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Vi är glada över att kunna fortsätta med Musikterapi Syd’s musikterapigrup-
per med fokus på interaktion, glädje och samspel. Nina Cherla, utbildad mu-
sikterapeut kommer att handleda deltagarna musikaliskt, och i grupp skapa 
roliga och meningsfulla stunder tillsammans. 

Vi träffas på Annegården i Lund med start någon gång i mars. Precis som i 
höstas kommer vi ses på torsdagar i två grupper, kl.16.00 och kl.17.00 och 
varje träff är 50 minuter. 

Anmälan till: feldman.cara@gmail.com senast 17 februari, meddela vilken 
tid som önskas.

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

Kostnad: 12 tillfällen, á 50 minuter, totalt 1800 kr/deltagare

Under 2023 kommer vi inte att hyra Habo Bad längre, utan vi testar det 
nybyggda Burlövsbadet med start den 8 januari och fortsätter sedan varje 
söndag mellan kl 13:30-14:30. Multibassängen har höj- och sänkbar botten 
och plats för 30 personer.

Badet kostar 50 kr/badtillfälle. 

Avgiften sätts in på bankgiro 5426-7711 eller swisha till 123 18 182 77. 
Ange aktivitet och namn. 

Anmälan till badet ska ske senast dagen före varje badtillfälle.                            
OBS!Anmäl till ny e-post: skane.rbu.bad@gmail.com  

Välkomna till badet i Burlöv: Söndagar kl. 13:30 – 13:30                          
Plats: Burlövsbadet, Badhusvägen 31, 232 37Arlöv.

Kära medlemmar i RBU Skåne 
När jag skriver detta ligger det varsin julpyjamas här hemma redo för (ännu ett) Harry 
Potter-maraton under välbehövd ledighet. Det har varit en oerhört intensiv höst, snudd 
på helt galen faktiskt, men vad allt i efterhand ändå ger tillbaka massa energi. Vi har 
precis varit på ett himla mysigt julbord tillsammans på Björsjölagårds Slott och helgen 
innan dess uppmärksammade vi den internationella funktionsrättsdagen på Stortorget 
i Malmö. Vilken manifestation det blev, när vi rullade ut ett tiotal tomma rullstolar, 
med viktiga historier och alla som passerade torget i julhandeln liksom tvingades 
läsa allt detta. Många stannade upp och lyssnade. Vi kommer fortsätta berätta hur 
Försäkringskassan bryter mot lagen - tillsammans tystas vi aldrig!

Under hösten har vi genomfört mycket, inte bara för hela familjen, som kvällsbadet på 
Högevall och joëlettedagen med Glädjeknuff i Skrylle, utan även viktig gemenskap 
med mammaspa och pappahelg, en HLR-kurs med inriktning barn, samt ett e-sport 
event tillsammans med RBU Halland. Där fortsätter vi vår samverkan och många av 
aktiviteterna är öppna för varandra.

Vi har valt att lägga in de roliga och spännande aktiviteterna i medlemsbladet, så 
som Tillgänglighetsdag i Skånes Djurpark, Voltige och Ponnytrav, Zipline och såklart, 
vårt årliga Rullstolsrace på Ribban. När det gäller manifestationer och aktioner, där 
vi verkligen behöver er alla med, kommer vi istället att löpande hålla er ajour på 
vår hemsida (skane.rbu.se) eller på vår facebook-sida (sv-se.facebook.com/rbuskane) 
samt instagram-kontot (@rbuskane), så gå gärna in och följ oss där med.

I februari månad kommer vi äntligen få lov att avslöja någonting stort för er. Då ska 
ni även få rösta, rösta, rösta! Håll gärna koll på sociala medier där vi också försöker 
skapa mest opinion just nu.

Söndagen den 26 mars är det årsmöte med bowling och middag. Vi ser gärna så många 
som bara möjligt där. Inför 2023 finns faktiskt en tanke om en så kallad idégrupp, där 
man inte behöver gå med och vara förtroendevald i styrelsen för att påverka aktivi-
teter m.m. Vi har redan ett par medlemmar som kommer med fantastiska idéer och 
bidrar till mycket nytt - och tänk vad som skulle hända om ni då får träffas som grupp, 
antingen på en fika eller genom Teams. Hör av er till valberedningen för motioner och 
nomineringar. Det går också bra att höra av er direkt till oss vid intresse för idégruppen 
- och kom på årsmötet.

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

Det här medlemsbladet trillar förmodligen ner i era brevlådor och brevinkast i början 
av det nya året, men jag önskar innerligt att vi alla då har haft en God Jul och får ett 
Gott Nytt År!

/Natalie Eneke, ordförande. 2 3
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Musikterapi

Varma bad på Burlövsbadet



Varmt välkommen till en föräldramiddag sponsrad av Frösunda Personlig 
Assistans. Barnen lämnas hemma och vi avnjuter middagen tillsammans.

På plats finns också Frösundas jurister som ska prata om de nya lagändringar 
gälland LSS som kommer att träda kraft från den 1 januari 2023.

Riksdagen beslutade i juni att anta det nya lagförslaget till stärkt assistans, 
vilket väntas ge, framför allt fler barn, rätt till personlig assistans. Men vad 
innebär lagförslaget och hur kan det komma att påverka ditt barn?

Datum: Torsdag den 26 januari kl:18:00

Plats: Restaurang Klang Market Malmö. OBS! Begränsat antal platser.

Anmälan till: skane@rbu.se senast den 19 januari.

Vid anmälan mejlas menyn så att vi kan förbeställa era valda rätter.         
Pris: 200:- (två rätters middag) alt. 300:- (tre rätters middag)

Alla som inte har möjlighet att vara med på Voltigelägret i sommar kan i 
stället prova voltige en eftermiddag på Caprifolens voltigeklubb i Voxtorp.

VÅREN 2023

Caprifolen 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. I filmen rider 
Tilda, en av våra medlemmar. Om ni 
har frågor om voltige tveka inte att 
kontakta Caprifolen eller oss!

Håll utkik på vår hemsida och på 
Facebook. Vi lägger ut tiderna så fort 
planeringen är klar. Då är ni välkomna 
att anmäla till skane@rbu.se.

Prova på Voltige

Föreläsning och middag
ANNONSPLATS
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Ridläger Landskrona/Borstahusen

Datum: Lördag 25 februari
Tid: 14:00-16:00
Plats: Inferno Online
Södergatan 14, Malmö 
Anmäl senast den 15 februari 
till skane@rbu.se. 
Ange ditt namn, e-postadress 
och telefonnummer.
Gratis aktivitet! I maj är det dags för vårt populära ridläger i Landskrona. Vi bor som vanligt 

på Mötesplats Borstahusen och rider på Landskrona ridklubb. Lägret startar 
kl. 15.00 på fredagen med ankomst och incheckning och avslutas efter lunch 
på söndagen. Vi erbjuder plats för 10 barn/ungdomar. Deltagare måste ha med 
sig det antal vuxna som den behöver för att kunna sitta säkert på hästen. Vi 
har plats för 4 dubbelridande barn/ungdomar.

Datum: 5-7 maj
OBS! tidigt anmälningsdatum!
Sista anmälnings- och betalningsdag: 28 februari 
Kostnad för boende: 
3 000 kr, stor stuga med dusch, max. 6 personer. 
1 700 kr, liten stuga utan dusch, max. 4 personer. 
Matkostnaden blir ca 750 kr för förälder, ca 400 kr
för medföljande syskon, ca 1100 kr för personliga 
assistenter och kostnadsfritt för dem som rider. In-
betalning för mat görs när vi vet exakt kostnad.

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 14 dagar innan) och 
städning, men man måste själv ta med lakan och handdukar.                 
Anmälan till: feldman.cara@gmail.com 
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swisha 123 18 182 77

VÅREN 2023
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Årsmöte med bowling
 

E-spelsträff på Inferno Online
Höstens e-spelsträff blev väldigt uppskattad! Prova på e-sport och olika 
dataspel du med! Du behöver inte ha spelat innan. Ta med familjen på en 
rolig eftermiddag. Vi bjuder på fika! 

Välkomna att gå/rulla 5 km Naturloppet i vackra Christinehofs Ekopark
Datum: 16 april mellan kl. 11:00 - 13:00
Plats: Christinehofs Slottspark, Kristinehov Kronhjorten 101, Brösarp 
Vi är på plats för att välkomna er som vill ut på tur och bjuder på lite fika.
Det är gratis för RBU medlemmar att delta, men alla måste anmäla sig. 
Använd följande kod vid anmälan: VIP-RBU-ÖST2023
Anmälan kan man göra här: https://www.sportstiming.dk/event/11274
PS. Glädjeknuff deltar med flera Joeletter i 21 km-loppet den 15/4! Heja!

Österlen Spring Trail

Välkomna att närvara vid RBU Skånes årsmöte söndagen den 26/3
på O’Learys, Malmö. Efter mötet bowlar vi och äter något gott tillsammans.

Separat inbjudan kommer att skickas ut i februari via e-post. Se gärna till att vi 
har er aktuella e-postadress så att ni inte missar någon rolig/viktig information 
från RBU. Ni rättar lättast era uppgifter genom att logga in på medlemssidan 
på www.skane.rbu.se och följa instruktionerna.
Motioner och nomineringar måste vara styrelsen
tillhanda senast den 1 mars. 
Valberedning: Rickard Lundqvist: rickard.lundqvist@rbu.se 
Kajsa Mårtensson: fubkajsa@gmail.com
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Önskar du dig något som sätter guldkant på din tillvaro? En ny telefon, ridlek-
tioner, en 3-hjuling, en resa eller något annat? Sök bidrag från Stiftelsen för 
rörelsehindrade i Skåne! Utdelning sker två gånger per år. Sista ansöknings-
dagar är 31/3 och 30/9. Skriftligt besked om bifall eller avslag lämnas cirka 
två månader därefter. Läs mer och ansök på https://www.stiftbistandskane.se/
enskilda.html. Har du frågor, mejla till bistand@stiftbistandskane.se eller ring 
042-14 66 50.

OBS! Stiftelsen för Bistånd åt Rörelsehindrade i Skåne 
vill gärna ha in fler ansökningar från enskilda!
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Tillgänglighetsdag i Skånes Djurpark
 

Tillgänglighetsdag i Skånes Djurpark
 

Lördag den 13/5 träffas vi åter på Tillgänglighetsdag i Skånes Djurpark!
Denna dag arrangeras tillsammans med Sydassistans AB.
Röda mattan ligger utrullad för oss! Träffa maskoten Mullvaden, följ med på 
djurmatning, hälsa på i Fåret Shaun-Land, kör traktor, kela med djuren eller 
upptäck den nya Dinosaurieparken tillsammans med andra RBU-familjer! 
Vid lunch samlas vi och äter grillat tillsammans på Björnberget. Här finns 
även andra organisationer som visar upp olika aktiviteter ni kan prova på.

Meddela antal föräldrar, barn, ålder på barn, antal assistenter, eventuella matal-
lergier eller specialkost. Assistenter har fritt inträde därför behöver vi veta om 
någon är assistent när vi bokar.    

En äventyrlig dag bland trädtopparna 
väntar oss! Testa Zipline - även för dig i 
rullstol! Men du måste kunna hålla upp 
huvudet själv. 
Datum: Lördagen den 20 maj
Tid: kl. 11:15 - 13:30
Max antal för utförande: 35 personer 
Anmäl senast den 12 maj till 
skane@rbu.se.

Kostnad: 80 kr/zipline-åkare, 20 kr övriga
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller Swish 123 18 182 77
Frågor och funderingar till: skane@rbu.se.
Vi bjuder på korv med bröd! Ta gärna med egen fikakorg.
Var: MultiLevel Zipline, Sandåkra 6080, Hässleholm

Datum: Lördagen den 13 maj
Insläpp: 10:00-11:00
Parken stänger kl. 17:00 
Anmäl senast den 30 april till 
skane@rbu.se. 
Kostnad: 60 kr/person. 
Gäller alla från 3 år.
Betala till Bankgiro 5426-7711
eller Swish 123 18 182 77

Zipline i Hässleholm

VÅREN 2023

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 lång erfarenhet av personlig assistans i familjen. 
Detta genomsyrar alla våra värderingar och beslut. 

 Själv välja dina assistenter.

 Assistans som är anpassad efter dina önskemål.

 Snart 30 års arbete med personlig assistans.

 Ett familjeägt företag - inget riskkapitalbolag.

 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

Du vet väl att fler personer kan få 

personlig assistans efter 1 januari 

2023? Vi hjälper dig att se över just 

dina möjligheter!

 



RBU Skåne och ca 30 olika föreningar och organisationer inom handikapp- 
rörelsen presenterar sig och håller workshops och föreläsningar under dagen! 
Kom och ta del av vad Malmö Stad, men även Skåne har att erbjuda. Var med 
och påverka, få råd och tips mm. Vi bjuder på Trumattack, en workshop för 
alla små och stora som gillar rytmer! Välkommen hela familjen!
Datum: Tordag den 25 maj kl. 14:00-19:00 (Caféet är öppet!)
Plats: Stadsbiblioteket, Kung Oscars väg 11, Malmö

Denna härliga bild är från förra sommarens läger som verkligen var en 
superhelg för deltagarna. Duktig personal gjorde allt för att alla skulle få det 
bästa av helgen med allt från häst-och-vagn, voltige, gymnastik, akrobatik, 
cirkusagility med ponny, bad, lägereldsmys, bio, rodel och skattjakt....

Plats: Caprifolen i Voxtorp. Exakt datum kommer inom kort!
Lägret varar från fred. kl 15.00 - sön. kl. 17.00. 
Max 8 deltagare med assistent/er i 2-bädds-stugor alternativt lyx-tält. 
Egen husbil, husvagn går bra att ta med. Handikappanpassade dusch- och 
toalettvagnar kommer att finnas på plats. 
Lägret kommer att innehålla dans, akrobatik, cirkus, 4 pass voltige och lekar. 
Pris för deltagaren: 1 500 kr. Medföljande assistent: 1 500 kr 
Medföljande familjemedlem vuxen: 1050 kr Syskon: 500 kr 

Anmälan till skane@rbu.se senast den 18/6. Efter besked om plats: 
Betala till: bankgiro 5426-7711 eller swisha 123 18 182 77 
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Ponnytrav på Jägersro
I vår utökar vi vårt populära ponnytrav till en serie och med längre körtid. 
Travskolans shetlandsponnyer passar perfekt för sittande hästskötsel med gos. 
Därefter spänns hästen för en vagn med ramp och det blir dags för lite fartvind. 

Ponnytravets självklara tillgänglighet gör det 
till en härlig upplevelse för barnet/ungdomen 
och den som följt med. Malmös stadsbussar 
går till Jägersro.

Plats: Travskolan Jägersro, Malmö
När planeringen är klar kommer vi att lägga 
ut aktiviteten på vår hemsida och på Face-
book. Läs mer om tider och kostnad där!
   

Vi intar Ribban! Samling vid T-bryggan bredvid cykelbanan. Kl. 14:00 inviger 
och startar Funktionsstödsnämndens ordförande Roko Kursar vårt rullstolsrace. 
I år lite längre och mer utmanande med målgång vid Funkisbadet! Här serveras 
det varm korv med bröd och dryck. Vi avslutar med prisutdelning. 

Följande tävlingskategorier finns: 

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

 • 1, 2, 3:e plats mest pimpade rullstol

 • Yngsta deltagare 

Tid: lördagen 10 juni kl. 13:30 
              
              

  

Anmäl senast den 5 juni till skane@rbu.se
Kostnad: 20 kr/person
Betala till Bankgiro 5426-7711
eller swish 123 18 182 77
        Välkomna till en fartfylld dag!
           Stort tack till vår sponsor:

Cirkus och voltigeläger i augusti

Tillgänglighetsdag i Malmö 

Rullstolsrace på Ribban



Arvsfondsprojekt BURB
Barns och ungas rätt till begravningsplatsen – 

En levande plats för kunskap, inflytande och demokrati
RBU Skåne deltar i projekt BURB som löper från hösten 2022 och tre år 
framåt. I projektet undersöker vi hur ett av våra största kulturarv kan få 
bättre tillgänglighet för barn och unga. De utmaningar som RBU-familjer 
ständigt möter fick sin självklara plats när vi erbjöds att delta. 
 
Familjebesök 
Delta i projektets familjebesök på en gravplats nära dig. Hur skulle vi vilja 
ha det? Besöken arrangeras löpande. Anmäl ditt intresse idag! 
 
Tjänst/ Uppdrag: Ungdomsrepresentant BURB
RBU Skåne har en plats vikt för en ungdomsrepresentant i projektets Barn- 
och ungdomsråd. 
Du ungdom som gått ut gymnasiet är varmt välkommen med din ansökan. 
Ditt uppdrag blir att hitta dagens utmaningar och komma med idéer inför 
framtiden. Omfattningen är 20% per vecka i minst 6 månader. Tjänsten 
ersätts med timlön alternativt ersättning för utlägg. 
 
All information finns på:
www.burb.se
www.rbuskane.se
Anmäl intresse/jobbansökan till skane@rbu.se

UNGA Musik i Syd och Rbu Skåne fortsätter med samarbetet för att kunna er-
bjuda ännu flera anpassade musikmöten för alla Rbus medlemmar. Musikerna 
arbetar tillsammans med musikterapeut Nina Cherla för att anpassa föreställn-
ingar så att alla barn och ungdommar får den bästa möjliga musikupplevelsen. 
Rbus medlemmar kommer att erbjudas två konserter/workshops under våren. 

Vi får till exempel njuta av Trollflöjten, Mozarts mest kända opera i helt ny 
tappning speciellt anpassad för barn. Mer info om tid och plats kommer på 
hemsida och i våra sociala medier!

RBU Skåne, Annegården, Skansvägen 5, 226 49 Lund, tel. 0706-14 25 25, E-post:skane@rbu.se        
Design: Christel Fält

UNGA Musik i Syd + Rbu Skåne = Sant!


