ingår entré och en matbiljett till caféet.
Betala först när datum är spikat: bankgiro 5426-7711 eller Swish 123 18 182 77

Kiosken kommer ha öppet hela kvällen där du 	 	 	 	 	     
kan köpa både glass, godis och mer mat.

Äventyrsbad på Högevall 

Annonsplats
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Musikterapi
Musikstunderna kör igång någon gång under hösten och 
kommer att erbjuda enskild musik på 30 minuter per gång 
vid tio tillfällen. Datum och tider kommer att meddelas på 
hemsidan och per e-post till deltagarna. 

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 möjlig-
heter att möta, uppleva och delta i musiken. Upplevelse, lust 
och glädje står i centrum och alla kan delta efter egen för-
måga och behov, individuellt eller tillsammans med andra.

Sista anmälnings- och betalningsdag: 10 augusti
Anmälan till: feldman.cara@gmail.com
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swisha 123 18 182 77
Kostnad: 1 000 kr/deltagare

Varma bad på Habo Gård öppnar till hösten!

Då gäller följande:
Våra badtider: tisdagar kl. 19.00 - 20.00 och söndagar kl. 17.00 - 18.00
Anmälan till badet ska ske senast dagen före varje badtillfälle till: 
ellinorj.bjurnemark@gmail.com
Bekräftelse på att ni fått plats mejlas tillbaka.

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. 
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Medlemsaktiviteter aug-dec 2021

Mamma-spa i Mossbylund  9 - 10 okt   

”Landa en eftermiddag i en värld utanför vardagen”.                                         
Välkomna till en avkopplande stund på Mossbylunds hotell.

Vi startar med Afternoon tea kl. 14.00, sedan – bad – bastu – 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. Gå in 
på  www.mossbylund.se och klicka in på deras spapaket för ännu mer information. 

Sista anmälnings- och betalningsdag: 11 september                                      
Anmälan till: skane@rbu.se    	 	                               
Kostnad: 1 600 kr/pers.	 	 	         

Betala till: bankgiro 5426-7711 eller Swish 123 18 182 77                                       
Det ingår en 50 min. spamassage, hot-stone massage eller ansiktsbehandling. Övrig 
dryck och ev. behandling bokar man och betalar själv. Begränsat antal platser.

OBS! Anmälan ska ske per mejl. Ange alltid: vald behandling, namn samt 
eventuella matallergier eller specialkost.

Digital medlemsträff med tema: Sminkskola

Under hösten kommer vi att anordna en digital medlemsträff med sminkskola där vi 
gästas av en professionell make up-artist! Välkommen att delta alla som vill, 
gammal eller ung, kille eller tjej. För den som behöver kan givetvis assistent eller 
annan kontaktperson även delta.

Datum och tid meddelas via vår hemsida/facebook-sida när allt är spikat och klart.
Vid anmälan skickas en länk för deltagande.

Anmälan till: skane@rbu.se    	 	                               
Kostnad: 20 kr per person	 	 	 	         

Betala till: bankgiro 5426-7711 eller Swish 123 18 182 77    

Medlemsaktiviteter aug-dec 2021
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