
Hej! 

Hoppas allt är bra med dig. Mitt namn är Lars-Göran Wadén och tillsammans med Johan 

Seige är jag projektledare för ett tillgänglighetsprojekt. Det är därför hög tid för oss att nu visa 

upp TK-appen för dig  

 

Vi letar efter personer som vill hjälpa oss att testa! Fyra testevent har skapats. Det finns ju 

massor av kalendrar där evenemang presenteras. Jag bor exempelvis i Gävle och tittar därför 

ofta in på visitgavle.se. I denna test har vi valt Facebook. Klicka på länkarna nedan i detta 

mejl så kommer du till evenemangen. Du får gärna anmäla dig till dem. Titta sedan extra noga 

på evenemangets tillgänglighet genom att, i Facebookeventen, klicka på länken till 

information om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 

 

Testevent Påsk konsert - https://fb.me/e/1PQPBBtHJ 

Testevent Födelsedagskalas - https://fb.me/e/4Aw6uiU3j 

Testevent Konstutställning - https://fb.me/e/McxdTg10 

Testevent Barnteater - https://fb.me/e/3tfMihCZF 

 

Instruktion 

Testa, testa och testa igen hur mycket du vill. Skapa gärna ett eget testevent på Facebook 

(eller i annat "event-verktyg"). Sedan skapar du eventets tillgänglighetsblad i TK-appen.  

 

Avslutningsvis publicerar du en länk i ditt testevent till tillgänglighetsbladet, eller varför inte 

dela tillgänglighetsbladet i dina sociala medier för att sprida TK-appen till ännu fler. Glöm 

inte att bjuda in mig och Johan Seige till ditt testevent. Vi vill veta vad du tycker. Skicka ris 

och ros till oss via mejl. Eftersom vi verkligen vill få dina synpunkter kommer du även bli 

inbjuden till ett digitalt möte med oss under vårterminen. 

 

TK-appen finns inte för nedladdning, men är nu publik och kan testas. 

http://www.tk-appen.se 

 

Om du inte har Facebook hittar du tillgänglighetsbladen direkt här: 

Påsk konsert - https://www.tk-appen.se/event/10706  

Födelsedagskalas - https://www.tk-appen.se/event/10707 

Konstutställning - https://www.tk-appen.se/event/10708 

Barnteater - https://www.tk-appen.se/event/10710 

 

Lycka till!! 

 
Med vänlig hälsning 

--------------------------------------- 

  

Lars-Göran Wadén 

Projektledare för Kulturens Arvsfonden projekt TK-appen 

TK-appen syftar till att informera personer med funktionsnedsättning om och på vilket sätt 

evenemang/arrangemang/event är tillgängliga.   

Mob: +46(0)70 -766 24 09 

E-post: lars-goran.waden@kulturens.se 

  

www.kulturens.se 

www.arvsfonden.se 
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