
• Utställning med över 250 leverantörer på plats
med de senaste lösningarna och produkterna
inom hjälpmedel och tillgänglighet

• Erik Ståhl, Marie Hav Lundkvist och andra
stora inspirationsföreläsare på scen

• Prova-på-område med aktiviteter och
utrymme för att prova på utställares produkter

• Föreläsningar om LSS-debatten och andra
heta ämnen

• Chalmers Sport och Teknologiavdelning
redovisar innovativa studentprojekt inom
parasporten

• Utställningen Ikoner
– med Glada Hudik- 
teatern – teatergruppen
med utvecklingsstörda
och normalstörda
skådespelare

• … och mycket mer!

4– 6 april 2017 Svenska Mässan, Göteborg 

Nordens största mässa för hjälpmedel och tillgänglighet

Leva&Fungeras öppettider, seminarier och utställare hittar du på www.levafungera.se 

2017

Leva & Fungera 4– 6 april 2017 Svenska Mässan, Göteborg

Detta händer mer på Leva & Fungera:

Prestigelöst aktivitetsområde!

Varför besöka Leva & Fungera?
Här möter du människor – alla med sin egen unika berättelse. Hitta nya lösningar och nya hjälpmedel 
som gör din vardag lättare. Lyssna på föreläsare, delta i debatter och diskussioner, pröva nya aktiviteter 
och mingla på mässgolvet. 

Det är kostnadsfritt att besöka Leva & Fungera. 

Välkommen till prova på-området på mässgolvet. 
Kom och prova på en bollsport eller varför inte  
passa på att testa nya  
produkter – här finns  
utrymmet, glädjen och  
entusiasmen!

• Stort kunskapsutbyte mellan 14 000 besökare
och 250 utställare.

• Delta i debatten och påverka våra politiker!

• Möt specialister som berättar om
framtidens hjälpmedel och innovationer
som ökar livskvaliteten.

• Kostnadsfria seminarier för kompetens- 
överföring på högsta nivå.

• Stora inspirationsföreläsare på plats!

Skriv ut din  
kostnadsfria biljett här

Monter: B06:22/
B06:21/B07:22

Träffa oss på  
Leva & Fungera 

Slipp köer - skriv ut din kostnadsfria biljett här

”En trevlig mötesplats för alla 
oss i ”funkisvärlden”!” 
Lotta Svensson Appelqvist, mamma till två  
ungdomar med olika funktionsnedsättningar

Bart Van der Heyden, fysioterapeut 
med specialisering inom rullstolssittande

Bengt Westerberg, LSS-reformens 
”pappa” Modererar heldag om 
LSS på Leva & Fungera

Hur undviker vi att fokusera på 
kostnadsbesparingar genom  
förebyggande arbete?

Kärleksparet från utställningen Ikoner. 
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Fri entré

https://levafungera.se/
https://tickets.svenskamassan.se/projects/esuccess/bin/iisclt.cia?n&OpenSession&esproject&20023&21639&900412017&&ProjectId=17041&KampId=XNET323;0
https://tickets.svenskamassan.se/projects/esuccess/bin/iisclt.cia?n&OpenSession&esproject&20023&21639&900412017&&ProjectId=17041&KampId=XNET323;0

