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Att resa med rulle
Annika Zetterlund är resespecialist och informatör på Humana. Sedan början på
80-talet har hon MS. Under Funka för livet berättar Annika om resor, träning
och friheten att rulla utmed en strandpromenad.
Annika har rest runt med rullstol i en hel del länder i Europa. Många är rädda
för att resa när man sitter i rullstol och tror det är besvärligt, men så är det
inte menar Annika.
Under föreläsningen berättar Annika om resor, träning och vilken frihet det är
att rulla utmed en strandpromenad en tidig morgon i Spanien. Kom och
lyssna på Annikas erfarenheter.
Välkommen att ta del av föreläsning ”att resa med rulle” under Funka för
livet. Föreläsningen hålls tisdag 15 september kl. 12.15 på scenen Center
Court, Arena Karlskrona.
Entrén till Funka för livet är kostnadsfri, det enda som behövs är en
entrébiljett som bokas via http://bit.ly/funka-karlskrona
Hela programmet för Funka för livet Karlskrona 14-15 september hittar ni
under denna post, alternativt via denna länk.
Funka för livet är mässan och mötesplatsen för personer med funktions
nedsättning och närstående samt seniorer. Med funktionsnedsättning avser vi
alla som på något sätt behöver stöd i vardagen så som personer med demens,
autism, hörselskada och ryggmärgsbråck med flera. Här samlas också
yrkeskåren för att dela kunskaper och prata om framtidens produkter och
tjänster för ett enklare vardagsliv.
Funka för livet är ett initiativ från Växjö och har arrangerats två gånger

tidigare, 2012 och 2014. Båda gångerna i Växjö. Den senaste mässan lockade
cirka 75 utställare och 1500 besökare.
Under 2015 utvidgas Funka för livet med två nya mässor:
Arena Karlskrona, Karlskrona, 14-15 september
Halmstad Arena, Halmstad, 19-20 oktober
Fortsatt arrangeras Funka för livet Växjö vart annat år, med nästa
genomförande 20-21 april 2016.

Funka för livet arrangerar mötesplatser och andra evenemang med inriktning
på funktionsnedsättning.
Sedan 2012 har Funka för livet anordnat mötesplatser i Växjö tre gånger och
en gång vardera i Karlskrona, Halmstad, Kristianstad och Kalmar. På
mötesplatserna blandas utställare inom området tillsammans med
intressanta föreläsningar och aktiviteter för allmänheten samt seminarier
enbart för professionen. Mötesplatserna vänder sig till personer med
funktionsnedsättning, anhöriga, seniorer samt yrkesverksamma inom
området.
Utöver detta arrangerar Funka för livet även minimässor med inriktning
bilanpassning tillsammans med Atteviks, rikskonvent om tillgänglighet samt
förmedlar föreläsare inom ämnet funktionsnedsättning. Läs gärna mer
på funkaforlivet.se
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