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Tillgänglighet tog plats på
agendan
SVENLJUNGA Fredag 08.19, uppdaterad Fredag 08.22

FOTO: AGNES WESTBERG

Sonja Fransson från funktionshinderrådet tillsammans med föreläsaren Marie Hav
Lundkvist.

Marie Hav Lundkvist besökte Teaterbiografen i
Svenljunga på torsdagen för att berätta om sin bok
"Med rullstol i grönsakshissen". Syftet var att ge fler
människor en inblick i vardagen som funktionsnedsatt,
för att öka förståelsen.

Föreläsningen anordnades av kommunens
funktionshinderråd. I publiken satt chefer och
personal från kommunen, samt representanter för
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handeln i Svenljunga.

– Vi har ordnat tillfällen tidigare där man har fått
pröva på hur det är att sitta i en rullstol, men det har
också efterfrågats att få lyssna till någon som har en
funktionsnedsättning, säger Sonja Fransson från
funktionshinderrådet.

Marie Hav Lundkvists har tidigare arbetat som
företagsledare i Norge, Sverige och Danmark. Men mot
slutet av 2010 förändrades hennes liv drastiskt. På
grund av en nerv- och muskelsjukdom förlorade hon
hörseln och rörligheten i benen.

Marie Hav Lundkvist bestämde sig för att ta sig an sin
nya vardag med en positiv inställning.

– Jag tror på hopp och optimism, så då blev jag
"hopptimisten", förklarar hon.

Hon fick frågan om att skriva en bok om sitt möte med
världen som funktionsnedsatt - resultatet blev "Med
rullstolen i grönsakshissen", som släpptes 2014.

– Jag skrev den med glimten i ögat. Jag vill inte gnälla
eller ställa krav, jag vill ha en kommunikation.

Marie Hav Lundkvist menar att ju mer information
människor får om hur det är att vara funktionsnedsatt,
desto lättare blir det att mötas.

– Och då tror jag att vi kan komma långt, säger hon.


