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• FREDAG 6 MARS, DISCO 

Förskolebarn (under 6 år): Kl. 17.30-18.30 

Skolbarn (6–9 år): Kl. 19.00-20.30 

Kostnad 20kr per medlem övriga 50kr. Försäljning av korv, snacks, fika mm. 

• SÖNDAG 22 MARS, ÅRSMÖTE 

Ta chansen och var med och påverka i föreningen! Vi är i stort behov av nya styrelsemedlemmar och 
medhjälpare. 

Kl 18.30 i gamla skolan, se Facebook för mer info och anmälan. 

• SÖNDAG 5 APRIL, PÅSKPYSSEL för alla åldrar 

Kl. 14.00-16.00, GRATIS för medlemmar, övriga 20kr. Fikaförsäljning.  

• LÖRDAG 25 APRIL, RYNNINGELOPPET 

      Löpartävling för barn, två olika distanser 

Anmälan från kl. 10.00, start ca 10.30. Start och mål vid Rynninge gamla skola. 

Kostnad 20kr per medlem, övriga 50kr. Försäljning av korv och fika  

• TORSDAG 30 APRIL, VALBORGSMÄSSOFIRANDE 

Samarrangemang med Rynninge Egnahemsförening, se vår Facebook för mer info. 

• VECKOAKTIVITETER I RBUK.S REGI 
o FREDAGAR: Öppen förskola-Fredagsträffen. Vi träffas, leker & fikar i Rynningeskolan på 

fredagar kl. 10-12. Drop-in, ingen avgift men medlemskap krävs. Hör av dig till info@rbuk.se så 
läggs du till i Facebook-gruppen. 

Inför kommande aktivitet kika på vår FB-sida för senaste nytt! Gilla & dela  � 	

Rynninge Barn- och Ungdomsklubb, RBUK, anordnar aktiviteter 
som riktar sig till barn och ungdomar i Rynninge med omnejd. 
Syftet är att öka trivseln och sammanhållningen i området. 
RBUK är en förening vars verksamhet bygger på föräldrars 
engagemang. RBUK äger och förvaltar Rynninge gamla skola på 
Torsvägen 5 mitt i Rynninge. Skolan används för möten, kalas, 
aktiviteter och idrott. Medlemsavgift betalas per år och kostar 
100 kr per barn alt 200 kr per familj. 

mailto:info@rbuk.se


Medhjälpare och aktiviteter 

Vid våra aktiviteter föredrar vi att få betalningar via swish för att minimera kontanthantering. 
För att kunna arrangera olika aktiviteter för barnen behöver vi hjälp, annars riskerar de att ställas in. Anmäl gärna ditt intresse 
som medhjälpare till info@rbuk.se. 
Har du en idé på aktivitet, vill ha gympa/dans/teater eller något annat skoj? Hör av dig så hjälper vi till! info@rbuk.se 

Sponsring 
Skolan är gammal och ständigt i behov av renoveringar. Att bevara och underhålla den gamla skolan är föreningens största 
kostnad. För att finansiera detta söker vi dels bidrag från kommunen, vi har också erhållit bidrag från Rynninge egna hems 
förening, Båtklubben och vi får intäkter vid uthyrning och aktiviteter.  

Om du som företagare, eller privatperson, vill sponsra vår förening med ett stort eller litet bidrag hör gärna av dig 
(info@rbuk.se) eller Pg. 501689-4 alt Swish 123  343 02 04 (ange vad betalningen avser). 

Hyra Rynninge gamla skola eller partytält 
Bokning av skolan eller partytält sker via mail: hyraskolan@rbuk.se, se bokningskalendern på www.rbuk.se. 

Hyresavgift för barnkalas eller dylikt är 300 kr/halvdag (icke RBUK-medlem 600kr). För att hyra till medlemspris krävs 
familjemedlemskap from 1 januari 2018. Föreningar/samfälligheter betalar 200kr/möte. 

Hyra partytält (6*4 m) 450kr/dygn alt 800kr/helg för medlemmar och 600kr/dygn alt 1100kr/helg för icke medlemmar.   

Hyra av bord och stolar 50kr/bord inkl. 6 stolar. 

Medlemskap 
Till alla aktiviteter gäller medlemskap i RBUK 100kr/person eller 200kr/familj per kalenderår. Avgiften betalas in till RBUK:s 
pg: 501689-4. Ange vad betalningen avser, namn samt barns födelseår. 

Bli stödmedlem! Även om ni inte har barn i åldrar som våra aktiviteter passar för, blir då gärna stödmedlem ändå.  

RBUK:s styrelse (t o m mars 2020):  
Ordförande   Waldemar Petermann info@rbuk.se 

Kassör  Ewa Rodenfeldt ekonomi@rbuk.se 

Sekreterare  Ann-Sofi Hellström sekreterare@rbuk.se 

Uthyrningsansvarig Hanan Al Ubeidy hyraskolan@rbuk.se 

Ledamöter:    styrelsen@rbuk.se 

Peter Berglez, Hanan Al Ubeidy, Ann-Christine Helenelund 

Mer info om oss besök vår hemsida RBUK.se 
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