
  

Tidningen Rörelse 
ges ut av Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn 
och Ungdomar (RBU). 

Vi företräder familjer som har barn och unga med 
olika rörelsehinder. Vi har funnits sedan 1955 och 
har i dag drygt 11 000 medlemmar i 26 distrikts-
föreningar över hela landet.

I RBU fi nns en rad olika diagnoser och diagnos-
grupper, bland annat cerebral pares (cp), adhd, 
rygg märgsbråck, hydrocefalus, kortväxthet och 
medfödd benskörhet (oi). 

Vi driver och påverkar i handikappolitiska frågor 
främst ur e�  barn- och familjeperspektiv. RBU:s 
vision är e�  rä� vist samhälle och  e�  utvecklande liv 
för barn och unga med rörelsehinder.

Rörelse är vår medlemstidning, men den används 
också i vårt påverkansarbete och övriga verksamhet. 
Tidningen når därför även beslutsfa� are och yrkes-
verksamma inom vårt område. 

Kontakta oss för a�  få veta mer om våra temanummer 
samt innehållet i kommande nummer. 

Utgivningsplan 2017
NR UTGIVNING MATERIALSTOPP 
Nr 1    17/2  16/1   
Nr 2   21/4  13/3  
Nr 3   16/6     8/5 
Nr 4     8/9     7/8 
Nr 5  27/10  18/9 
Nr 6    8/12   6/11 

FORMAT MÅTT PRIS
Helsida baksidan  215 x 250 mm + 3 mm utfall  16 700:-
Helsida utfall  215 x 280 mm + 3 mm utfall 13 900:-
Helsida satsyta  185 x 245 mm  13 900:-
1/2-sida liggande  185 x 120 mm 8 700:-
1/2-sida stående  90 x 245 mm  8 700:-
1/3-sida liggande  185 x 80 mm 6 600:-
1/3-sida stående  60 x 245 mm  6 600:-
1/4-sida stående  90 x 120 mm  5 300:-
1/4-sida liggande  185 x 60 mm  5 300:-
1/8-sida  90 x 60 mm  2 900:-

Hemsidan
Banner på www.rbu.se
Format: 186 x165 px.
Pris per månad: 4 000:-

Tidningen Rörelse är moms-
befriad. Kontakta oss gärna för 
andra annons  lösningar.
RBU förbehåller sig rätten att 
pröva annonser enligt RBU:s 
annonspolicy.

Tekniska frågor
Annonsmaterialet ska levereras digitalt i bokat format 
som en tryckbar pdf-fi l. Använd inte mer än 20 tecken i 
fi lnamnet och undvik tecken som t.ex. å, ä, ö, #, % och +. 

Pdf-fi lerna ska vara högupplösta, minst 300 ppi, och 
framställas enligt PDF/X-1a:2001 standard. Alla 
Adobe-program och QuarkXpress har fördefi nierade 
PDF-exportinställningar för PDF/X-1a:2001. 

Filerna får inte innehålla dekorfärger. Tidningen 
trycks på obestruket papper.   

Vid frågor kontakta Graff oto AB, telefon 08-668 88 50 
eller e-post info@graff oto.se

Hjälp med annonsoriginal?
Vill du ha hjälp a�  framställa e�  annonsoriginal, 
kontakta Graff oto AB, se kontaktuppgi� er ovan. 
Enkel annons med logga 400:- eller begär off ert.

Annonsbokning
Alex Simonsson 
Swartling & Bergström Media
Telefon:  08-545 160 63  Mobil: 070-798 84 23 
E-post: alex@sb-media.se  

Annonsmaterial skickas till
alex@sb-media.se

BILAGOR: 2,50 kr/ex + 
bilagans vikt i öre.   
Ex: En bilaga på 20 gram 
kostar 2,70 kr/ex

Nr 1    17/2  16/1   Nr 1    17/2  16/1   

Utgivning:
6 nummer per år

Upplaga: 
6 000 exemplar

Format: 
215 x 280 mm

Assistans på dina villkor 
är självklart och lagstadgat. 

Men alla vi som lever med barn eller 
anhöriga med olika funktionsnedsätt-

ningar vet att det inte räcker. Därför 
har vi högt i tak och öppna dörrar.  

För oss på DFA är inga frågor främ-
mande, vi är din medmänniska och 

stöttar dig även i sådant som normalt 
ligger utanför assistansen. Närmast hjärtat bär vi känslan av 

vad personligare assistans innebär 

och det vill vi förmedla till dig. Vi vet    
precis vad du upplever varje dag och 

vad du behöver för att tillvaron ska 
fungera. Hos oss får du en stor familj 

som hjälper och stöttar dig genom 
vardagens himlar och helveten. Vi bryr oss om dig och står alltid på 

din sida för att du och dina nära ska 
få leva ett tryggt och meningsfullt liv. Kontakta oss idag, vi finns här för dig.

Vi har gått i dina skor

tel. 0920-155 10www.dfarm.se

Titta in hos oss!
Skutgatan 2, Luleåwww.dfarm.se

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks
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HOS OSS PÅ DFA är taket högt, kramarna varma och 
skratten många. Vi trivs och har roligt 

tillsammans i en miljö där du är med 
och bestämmer villkoren. I allt det praktiska som rör assistans 

glömmer vi aldrig bort att livet på-
går här och nu - och det ska vara gott 

att leva!
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Vuxenlivetväntar

Assistansglödhet fråga
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Tema:  
Lära  
för livet

Sminkfest!




