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Interaktiva miljöns syfte är att inspirera och kunskapshöja kring den välfärdstek-
nik som inte är förskrivningsbara hjälpmedel idag. Här får du möjlighet att själv 
ta del av det som kallas välfärdsteknik med inriktning mot kommunal verksam-
het. Miljön vänder sig till dig som arbetar i en kommun och där den här typen av 
teknik redan används eller är på väg att införas.

I AllAgeHubs interaktiva miljö finns cirka 
50 företag representerade med diverse 
produkter och tjänster inom  välfärdstek-
nik och tillgängliga boendemiljöer.

Så går besöket till
I den interaktiva miljön möts du av 
kunnig personal och tillsammans går ni 
under besöket igenom produkter och 
tjänster och diskuterar funktion, nytta 
och värde, implementering samt etiska 
aspekter. Det finns under hela besöket 
tid för frågor och diskussion. Kom ihåg, 
det är du som besökare som formar be-
söket utefter dina frågeställningar.

Vilka typer av tjänster och 
produkter finns i miljön?

•  Digital tillsyn exempelvis via  
 kameratillsyn eller sensorer
•  Hälsorobotar
•  Mobila larm/GPS-larm/ 
 Positioneringslarm
•  Trygghetslarm
•  Digital rehabilitering exempelvis  
    träning på distans
•  Appar
•  Golv som förhindrar fallolyckor
•  Smarta spisvakter/portabel sprinkler
•  Belysningsstyrning

Välkommen till AllAgeHubs  
interaktiva miljö i Göteborg

Information inför ditt besök i vår interaktiva miljö

VISIONEN En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som  
främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor  
oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Övrigt
• Besök tas emot i grupper om max 15 personer.
• Miljön vänder sig främst till verksamheter och personal i medverkande  

kommuner, men tar även emot besöksförfrågningar från övriga  
samverkansparter och andra aktörer.

• Besöket tar två timmar, kom i tid för att utnyttja besöket till max.
• Besöket genomförs efter tidigare koncept i Göteborgs Stad,  

så har du besökt visningsmiljön där tidigare kommer du känna igen dig. 

Hitta hit
Vi finns på Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C i Göteborg, 
Närmsta hållplats: Sven Hultins plats (Buss 55). Cirka 100 meters gångavstånd.  
Spårvagnshållplats: Chalmers (Spårvagn 6, 7, 8, 10, 13 , buss 16) Cirka 700 meters gångavstånd. 
Parkeringsmöjligheter: P-hus Gröna Mossen, Betongvägen 12
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