
Välkomna nyanställda! 
Fyra nya personer har börjat arbeta i Funkibator. 

Lars Franzén, formgivare 
Funkibator övergripande         Fatima Täck, Prickens 
           kompisar, projektassistent 

     Cecilia Forss, Cyberhjärta 
     Träning och samverkan       Lukas Karlsson, 
         projektassistent 

Träff med nya landshövdingen 
Ingrid Burman, tidigare nationell ordförande för 
HSO, handikapprörelsens samarbetsorgan, är ny 
landshövding i Kronobergs län. Vi träffade henne 
och pratade arbetsmarknad, integration och 
etablering av Sveriges mest tillgängliga hus. 

Ingmar Svensson, Ingrid Burman, Sofie Sjöstrand. 

Tack för bidraget! 
Tack till Susan Jeppesen för bildskärmsskydden.  
De går i vår färgglada stil! Sy åt oss? Hör av dig! 
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Satsning på psykisk hälsa 
I samarbete med Ubuntu i Sundsvall samt 
Neuroförbundet, Attention, SV, Projektor med flera 
satsar Funkibator på psykisk hälsa. Målet är att 
starta igång verksamhet i Kronobergs län. 

Emelie Henriksson, Ubuntu Sundsvall träffar Jennie Hedrén 
Hasselros, Neuroförbundet Kronoberg. 

Riks, Öst, Syd och Väst ingång 
Funkibator som riksförbund etablerar sig. Nu har det 
befintliga Funkibator bytt namn till Funkibator Öst 
och i Skåne/Blekinge har Funkibator Syd startat och 
Funkibator Väst startar upp processer i Göteborgs-
regionen. Det går framåt! :) 

Björn Jönsson, anställd i Funkibator Syd. 

Leksakssortiment för barn  
Genom Prickens kompisar byggs det nu upp ett 
leksakssortiment för barn med funktionsnedsättning.  



 

Läromedelsmässa 
Föreningen Runstenen bjöd med Funkibator att 
ställa ut på läromedelsmässan i Kristianstad. Det 
tackades ja, och där träffade vi utbildningspersonal. 

Mattias Gustavsson, Björn Jönsson från Funkibator tillsammans 
med Mikael Olsson från Runstenen. 

Årsmötet 2017 genomfört 
En ny styrelse är vald! Totalt är vi nu åtta invalda 
personer. Pia Hammargren är ordförande och 
sittande styrelse 2016 valdes om även för 2017, 
plus nya personer Rodrigo Soares de Souza och 
Lukas Karlsson. Nytt för året är att vi sände 
årsmötet live. Inspelningen finns att se här: 
http://www.funkibator.se/arsmoteshandlingar.html  

Uppåt 50 personer deltog på Funkibators årsmöte. 

Nationella projektsamarbeten 
Funkibator samarbetar med ett projekt som drivs av 
Fritidsforum. Temat är sociala medier och hur 
personer med funktionsnedsättning använder det. 
Målet är att ta fram studie- och vägledningsmaterial 
för personal på fritidsgårdar. Vidare sker samverkan 
med FUB Uppsala. Även de har nyligen beviljats ett 
utvecklingsprojekt. Funkibators roll är att delta på ett 
antal träffar och en konferens i syfte att väcka nya 
tankar och ge inspiration.
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349 riksdagspolitiker och 349 brev 
Då Funkibator etablerar sig som riksförbund, har 
handskrivna brev skickats till samtliga riksdags-
politiker. Det här har resulterat i flera återkopplingar 
och någon som önskar träffa oss. Kul! 

Aktiviteter i kvadrat 
Varje vecka arrangeras många aktiviteter. Nu har vi 
igång barngrupper, teknikträffar, ungdomsgrupper, 
föreningsbio, studiebesök med mera. Medlemmar 
vill ha mer, och det startas upp fler aktiviteter så 
snart vi har förutsättningar/resurser. Inom kort 
startar Pokémon GO och VR-träffar (Virtual Reality). 

LEGO-workshop är alltid en populär aktivitet. 

Alla aktiviteter presenterats regelbundet i form av ett 
tvåveckorsprogram samt även med separata 
aktivitetsblad. Vad som händer just nu finns här: 
www.funkibator.se/justnu.html.  

Funkibator hade i början av april 297 medlemmar

http://www.funkibator.se/arsmoteshandlingar.html
http://www.funkibator.se/arsmoteshandlingar.html
http://www.funkibator.se/justnu.html
http://www.funkibator.se/justnu.html
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Stor film- och ljudutveckling 
Funkibator har tagit sig rejält framåt på film- och 
ljudområdet. Nu har vi en första ljudstudio, även en 
filmstudio, många nya mikrofoner, flera kameror. Vi 
har också satt oss in i hur man spelar in telefon-
intervjuer och även hur man sänder live via webben. 
Framöver kommer det medietjänster erbjudas samt 
relaterad utbildning. Virtual reality är något vi har 
gjort investeringar i. Här har vi köpt in fyra VR-
system där VR-bio är en del av det här, och att träna  
och röra på sig med VR är en annan. 

Ett av fyra VR-system       Abodi köper strålkastare till den 
         nya filmstudion. 

20 personer deltog på en träff        Väl vadderad ljudstudio tar 
där vi testade olika VR-system.     bort skarpa ljud och eko. 

Vi har ett givande samarbete med Öppna kanalen i Växjö. Här 
använder vi ofta deras inspelningsstudio. 

Livesändning sker via Youtube. Där används gratis 
programvara och med hjälp av vanliga (fast bra) 
webbkameror, så kan vi filma samtidigt med fyra 
kameror och sen enkelt styra vilken bild som ska 
visas i sändning.

Tack till Fortnox! 
Fortnox har flyttat till nya lokaler i Växjö. I samband 
med flytten så fick de mycket möbler och annan 
teknisk utrustning över. De kontaktade Funkibator 
och frågade om vi var intresserade av att 
uppgradera oss. Det var vi! Tack så mycket för 
mängder av fina möbler och tekniska prylar! 

Bildskärmar, switchar, datorer, bord, stolar, skärmväggar är nu 
donerade till Funkibator. Det här hade vi inte haft råd med själva. 

Funkibator på Gotland 
I februari besökte vi flera föreningar på Gotland, och 
det här för att prata samarbete. Vidare planerade vi 
också vår del i en andra serie av smärtföreläsningar. 
Första föreläsningen har genomförts och det kom 
cirka 50 personer! Samarbetet med olika personer 
och organisationer på Gotland kommer fortsätta och 
utvecklas långsiktigt. 

På plats var personer från Cyberhjärta, Prickens kompisar, 
Funkisförmedlingen och Funkibator riksförbund. 

Pia Hammargren, Funkibator och Pia Dyvander Johansson, 
Gotland, med ett stort kontaktnät inom föreningsliv/myndighet.  

Funkibators övergripande målsättning är att höja livskvalitén för människor



 

Studiebesök drar intresse! 
Det var stort intresse för att komma med på 
studiebesök till SVT i Växjö. På plats kom 20-talet 
personer. Andra studiebesöket blir till Sveriges 
Radio Kronoberg, även det i Växjö. Välkommen med 
på dessa studiebesök, som sker varje månad. 

  Följ vad som händer! 
JUST NU - www.funkibator.se/justnu.html 

NYHETER - www.funkibator.se/nyheter.html 
AKTIVITETER - www.funkibator.se/aktiviteter.html 

Titta också på det aktiva flödet på Facebook 
www.facebook.com/funkibator 

Snickeri - och byggcirkel 
På lördagar har Funkibator en grundläggande 
snickeri- och byggkurs. Då arbetas det med enkla 
förbättrande åtgärder i vår fastighet. Vi har byggt en 
fond under bioduken, gjort fixerade platser för alla 
fjärrkontroller, satt upp högtalare och nu sist, en 
anordning för våra 20 pingisracket. 
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Projektrapportering 
Funkisförmedlingen - Cyberhjärta - Prickens kompisar 
Smärtföreläsningar och inspiration till Växjö kommuns  föreningsliv

Funkisförmedlingen 
Pågående kontakter i spridningssyfte sker med 
föreningar i Kalmar, Göteborg, Borås, Örebro, 
Hörby, Kristianstad, Sundsvall, Gotland. Pågående 
produktion av distanskurs och tillhörande 
filminspelning av många kunskapsdelar. 

Cyberhjärta 
Inköp av mycket teknisk utrustning, uppbyggnad av 
träningsgym. Prova-på-tillfällen för Furuboda 
folkhögskola, arbetsplatser, sjukgymnaster. 
Produktion av webbsida, faktablad, filmer om 
sortiment av träningsmetoder och teknisk utrustning. 

Prickens kompisar 
Produktion av distanskurs, uppbyggnad av nätverk, 
inventering av barnböcker från hela världen, 
leksakssortiment för barn med funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen, långvarig smärta 
Socialstyrelsen stödjer i syfte att genomföra en serie 
smärtföreläsningar i tre olika regioner runt om i 
Sverige. Den första genomfördes i Kronobergs län 
och den är nu modellen för de övriga. På Gotland 
pågår just nu den andra serien. Funkibator stödjer 
med filmdokumentation och ett föreläsningspass. 

Växjö kommun, föreningssatsning 
Under ett år ska Funkibator ta fram inspirations- och 
kompetensmaterial riktat till föreningslivet. Syftet är 
att höja kunskapen hos föreningar samt att förenkla 
för ny verksamhet att uppstå för personer med 
funktionsnedsättning. Just nu produceras flera 
kursdelar både för fysiska träffar och för distans. 
Vidare erbjudanden om utvecklingsträffar, prova på 
simulering av funktionsnedsättningar. Goda 
inspirerande exempel från hela landets har hittats.

http://www.funkibator.se/justnu.html
http://www.funkibator.se/nyheter.html
http://www.funkibator.se/aktiviteter.html
http://www.facebook.com/funkibator
http://www.funkibator.se/justnu.html
http://www.funkibator.se/nyheter.html
http://www.funkibator.se/aktiviteter.html
http://www.facebook.com/funkibator
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Klipp från 
media mars 
månad 2017
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Fastighets- och 
byggutveckling

Slutfört och beviljat
Brandutredning med åtgärdsplan utförd.
 
Arbetsmiljöutredning med åtgärdsplan 
utförd.

Kommunalt bygglov beviljat efter 
19 månaders arbete. *pust*

Stöd från Växjö kommun, kultur- och 
fritidsförvaltningen, med 200 000 kr.

Lokalstöd från Arvsfonden med 1 Mkr.

Bankbesök där det signaleras positiva 
tongångar kring lån om 3-3,5 Mkr.

Arbete med anbudsunderlag och 
upphandling påbörjat.

Besked från Boverket om inskickad 
ansökan om 200 000 kr kommer i maj.
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Film- och ljudproduktioner 
 

Välkommen att höra av dig, om du vill ha vår hjälp med att  
sända live, spela in film eller podd!

FILMER 
Samtal om ny teknik och träning, Jesper Petersson, Håkan Larsson och  
Stefan Johansson: https://www.youtube.com/watch?v=gQ3eCtQX2OA& 

Smärtföreläsning om terapiformen ACT, Region Kronoberg, rehabenheten, psykolog, 
Juhanni Korvo: https://www.youtube.com/watch?v=C10eVkfic3M 

Eftersnack från Växjö kommuns samverkansråd, Eva Johansson, Carin 
Högstedt, Ingmar Svensson och Stefan Johansson:  
https://www.youtube.com/watch?v=ya0_7rqt_p0 

I TV-soffan och samtal om psykisk ohälsa, Ubuntu Sundsvall, Emelie Henriksson, från 
Funkibator Lukas Karlsson och Sandra Lundh: https://youtu.be/PC0hFH8L6VA  

Sveriges mest tillgängliga hus, röster från flera personer som verkar inom 
Mästerihuset: https://www.youtube.com/watch?v=4NGZQVKcAgQ&  

Rullstol för en dag, kort dokumentär om en del av Funkibators tillgänglighetssatsning:  
https://www.youtube.com/watch?v=YsdAVPIZ8G8&  

Manequinn challenge, kom på besök, men bara under ett specifikt stillastående 
ögonblick: https://www.youtube.com/watch?v=x3n1WDDNh_M  

Utbildningsfilm i det så populära Pokémon GO, en del av satsningen Cyberhjärta:  
https://www.youtube.com/watch?v=gzG_Iroa7Z4&  

Funkibators årsmöte, sparad livesändning från den 27 februari 2017:  
Del 1 - https://www.youtube.com/watch?v=NWd7jFe9MQY  
Del 2 - https://www.youtube.com/watch?v=bUEtcJjMTMg 

LJUDPODDAR 
Harmonipodden, producerad av Anne Joveling och Charlotte Bergman, hur man 
motverkar stress och istället eftersträvar och uppnår harmoni: 
Del 1 - https://www.youtube.com/watch?v=dwTvbVom6tg& 
Del 2 - https://www.youtube.com/watch?v=2Fix5n-az-s& 
Del 3 - https://www.youtube.com/watch?v=R9DCdvfvZ5M& 

Spel, teknik, rörelse och träning, Stefan Johansson, Sofie Sjöstrand träffar  
Jesper Petersson från Cyberhjärta: https://soundcloud.com/user-372054846/cyberhjarta-pod-1
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