
Zoomability stödjer Active Life Foundation 
Zoomability har inlett samarbete med Active Life Foundation vilket innebär att man stödjer den flerfaldige olympiske medaljören Jonas
Jakobsson genom att finansiera hans nya tjänst som utvecklingschef för stiftelsen. Jonas kommer arbeta för att öka Active Life Foundations
kännedom inom idrottsrörelsen för att därigenom kunna hjälpa fler skadedrabbade idrottare att återfå ett aktivt liv. Arbetet innefattar även
insamling av pengar för att genom rehabilitering och olika former av utrustning stödja de skadade. Jonas är 30-faldig paraolympiska medaljör i
skytte 1980-2016, varav 17 guld.

Zoomability grundades för att hjälpa människor med nedsatt förmåga att ta sig fram till fots att få ett friare liv och lättare kunna ta sig ut i
naturen. Nedsatt rörelseförmåga kan komma plötsligt genom en olycka, eller gradvis beroende på någon form av sjukdom. Det finns idag ca
6000 personer i Sverige med ryggmärgsskador och det är dessvärre kring 150 personer som tillkommer varje år. När det gäller
muskelsjukdomar så är antalet ännu fler. 

Active Life Foundation grundades av Thomas Fogdö, bland annat vinnare av 5 världscupsdeltävlingar i slalom på 1990-talet, som blev
förlamad från midjan och nedåt 7 februari 1995 under ett träningsåk. Stiftelsens syfte är att hjälpa idrottare som skadar sig att återgå till aktivt
liv samt att uppmärksamma vikten av att vara riktigt försäkrad vid idrottsutövande.

”Att stötta organisationer som Active Life Foundationser gör att inte bara skadade idrottares situation uppmärksammas, utan möjliggör för
skadade att åter igen leva ett så aktivt liv som möjligt. Det är ju där vår eldrivna terränggående fyrhjuling kommer in. Idag är det mycket svårt
att få bidrag från kommuner och landsting för den typ av fordon som Zoom Uphill utgör. Lite märkligt kan tyckas då alla människor bort ha
rättighet att komma bortom asfalten och ut i naturen för att ta del av den frihet och avkoppling det ger”, säger Pehr-Johan Fager, VD på
Zoomability Int AB.

”Vi är oerhört glada och tacksamma för samarbetet med Zoomability som genom sitt stöd ger oss möjlighet att knyta Jonas Jakobsson till
stiftelsen. Det ger oss möjlighet att arbeta än intensivare för att nå och hjälpa fler drabbade idrottare. Zoomability är dessutom ett bolag som
genom sina fordon verkar för att uppnå liknande mål.”, säger Alexandra Montgomery, ordförande i Active Life Foundation
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Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de
nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men
även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock
och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och
stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark
och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad
rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 


