
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 finns 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 funktionsrättsfrågor 
främst ur ett barn- och familjeperspektiv.

RBU:s vision är ett rättvist samhälle och  
ett 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 
beslutsfattare och yrkes verksamma inom  
vårt område. 

Boka annons: 08-10 39 20

Utgivningsplan  2021

En tidning från RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn & Ungdomar 

4•20

tema: Digitalisering

Onlinespel ger 
nya kompisar 

www.dfarm.se ·  Tel. 0920-155 10                         Vi finns också på www.facebook.com/DinForlangdaArm www.coordinare.se

Det  finns säkert många likheter mellan din väg och den väg som jag har gått. Jag har kämpat, gråtit och slagits 
för mitt barns rätt till den hjälp och det stöd som han behöver och har rätt till. Idag är min son 25 år gammal och 
hans vardag är både fin och meningsfull. Så kampen har haft betydelse och det gör att jag idag kan spendera 
dagarna med att kämpa för andras barn och hjälpa andra att få en vardag likt den vi har idag. 

Hos oss på Din Förlängda Arm arbetar jag och mina kollegor dagligen för att alla våra kunder ska få den service 
och den omtanke som de önskar. Den omtanke som jag önskade att jag fick för 20 år sen.  

Vi kan assistans, vi har erfarenheten, vi har hjärtat och vi har viljan. Vi vill skapa en vardag som inte bara ska  
fungera utan som också bidrar till ökad glädje. 

Titta in på vår hemsida eller på vår Facebook-sida och var med och känn glädjen.  

Välkommen till oss!

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE

Furuboda: 
Jubileet 

får vänta

Profilen: 
Så blir 

barnen trygga 
på nätet
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Utgivning 
6 nummer per år

Upplaga  
5 000 exemplar

Format  
215 x 280 mm

Tidningen 
Rörelse når  

familjer, 
yrkesverksamma och 

beslutsfattare  



Hemsidan
Banner på www.rbu.se
Format: 370 x 200 px.
Pris per månad: 4 000:-
 

Annonsbokning
Bengtsson & Sundström Media 
Tjärhovsgatan 32
116 21 Stockholm
Tfn: 08-10 39 20
rorelse@bs-media.se
Materialadress:
Digitalt via e-post:
rorelse@bs-media.se

Annonsmaterial
Tryckfärdig, högupplöst pdf i 300 dpi 
med inbäddade bilder, typsnitt och
färginställning i CMYK.
Tidningen trycks på obestruket papper.
Vi hjälper dig gärna med annonsfram-
ställning för en kostnad av tio procent  
av ordinarie annonspris exkl. moms.  
Ring 08-10 39 20 i god tid före sista
materialdag.

Helsida baksidan  
215 x 250 mm  
+ 3 mm utfall 
16 700:-
omslag 2 och 3 
15 200:-

Helsida utfall  
215 x 280 mm  
+ 3 mm utfall
Helsida satsyta  
185 x 245 mm 
13 900:-

1/2-sida liggande  
185 x 120 mm
8 900:-

1/2-sida stående  
90 x 245 mm
8 900:-

1/4-sida liggande  
185 x 60 mm 
1/4-sida stående  
90 x 120 mm
5 500:-

1/8-sida  
90 x 60 mm
3 000:-
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tema: Livet i krisen

Äventyr på 
hemmaplan 

www.dfarm.se ·  Tel. 0920-155 10                         Vi finns också på www.facebook.com/DinForlangdaArm www.coordinare.se

Det  finns säkert många likheter mellan din väg och den väg som jag har gått. Jag har kämpat, gråtit och slagits 
för mitt barns rätt till den hjälp och det stöd som han behöver och har rätt till. Idag är min son 25 år gammal och 
hans vardag är både fin och meningsfull. Så kampen har haft betydelse och det gör att jag idag kan spendera 
dagarna med att kämpa för andras barn och hjälpa andra att få en vardag likt den vi har idag. 

Hos oss på Din Förlängda Arm arbetar jag och mina kollegor dagligen för att alla våra kunder ska få den service 
och den omtanke som de önskar. Den omtanke som jag önskade att jag fick för 20 år sen.  

Vi kan assistans, vi har erfarenheten, vi har hjärtat och vi har viljan. Vi vill skapa en vardag som inte bara ska  
fungera utan som också bidrar till ökad glädje. 

Titta in på vår hemsida eller på vår Facebook-sida och var med och känn glädjen.  

Välkommen till oss!

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE

Historisk 
digital 
kongress

Corona:
Råd till föräldrar 
och barn
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En tidning från RBU, Riksförbundet för 
Rörelsehindrade Barn & Ungdomar 

Vi kan inte bara assistans, 
vi kan så mycket mer!

Vill du ha en anordnare som förstår mer än 
assistans? Som ser helheten och kan hjälpa 
dig skapa en roligare vardag? Där skratt, 
aktiviteter, umgänge och miljöombyte är 
en självklarhet?

Vi har många års erfarenhet av att leva 
med anhöriga med funktionsvariationer. Vi 
vet hur de är att vara anhörig och vi vet hur 
de är att ha assistans. Vi har också år av er-
farenhet av att skapa mervärden i assistan-
sen. För oss är helheten viktig. Du är viktig.

Som kund hos oss har du fri tillgång till vårt 
DFA-center, en kostnadsfri verksamhet för 
kunderna i vår verksamhet.
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rbu-kongress
väntar i vår

Föräldraansvar
under luppen

Wille är en
fena på bliss

tema:
Högskola     Hon siktar 
på drömjobbet
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En tidning från RBU, Riksförbundet för 
Rörelsehindrade Barn & Ungdomar 

Missa 
inte RBU-

kartan!
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tema: Arbetsliv

Johan jagar 
jobb

www.dfarm.se ·  Tel. 0920-155 10                         Vi finns också på www.facebook.com/DinForlangdaArm www.coordinare.se

Det  finns säkert många likheter mellan din väg och den väg som jag har gått. Jag har kämpat, gråtit och slagits 
för mitt barns rätt till den hjälp och det stöd som han behöver och har rätt till. Idag är min son 25 år gammal och 
hans vardag är både fin och meningsfull. Så kampen har haft betydelse och det gör att jag idag kan spendera 
dagarna med att kämpa för andras barn och hjälpa andra att få en vardag likt den vi har idag. 

Hos oss på Din Förlängda Arm arbetar jag och mina kollegor dagligen för att alla våra kunder ska få den service 
och den omtanke som de önskar. Den omtanke som jag önskade att jag fick för 20 år sen.  

Vi kan assistans, vi har erfarenheten, vi har hjärtat och vi har viljan. Vi vill skapa en vardag som inte bara ska  
fungera utan som också bidrar till ökad glädje. 

Titta in på vår hemsida eller på vår Facebook-sida och var med och känn glädjen.  

Välkommen till oss!

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE

Barnkonventionen: 

Syskon ställs
mot syskon

Inför kongressen:

De vill leda RBU
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Format och priser
Formaten anges i mm, bredd x höjd. Tidningen Rörelse är momsbefriad. Kontakta oss gärna för andra annons  lösningar.
RBU förbehåller sig rätten att pröva annonser enligt RBU:s annonspolicy.
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Det  finns säkert många likheter mellan din väg och den väg som jag har gått. Jag har kämpat, gråtit och slagits 
för mitt barns rätt till den hjälp och det stöd som han behöver och har rätt till. Idag är min son 25 år gammal och 
hans vardag är både fin och meningsfull. Så kampen har haft betydelse och det gör att jag idag kan spendera 
dagarna med att kämpa för andras barn och hjälpa andra att få en vardag likt den vi har idag. 

Hos oss på Din Förlängda Arm arbetar jag och mina kollegor dagligen för att alla våra kunder ska få den service 
och den omtanke som de önskar. Den omtanke som jag önskade att jag fick för 20 år sen.  

Vi kan assistans, vi har erfarenheten, vi har hjärtat och vi har viljan. Vi vill skapa en vardag som inte bara ska  
fungera utan som också bidrar till ökad glädje. 

Titta in på vår hemsida eller på vår Facebook-sida och var med och känn glädjen.  

Välkommen till oss!
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En tidning från RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn & Ungdomar 
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tema: Delaktighet

Hoas  
 väg

Kongress online:
RBU ställde om
Flickebarn 291:
Ninni Schulman
skildrar smärtan
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Det  finns säkert många likheter mellan din väg och den väg som jag har gått. Jag har kämpat, gråtit och slagits 
för mitt barns rätt till den hjälp och det stöd som han behöver och har rätt till. Idag är min son 25 år gammal och 
hans vardag är både fin och meningsfull. Så kampen har haft betydelse och det gör att jag idag kan spendera 
dagarna med att kämpa för andras barn och hjälpa andra att få en vardag likt den vi har idag. 

Hos oss på Din Förlängda Arm arbetar jag och mina kollegor dagligen för att alla våra kunder ska få den service 
och den omtanke som de önskar. Den omtanke som jag önskade att jag fick för 20 år sen.  

Vi kan assistans, vi har erfarenheten, vi har hjärtat och vi har viljan. Vi vill skapa en vardag som inte bara ska  
fungera utan som också bidrar till ökad glädje. 

Titta in på vår hemsida eller på vår Facebook-sida och var med och känn glädjen.  

Välkommen till oss!
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tema: Kulturliv

Plats
pa scen

De tvingas
kämpa för 
skolskjuts

RBU Umeå 
hittar nya

mötesformer

˚
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tema: Digitalisering

Onlinespel ger 
nya kompisar 
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Det  finns säkert många likheter mellan din väg och den väg som jag har gått. Jag har kämpat, gråtit och slagits 
för mitt barns rätt till den hjälp och det stöd som han behöver och har rätt till. Idag är min son 25 år gammal och 
hans vardag är både fin och meningsfull. Så kampen har haft betydelse och det gör att jag idag kan spendera 
dagarna med att kämpa för andras barn och hjälpa andra att få en vardag likt den vi har idag. 

Hos oss på Din Förlängda Arm arbetar jag och mina kollegor dagligen för att alla våra kunder ska få den service 
och den omtanke som de önskar. Den omtanke som jag önskade att jag fick för 20 år sen.  

Vi kan assistans, vi har erfarenheten, vi har hjärtat och vi har viljan. Vi vill skapa en vardag som inte bara ska  
fungera utan som också bidrar till ökad glädje. 

Titta in på vår hemsida eller på vår Facebook-sida och var med och känn glädjen.  

Välkommen till oss!

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE

Furuboda: 
Jubileet 

får vänta

Profilen: 
Så blir 

barnen trygga 
på nätet
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2021

Boka annons: 08-10 39 20

NR BokNiNg  MateRial  UtgivNiNg

 1  11 jan 18 jan 9 feb

 2 1 mars 8 mars 30 mars  
 3 26 april 3 maj 1 juni

NR BokNiNg  MateRial  UtgivNiNg

 4 9 aug  16 aug  7 sept

 5 20 sept  27 sept 19 okt

 6 8 nov 15 nov 7 dec

Utgivningsplan Rörelse 2021


