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Lucia 2009 till stöd för RBU 
 
Årets sju luciakandidater arbetar mot ett gemensamt mål – att hjälpa Riksförbundet 
för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU. Den som lyckats bäst när det är dags 
för kröning på Skansen den 5 december blir årets lucia. 
  
Årets luciakandidater är, precis som förra året, utvalda utifrån det sociala ansvar de tar. Det 
är sju tjejer som alla gjort en insats för att hjälpa andra som har det sämre ställt eller som 
har svårigheter i livet. I år har de utvalda kandidaterna fått i uppgift att göra en insats för 
rörelsehindrade barn och unga.  
 
”Genom Lucia sprider tjejerna hopp och enorm glädje samtidigt som RBU får en fantastisk 
möjlighet att lyfta upp frågan om situationen som barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning lever i. Kandidaternas arbete med att informera om RBU och dess 
verksamhet är av stor betydelse för både barn och unga med funktionsnedsättning, men 
också för deras föräldrar och syskon”, säger Yvonne Tenninge som är projektledare på 
RBU. En organisation som aktivt arbetar med att skapa bättre förutsättningar för barn och 
ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjer. 
 
”Det finns mycket kvar att göra för att alla barn ska få en bra uppväxt på lika villkor. Vi 
måste göra människor medvetna om hur livet ser ut för barn med funktionshinder och 
samtidigt göra så att fler får upp ögonen för RBU, det arbete de gör och den vision de står 
för. ”, säger Maria Arvinder från Stockholm, som är en av årets kandidater. 
 
Emma Fagerström från Höör säger att ”Vi behöver alla få mer kunskap och information om 
vad det innebär att växa upp med rörelsehinder eller som förälder eller anhörig till ett barn 
med rörelsehinder. Ansvaret att påverka och förändra livet för dessa barn och ungdomar, 
ligger på oss.” 
 
Luciakandidaterna är utvalda för sitt intresse och engagemang och deras arbete kan följas 
på kandidaternas bloggar på www.lucia2009.se.  
 
Genom att sms-rösta på kandidaterna kan alla stödja deras arbete att samla in pengar till 
RBU. Man röstar genom att skicka ett sms med texten lucia [mellanslag] förnamn till 72970. 
Till exempel ett sms med texten lucia elin till 72970. Sms:et kostar 10 kr (inkl moms och 
avgifter) varav 7,50 kr oavkortat går till RBU. 
 
1. Maria Arvinder, 21, Stockholm  lucia maria till 72970 www.lucia2009.se/maria 
2. Anna Ekman, 27, Sireköpinge  lucia anna till 72970 www.lucia2009.se/anna 
3. Hannadi El Assir, 21, Sundsvall  lucia hannadi till 72970 www.lucia2009.se/hannadi 
4. Emma Fagerström, 26, Höör lucia emma till 72970 www.lucia2009.se/emma 
5. Sofia Högmark, 22, Heby lucia sofia till 72970 www.lucia2009.se/sofia 
6. Elin Klingfors, 18, Stockholm  lucia elin till 72970 www.lucia2009.se/elin 
7. Ann-Sofie Larsdotter, 25, Stockholm  lucia annsofie till 72970 www.lucia2009.se/annsofie 
 
Svenska folket har tom den 4 december på sig att rösta. Kröningen sker den 5 december 
på Skansen. Den 13 december hålls en stor ceremoni på Skansen med bl a luciornas 
fantastiskt sånguppträdande, följt av en kortege genom Stockholm.  
 
För mer information eller bilder, besök www.lucia2009.se eller kontakta:  
Stefan Ruud  Projektledare för Lucia  0703-48 49 98 
Yvonne Tenninge  Projektledare på RBU  0707-27 04 77 


