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LifePuz – en app som håller ordning och reda i vardagen
Maria Forsberg Lönn, ägare till företaget LifePuz, med adress Sandbacka Creative Office har under
december lanserat appen LifePuz. Efter ett idogt letande utan resultat efter en kalender/dagbok som
passade hennes syften tog hon saken i egna händer och bestämde sig för ”Då gör jag det själv”.
För ca ett år sedan skapade hon företaget LifePuz för att sätta idén om appen med samma namn i
verk. Resan har varit lång och inte helt rak, men nu ett år senare så har den första versionen av
appen LifePuz lanserats.
Maria själv har inte den tekniska kompetensen för att utveckla appar utan har haft både ett
Gävleföretag och nu ett Stockholmsföretag anlitat för att utveckla produkten.
Behovet och idén till appen kommer sig av att Maria som har delad vårdnad om dottern Engla hade
svårt att synkronisera dotterns aktiviteter, både i skolan och på fritid. Samt att Maria upplevde att
hon missade för mycket av händelser och skeenden kring dottern de veckor som hon bor hos pappa.
Så för att hålla ordning och reda i tillvaron och för att kunna vara delaktig i händelser kring dottern
alla veckor på året så finns nu LifePuz.
LifePuz är en IT-tjänst som hjälper till att hålla reda på alla aktiviteter kring sina barn. Med LifePuz
sparas på ett enkelt sätt alla minnen i form av texter och bilder, direkt i telefonen.
Med LifePuz-appen kan föräldrar ha en gemensam kalender och dagbok för barn (en eller flera).
Enkelt och snabbt att uppdatera varandra både om vad som är på gång och vad som har hänt. Ett
perfekt sätt för att hålla koll på allt!
En första version för iPhone och iPad finns nu tillgänglig och en app för Androidversion är under
utveckling. Du kan ladda ner appen LifePuz Free gratis från Appstore idag!
Vill du veta mer om LifePuz kontakta
Maria Forsberg Lönn, LifePuz AB
Tel: 070-595 27 11
E-post: info@lifepuz.se
För frågor om Sandbacka Park och Creative Office kontakta
Pia Öström, Sandbacka Park Utveckling
Tel: 026-24 12 43

_____________________________________________________________________________________________
Sandbacka Park är regionens snabbast växande teknikpark och har sin bas i Sandviken. Majoriteten av företagen i teknikparken har
kompetens inom teknik-/IT-området. Därtill finns även ett antal företag, vilka genom sina tjänster bidrar till det stora serviceutbudet
på plats. Tanken är att till teknikparken knyta framstående företag, utbildningsaktörer, forskningsorganisationer, branschorganisationer e t c för att förmedla kompetenser och utveckla regionens företag. Sandbacka Park är initiativtagare till klustersatsningen FindIT ett kompetenscenter inom Industriell IT.
På plats finns 53 företag, 865medarbetare och 65 studerande. Till detta kommer 5 associerade företag, 250 inhyrda medarbetare och
ca 100 dagliga besökare.
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