
Inbjuda
n	  )ll	  ko

nferens
:	  

RFSL Stockholm bjuder in till 
konferensen 

”Tillgänglighet på Nätet”
Fredagen den 11 september

Tid: 09:00-15:30

Vad menas med tillgänglighet på nätet 
och för vem är den till? 

Hur kan en skapa tillgängliga forum på 
nätet? 

 
 
 

NÄR?  
Fredagen 
den 11/9

VAR?
Aggregat 

Kulturcentrum i 
Hallonbergen 

Centrum 
Konsertsalen 

Med bakgrund i verksamheten 
HBTQkojan.se – ett mentorskap 

på nätet för unga hbtq-
personer, vill vi med den här 
konferensen lyfta fram det 
arbete som vi har gjort och 

även de samarbetspartners som 
vi har haft med oss.  



Program för dagen

	  09:00	  
Frukost	  och	  registrering	  
	  	  
09:30	  
Välkomna	  /Introduk)on	  	  
	  	  
09:45	  
Funka.nu	  	  
Vad	  är	  )llgänglighet	  på	  nätet	  
	  	  
10:30	  
Paus	  
	  	  
10:45	  
Ida	  Andersen	  –	  
LäB	  svenska	  för	  nätet	  
	  
11:30	  
Paus	  
	  
	  	  
	  

	  11:45	  
HBTQkojan	  –	  erfarenheter	  och	  
metoder	  för	  )llgänglighet	  
	  	  
12:30	  
Lunch	  på	  stan	  
	  	  
13:30	  
Transformering.se	  om	  transmejlen	  
	  	  
14:15	  
Paus	  
	  	  
14:30	  
Funkisprojektet	  –	  RFSL	  presenterar	  
projektet	  ”Funkisprojektet”	  
	  	  
15:00	  
Utvärdering	  /Avslutning	  
	  



Tillgängligheten till och på Kulturcentrum i Hallonbergen C:  
 
Parkeringsplats för personer med parkeringstillstånd:  
Finns på parkeringsplatsen på Hallonbergsplan.  
Två platser finns utomhus vid busstorget, tre platser i  
garaget Hallonbergsplan 7 och en plats i garaget  
Hallonbergsplan 5. 
 
Entrédörr: Öppnas automatiskt. 
 
Lokal: Kulturcentrum ligger på första våningen i  
Hallonbergens centrum, hiss finns. Ingång i markplan  
via Lötsjövägen. 
 
Hiss: Ja. 
 
Toalett: Tillgänglighetsanpassad toalett finns. 
 
Hörselslinga: Finns i Konsertsalen 
 
Teckentolk kommer närvara hela dagen 

Tillgänglighetsguide

Har du övriga 
önskemål som kan 

underlätta ditt 
deltagande, mejla till

jojo@stockholm.rfsl.se



Anmälan: 

Skicka ett mejl till 
jojo@stockholm.rfsl.se

och meddela din 
närvaro.

Konferensen är gratis!


