Kontaktuppgifter
Utställningar, prova-på aktiviteter
Eliz Lindström, Huddinge kommun, 08-535 317 23
eliz.lindstrom@huddinge.se
Nanna Holthe, Stockholms stad, 08-508 28 443
nanna.holthe@stockholm.se
Ann-Britt Öhrstig, Haninge kommun, 08-606 82 74
ann-britt.ohrstig@haninge.se

Föreläsare och artister
Susanne Andersson, Haninge kommun, 073-913 02 54
s.andersson@haninge.se
Christer Dahl, Nynäshamns kommun, 08-520 681 87
christer.dahl@nynashamn.se
Malin Bernt, Stockholms stad, 08-508 28 443
malin.bernt@stockholm.se
Elin Brandefalk, Nacka kommun, 08- 718 78 39
elin.brandefalk@nacka.se

minfritid.nu är en stor fritidsmässa som arrangeras av Haninge,
Huddinge, Nacka, Nynäshamn och Tyresö kommuner samt Stockholms stad – Fritid för alla.
Mässan kommer att vara i Haninge den 20-21 maj 2011 och riktar sig
till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt deras
familjer, personal, vänner och andra intresserade.

Sponsorer
Tomas Andersson, Haninge kommun, 08-606 89 47
tomas.andersson@haninge.se
Monika Lundstedt, Nynäshamns kommun, 08-520 681 59
monika.lundstedt@nynashamn.se
Sanna Svidén, Tyresö kommun, 08-5782 91 03
susanne.sviden@tyreso.se

Allmän information
Hasse Ledstedt, Haninge kommun, 073-941 30 19
hans.ledstedt@haninge.se
Ann-Britt Öhrstig, Haninge kommun, 08-606 82 74
ann-britt.ohrstig@haninge.se

Plats:

Torvalla Sportcentrum, Torvallavägen i Haninge

Tid:

Fredag den 20 maj kl. kl. 10:00 – 16:00
och lördag den 21 maj kl. 10:00 – 15:00

Fritidsmässan minfritid.nu blir en av de största fritidsmässorna som gjorts
för denna målgrupp. Här kommer fritidsaktörer av olika slag och personer
med funktionsnedsättning att träffas och berika varandra. Dessutom
planerar vi för seminarier som ska inspirera till nytänkande beträffande fritid
för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar för att mässan ska locka
ett hundratal utställare och tusentals besökare.

Du som vill anmäla dig som
Utställare, föreläsare, artist eller sponsor –
fyll i formuläret på fritidsmässans hemsida
www.minfritid.nu

Marknadsföring kommer att starta under hösten 2010 och uppmärksamhet
från media känns som en självklarhet.

Du kommer sedan att bli kontaktad av oss.

Vi bjuder nu in dig som förening/utställare, föreläsare, artist eller sponsor
att delta i denna mässa.

Utställare Du bedriver eller tänker starta någon form av fritidsaktivitet
för unga eller vuxna med. funktionsnedsättning. Om det är
möjligt låter du mässbesökarna få prova på din aktivitet.

Sista datum för anmälan
Utställningar och prova-på aktiviteter

1 mars 2011

Föreläsare och artister

31 januari 2011

Sponsorer

31 januari 2011

Föreläsare:Du kan hålla i ett seminarium omkring fritid för personer
med funktionsnedsättning. Du kanske redan bedriver en
verksamhet eller funderar på att göra det. Eller så är du en
som gör fritidsutövandet möjligt men inte har en egen
verksamhet. Kanske kan du berätta hur man startar en
verksamhet och då vet du vilka faktorer som är
framgångsrika.

Artister:

Du kan spela, sjunga, dansa, trolla eller något annat
underhållande. Kanske har du själv en funktionsnedsättning eller har anknytning till det. Hur som helst vill du
visa upp dina färdigheter för mässbesökarna.

Varmt välkommen med din anmälan!

Sponsorer: Eftersom det är gratis att ställa ut och det är fri entré så
söker vi dig som kan vara med och möjliggöra mässan.
Vill du eller ditt företag vara med som sponsor så kostar
en sponsorplats från 3 000:-. Du kan även sponsra i
form av en vara eller en tjänst. Du kanske rent av kan
tänka dig bli huvudsponsor?

www.minfritid.nu

