“Det gröna är det sköna”
Hur funktionshindrade ungdomar upplever naturen
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”DET GRÖNA ÄR DET SKÖNA”
Över stenmurar och genom bäckar rider vi, ett gäng ungdomar ut i den tysta och vilda bokskogen.
Under vår färd njuter vi av hästarnas lugna lunk genom lövskogssalar och till fågelmusik. På hästen
kommer du nära naturen. Ormvråken lyfter inte förrän du är alldeles inpå och dovhjorten står länge
och tittar på dig.
Från islandshästen kan du också botanisera bland markens växter och svampar. Det bästa är ändock
att vi kommer långt ut i den otillgängliga naturen. Dit det är omöjligt att köra med rullstol eller där
det är svårt att gå med trötta ben.
I gläntan vid ravinen hoppar vi av hästen för att undersöka naturen med lupp och kikare. Den lilla
larven på bokstammen eller forsärlan i bäcken är svåra att lära känna från hästryggen. Efter naturstudierna suger vi in den gröna och sköna naturen i den vilsamma hängmattan.

Bild 2 Foto Gregory Jacobsson

Sammanfattningen ovan ger en liten bild av hur ungdomar med funktionshinder skulle vilja möta
naturen.

Bakgrund och syfte
Naturens betydelse för människans välbefinnande och hur vi får ut människan i naturen är utgångspunkten för EU-projektet Mopark. Svalövs kommun driver projektet i Sverige
Ett delprojekt handlar om ”Funktionshindrade ungdomar i naturen” (Bilaga 1).

Målen med projektet är:
- att hitta och utvärdera olika sätt som underlättar för funktionshindrade att färdas och vistas i den
”vilda” och tysta naturen
- att se vilken betydelse naturen kan ha för habilitering av funktionshindrade.
För att kunna genomföra projektet etablerades kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne. De bedriver varje sommar tonårsläger som sommaren 2004 var förlagt på Söderåsens
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Forsgård. På detta läger fick undertecknade möjlighet att möta 32 ungdomar för att ta reda på hur de
vill vistas i naturen och vad naturen betyder för dem.
Ett funktionshinder kan vara fysiskt och/eller psykiskt, medfött och/eller förvärvat. Funktionshindret kan ibland synas tydligt men det finns också funktionshinder som inte syns på utsidan.
Icke funktionshindrade har idag möjligheter till naturupplevelse medan människor med funktionshinder i vissa fall stöter på problem.
Idag finns grovt räknat ca 1.5 miljoner människor i Sverige som har någon form av funktionshinder
och motsvarande siffra i Europa är 40 miljoner.
Nedan ges ungefärliga siffror på antalet människor med synskada och rörelsehinder i Sverige.
Siffrorna är tagna från Hjälpmedelinstitutets hemsida (www.hi.se)
16-64 år
Synsvaghet
Blindhet och grav synskada

100 000

Hela befolkningen
143 000

15 000

24 000

Lätt rörelsehinder

450 000

560 000

Svårt rörelsehinder

250 000

350 000

På barn och ungdomshabiliteringen i Skåne finns ca 4300 brukare. Av dessa är ca 700 beroende av
någon form av rullstol. Ca 250 av dessa har elrullstol. Ca 670 av dessa har manuell rullstol.
”Det är alltid bra i naturen”
Naturen är en komplicerad väv av ömsesidiga beroende mellan de levande växterna och djuren
(människan) och dess omgivande miljö såsom vattnet, marken och luften.
Naturens värld är vårt laboratorium
Vår lekplats och tempel
Samtidigt som den är vårt skafferi
Medicinförråd och vårt råvarulager

Natur finns överallt men den natur som får svensken att tindra med ögonen är den gröna, den mjuka, den bullerfria och den milsvida.
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Vår underökning har skett i en tyst och vild natur men när vi intervjuat ungdomarna har vi även innefattat de intervjuades närnatur t.ex. park och trädgård.
Naturterapi
Kunskapen om att naturen både läker och ger hälsa har varit känt sedan Platons tid. Naturoch ekoterapi har främst utvecklats under senare delen av 1900-talet. Naturen är en kravlös miljö
som möter var och en där den befinner sig. Psykologen Harold Searles hävdar att människor i kris
kan klara av sitt liv bättre genom att skapa en relation till naturen.
Detta ger minskad ängslan och smärta, bättre verklighetsuppfattning, mer tolerans och förståelse
och sist men inte minst en främjad jaguppfattning.
I naturen får vi tillskott av ny energi och kraft som bibehålls länge. Denna uppmärksamhet kallas
för fascination ( Patrik Gran ). Den riktade uppmärksamheten som vi oftast utsätts för i staden försöker hålla borta buller och informationsflöde. Detta tröttar oss både fysiskt och mentalt.
Naturpedagogik
Naturpedagogikens främsta syfte är att skapa
en positiv relation mellan människan och naturen. Det är en aktiverande metod där du
upplever, upptäcker och undersöker naturen.
Att ligga i en vitsippebacke är en sinnesupplevelse som går rakt in i själen.
Att upptäcka vitsippornas olikheter skapar
nya frågor och nyfikenhet.
Att undersöka vitsippans rotsystem och därigenom få reda på vitsippornas ålder ger en
känsla av ursprung och tillhörighet.
Naturen är i sig själv en spännande lärobok
om livet där du inbjuds att ställa frågor, att
Clara och Ingrid Olsson undersöker vitsippor. Foto
göra egna undersökningar och upptäckter eller bara att sitta stilla och låta naturen komma Charlotte Lundberg
till dig.
Det är inte lika lätt för alla att uppleva vitsippebacken. Benen kanske inte tar dig dit eller så har du svårt att uttrycka dina önskemål om att du
vill dit.
I dagens samhälle är dock det största problemet att människan lämnat naturen. De flesta människor
bor idag i urbana asfaltsmiljöer med lite natur. Detta gör att många av oss inte ens kan formulera att
vi har behov av natur. Naturen har blivit otillgänglig för oss både fysiskt och psykiskt.
Hjärnforskaren David Ingvar understryker behovet av natur och säger ”Det är nödvändigt för våra
hjärnor att vara i naturen och få flöde av ljud, ljus, former och färger som naturen bjuder på. Vi behöver fågelsång och vindsus, solreflexer och skuggor, dimma och färgupplevelse, blommor och insekter. Hjärncellernas tillväxt är beroende av naturens stimulans. Om det blir för tråkigt att lära sig
– då stänger hjärnan av”.
Gemensamt för alla människor är att vi lever vårt liv på känsla. Många har behov av rörelse inom
stora ytor medan andra har behov av tyst natur. En del har svårt för förändringar och vill gärna återvända till samma naturstig och naturplats. De som har dålig syn måste ha ledhjälp av tex. en stig
eller en människa.
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Att gå in i naturen med alla sinnen är ett bra sätt att stärka
känslan och relationen till naturen.
Söderåsens natur
Söderåsen är en 200 m hög horst som bildades genom vulkaniska rörelser i jordskorpan för ca 150 miljoner år sedan.
På Söderåsens nordostsluttning skär små och stora sprickdalar in i åsen. Dess branta topografi ger en känsla av vildhet och spänning. Dessa områden har speciellt stora naturvärden då de präglas av orördhet och biologisk mångfald.
På åsen i övrigt varierar naturen mellan skog, våtmarker
och öppna betesmarker.
En speciell och tilltalande skogstyp på Söderåsen är bokskogen.
Dess täta bladverk skapar tysta och rofyllda miljöer. Färgerna skiftar under året mellan skirt grönt på våren, mörkgrönt på sommaren och brandgult på hösten.
Foto Charlotte Lundberg
Bokskogen har i vissa utvecklingsstadier stor framkomlighet.
Runt Söderåsens Forsgård finns bokskogar, alkärr och betesmarker. I närheten finns också två
sprickdalar och inom anläggningen finns fyra mindre dammar.

Hästen, en levande behandlingsbrits
Redan 400 f Kr nämner Hippokrates ridning som muskelstärkande och konditionsbefrämjande. På
1500-talet skrivs det om att ridning befrämjar hälsan både i fysisk och psykisk mening i form av
positiv stimulering av sinnena. I samband med att polioskadade Lis Hartel erövrade en olympisk
silvermedalj i dressyr 1952 kom sjukgymnaster i många olika länder att inse ridningens betydelse.
Sedan dess har utvecklingen av handikappridningen gått starkt framåt runt om i hela världen.
Hästen och sinnena
Funktionshinder kan medföra en begränsning av olika aktiviteter och upplevelser. Får man inte stimulans så tappar man snart intresse och nyfikenhet. Ridning innebär inte bara att man sitter på en
häst och rider runt. Den innebär en förflyttning till en helt annan miljö än den man vanligen har
omkring sig, en miljö som bjuder på en mängd annorlunda intryck och upplevelser:
- Rörelsekänsla: Genom att sitta på hästen och följa hästens rörelser aktiveras muskel- och
balansreaktioner oupphörligen. Rums- och lägesuppfattningen påverkas, liksom rörelsekänslan.
- Känsel: Hudens receptorer stimuleras på många sätt i samverkan med hästen. Hästens mjuka
mule, som blåser mot ens kind eller buffar efter godis, den långa lena hårremmen och den
strävare manen och svansen, värmen från hästen.
Tyglarna i handen. Baken i sadeln och benen kring hästens varma sidor, fötterna i stigbyglarna. Rörelsekänsla, rytm, fartvind.
- Syn: Ridning innebär en sits som ”tvingar” ryttaren att rikta blicken framåt. Levande djur att
titta på, liv och rörelse i stallet. Hästarnas olika färger och storlek. Nya perspektiv från
hästryggen. Att se skogen och marken från hästryggen. Genom att höja blicken, räta på huvudet och se sig omkring påverkas i sin tur sits och kroppsställning. Genom att ögat stimule-
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ras skärps uppmärksamheten och
ryttaren rätar upp sig, vaknar både fysiskt och psykiskt.
Ljud: Hästarnas gnäggande; det
otåliga trampandet i väntan på
utfodring, det lugna tuggandet
när hästen står och äter. Ljudet
av borstar och spadar när det
mockas. Knirket från sadeln,
klappret av hovarna på vägen.
Lukt: Det första man märker, då
man närmar sig stallet, är att det
luktar häst. När man väl är inne i
stallet märker man av de olika
dofterna, som är hästlukterna:
lukten av själva hästen, av gödseln, av hö och halm, havre, av
läder och sadelsåpa. Rider man
ut möts man av lukten av skog
och mark.
Smak: Smak av morot, äpple eller knäckebröd när man delar
med sin häst, av stallfikan efter
avslutad ritt.
Jonas Nilsson, Anna Nilsson-Landin, Sandra Pettersson,
Irma Lundkvist, Christina Hällmyr, Jennifer Hällmyr och
Bengt-Olof Hällmyr.
Foto Charlotte Lundberg

Genomförande av projektet
Region Skånes tonårsläger
Under två fyradagarsläger på Söderåsens Forsgård genomfördes projektet. Söderåsens Forsgård är
en gård anpassad för funktionshindrade som erbjuder helpension och en mängd olika aktiviteter.
(www.soderasensforsgard.se) På lägren får ungdomarna i möjligaste mån själva bestämma aktiviteterna. Till exempel fiska, bada, rida, vandra.
Den första informationen om projektet gavs muntligen och skriftligen (bilaga1 ”Funktionshindrade i
naturen”) till ungdomarna och deras anhöriga på en informationsdag innan lägren. De som var intresserade skrev på ett samtycke att delta i projektet (bilaga 2) ”Samtycke enligt personuppgiftslagen (PUL)”). Även fakta om naturen och miljön på Söderåsen lämnades ut.
32 ungdomar ville delta i projektet - det var nästan alla! 21 pojkar och 11 flickor. Ungdomarna kom
från hela Skåne. Funktionshindren var av varierade grad.
Alla ungdomarna blev erbjudna att prova på olika sätt att vara i naturen (att rida, ligga i hängmatta
och gå/åka rullstol i naturen) och att undersöka den (bilaga 3). Under tiden gjorde vi olika intervjuer med ungdomarna.
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Möte i stallet och i naturen
Vi samtalade i stallet om hur de såg på naturen, vi frågade om hur de upplevde naturen under sin
ridtur, när de låg i hängmattan eller när de gick eller åkte rullstol i naturen. Vi lät också ungdomarna
undersöka naturen med lupp, kikare och sinnena och berätta om detta. (Se bilaga 3, ”In i bokskogen
med alla sinnen”)
Vi valde att göra en kvalitativ intervju dels därför att de vi intervjuade hade olika funktionshinder
dels därför att antalet intervjuade inte var tillräckligt stort för statistisk bearbetning. Vi som gjorde
intervjun ville också försöka förstå hur den intervjuade känner och tänker, hur deras föreställningsvärld ser ut och vilka erfarenheter de har. Vi sammanställde en enkät med både öppna och slutna
frågor. Bilaga 4 ”Projekt Mopark-enkätundersökning för funktionshindrade ungdomar sommaren
2004”-redovisning”. De slutna frågorna hade mellan 2-7 alternativ. Detta har vi sett som en fördel
då olika ungdomar har olika sätt och möjlighet att uttrycka sig på.
Enkäten är uppbyggd av 4 avdelningar.
Den första avdelningen av frågor nr 1- 10 handlar om ungdomarnas tidigare erfarenheter av natur.
T ex: Hur ofta är du i naturen? Vilken typ av natur vistas du mest i/vid?
Den andra avdelningen av frågor nr 11- 19 är kopplade till den praktiska undersökningen. Möjlighet
fanns att svara på dessa frågor i samband med de tre (A, B, C) olika sätten att vistas i skogen på;
rida, hängmatta, gå/rullstol. Frågorna handlar om tidigare erfarenheter från de tre olika sätten att
vistas i skogen på och vad man med de olika sinnena upplever i bokskogen. T ex: Hur ser bokskogen ut? Vilka ljud har du hört i bokskogen?
Den tredje avdelningen av frågor nr 20- 27 handlar om vad ungdomarna tyckte om de olika sätten
att vistas i skogen på och hur de skulle vilja att deras relation till naturen skulle vara. T ex: Hur ofta
skulle du vilja vara ute i naturen? Vilken typ av natur skulle du helst vilja tillbringa tid i?
Den fjärde och sista avdelningen handlar om att upptäcka naturen genom lupp/kikare och att sitta
tyst och stilla.
På frågorna om ungdomarnas tidigare erfarenhet av naturbesök svarade de alla att de varit ute i vilda och tysta naturen någon gång. 7 st. var ute i naturen dagligen – 8 st. en gång i veckan. Den typ av
natur som de vistas mest i är skogen. 21 st. svarade att det var med familjen de var ute i naturen.
Många har positiva minnen från besök i naturen. De minns möten med rådjur och fågelkvitter och
positivt blir naturmötet också om man har hunden eller hästen med. De sämsta minnena från naturen är när det är dåligt väder.
Alla ungdomarna blev erbjudna att prova alla tre sätten att vistas i naturen på. De ville/önskade följande: att rida: 27 st., att ligga i hängmatta: 29 st., att gå: 29 st., (varav 3 i rullstol).
I naturen arbetade vi efter strukturen i den gröna cirkeln.
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På hästen:
”Jag kommer mycket längre in i skogen på hästen”
”Hästens tramp, glopp, glopp, glapp, glopp hörs
härligt”
Hästen och ridningen har stor betydelse för funktionshindrades habilitering (bibehålla hälsan) och
rehabilitering (återställa hälsan).
Har du svårt att ta dig fram så är hästen med dess
fyra starka ben ett utmärkt sätt att förflytta sig. Hästen tar dig dit ingen rullstol kan köras. Rakt ut i naFoto Ulrika Stengard-Olsson
turen. I olika hastigheter och i ur och skur kan du
njuta av naturens alla årstider. Tänk att få sitta högt upp Fotopå en hästrygg och titta ner på någon så modigt. Hästen är ett varmt, stort och starkt djur. Hittar ni varandra - det är inte svårt- så har du
en vän för livet.
Det är viktigt att använda sig av lugna, kloka och för ändamålet specialutbildade hästar. Detta i
kombination med kunniga och erfarna personer med specialutbildning. Ridning för funktionshindrade är därför inte så lätt att erbjuda.
Hästen används allt mer inom vården som behandling framför allt inom sjukgymnastiken, så kallad
ridsjukgymnastik. Den är som ”en levande behandlingsbrits”. Av några behandlingsvinster kan följande nämnas; balans, koordination, kondition, styrka, töjning, spänningsreglering av muskler, ökat
självförtroende och rörelseglädje. Man får således både fysiska och psykiska vinster genom ridningen. För många utvecklas hästar och ridning till ett fritidsintresse.
I stallet på Söderåsens Forsgård får ungdomarna först bli vän med islandshästarna
Blakkur och Kvöldsol innan det rids ut i
Söderåsnaturen. Det borstas, det flätas och
det kelas. Dessa hästar utstrålar trygghet
och vänlighet.
27 ungdomar av de 32 som var med i projektet red i bokskogen. Av dessa hade 7 st.
aldrig ridit och 6 st. bara prövat en gång.
Alla ungdomarna tyckte att rida var det
bästa sättet att ta sig fram i naturen. Av de
ungdomar som red ofta så ansåg de att det
var mycket roligare att rida i naturen än i
David Gullberg. Foto CharlotteLundberg
paddocken.
I hängmattan:
”Skönt och mysigt i hängmattan”
”Vill ligga här längre- skönt- stilla- fritt- härligt”
Det är skönt att ligga i en hängmatta. Det är ett sätt att slappna av, minska stressen, hitta en balans/
harmoni mellan kropp och själ. Att vara här och nu. Avspänning innebär att hitta tillbaka till sin individuella grundspänningsnivå i kroppen. Våra muskler är aldrig i total vila utan det finns alltid en
viss grundspänning i dem. Utifrån den bör spänningsnivån öka allt efter vad vi gör - inte för mycket
och inte heller för lite. Att ligga och titta på ett tak av boklöv och himmel upplevde alla ungdomarna
som vilsamt och bekvämt.

10

Hängmattan formas ju efter kroppen vilket gör dig alldeles avspänd. Många utryckte att
”om jag ligger här länge kommer jag att slockna”.
I hängmattan kommer naturen till mig och det är spännande att se moln i rörelse mellan löven.
29 ungdomar av de 32 låg i hängmattan och njöt av det. Av dessa hade 8 aldrig legat i hängmatta
tidigare.

Till fots/ i rullstol:
”Prassligt och skönt att gå i skogen”
”Naturen på marken är nära”
Det är viktigt att röra på sig. Kondition är ett begrepp som ofta används för att beteckna ett hälsotillstånd. Man ska inte glömma att ordet ”god kondition” inte är entydigt då en person med relativt
låg prestationsförmåga ändå kan ha en god kondition om vederbörande är tränad. Det är viktigt att
de syretransporterande funktionerna
är tränade bl.a. hjärtat. Detta kräver
regelbunden träning med aktiviteter
där stora muskelgrupper aktiveras.
Att gå, springa eller köra din rullstol
är bra sätt att få en ”god kondition”
på.
Rullstolar: Speciella el-rullstolar
finns för terräng med bland annat
stora och grovmönstrade hjul, fjädrande hjulupphängning, stötfångare.
Det finns inga manuella rullstolar
som är gjorda speciellt för terräng.
Vad man kan tänka på är att välja en
rullstol med större och/eller bredare
länkhjul. Valet avgör om brukaren
ska köra själv eller köras. Man ska
David Gullberg, Gerry Gullberg, Charlotte Lundberg Foto
Ulrika Stengard Olsson
inte glömma att det är det mindre
antalet funktionshindrade som använder sig av rullstol.
Många ungdomar tyckte att det var lättare att undersöka naturen när man gick/ åkte rullstol . Lupp
och kikare är svårt att använda på hästen och i hängmattan. Du får mer motion när du går tyckte
många. Som någon utryckte det så är det svårt att jämföra häst, hängmatta och gång eftersom du
upplever olika delar av naturen på de olika sätten.
29 ungdomar av de 32 gick/åkte rullstol i naturen. Av dessa tyckte bara 6 att detta var det bästa sättet att ta sig ut i naturen på.
In i bokskogen med alla dina sinnen
Att lära om och av naturen var en viktig del i projektet. Vi tittade på bokskogen genom kikare och
lupp. Genom luppen blev mossan en ormbunke och i kikaren kunde vi se bofinkens färger.
Att sluta ögonen och lyssna in bokskogen en minut var fridfullt. Boken kunde faktiskt tala. Löven
susade och viskade.
Gamla boklöv luktade jord medan årets bokblad doftade friskt.
Bokens stam var både skrovlig och slät när man kände på den.
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Bokskogsblad i juli är ingen smaksensation. Det smakade beskt och var som papper i munnen.
Bokskogen kom till oss när vi satt stilla och väntade. Det var kvitter, bi och träd.
Vi undersökte också vad som hände med bokbladen under ett år och jämförde det med vad som
hände med människans matrester under samma tid. Vi letade löv i olika nedbrytningsstadier och
jämförde med nedbrytningen av matrester i en kompost. Vi lärde att vi måste göra som bokskogen,
leva och handla i kretslopp.

Du blir lugn och harmonisk av att vara i naturen
De flesta ungdomarna ville vara mer i naturen, gärna dagligen. Skogen och havet var favoritnatur.
All forskning idag visar att vistelse i naturen har stor betydelse för vår hälsa.
För habilitering (bibehålla hälsan) och rehabilitering (återfå hälsan) är naturen en ovärderlig resurs.
Kunskap om naturen gör naturvistelsen ännu mer spännande.

Framtidstankar och reflexioner
När vi umgås med djur och natur så ställs det inte så stora krav. Djuren och naturens invånare vill
naturligtvis mötas av vänlighet och ödmjukhet men annars accepterar dom oss som vi är.
Det är viktigt att öka kunskapen om naturen i naturen. Detta ökar nyfikenheten och kontinuerliga
naturbesök. I naturen finns inga begränsningar - det är ett oändligt rum.
Naturen ska finnas till för alla. Det är en demokratisk rättighet. På Söderåsen kan topografin vara
begränsande för tillgängligheten, speciellt för människor med svag syn eller människor som har
problem med att gå.
I Söderåsens nationalpark och på Region Skånes mark runt Klåveröd har det anlagts stigar för människor med gångproblem.
Det finns rullstolar som lätt kan
rulla fram i mer otillgänglig natur.
Bokskogen är på många platser en
naturtyp där man kan köra med
rullstol. Att hänga upp en hängmatta i två vackra bokar är ett enkelt
Permobil
sätt att komma ut i naturen på. Ridning för funktionshindrade kräver många resurser men ger mycket tillfredsställelse.
Andra orsaker till att tillgängligheten till Söderåsens ”tysta bokskogar” är begränsande är att människan inte efterfrågar ” naturupplevelser ” . Idag bor de flesta människor i urbana miljöer med lite
tyst natur. Många av dessa är ovana att vistas i naturen och en del känner sig rädda för att ta sig dit.
De allmänna kommunikationerna till Söderåsen från de stora städerna är dåliga.
För att öka tillgängligheten kan man
- Göra utbildningar om naturen i naturen för funktionshindrade ungdomar och de som arbetar inom
området.
- Göra naturpedagogiska stigar för funktionshindrade (t ex syn- och hörselskadade) speciellt på
allmän och statlig ägd mark.
- Förbättra allmänna kommunikationer från storstäderna till Söderåsen. Söderåsbuss och Söderåsbana måste bli verklighet.
- Att utveckla entréerna (där tåg och buss stannar) runt Söderåsen.
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Vill du veta mer om projektet så kontakta oss!
Charlotte Lundberg. Naturpedagog på Söderåsen (Svalöv och Åstorp)
Tel. 0418/81064
E-post. lotta.lundberg@sverige.net
Ulrika Stengard-Olsson, ridsjukgymnast
Tel 0435/19119
E-post ulrika@soderasensforsgard.se

Foto Charlotte Lundberg

Naturen ska finnas till för alla. Denna rapport är en sammanfattning från en liten undersökning om
hur ungdomar med funktionshinder ser på naturen och hur de vill vistas i den.
Projektet är finansierat av EU och genomfört av Svalövs kommun i samarbete med Region Skåne.
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Litteratur
- Von Arbin1994 Hippoterapi.Kikkylii förlag
-.George von Burns. 1998 Nature-guided Therapy. Förlag Brunner/Mazel
- Naturskolematerial från naturskolan på Söderåsen

Kontaktpersoner eller e-post:
Naturprojekt för funktionshindrade Annika Sjöberg, tel 070/2322990 Cathrine Wiren 018/
6116774
Carlsson Patrik -Hjälpmedelcentralen. Region Skåne
Joachim Fryklund, Pia Nilsson naturskolan@edu.solvesborg.se

Hemsidor
www.soderasen.com
www.nationalpark-soderasen.lst.se
www.strovomraden.se
www.naturskola.se
www.skane.se/habilitering
www.irt.just.nu
www.hjalpmedelsplatsen.se
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O söderåsen l öppnar en ny värld
Naturområden med god tillgänglighet (information och/eller markerade stigar i fält eller på
hemsidan www.soderasen. com )
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