2 miljoner svenskar
har någon form av
funktionsnedsättning
(SCB).

Universell besöksnäring i Västerbotten
Vi är väldigt glad att vi kan bjuda in er till en konferens som
kommer handla om möjligheter genom universell utformning.
25 Maj kl. 09:00 – 12:00

Funktionsrätt Västerbotten och Västerbotten Turism samverkar i en
förstudie finansierad av Tillväxtverket och Region Västerbotten. Vi
vill utreda förutsättningar för en mer jämlik och inkluderande
besöksnäring i Västerbotten och på så vis även skapa bättre
förutsättningar för små och medelstora företag i Västerbotten. Målet med
den här förstudien är att klargöra prioriterade områden som kan bidra till
en mer universell utformad turism i Västerbottens län. Avsikten är sedan
att det ska bli ett genomförandeprojekt där insatser utförs.
Vi bjuder in:
Vi bjuder in alla samhällets olika sektorer, offentliga, privata och idéburna
till en intressant förmiddag.
Praktisk information:
• Mer information om dagen ser du nedan
•

Konferensen kommer vara digital, länk med inbjudan
skickas närmre datumet

•

Skrivtolk kommer att finnas. Om annan tolk önskas,
kontakta Lina Nilsson snarast vid anmälan.

•

Anmäl dig till Lina Nilsson via E-post

Kontaktuppgifter:
Lina Nilsson verksamhetsutvecklare Funktionsrätt Västerbotten
Epost - lina.nilsson@funktionsrattvasterbotten.se

Universell utformning är
ett tänkesätt som leder
vägen mot ett samhälle
där alla människor kan
bli delaktiga.
Projekt Rätt ifrån början

”Jag önskar att jag
kunde få uppleva
världen som du har
gjort”
En person med
rörelsenedsättning

”Jag blir så stressad
av all okunskap att
jag undviker att resa
ibland”
En person med
hörselnedsättning

Schema för dagen
09:00 – 09:15 – Introduktion av konferensen
09:15 – 10:00 – Funktionsrätt Sverige berättar om deras projekt Rätt ifrån
Början, som är förankrad med principen om Universell Utformning. Möjlighet
till frågor.
10:00 – 10:15 Paus
10:15 – 10:45 – Annika Sandström Regionturismchef, berättar om
Västerbottens framtid och utmaningar inom turismen. Möjligheter till frågor.
10:45– 11:00 - Paus
11:00 – 11:45 – Presentera resultatet av förstudien
11:45 – 12:00 – Avrundning med möjlighet till frågor

