
 

 

 

Fritidshjälpmedel att låna 

i Kalmar län 
1. Bärsits, Lätta Lyft Bad 

2. Bärsits, Lätta Lyft Original 

3. Handcykel  Top end Excelerator Stock, 24” 

4. Hygienstol, ihopfällbar 

5. Mobil personlyft Liko Light 

6. Pulka Snow Baby Fun 

7. Pulka Snow Comfort 

8. Rullstol Hippocampe med väst och väska 

9. Skridskokälke hög modell, sittbred 38.0 cm 

10. Skridskokälke låg modell, sittbred 32.4 cm 

11. Tandem, Copilot 24” 

12. Tandem, Kombi turist, äldre modell 

13. Tandem Meyland, barn fram, vuxen bak, äldre modell 

14. Trehjuling 12”, äldre modell 

15. Trehjuling S3 16 

16. Trehjuling S3 20 

17. Trehjuling S3 24, äldre modell 

18. Trehjuling S3 24 

19. Trehjuling modell Line DK fast nav 

 

 

 



  

 

1. Bärsits Lätta Lyft Bad, strl L (B43xD43xH43) 

Med Lätta Lyft, badsele, blir lyften i och ur badet 
enklare. Ingen tappar taget på grund av våta kroppar. 

Materialet som är glest och starkt gör att vattnet rinner ut 

direkt vid själva lyftet. Torkar snabbt. Lika bekväm att 

använda i badkaret.  

Lyftselen håller för flera hundra kilo men hur tunga 

personer som kan lyftas beror på om lyftet görs 

manuellt eller vilka tillbehör som används.  

Flera variationer av lyft 

För personer med svaga muskler i nacken kan det vara en fördel att lyfta 

fram och bak. Då får huvudet stöd mot den som står bakom. I trånga 

passager och i trappor, är den tekniken att föredra. I andra situationer 

passar det kanske bättre att bära på varje sida. En lång och en kort person 

lyfter lika bra tillsammans som två jämnlånga. Man kan också vara tre eller 

fyra som lyfter, omständigheterna avgör. 

Art nr Lätta Lyft: LL55200  

Inv nr: 107211 

 

2. Bärsits Lätta Lyft Original, strl L (B43xD43xH43) 

Färg svart. Specialvävda kraftiga bomullsband i handtagen. 

Förflyttningar kan göras på olika sätt. Lyftselen håller 

för flera hundra kilo men hur tunga personer som kan 

lyftas beror på om lyftet görs manuellt eller vilka 

tillbehör som används.  

Flera variationer av lyft 

För personer med svaga muskler i nacken kan det 

vara en fördel att lyfta fram och bak. Då får huvudet 

stöd mot den som står bakom.  I trånga passager, 

på flyget och i trappor, är den tekniken att föredra. 

I andra situationer passar det kanske bättre att bära 

på varje sida. En lång och en kort person lyfter lika bra 

tillsammans som två jämnlånga. 

Man kan också vara tre eller fyra som lyfter, omständigheterna avgör. 

Art nr Lätta Lyft: LL45200 

Inv nr: 107212 

 

 

 

 

 



  

 

3. Handcykel  Top end Excelerator Stock, 24” 

Sjuväxlad Shimano nav med omvänd bromsning. Innebär att händerna 
aldrig lämna pedalerna. 

Helt justerbar, enkel längsgående skjutbar sits, okomplicerad justerbart 

fotstöd system och en enkel vev höjdjustering med en fullt justerbar 

kedjespänning tomgångs så det finns ingen anledning att lägga till eller ta 

bort kedjelänkar. 

 Justerbar sits: framåt och bakåt 

 Justerbar rygghöjd 

 Vikbar ryggklädsel 

 Justerbar vev höjd 

 Kedjespänning odriven 

 Full kedjeskydd, reflexer och säkerhetsflagga 

 Justerbar höjd / vinkel fotstöd systemet 

Shimano® 7 växlade navet med backning trumbroms 

parkeringsbroms 

 Fälgar med cruiser däck 

 Snabbkopplingsaxlar 

 3 ° camber 

 Vikt kapacitet 150 kg 

Invacare art nr: XCLSTK 

Inv nr: 106961 

 

4. Hygienstol, ihopfällbar 

Ihopfällbar hygienstol att använda för dusch 
och toalett, perfekt att ha med på resan. 

Den monteras och demonteras utan verktyg. 

Hygienstolen är godkänd för användare 

med kroppsvikt upp till 120 kg. 

Den transporteras i väska med måtten 

50x49x17 cm. 

Väger 9.9 kg inkl väska. 

Boringia Chameleon art nr: 12A02 

Inv nr: 106958  

 

 

 



  

 

5. Mobil personlyft Liko Light 

Liko Hillroom (Utgången modell) 

För de som har behov av en lätt och enkelt hopfällbar mobillyft har vi 

utvecklat LikoLight. Den fungerar egentligen som vilken annan mobillyft 

som helst men är extra bra när man vill ut och resa eller bara få undan 

lyften för en tid. LikoLight kan nämligen enkelt demonteras i tre delar 

för att bli lätt att transportera och förvara. 

LikoLight passar bra i alla vanliga lyftsituationer. Exempelvis förflyttning 

mellan säng och rullstol, till och från toalett och badkar eller för att lyfta upp 

någon som fallit på golvet. 

Teknisk data: 

 Lyftkapacitet 140 kg 

 Lyfthastighet: 3,8 cm/s utan belastning 

 Batterier: 2 st 12 V 2,9 Ah ventil- 

reglerade slutna blyack, 

s.k. gelbatterier 

 Batteriladdare: 100-240 V, 50-60 Hz, 

max 400 mA 

 Material: Aluminium 

 Vikt: 24 kg totalvikt. 

 Demonterad väger ingen del över 10 kg. 

Artikelnummer: 2030001 LikoLight 

Inv nr: 100147 

 

6. Pulka Snow Baby Fun 

Passar till barn från ett år och kan användas till en 
maxvikt av 60kg. 

Den perfekta första pulkan som ger ett bra stöd, dels 

genom rygg-och sidostödet men även genom en 

inkluderad trepunktssele. 

Pulkan är utrustad med medar av rostfritt stål som 

garanterar ett utmärkt glid. 

Handtaget kan ställas in i olika längder och går att 

justera enkelt för varje användare. 

Art nr Komikapp: 503382 

Inv nr: 83729 
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7. Pulka Snow Comfort 

En pulka som klarar tuffa tag i kälkbacken. 

Ett komplement till rullstolen vintertid. Fungerar 

bra i djupsnö. Kälken har två bromsar vid sidorna 

samt stöd för fötter, bål och huvud. 

Plattan bakom kälken kan enkelt monteras fast 

eller plockas bort. Kan även vinklas upp under 

färden nedför backarna. Plattan har broms 

samt tydliga fotplattor för medhjälparen att stå på.  

Tips: För extra stöd, använd breda elastiska 

band med kardborre att fästa runt bål, höft 

och ben. Finns att köpa på en välsorterad 

affär med träningsmaterial. 

Art nr Komikapp: 500038 

Inv nr: 83730 

 

 

8. Rullstol Hippocampe L 

med väst och väska 

För vatten, skog, strand och snö. 

Standard: Polstrad sits, Vinkeljusterbar 

rygg, Bromsar på båda bakhjulen, 

Höftbälte, Körbygel, Dragsnöre. 

Art nr Medema: PF000121-M 

Inv nr: 107210 

 

 

Hippocampe S M L XL 

Max brukarlängd 130 cm 155 cm 185 cm 200 cm 

Rygg höjdjusterbar min/max 36-42 cm 36-42 cm 36-42 cm 36-42 cm 

Rygghöjd standard 38 cm 38 cm 38 cm 38 cm 

Ryggbredd 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm 

Sittbredd 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm 

Sittdjup 40 cm* 40 cm* 40 cm* 40 cm* 

Totalbredd 74 cm 74 cm 74 cm 74 cm 

Sitthöjd 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 

Totallängd 118 cm 128 cm 138 cm 153 cm 

Mått ihopfälld 118x37 cm 118x37 cm 118x37 cm 118x37 cm 

Max brukarvikt 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg 



  

 

9. Skridskokälke hög modell, sittbred 38.0 cm 

Tony Lundströmsvets och smide AB 

Skridskokälke utrustad med putthandag. 

Plan sitsmodell med hög sitthöjd  

Fakta om den nya skridskokälkmodellen  

 Sitsmodell: Anatomic SITT´ s Skatesits  

 Sitsställning: Med plan sits  

 Sitthöjd: Hög   

 Ryggstödshöjder: Från 31cm till 38 cm  

 Sitsbredder: Vuxen 1 (38.0cm)  

 Underrede och båge: I rostfritt stål  

 Långfärdskridskoskenor: Lundhags  

 Vikt: Cirka 9.6- 9.9 kg beroende på modell  

 Pris: 9 000 kr  

Frakt tillkommer. (Vill du ha putthandtag kostar det 1 000 kr extra). 

Tillverkare: Örjan Bjärkstam på Tony Lundströmsvets och smide AB. 

Beställning av kälke: Kontakta Örjan på telefon: 070 498 07 54 eller via mail: 

tonylundstromsmide@telia.com 

Inv nr: 106959 

 

 

 

10. Skridskokälke låg modell, sittbred 32.4 cm 

Tony Lundströmsvets och smide AB 

Skridskokälke utrustad med putthandtag  

Plan sitsmodell med låg sitthöjd  

Fakta om den nya skridskokälkmodellen  

 Sitsmodell: Anatomic SITT´ s Skatesits  

 Sitsställning: Med plan sits  

 Sitthöjd: Låg  

 Ryggstödshöjder: 31cm  

 Sitsbredder: Barn 2 (32.4cm) 

 Underrede och båge: I rostfritt stål  

 Långfärdskridskoskenor: Lundhags  

 Vikt: Cirka 9.6- 9.9 kg beroende på modell  

 Pris: 9 000 kr  



  

 

Frakt tillkommer. 

(Vill du ha putthandtag kostar det 1 000 kr extra). 

Tillverkare: Örjan Bjärkstam på Tony Lundströmsvets och smide AB  

Beställning av kälke: Kontakta Örjan på telefon: 070 498 07 54 eller via 

mail: tonylundstromsmide@telia.com 

Inv nr: 106960 

 

11. Tandem, Copilot 24” 

Trident 

Copilot är tandemcykeln som 

ger passageraren en känsla 

av frihet då denna sitter 

framtill på cykeln. Förare 

sitter där bak och styr men 

det främre styret kan också 

sammanlänkas till det bakre. 

Copilot är sjuväxlad. 

Det främre styret kan 

sammanlänkas med det 

bakre styret. 

Tekniska data 

 Model Copilot 24"  

 Fram  Bak  

 Totallängd, mm 2360  

 Totalbredd, mm 550  620  

 Vikt, kg 29  

 Pedalarmslängd,150  170 mm 

 Innerbens längd, 430-710  730-940 mm 

 Sadelhöjd f mark,710-860  800-980 mm 

 Instegslängd,   250  450 mm 

 Instegshöjd,  450  460 mm 

 Styrets bredd,  550  620 mm 

 Styrets höjd,  800-920  1040-1160 mm 

 Maxbelastning, 80  100 kg 

 Hjulstorlek 24” x 1,75 24” x 1,75 

Inv nr: 106957 
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12. Tandem, Kombi turist, äldre modell 

Alutec Sandnes 

”Vanlig” tandem 

som styrs av personen 

som sitter fram. 

För 2 vuxna. 

Inv nr: 106956 

 

13. Tandem Meyland, barn fram, 

vuxen bak, äldre modell 

Meyland-Smith (ej i Sverige)  

En tandem med barnsits fram, och vuxen 

bak. 5-växlad. 

Den som sitter bak styr och pedalerna fram 

kan kopplas ur. Fram kan vara med 

och styra. 

Den främre delen av ramen passar barn 

från cirka 3 års ålder (ung. 80 cm höga) 

till små vuxna (ca. 165 cm hög) bara 

genom att ändra sätesstiftet. 

Maxlast 250 kg. 

Inv nr: 75889 

 

14. Trehjuling 12”, äldre modell 

ATA Huka, säljs ej i Sverige 

Inv nr: 106911 

 

15. Trehjuling S3 16 

Denna modell är lämplig från ca 5 års ålder. 

Cykeln har lågt och brett insteg vilket gör det enkelt att stiga av och på. 

Finns med tre olika navtyper. Korgen är nedsänkt mellan bakhjulen. 

Alla 16" Standard levereras med det populära Speedwaystyret samt 

parkeringsbroms. Samtliga våra trehjulingar cyklar är CE-märkta enligt 

Svensk Standard SS-EN ISO 14971-2007. 

Instegshöjd -18cm 

Benlängd medstandardsadel-37-59cm 

Längd x Bredd-129x69cm 

Vändradie -ca120cm 

Brukarvikt (maxvikt)-75kg 

Art nr Skeppshult: 0-växlad.(art.nr1601-0051-500x-xx). 

Inv nr: 107319. 

http://www.komikapp.se/default.asp?Showprodukt=true&artnr=4605&id=-1&export=0


  

 

16. Trehjuling S3 20 

Börja med att lyfta upp benen. Du behöver 
inte tänka på att hålla balansen. 
Det gör det tredje hjulet. 

Väskan stoppar du bakom dig i det stora 

bagageutrymmet. Släpp parkerings- 

bromsen och cykla iväg. Tre eller sju 

växlar, parkeringsbroms, fotbroms bak 

och navbroms fram. Välj mellan standard 

eller comfortutförande. Det är bara att 

ta plats. 

Samtliga våra trehjulingar cyklar är 

CE-märkta enligt Svensk Standard 

SS-EN ISO 14971-2007. 

 Instegshöjd -20cm 

 Benlängd medstandardsadel-59-81cm 

 Längd xBredd-157x77cm 

 Vändradie -ca145cm 

 Brukarvikt (maxvikt)-100kg 

Art nr Skeppshult: 3 -växlad.(art.nr2004-0352-500x-xx). 

Inv nr: 106907 

 

17. Trehjuling S3 24, äldre modell 

Börja med att lyfta upp benen. Du behöver 
inte tänka på att hålla balansen. Det gör 
det tredje hjulet. 

Väskan stoppar du bakom dig i det stora 

bagageutrymmet. Släpp parkeringsbromsen 

och cykla iväg. Tre eller sju växlar, parkerings- 

broms, fotbroms bak och navbroms fram. 

Välj mellan standard eller comfortutförande. 

Det är bara att ta plats. 

Samtliga våra trehjulingar cyklar är 

CE-märkta enligt Svensk Standard  

SS-EN ISO 14971-2007. 

Tekniska data 

 Instegshöjd -23 cm 

 Benlängd med standardsadel-68-92 cm 

 Längd xBredd-180x77 cm 

 Vändradie -ca170 cm 

 Brukarvikt (maxvikt)-145 kg 

Art nr Skeppshult: 3 -växlad.(art.nr32407-449). 

Inv nr: 79676 

 



  

 

18. Trehjuling S3 24 

Börja med att lyfta upp benen. Du behöver inte tänka på att hålla 
balansen. Det gör det tredje hjulet. 

Väskan stoppar du bakom dig i det stora bagageutrymmet. 

Släpp parkeringsbromsen och cykla iväg. Tre eller 

sju växlar, parkeringsbroms, fotbroms bak och 

navbroms fram. Välj mellan standard eller 

comfortutförande. Det är bara att ta plats. 

Samtliga våra trehjulingar cyklar är CE-märkta 

enligt Svensk Standard SS-EN ISO 14971-2007. 

 Instegshöjd -18 cm 

 Benlängd med standardsadel-68-92 cm 

 Längd xBredd-180x77 cm 

 Vändradie -ca170 cm 

 Brukarvikt (maxvikt)-145 kg 

Art nr Skeppshult: 3 -växlad.(art.nr2404-0352-500x-xx). 

Inv nr: 106962 

 

19. Trehjuling modell Line DK fast nav 

Barncykeln Line har fast nav (kan också trampas baklänges). Cykel med 

dubbelt vevparti med fotplattor, som alltid står i vågrätt läge. Cykeln kan lätt 

finjusteras för att passa användaren.  

Produktspecifikation  

 Brukarvikt Max 50 kg 

 Styrhöjd Justerbar 

 Grenmått 40 - 55 cm 

 Längd x bredd 107 x 65 cm  

 Instegshöjd 24 cm  

 Vikt 18 kg  

 Bromsar framhjul Fälgbroms 

 Bromsar bakhjul Fast nav eller frihjul med fotbroms 

 Hjulstorlek 12,5 tum 

 Färger Gul 

 Speciellt för modellen Fast nav eller frihjul med fotbroms 

Art nr Active Care: 150LDK06 

Inv nr: 78257  


