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Vi ger
oss inte
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rt att livet påt ska vara gott

Rörelse når
familjer,
yrkesverksamma och
beslutsfattare

0920-155 10
ww.dfarm.se
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Tidningen Rörelse ges ut av Riksförbundet för
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU).

Vi driver och påverkar i funktionsrättsfrågor
främst ur ett barn- och familjeperspektiv.

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 distriktsföreningar över hela landet.

RBU:s vision är ett rättvist samhälle och
ett utvecklande liv för barn och unga med
rörelsehinder.

I RBU finns en rad olika diagnoser och
diagnosgrupper, bland annat cerebral pares
(cp), adhd, ryggmärgsbråck, hydrocefalus,
kortväxthet och medfödd benskörhet (oi).

Rörelse är vår medlemstidning, men den
används också i vårt påverkansarbete och
övriga verksamhet. Tidningen når därför
även beslutsfattare och yrkesverksamma
inom vårt område.

Boka annons: 08-10 39 20
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Skuggsyskon
tar plats på scen
Sätt fart på
läslusten

ntakta oss idag, vi finns här för dig.

Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

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 pågår här och nu - och det ska vara gott
att leva!

Assistans på dina villkor
är självklart och lagstadgat.
Men alla vi som lever med barn eller
anhöriga med olika funktionsnedsättningar vet att det inte räcker. Därför
har vi högt i tak och öppna dörrar.
För oss på DFA är inga frågor främmande, vi är din medmänniska och
stöttar dig även i sådant som normalt
ligger utanför assistansen.

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.

Närmast hjärtat bär vi känslan av
vad personligare assistans innebär

Kontakta oss idag, vi finns här för dig.

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.

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.

Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

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.

tema: Integration

Hej Sverige!

I allt det praktiska som rör assistans
glömmer vi aldrig bort att livet pågår här och nu - och det ska vara gott
att leva!

vad personligare assistans innebär

Från krig till trygghet

Stolt lillasyster:

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

Jessica föreläser
om syskonskap

2017-08-25 11:07
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takta oss idag, vi finns här för dig.

rbu gör lss
tillNärmast
stridsfråga
hjärtat bär vi känslan av

tel. 0920-155 10
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ryr oss om dig och står alltid på
sida för att du och dina nära ska
eva ett tryggt och meningsfullt liv.

Valet 2018:

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

det vill vi förmedla till dig. Vi vet
cis vad du upplever varje dag och
du behöver för att tillvaron ska
gera. Hos oss får du en stor familj
m hjälper och stöttar dig genom
dagens himlar och helveten.

Assistans på dina villkor
är självklart och lagstadgat.
Men alla vi som lever med barn eller
anhöriga med olika funktionsnedsättningar vet att det inte räcker. Därför
har vi högt i tak och öppna dörrar.
För oss på DFA är inga frågor främmande, vi är din medmänniska och
stöttar dig även i sådant som normalt
ligger utanför assistansen.

I allt det praktiska som rör assistans
glömmer vi aldrig bort att livet pågår här och nu - och det ska vara gott
att leva!

Läsglädje

och DFA Riks

Nadine
har fokus framåt

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.

Titta in
hos oss!

En tidning från RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn & Ungdomar

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se
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bryr oss om dig och står alltid på
sida för att du och dina nära ska
eva ett tryggt och meningsfullt liv.

Titta in
hos oss!

Skutgatan 2, Luleå
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h det vill vi förmedla till dig. Vi vet
cis vad du upplever varje dag och
d du behöver för att tillvaron ska
gera. Hos oss får du en stor familj
m hjälper och stöttar dig genom
dagens himlar och helveten.

Titta in
hos oss!

2018-03-22 16:21
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Så blev LSS
en valfråga
Testpiloter
på Grönan

TEMA:

Funkispappor
Titta in
hos oss!

Titta in
hos oss!

Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

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 pågår här och nu - och det ska vara gott
att leva!

och DFA Riks

Assistans på dina villkor
är självklart och lagstadgat.
Men alla vi som lever med barn eller
anhöriga med olika funktionsnedsättningar vet att det inte räcker. Därför
har vi högt i tak och öppna dörrar.
För oss på DFA är inga frågor främmande, vi är din medmänniska och
stöttar dig även i sådant som normalt
ligger utanför assistansen.

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.

Närmast hjärtat bär vi känslan av
vad personligare assistans innebär

Kontakta oss idag, vi finns här för dig.

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.

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

Manifestivalen
fyllde Kungsan

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.

Tema: Valet

Vi ger
oss inte

I allt det praktiska som rör assistans
glömmer vi aldrig bort att livet pågår här och nu - och det ska vara gott
att leva!
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Full fart på
Hjultorget
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Assistans på dina villkor
är självklart och lagstadgat.
Men alla vi som lever med barn eller
anhöriga med olika funktionsnedsättningar vet att det inte räcker. Därför
har vi högt i tak och öppna dörrar.
För oss på DFA är inga frågor främmande, vi är din medmänniska och
stöttar dig även i sådant som normalt
ligger utanför assistansen.

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.

Närmast hjärtat bär vi känslan av
vad personligare assistans innebär

Kontakta oss idag, vi finns här för dig.

Power
Woman

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.

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 pågår här och nu - och det ska vara gott
att leva!

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

– Natalie krossar fördomar

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se
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Tema: Diskriminering

Hon vet
vad hon vill
Nicola kräver respekt
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Annonsbokning

Annonsmaterial

Hemsidan

Bengtsson & Sundström Media
Tjärhovsgatan 32
116 21 Stockholm
Tfn: 08-10 39 20
rorelse@bs-media.se

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

Banner på www.rbu.se
Format: 370 x 200 px.

Materialadress:
Digitalt via e-post:
rorelse@bs-media.se

Format och priser

2019
Pris per månad: 4 000:-

Formaten anges i mm, bredd x höjd. Tidningen Rörelse är momsbefriad. Kontakta oss gärna för andra annonslösningar.
RBU förbehåller sig rätten att pröva annonser enligt RBU:s annonspolicy.

Helsida baksidan
215 x 250 mm
+ 3 mm utfall
16 700:-

1/2-sida liggande
185 x 120 mm

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

8 700:-

1/2-sida stående
90 x 245 mm
8 700:-

1/4-sida liggande
185 x 60 mm
1/4-sida stående
90 x 120 mm
5 300:-

1/8-sida
90 x 60 mm
2 900:-

Utgivningsplan Rörelse 2019
Nr	

1
2
3

Bokning

Material

Utgivning

14 jan

21 jan

12 feb

4 mars

11 mars

2 april

6 maj

13 maj

4 juni

Nr	

4
5
6

Bokning

Material

Utgivning

12 aug

19 aug

10 sept

23 sept

30 sept

22 okt

11 nov

18 nov

10 dec

Boka annons: 08-10 39 20

