
       
 

RBU Bohuslän och Uddevalla sommaren 2021 
 

Pågående pandemi begränsar hela samhället och smittspridningen 
är fortsatt hög och tillsammans behöver vi ta ett gemensamt 

samhällsansvar och följa de restriktioner som folkhälsomyndigheten 
föreskriver.  

Är du osäker på vilka regler som gäller klicka vidare på länken; 
Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågor 

(folkhalsomyndigheten.se) 
 

Vi hoppas få se er på några aktiviteter i sommar   
 

 
Anmälningarna sker till mejladress: info@rbubohuslan.se 

 
 

VÄLKOMNA 
 

Styrelsen RBU Bohuslän och Uddevalla 
Telefon 0767-795900 

 
 

Hemsida: Startsidan - RBU Bohuslän 

 
 



 

 
 
 

Vi önskar er alla en riktigt fin sommar  
 

Ordförande Karin Strömsholm  
 
 

Följ oss Facebook – RBU Bohuslän 
 

Vid alla våra aktiviteter är du olycksfallsförsäkrad genom ditt 
medlemskap i RBU. 

 
Vill du bli medlem i RBU ansök här:  

Bli medlem. Hos RBU träffas föräldrar som är i samma 
situation.  
 
 
 
Välkommen till RBU. Vi arbetar för ett rättvist samhälle och 
utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder 
 

  



Ridläger vid två tillfällen på Skansens Gård  
V25, 21 – 24 juni och V31, 2 – 5 augusti 

 

 
 

RBU erbjuder dag ridläger på Skansens Gård vid två tillfällen i 
sommar. Vi kommer att få rida på islandshästar eller 
ponnyhästar.   
 
Plats: Skansens Gård, ca 8 km utanför Uddevalla  
Tid: Vecka 25 och V31. Måndag – Torsdag Kl 10.30 – 12.00 
Pris: 600 kr/vecka och deltagare. I priset ingår instruktör och 
hästledare. Varje deltagare har med sig de medhjälpare som de 
behöver under dagen.  Frågor och avanmälan under pågående 
läger sker till Evelina 0700-67368 
 
Anmälan: Senast 4 juni på info@rbubohuslan.se 

Vid anmälan uppge namn och personnummer på deltagare  
 
En mindre toalett finns att tillgå. Läs ridskolans regler för 
ridning på informationstavlan. 
 



 
 
 

Utflykt till Maltes stig i Saltkällan, Munkedal  
 

söndag 1 augusti Kl 11.00  
 

Vi träffas vid Maltes stig och promenerar  
tillsammans och tar en fika. Alla tar med egen fika. 

 
Samling: vid nedre parkering 

 
För de som behöver går det att köra ändra fram till hamnen där det 

finns parkering för de som har handikapptillstånd  
 
 

Ingen föranmälan behövs  


