Vad är Funkibator?
Funkibator är en ideell förening som finns i Kronobergs län. I föreningen arbetas
det med många olika verksamheter i syfte att främja personer med funktionsnedsättning eller som av olika skäl skadat sig. Funkibator har en hjälpmedelsbutik,
hjälper personer ut i arbete, erbjuder fritidsaktiviteter. Läs mer om Funkibator på
föreningens webbsida: www.funkibator.se.

Hur började allt?
Funkibator startade 2008 och har sedan dess utvecklat en bred föreningsverksamhet. Under sommaren 2017 övertogs alla fritidshjälpmedel från Region
Kronobergs hjälpmedelscentral. Redan innan dess hade Funkibator egna
fritidshjälpmedel till utlåning, och genom övertagandet, så blev sortimentet än
mer komplett. Under 2017 utvecklades verksamheten dess rutiner med fritidshjälpmedel och en grund skapades för en långsiktig verksamhet för utlåning/
uthyrning.
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Funkibator tillhandahåller fritidshjälpmedel för
personer och organisationer i Kronobergs län.
I sortimentet finns olika varianter av cyklar, rullstolar,
reselift, badvagnar, hygienstolar med mera.

Några av oss som arbetar i Funkibator
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Verksamheten startade sommaren 2017 och
sedan dess har produktsortimentet utvecklats.
Funkibator tillhandahåller lämning/hämtning och
service av hjälpmedlen.
www.funkibatorbutiken.se/fritidshjalpmedel.html
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Vem är fritidshjälpmedlen till för?

Användning på egen risk

Privatpersoner, föreningar, myndigheter och företag. Hjälpmedlen erbjuds inte till
sammanhang där produkterna används i kommersiellt syfte.

Fritidshjälpmedlen används på egen risk. Det rekommenderas att tilltillämpa en
försiktighet där hastighet hålls nere och där motlut/kraftiga svängar undviks.
Framförallt trehjuliga cyklar är annorlunda att cykla på jämfört med tvåhjuliga.

Vad finns det för fritidshjälpmedel?
Produktsortimentet presenteras på Funkibators webbsida och i en katalog som
kan skickas till dig via exempelvis e-post. I sortimentet finns hjälpmedel för både
sommar och vinter. Några exempel är trehjuliga cyklar, handtrampade cyklar,
badvagnar, mobila resehjälpmedel som lift, hygienstol och elektrisk rullstol, rollator
för terräng, manuella rullstolar.

Så här går det till
När du vet vad du önskar för produkt hör du av dig till Funkibator med en
bokningsförfrågan. Du kan kontakta bokningen antingen via e-post eller telefon.
Du hämtar själv produkten vid vår utlämningscentral, Infanterigatan 10 i Växjö
eller så bokar du transport. Transport av Funkibator sker till självkostnadspris.
Utkörningar/hämtningar sker vanligen vardagar under dagtid.

Hur länge får jag ha fritidshjälpmedlet?
Vissa fritidshjälpmedel är populära där det ofta uppstår en kö. I dessa fall tillämpar
vi en användningsperiod om två veckor. Om det är ett fritidshjälpmedel där det
inte finns någon annan som står i kö eller bokat, så kan du ha fritidshjälpmedlet
hos dig löpande. Det är bättre att fritidshjälpmedlen används, än att de finns
oanvända på lager.

Om det uppstår avvikelser
Om det uppstår oplanerade händelser så som att fritidshjälpmedlet går sönder,
behöver service eller att det inte fungerar för ditt behov, så kontaktar du
Funkibator. Då antingen återlämnar du det eller så hämtar vi det om du bokat
transport. I vissa fall kan vi utföra service på plats.

Var fritidshjäpmedlen kommit ifrån
Funkibator har fått fritidshjälpmedel via donation från bland annat Region
Kronobergs hjälpmedelscentral samt privata företag. Vissa fritidshjälpmedel har
Funkibator själv köpt in, ibland med hjälp av investeringsbidrag/fondmedel och
ibland utan. I de fall en hyra tas ut så beror det på om det från första början
uppkommit en kostnad.

Kontaktuppgifter
fritidshjalpmedel@funkibator.se
0470-223 42

