
 

 

Pressmeddelande, 13 december 2018 

Camanio Care levererar BikeAround till Vetlanda, 
Värnamo och Botkyrka  

Kommunerna Vetlanda, Värnamo och Botkyrka köper Camanio Cares upplevelsecykel BikeAround. 
Kommunerna har efterlyst en komplett lösning som ger människor en virtuell cykelupplevelse i 
verkliga miljöer med hjälp av ny teknik, och där var BikeAround den bästa lösningen. Cyklarna ska 
levereras till kommunerna innan årsskiftet. Dessa tre affärer är inte av ett betydande ekonomiskt 
värde, men de visar på en ökad mognad för välfärdsteknologi i kommunerna. 

– Vi är glada över att få leverera på våra upplevelsecyklar till ännu fler kommuner. Det är en lösning 
med både en god upplevelse till den som använder cykeln och en innovativ mjukvara. Det är en 
framgång för vården att allt fler kommuner väljer att satsa på välfärdsteknik för att lyfta 
äldreomsorgen och bidra till livskvalitet. Vår lösning BikeAround syftar till att aktivera äldre med 
rörelse, kognitiv stimulering och social interaktion, säger Linda Björk, säljchef på Camanio Care.  

BikeAround finns i två olika utföranden. BikeAround jDome består av en välvd skärm där bilder 
projiceras runtom användaren. BikeAround Screen är en mer kompakt variant där en tv-skärm istället 
används för att skapa upplevelsen. Båda varianterna uppfyller högt ställda krav på kvalitet och 
innovation.  

– BikeAround är ett spännande och innovativt hjälpmedel. Vi hoppas att den ska hjälpa de äldre i 
kommunen att få både minnesträning och fysisk aktivitet. Dessutom tror vi att det kan skapa nya 
samtalsämnen när de får uppleva ny teknik och kan få återse miljöer i virtuellt format, säger Joakim 
Hedström, socialchef i Vetlanda kommun. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Catharina Borgenstierna, vd 
Telefon: 0733-93 00 07 
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com 

 

Om Camanio Care 
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet 
med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, 
hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom 
tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors 
grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care 
AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt 
distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder. 

Prenumerera på våra pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com.  

 


