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Hjultorget – mycket mer än bara hjälpmedel
Den 18–19 maj fylls Kistamässan av hjälpmedelsmässan Hjultorget. Då får besökarna i första
hand möjlighet att testa det bästa och senaste inom hjälpmedel. Men mässan har så mycket
mer att erbjuda, som föreläsningar, sportaktiviteter, musik och anpassning av bilar.
Pandemin har varit extra påfrestande för många med funktionsnedsättningar, som behövt isolera
sig och nu verkligen är laddade för att åter komma ut på evenemang. Därför känns det extra roligt
att presentera en hjälpmedelsmässa med både bra och intressanta utställare, föreläsningsprogram
och möjlighet att prova på en hel del aktiviteter.
Tillsammans med Stiftelsen Spinalis och Aleris Rehab Station erbjuder Hjultorget ett
föreläsningsprogram som både kan ge inspiration och ny kunskap. Bland annat kommer Louise
Hoffsten att bjuda på musik och betraktelser och Jalle Jungnell berätta om framgångssagan
Panthera, som han startade när han bröt ryggen 1976 i en racingolycka. Olof Hammar sjunger
opera, trots att det med hans brutna nacke inte borde vara möjligt, och han kommer tillsammans
med arbetsterapeuten Terese Jonsson att berätta om sångens läkande kraft och även bjuda på
musik.
För många med funktionsnedsättningar är hjälpmedel en oerhört viktig fråga och i år lyfter DHR
kostnader för och begränsningar av hjälpmedel, i ett samtal mellan Maria Johansson (DHR) och Ida
Kåhlin (ordförande Sveriges Arbetsterapeuter).
På mässan finns hjälpmedel för både barn och vuxna, med en tyngdpunkt på sådant som
underlättar ett aktivt liv och en aktiv fritid.
Hjultorgets aktivitetstorg erbjuder en rad spännande aktiviteter som arrangeras tillsammans med
Svenska Parasportförbundet. Här kan mässbesökarna t ex prova laserskytte tillsammans med Jonas
Jacobsson (Bragdmedaljör och flerfaldig guldmedaljör). Om inte skytte lockar kanske tennis, curling
eller rullstolsbasket kan intressera?
Inträdet till mässan är fritt men registrera dig på: www.hjultorget.nu. Här finns också mer
information om utställare, aktiviteter och föreläsningar.
Mässan arrangeras av RG Aktiv Rehabilitering.
För frågor
Jenny Lekander, RG Aktiv Rehabilitering, tel: 0720-30 10 13, e-post: jenny.lekander@rgaktivrehab.se

