
Funkibator medlemsbrev februari 2017 
Välkommen nyanställda! 
Ännu fyra nya personer är antingen nyanställda 
eller på gång att nyanställas! Riktigt kul utveckling! 
 

 

Britt Pettersson, formgivare        Love Nordmark, illustratör 

 

Björn Jönsson, regional      Lizett Hansson, barnledare 
verksamhetsutvecklare 

Massor nya aktiviteter! 
För vårterminen 2017 har vi startat upp massor nya 
aktiviteter! Spelkvällar, högtalarbygge, kurs i 
Aurdino, Tech Group-fortsättning, ny 
ungdomsgrupp, Paint & SIP, Legoworkshop! Även 
vårt bioprogram och fikaprogram är välfyllt. 
Överblick på www.funkibator.se/aktiviteter.html  

 

Tech Group-workshops startar igen! :) 

Volontärer slutar - Två nya börjar 
Vi säger hej då till Esther och Gabi som lämnar 
volontärsprogram. Istället blir de timanställda :) I 
mars/april kommer två nya från Ungern och 
Bulgarien. 

Kul att båda stannar kvar i Sverige!  

Runstenen och många fler! 
Nu åker vi land och rike runt för att träffa 
intresserade föreningar som tillsammans med 
Funkibator vill starta riksförbund. Uppmärkt på 
kartan finns föreningssamarbeten i Hörby, 
Kristianstad, Göteborg, Sundsvall, Gotland, Borås. 

Julbordsbesök i Hörby hos föreningen Runstenen 

Samverkan med Riksgymnasier 
Vi har träffat både riksgymnasiet i Kristianstad och 
det i Angered. Här har vi ett påbörjat samarbete där 
vi vill fånga upp elever som avslutar sina 
gymnasiestudier, där de flesta flyttar tillbaka till sina 
hemorter. 

Pia Hammargren träffar Riksgymnasiet i Angereds SYVare, 
Susanne Gunnarsson 
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Funkibator medlemsbrev februari 2017 
Massiv tidningsmedverkan! 
Totalt 14 helsidor blev skrivna om Funkibator och 
vår nätverksorganisation Nätverket SIP. Ett otroligt 
marknadsföringsvärde så det säger vi tack till 
Smålandsposten för! Nu känner de flesta till oss :) 

Show-Down prova på 
Ännu en gång ha vi arrangerat aktivitet med Show-
Down. Det är en synnedsättningsidrott där man 
spelar två mot varandra. Den här gången var det 
personal från Barn- och ungdomshabiliteringen 
som provade på aktiviteten. 

Show-Down-bordet, en blandning mellan pingis och airhockey 

Ny ungdomsgrupp 
Tiotalet nya aktiviteter har planterats inom ramen 
för en ny ungdomsgrupp. Här kommer det pysslas, 
målas, klippas och klistras. Det kommer även bli 
lite bowling och film.  

Prickens kompisar kickar igång! 
Tio barnböcker ska produceras och många fler 
andra produkter. Dock fick vi ett första 
barnboksuppdrag utifrån innan vi ens kommit 
igång. Ordet har spridit sig! :)  

 

                     Prickens kompisar - Söt logga va!? 

Rullstolsinvestering 
Vi har införskaffat sju rullstolar av aktivtyp. Med 
dessa ska vi ge oss själva medvetenhet och 
upplevelse av hur det känns och fungerar. Därefter 
kommer vi sälja den här prova-på-aktiviteten. 

Panthera, Invacare, Etac är fabrikaten så här långt 
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Funkibator medlemsbrev februari 2017 
Öppna kanalen 
Fördjupat samarbete pågår nu med Öppna kanalen 
i Växjö. Med deras hjälp producerar vi mängder 
med olika filmproduktioner både för TV, Youtube 
och utbildningar. I slutet av december träffade vi 
Öppna kanalens styrelse och presenterade idéer 
som de visade intresse för. Kul! :) 

Träning med ny teknik  
Jajamensan, nu börjar vår teknik trilla in. Här ska 
det tränas med ny teknik. Satsningen heter 
Cyberhjärta och vänder sig till rehabiliteringar och 
habiliteringar över hela Sverige. 

  

 
 

 

De två första dansplattorna. Vi siktar på i alla fall åtta! 

Nationellt fritidsgårdsprojekt 
I december skickade vi sex experter på sociala 
medier till en tvådagarskonferens i Stockholm. Där 
var vi engagerade för att delta i processen med att 
utbilda fritidsledare i sociala medier. Det här arbetet 
kommer vi nu vara involverade i under två år till. 

Experterna! Sandra, Hanna, Amanda, Rami, Jesper, Alice 

Kurser i samverkan med FK 
Just nu har vi två kurser för personer som har 
aktivitetsersättning hos Försäkringskassan. Dessa 
kan man ansöka om att delta på. Den ena handlar 
om film och media och den andra om praktiskt 
arbete med händerna. 

Kontakta Funkibator/handläggare på FK om du är intresserad! 

Mot nya höjder 
Mot nya höjder heter en satsning i Växjö som syftar 
till att öka intresset för teknik i skolan. Det visade 
sig att deras sista tema de skulle satsa på var 
teknik och fysisk aktivitet. Så passande för oss och 
för dem! :) Självklart har vi något framväxande! 

På besök i Danmark 
Genom Funkibator så besökte ett tiotal medlemmar 
världens mest tillgängliga hus i Köpenhamn. Det 
här i syfte att inspireras inför vår egna kommande 
om- och tillbyggnation i tillgänglighetens tecken! 
Informationen förmedlades till Växjö kommuns 
samverkansråd där Funkibator sitter med. 
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Ljudfestival flyttade väggarna! 
Media Artes, en kultur- och musikförening i Växjö, 
lånade in sig i Funkibators lokaler. Under en helg i 
november så kördes smakprovning till olika sorters 
ljud med efterföljande uppträden av ljudkonstnärer. 
En mycket speciell ljudgenre, en mycket 
spännande och annorlunda upplevelse! 

Brev till kulturministern 
Under kulturministerns besök i Växjö så 
överlämnade Funkibator ett brev till henne. Det 
återstår att se om det kommer någon reaktion. 

Forskningsprojekt med 
idrottsinriktning 
I3, heter ett forskningsprojekt. Här har Funkibator 
en plats i syfte att bidra med expertkompetens 
avseende funktionsnedsättning. Möten har skett 
och kommer ske med andra kunniga personer! 

 

Vår redaktion utvecklas 
Den interna redaktionen som producerar mycket av 
Funkibators informationsmaterial har tagit ett hopp i 
sin utveckling. Nu har det uppstått undergrupper 
som arbetar med film/animationer samt illustrering. 

Illustration gjord av Albert som arbetar hos oss. 

Teser som ska bevisas 
Det som nu pågår är att vi sätter upp formaliserade 
tester kring ny teknik och hur man kan träna med 
hjälp av den. Det handlar mestadels inte om 
konditionsträning utan mer om social träning, 
kognitiv, finmotorik, balans, rytmik, koordination. Vi 
söker massor testpersoner, som vi erbjuder att ha 
kul! Hör av dig om du vill studsa runt med oss :) 

En Tes är ett antagande som ska bevisas och kunna försvaras 

Funkibator goes Kristianstad! 
Vi anställer Björn Jönsson och förmodligen någon 
till. Detta första team ska börja att bygga upp 
Funkibator i Kristianstad. Här handlar det om att ta 
vad vi har i Kronobergs län och som är fungerande 
och göra likadant! Vi ser fram emot sydliga 
fritidsaktiviteter, arbetsträningar, volontärer och 
annat skoj. Samverkan med riksgymnasiet är 
självklart då de bjuder på lokalerna till oss :) 

Träff med rektor och SYVare på riksgymnasiet i Kristianstad. 

Hur är det möjligt!? 
Hur är det möjligt - En vanlig fråga till Funkibator 
med sin exploderande utvecklingstakt och mycket 
stora verksamhetsbredd. Vilka är framgångs-
faktorerna? Ja, svaret är ett mysterium. Vi som 
arbetar inom sfären vet svaren. Vi har kul! Vi är 
engagerade! Vi är motiverade! Ja, kanske är det så 
enkelt! ;) Välkommen på studiebesök till oss!
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