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Utemiljö
Parkering
Ja
Minst 1 handikappanpassad parkeringsplats inom ca 25 meter till entrén?

Nej
X

Det finns möjlighet att parkera utanför entrén. På närliggande parkeringsplatser
finns dock ingen anpassad handikapparkering.
Möjlighet att komma inom 5 meter från entrén med bil?

X

Trottoarkant mellan angöringsplats och entré?

X

Markbeläggning mellan handikappanpassad parkeringsplats och entré består av:
Asfalt.

Kommunikationer
Bussförbindelse finns inom ca 100 meter?

X

Busshållplats finns inom ca 170 m.
Busshållsplats med tillgång till väderskydd och sittplats finns inom 100 meter

X

från entrén?
Busshållplats finns inom ca 170 m.
Busshållplatsens namn: Edsbyn centrum.
Linje nummer: 39, 80, 83, 100, 104 och 172
Markbeläggning mellan bussförbindelser och entré består av: Asfalt.
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Entré
Dörr
Ja
Dörren är försedd med automatisk dörröppnare?

Nej

X

Dörröppnaren är placerad med centrum 80 cm ovan mark?

X

Avstånd ovan mark: 168 cm.
Dörröppnaren är placerad minst 70 cm från hörn?

X

Dörröppnare är placerad så att det går att komma till med rullstol och rollator

X

utan att träffas av dörrbladet vid öppning?
Dörröppnare kontrasterar mot bakgrund?

X

Manöverutrymme utanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme mellan ytterdörr och innerdörr tillräckligt för vändning med

X

rullstol?
Manöverutrymme innanför innerdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fria från trösklar?

X

Ytterdörren har en lite ramp med höjden 8 cm och längden 45 cm. Detta ger en
lutning på ca 17 %. Ytterdörren har också en tröskel på ca 1,5 cm. Innerdörren
har ingen tröskel.
Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X

X

Ytterdörr kontrasterar mot yttervägg. Innerdörr kontrasterar inte mot innervägg.
Dörrarnas svepytor är kontrastmarkerade?
Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X
X

Vertikalt draghandtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Underkanten är placerad 84 cm över mark och överkanten 115 cm över mark.
Övriga handtag är placerade så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Placering över mark: 110 cm.
Dörrhandtag kontrasterar med dörren?

X
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Innemiljö
Ja
Fritt från växter?

Nej
X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besök.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: 40, 44 samt 47 cm.
Ryggstöd: Ja, 38, 46 samt 60 cm höga.
Armstöd: Fåtöljer och soffor har armstöd ut till framkant, saknas på matstolar.
Höjd: 26 samt 23 cm.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X

Dörr
Från entrékorridoren finns en dörr till det allmänna utrymmet samt en dörr från det allmänna
utrymmet till lägenheter. Dessa dörrar står oftast öppna.
Dörrarna kan öppnas automatiskt?

X

Manöverutrymme utanför dörrarna tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför dörrarna tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fri från trösklar?

X

Dörrarnas fria passagemått är 80 cm eller mer?

X

Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X

Dörrarnas svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Handtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X
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Ja
Vertikalt dörrhandtag finns?

Nej
X

Toalett
Dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga – Finns inte
Den toalett som finns (inte utformad för personer med nedsatt rörelseförmåga)
är utformad på följande vis;
Tvål är parfymfri?

X

Döva och hörselskadade kan nås av brandlarm eller annat förekommande larm?

X

Skylt för toalett finns?

X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

Skylt med tydlig handikapp-symbol finns?

X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

Toalettrummet är nåbart från neutralt utrymme (inte herr- eller damavdelning)

X

Toalettrummet är nåbart vid pågående verksamhet (inte låst eller i låst del av

X

byggnaden)?
Är ytan minst 2,2 x 2,2 meter?

X

Mått på yta: 137 x 200 cm.
Toalettrummets dörr kontrasterar mot väggar?

X

Dörrens fria passagemått 0.8 meter eller mer?

X

På grund av vägg kan dörren inte öppnas tillräckligt mycket för att få 80 cm fri
passage. Den fria passagens mått är: Ca 76 cm.
Dörren är fri från tröskel?

X

Dörren har en avfasad tröskel med höjden ca 1,5 cm.
Dörrhandtag och låsvred kontrasterar mot toalettdörren?

X

Dörrhandtag och låsvred är lätta att hantera och greppa?

X

Dörrhandtag är hanterbara även utan att gripa?

X

Låsvred är hanterbara även utan att gripa?

X

Extra dörrhandtag finns på insidan av dörren?

X

Handtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Låsvred placerat ca 100 cm över golv?

X
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Ja
Höjden på toalettstolen är ca 48 cm över golv

Nej
X

Höjd: 41 cm.
90 cm fritt utrymme på ömse sidor av toalettstolen?

X

På vänster sida om toaletten är den fria ytan mer än 90 cm. Inte på höger sida.
Toalettstolens framkant är ca 70 meter från bakomliggande vägg?

X

Mått från vägg: 76 cm.
Höjden på tvättstället är högre än 70 cm över golv?

X

Höjd på tvättställ: 86 cm.
Tvättställets framkant är ca 60 cm från bakomliggande vägg?

X

Mått från vägg: 45 cm.
Utrymmet under tvättställ rymmer ben för personer i rullstol?

X

Tvättställsblandaren är lätt att hantera?

X

Armstöd finns på båda sidor av toalettstolen?

X

Armstöden vid toalettstolen är uppfällbara och lätta att hantera med en hand?

X

Toalettpappershållaren är lätt åtkomlig från rullstol?
Pappershandukshållare, mugghållare etc. är ca 80-100 cm över golv?

X

Avstånd från golv: 124 cm.
Tvålpump ca.85-100 cm över golv?

X

Fungerande besökslarm finns?

X

Larmknappen är placerat 0.7 meter från hörn?

X

En larmknapp är åtkomlig från golvet?

X

Knapp för att tända lampa sitter max 1,0 meter ovan golv och är lätthanterlig?

X

Knapp för att tända lampa kontrasterar mot vägg
Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?
Torr avställningsyta finns på toaletten?

X
X
X
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Inte dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga
Ja
Rummet är slutet?

X

Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?

X

Blandaren är spakmanövrerad?

X

Torr avställningsyta finns inom bekvämt räckhåll från toaletten?
Sluten avfallsbehållare finns?

Nej

X
X

Klädkrok finns?

X

Uteplats
Dörr
Dörrens fria passageutrymme är 80 cm eller mer?

X

Fritt passagemått: 79 cm.
Dörren är försedd med automatisk dörröppnare?

X

Dörren kontrasterar mot vägg?

X

Handtag kontrasterar mot dörr?

X

Handtag är lätt att greppa?

X

Handtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Placering över golv: 105 cm.
Dörren är fri från tröskel?

X

Höjd på tröskel: 3 cm.

Allmänt
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 41 cm.
Ryggstöd: Ja, 56 samt 37 cm höga.
Armstöd: Ja, 20 samt 20-30 cm höga.
Bord finns tillgängliga?

X

Bordshöjd: ca 70 cm.
Fri yta under bord: ca 68 cm.
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Grind
Vid huvudentrén finns en grind som leder till uteplatsen på framsidan, grinden går bara att
öppna från insidan.
Ja
Grindens fria passageutrymme är 80 cm eller mer?

X

Manöverutrymme utanför grinden tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför grinden tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Handtag kontrasterar mot grind?

X

Handtag är lätt att greppa?

X

Nej
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54an gruppbostad – Personallägenhet &
gemensamhetsutrymme
Adress: St. Olofsväg 58 B
Postnummer: 828 33
Ort: Edsbyn
Hemsida: www.ovanaker.se
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Utemiljö
Parkering
Ja
Minst 1 handikappanpassad parkeringsplats inom ca 25 meter till entrén?
Möjlighet att komma inom 5 meter från entrén med bil?

Nej
X

X

Trottoarkant mellan angöringsplats och entré?

X

Markbeläggning mellan handikappanpassad parkeringsplats och entré består av:
Handikapparkering finns inte.

Kommunikationer
Bussförbindelse finns inom ca 100 meter?

X

Närmsta busshållplats är ca 220 meter från entrén.
Busshållsplats med tillgång till väderskydd och sittplats finns inom 100 meter

X

från entrén?
Avstånd till närmsta busshållplats: ca 220 meter.
Busshållplatsens namn: Trekanten
Linje nummer: 39, 80, 83, 100, 104 och 172.
Markbeläggning mellan bussförbindelser och entré består av:
Asfalt.

Entré
Dörr
Dörren är försedd med automatisk dörröppnare?

X

Dörröppnaren är placerad med centrum 80 cm ovan mark?

X

Dörröppnaren är placerad minst 70 cm från hörn?

X

Dörröppnare är placerad så att det går att komma till med rullstol och rollator

X

utan att träffas av dörrbladet vid öppning?
Vertikalt draghandtag är så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Vertikalt draghandtag finns inte.
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Ja
Dörröppnare kontrasterar mot bakgrund?
Manöverutrymme utanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

Nej
X

X

Manöverutrymme innanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Möbler förhindrar vändning med rullstol.
Dörren är fri från tröskel?

X

Höjd på tröskel: 5 cm.
Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Dörren kontrasterar mot väggen?

X

Dörrens svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Övriga handtag är placerade så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Dörrhandtag kontrasterar med dörren?

X

Sittplatser finns tillgängliga i anslutning till ingången?

X

I lägenheten finns flera sittplatser, dessa är ca 7 meter från ingången.

Innemiljö
Fritt från växter?

X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besök.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: 50-55 cm.
Ryggstöd: Ja, 38 samt 57 cm höga.
Armstöd: Ja, 25 cm.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X
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Ja

Nej

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X

Toalett
Dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga – Finns inte
dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga
Rummet är slutet?

X

Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?

X

Blandaren är spakmanövrerad?

X

Torr avställningsyta finns inom bekvämt räckhåll från toaletten?

X

Sluten avfallsbehållare finns?

X

Klädkrok finns?

X
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Backa
Adresser:
Backsippan:
Olof Johanssons väg 12
828 33 Edsbyn
Hedrosen:
Olof Johanssons väg 14
828 33 Edsbyn
Junibacken:
Olof Johanssons väg 16
828 33 Edsbyn
Hemsida: www.ovanaker.se
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Utemiljö
Parkering
Ja
Minst 1 handikappanpassad parkeringsplats inom ca 25 meter till entrén?

Nej
X

Det finns en parkering ca 50 meter från entréerna men ingen parkeringsplats
som är handikappanpassad. Dock finns det gott om utrymme för att parkera.
Möjlighet att komma inom 5 meter från entrén med bil?
Trottoarkant mellan angöringsplats och entré?

X
X

Mått på trottoarkant:

Markbeläggning mellan parkeringsplats och entré består av:
Asfalt

Kommunikationer
Bussförbindelse finns inom ca 100 meter?

X

Den närmsta bussförbindelsen ligger ca 240 m bort.
Busshållsplats med tillgång till väderskydd och sittplats finns inom 100 meter

X

från entrén?
Busshållplats ligger ca 240 m bort.
Busshållplatsens namn: Trekanten.
Linje nummer: 39, 80, 83, 100, 104 och 172.

Markbeläggning mellan bussförbindelser och entré består av:
Asfalt.
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Hedrosen
Dörr
Marken utanför dörren är asfalterad och sluttar lite, det är dock ingenting som borde
förhindra framkomligheten för personer i rullstol.
Ja
Dörren är försedd med automatisk dörröppnare?

Nej

X

För att öppna dörren inifrån krävs en kod. Koden sitter ovanför koddosan
bredvid dörren.
Dörröppnaren är placerad med centrum 80 cm ovan mark?

X

Placering ovan mark: 105 cm.
Dörröppnaren är placerad så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Dörröppnare är placerad så att det går att komma till med rullstol och rollator

X

utan att träffas av dörrbladet vid öppning?
Dörröppnare kontrasterar mot bakgrund?

X

Manöverutrymme utanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför innerdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fria från trösklar?

X

Höjd på tröskel: 2 cm.
Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X

Dörrarnas svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Vertikalt draghandtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Övriga handtag är placerade så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Dörrhandtag kontrasterar med dörren?

X
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Innemiljö
Ja
Fritt från växter?

Nej
X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt med personal innan besöket.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: 45-50 cm.
Ryggstöd: Ja, 30-42 cm.
Armstöd: Armstöd finns på vissa stolar. Höjd ca 20-25cm.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X

Vissa väggar kontrasterar med golvet, de flesta gör inte det.

Hiss
Hisskorgens mått mäter 110x180 cm med dörr på kortsidan?

X

Utanför hissen finns tillräckligt med manöverutrymme för vändning med

X

rullstol?
Hissdörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Hissen har automatisk skjutdörr?

X

Hissen stannar i nivå med golvet?

X

Hissdörren är kontrastmarkerad?
Anropsknappen sitter högst 100 cm över golv?

X
X

Placering: ca 107 cm över golv.
Anropsknappen kontrasterar mot bakgrunden?

X

Anropsknappen kan avläsas taktilt?

X

Manöverpanelen i hisskorgen har sitt centrum 90-120 cm över golv?

X

Entréplanets knapp är kontrastmarkerat?

X
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Ja
Manöverpanelen är placerad mitt på hissens långsida?

Nej
X

Manöverpanelen är placerad till vänster på hissens långsida.
Knappar är lätthanterliga, tydliga och lättbegripliga?

X

Våningsknappar kan avläsas taktilt?

X

Punktskrift finns?

X

Akustisk signal som signalerar att hissen har kommit finns?

X

Akustisk information som anger på vilket plan hissen stannar finns?

X

Visuell information som anger på vilken plan hissen stannar finns?

X

Nödlarmet är placerat ca 80-100 cm över golv och på långsidans mitt?

X

Placering: ca 108 cm över golv.
Nödlarmsknappar kan avläsas taktilt?

X

Nödvändiga informationsskyltar är logiskt placerade?

X

Backsippan
Dörr
Marken utanför dörren är asfalterad och sluttar lite, det är dock ingenting som borde
förhindra framkomligheten för personer i rullstol.
Dörren är försedd med automatisk dörröppnare?
X
För att öppna dörren inifrån krävs en kod. Koden sitter ovanför koddosan
bredvid dörren.
Dörröppnaren är placerad med centrum 80 cm ovan mark?

X

Placering: ca 95 cm ovan mark.
Dörröppnaren är placerad så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Dörröppnare är placerad så att det går att komma till med rullstol och rollator

X

utan att träffas av dörrbladet vid öppning?
Dörröppnare kontrasterar mot bakgrund?

X

Manöverutrymme utanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför innerdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fria från trösklar?

X

Höjd på tröskel: 3 cm.
Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X
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Ja
Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X

Dörrarnas svepytor är kontrastmarkerade?
Dörrhandtaget är lätt att greppa?

Nej

X
X

Vertikalt draghandtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Underkant är placerad 84 cm ovan mark.
Övriga handtag är placerade så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Dörrhandtag kontrasterar med dörren?

X

Innemiljö
Fritt från växter?

X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Kontakta personal innan besöket.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 45-50 cm ovan golv.
Ryggstöd: Ja, 30-42 cm.
Armstöd: Armstöd finns på vissa stolar.
Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X
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Hiss
Ja
Hisskorgens mått mäter 110x180 cm med dörr på kortsidan?

X

Utanför hissen finns tillräckligt med manöverutrymme för vändning med

X

Nej

rullstol?
Hissdörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Hissen har automatisk skjutdörr?

X

Hissen stannar i nivå med golvet?

X

Hissdörren är kontrastmarkerad?
Anropsknappen sitter ca 100 cm över golv?

X
X

Placering över golv: ca 107 cm.
Anropsknappen kontrasterar mot bakgrunden?

X

Anropsknappen kan avläsas taktilt?

X

Manöverpanelen i hisskorgen har sitt centrum 90-120 cm över golv?

X

Manöverpanelen är placerad mitt på hissens långsida?

X

Manöverpanelen är placerad till vänster på hissens långsida.
Entréplanets knapp är kontrastmarkerat?
Knappar är lätthanterliga, tydliga och lättbegripliga?

X
X

Våningsknappar kan avläsas taktilt?

X

Punktskrift finns?

X

Bara på entréplanets knapp.
Akustisk signal som signalerar att hissen har kommit finns?

X

Akustisk information som anger på vilket plan hissen stannar finns?

X

Visuell information som anger på vilken plan hissen stannar finns?

X

Nödlarmet är placerat ca 80-100 cm över golv och på långsidans mitt?

X

Placering över golv: ca 108 cm.
Nödlarmsknappar kan avläsas taktilt?
Nödvändiga informationsskyltar är logiskt placerade?

X
X
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Junibacken
Dörr
Ja
Dörren är försedd med automatisk dörröppnare?

Nej

X

Dörröppnaren är placerad så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Placering över mark: ca 105 cm.
Dörröppnaren är placerad minst 70 cm från hörn?

X

Dörröppnare är placerad så att det går att komma till med rullstol och rollator

X

utan att träffas av dörrbladet vid öppning?
Dörröppnare kontrasterar mot bakgrund?

X

Manöverutrymme utanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför innerdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fria från trösklar?

X

Höjd på tröskel: 2 cm.
Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Fritt passagemått: 77 cm. På grund av dörrens tjocklek så går flera centimeter
bort från det fria passagemåttet.
Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X

Dörrarnas svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Vertikalt draghandtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Övriga handtag är placerade så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Finns inte.
Dörrhandtag kontrasterar med dörren?

X
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Innemiljö
Ja
Fritt från växter?

Nej
X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt med personal innan besök.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 40 cm.
Ryggstöd: Ja, 50-60 cm.
Armstöd: Ja 15-20 cm.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Om dörren från tvättstugan står öppen kan tvättmaskinen göra mycket oväsen.
Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X

Hiss
Hisskorgens mått mäter 110x180 cm med dörr på kortsidan?

X

Utanför hissen finns tillräckligt med manöverutrymme för vändning med

X

rullstol?
Hissdörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Hissen har automatisk skjutdörr?

X

Hissen stannar i nivå med golvet?

X

Hissdörren är kontrastmarkerad?

X

Anropsknappen sitter högst 100 cm över golv?

X

Placering över golv: ca 104 cm.
Anropsknappen kan avläsas taktilt?

X

Väldigt svagt.
Anropsknappen kontrasterar mot bakgrunden?

X

Manöverpanelen i hisskorgen har sitt centrum 90-120 cm över golv?

X
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Ja
Manöverpanelen är placerad mitt på hissens långsida?

X

Entréplanets knapp är kontrastmarkerat?
Knappar är lätthanterliga, tydliga och lättbegripliga?

Nej

X
X

Våningsknappar kan avläsas taktilt?

X

Väldigt svagt.
Punktskrift finns?

X

Akustisk signal som signalerar att hissen har kommit finns?

X

Akustisk information som anger på vilket plan hissen stannar finns?

X

Visuell information som anger på vilken plan hissen stannar finns?

X

Nödlarmet är placerat ca 80-100 cm över golv och på långsidans mitt?

X

Placering: ca 110 cm över golv.
Nödlarmsknappar kan avläsas taktilt?
Nödvändiga informationsskyltar är logiskt placerade?

X
X
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Gullvivan
Adress: Olof Johanssonsväg 28
Postnummer: 828 33
Ort: Edsbyn
Hemsida: www.ovanaker.se
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Utemiljö
Parkering
Ja

Nej
X

Möjlighet att komma inom 5 meter från entrén med bil?
Trottoarkant mellan angöringsplats och entré?

X
X

Markbeläggning mellan parkeringsplats och entré består av:
Asfalt och stenplattor.

Kommunikationer
Bussförbindelse finns inom ca 100 meter?

X

Närmsta bussförbindelse finns ca 500 meter bort.
Busshållsplats med tillgång till väderskydd och sittplats finns inom 100 meter

X

från entrén?
Busshållplatsens namn: Trekanten.
Linje nummer: 39, 80, 83, 100, 104 och 172.
Markbeläggning mellan bussförbindelser och entré består av: Asfalt.

Entré
Gullvivan har två stycken entréer, en på baksidan och en på framsidan.
Parkering (utan handikapparkering) för bilar finns på baksidan, så den bakre
Dörren används mest. Entrén på framsidan används oftast för godsmottagning.

Dörren på baksidan ser ut som följer;
Ramp är kompletterad med trappa?

X

Det finns varken trapp eller ramp till den bakre ingången. Fram till dörren lutar
marken någon enstaka grad men inget som skapar problem. Markbeläggningen
fram till ingången består av asfalt och stenplattor. Två grindar behöver öppnas
för att komma till entrédörren. Båda dessa öppnas utåt och kan vara
problematiska att öppna för personer i rullstol.
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Dörr – Bakre ingången.
Ja
Dörren är försedd med automatisk dörröppnare?

Nej
X

Manöverutrymme utanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fria från trösklar?

X

Höjd på tröskel: 3 cm.
Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X

Dörrarnas svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Vertikalt draghandtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Dörrhandtag kontrasterar med dörren?

X

Dörr – Främre ingången.
Den främre entrén består av ytterdörr följt av ett litet utrymme och sedan en innerdörr.
Dörren är försedd med automatisk dörröppnare?

X

Manöverutrymme utanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme i farstun tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför innerdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fria från trösklar?

X

Ytterdörren har en avfasad tröskel med höjden 1 cm.
Innerdörren har ingen tröskel.
Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X

Ytterdörren: Nej
Innerdörren: Ja
Dörrarnas svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Övriga handtag är placerade så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Dörrhandtag kontrasterar med dörren?

X
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Innemiljö
Ja
Fritt från växter?

Nej
X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besöket.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 50 cm.
Ryggstöd: Ja, stolar: 36 cm. Soffor: ca 50-60 cm.
Armstöd: Stolar: nej. Soffor: Ja, ca 20-25 cm.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X

Toalett
Dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga
Tvål är parfymfri?

X

Döva och hörselskadade kan nås av brandlarm eller annat förekommande larm?

X

Skylt för toalett finns?

X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

Skylt med tydlig handikapp-symbol finns?

X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

Toalettrummet är nåbart från neutralt utrymme (inte herr- eller damavdelning)

X
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Ja
Toalettrummet är nåbart vid pågående verksamhet (inte låst eller i låst del av

Nej

X

byggnaden)?
Är ytan minst 2,2 x 2,2 meter?

X

Mått på yta: 205 x 180 cm.
Toalettrummets dörr kontrasterar mot väggar?
Dörrens fria passagemått 0.8 meter eller mer?

X
X

Dörren är fri från tröskel?

X

Dörren har en avfasad gummitröskel med höjden 1 cm.
Dörrhandtag och låsvred kontrasterar mot toalettdörren?

X

Dörrhandtag och låsvred är lätta att hantera och greppa?

X

Dörrhandtag är hanterbara även utan att gripa?

X

Låsvred är hanterbara även utan att gripa?

X

Extra dörrhandtag finns på insidan av dörren?

X

Handtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Höjd över golv: ca 110 cm.
Låsvred placerat ca 100 cm över golv?

X

Höjden på toalettstolen är ca 48 cm över golv

X

Höjd på toalettstol: 46 cm.
90 cm fritt utrymme på ömse sidor av toalettstolen?

X

Fritt utrymme höger sida: 77 cm.
Fritt utrymme vänster sida: 65 cm.
Toalettstolens framkant är ca 70 cm från bakomliggande vägg?

X

Mått från framkant till vägg: 75 cm.
Höjden på tvättstället är ca 80 cm över golv?

X

Höjd på tvättställ: 85 cm.
Tvättställets framkant är ca 60 cm från bakomliggande vägg?

X

Utrymmet under tvättställ rymmer ben för personer i rullstol?

X

Tvättställsblandaren är lätt att hantera?

X

Armstöd finns på båda sidor av toalettstolen?

X

Armstöden vid toalettstolen är uppfällbara och lätta att hantera med en hand?

X
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Ja
Pappershandukshållare, mugghållare etc. är ca 85-100 cm över golv?

Nej
X

Avstånd från golv: 120 cm.
Tvålpump ca.85-100 cm över golv?

X

Toalettpappershållaren är lätt åtkomlig från rullstol?

X

Fungerande besökslarm finns?

X

Larmknappen är placerat 70 cm från hörn?

X

En larmknapp är åtkomlig från golvet?

X

Knapp för att tända lampa sitter max 100 cm ovan golv och är lätthanterlig?

X

Knapp för att tända lampa kontrasterar mot vägg

X

Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?

X

Torr avställningsyta finns på toaletten?

X

Inte dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga – Finns inte
Den toalett som ändå finns (dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga) ser ut
som följer;
Rummet är slutet?

X

Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?

X

Blandaren är spakmanövrerad?

X

Torr avställningsyta finns inom bekvämt räckhåll från toaletten?

X

Sluten avfallsbehållare finns?

X

Klädkrok finns?

X
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Gyllengården
Adress: Gyllenvägen 26 B
Postnummer: 828 33
Ort: Edsbyn
Hemsida: www.ovanaker.se
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Utemiljö
Parkering
Ja
Minst 1 handikappanpassad parkeringsplats inom ca 25 meter till entrén?

X

Möjlighet att komma inom 5 meter från entrén med bil?

X

Trottoarkant mellan angöringsplats och entré?

Nej

X

Mått på trottoarkant:

Markbeläggning mellan handikappanpassad parkeringsplats och entré består av:
Asfalt.

Kommunikationer
Bussförbindelse finns inom ca 100 meter?

X

Busshållsplats med tillgång till väderskydd och sittplats finns inom 100 meter

X

från entrén?
Busshållplatsens namn: Trekanten.
Linje nummer: 39, 80, 83, 100, 104 och 172.
Markbeläggning mellan bussförbindelser och entré består av: Asfalt.

Entré
Fram till entrén ingången löper en ramp med längden ca 490 cm och höjden ca 32 cm, vilket
ger en lutning på 6,5 %. På båda sidor av rampen finns ledstänger placerade ca 90 cm ovan
mark. Ytterligare ledstänger finns placerade ca 68 cm ovan mark. Ledstängernas infästningar
kan hindra möjligheten till ett konstant grepp. Ledstängerna är kontinuerliga utan avbrott och
lika långa som rampen. Rampen är försedd med avåkningsskydd.

Belägen: In till entrélokalen för Gyllis 3-5, Gyllbo, Aftonsol och Solvändan.
Material på rampen: Metall.
Bredd på ramp: 130 cm.
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Ja
Ramp är kompletterad med trappa?

X

Trappan är kontrastmarkerad?

X

Trappan har ledstänger på båda sidor?

Nej

X

Ledstång finns bara på rampens vänstra sida.
Höjd på ledstång: ca 105 cm över mark.
Ledstång kontrasterar mot omgivning?

X

Dörr
Dörren är försedd med automatisk dörröppnare?

X

Handtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Placering: ca 90 cm över mark.
Dörröppnaren är placerad minst 70 cm från hörn?

X

Placering: ca 60 cm från hörn.
Dörröppnare är placerad så att det går att komma till med rullstol och rollator

X

utan att träffas av dörrbladet vid öppning?
Dörröppnare kontrasterar mot bakgrund?

X

Manöverutrymme utanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme i farstun tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför innerdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fria från trösklar?

X

Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X

Dörrarnas svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Vertikalt draghandtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Övriga handtag är placerade så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Dörrhandtag kontrasterar med dörren?

X
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Entrélokal
Ja
Fritt från växter?

Nej
X

Möjlighet att besöka lokalen tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besök.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning ger inte upphov till onödigt högt ljud?

X

Vid flytt av möbler kan högt ljud uppstå på grund av golvets material.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd:
Ryggstöd:
Armstöd:
Entrélokalen är fri från nivåskillnader?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk eller akustisk signal finns för att underlätta orienteringen?
Golv kontrasterar mot väggar?

X
X

Toalett
Dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga
Tvål är parfymfri?

X

Döva och hörselskadade kan nås av brandlarm eller annat förekommande larm?
Skylt för toalett finns?

X
X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

Mycket svag taktil skylt.
Skylt med tydlig handikapp-symbol finns?

X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

Mycket svag taktil skylt.
Toalettrummet är nåbart från neutralt utrymme (inte herr- eller damavdelning)

X

Toalettrummet är nåbart vid pågående verksamhet (inte låst eller i låst del av

X

byggnaden)?
Är ytan minst 2,2 x 2,2 meter?

X

Mått på yta: 252 x 184 cm.
Toalettrummets dörr kontrasterar mot väggar?

X
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Ja
Dörrens fria passagemått 0.8 meter eller mer?

Nej

X

Ibland kan parkerade rullstolar hindra dörren från att öppnas helt.
Dörren är fri från tröskel?

X

Dörrhandtag och låsvred kontrasterar mot toalettdörren?

X

Dörrhandtag och låsvred är lätta att hantera och greppa?

X

Dörrhandtag är hanterbara även utan att gripa?

X

Låsvred är hanterbara även utan att gripa?

X

Extra dörrhandtag finns på insidan av dörren?

X

Handtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Placering: ca 110 cm över golv.
Låsvred placerat ca 100 cm över golv?

X

Placering: ca 110 cm över golv.
Höjden på toalettstolen är ca 48 cm över golv

X

90 cm fritt utrymme på ömse sidor av toalettstolen?

X

Fritt utrymme på höger sida: ca 60 cm.
Fritt utrymme på vänster sida: ca 70 cm.
Toalettstolens framkant är ca 70 meter från bakomliggande vägg?

X

Placering: ca 65 cm från bakomliggande vägg.
Höjden på tvättstället är ca 80 meter över golv?

X

Tvättställets framkant är ca 60 cm från bakomliggande vägg?

X

Placering: ca 45 cm från bakomliggande vägg.
Utrymmet under tvättställ rymmer ben för personer i rullstol?

X

Tvättställsblandaren är lätt att hantera?

X

Armstöd finns på båda sidor av toalettstolen?

X

Armstöden vid toalettstolen är uppfällbara och lätta att hantera med en hand?

X

Toalettpappershållaren är lätt åtkomlig från rullstol?

X

Pappershandukshållare, mugghållare etc. är ca 85-100 cm över golv?

X

Placering: ca 120 cm över golv.
Tvålpump ca.85-100 cm över golv?
Fungerande besökslarm finns?

X
X

Knappar finns, dock så fungerar inte larmet.
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Ja
Larmknappen är placerat 70 cm från hörn?

Nej
X

Placering: Larmknappen är placerad mellan toalettstolen och tvättstället,
ungefär mitt på långsidan.
En larmknapp är åtkomlig från golvet?

X

Knapp för att tända lampa sitter max 100 cm ovan golv och är lätthanterlig?

X

Knapp för att tända lampa kontrasterar mot vägg

X

Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?

X

Torr avställningsyta finns på toaletten?

X

Inte dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga – Finns inte.
Den toalett som ändå finns (dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga) ser ut
som följer;
Rummet är slutet?

X

Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?

X

Blandaren är spakmanövrerad?

X

Torr avställningsyta finns inom bekvämt räckhåll från toaletten?

X

Sluten avfallsbehållare finns?

X

Klädkrok finns?

X

Aftonsol – Avdelning 6
Dörr
Dörren kan öppnas automatiskt?

X

Manöverutrymme utanför dörr tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför dörr tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Höjd på tröskel: 1 cm, avfasad gummitröskel.
Dörrens fria passagemått är 80 cm eller mer?
Dörren kontrasterar mot väggen?

X
X
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Ja
Dörrens svepytor är kontrastmarkerade?

Nej
X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Handtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Placering: ca 106 cm över golv.
Vertikalt dörrhandtag finns?

X

Innemiljö
Fritt från växter?

X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besök.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 45 cm.
Ryggstöd: ca 60 cm.
Armstöd: ca 16 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Höjd på bord: ca 73 cm.
Fritt utrymme under bord: ca 71 cm.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X

Till viss del.
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Balkong - Inglasad
Dörr
Ja
Dörrens fria passageutrymme är 80 cm eller mer?

X

Dörren kontrasterar mot vägg?
Dörren är fri från tröskel?

Nej

X
X

Allmänt
Fritt från växter?
Sittplatser finns tillgängliga?

X
X

Sitthöjd: ca 42 cm.
Ryggstöd: ca 64 cm.
Armstöd: ca 22 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Bordshöjd: 72 cm.
Fri yta under bord: 69 cm.
Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Balkong – Inte inglasad
Dörr
Dörrens fria passageutrymme är 80 cm eller mer?

X

Fritt passagemått: ca 65 cm.
Dörren kontrasterar mot vägg?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Allmänt
Fritt från växter?
Sittplatser finns tillgängliga?

X
X

Sitthöjd: ca 42 cm.
Ryggstöd: ca 40-64 cm.
Armstöd: ca 22 cm.
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Ja
Bord finns tillgängliga?

Nej

X

Bordshöjd: ca 73 cm.
Fri yta under bord: ca 71 cm, en del av den fria ytan hindras av bordsben.
Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Aftonsol – Avdelning 2
Dörr
Dörren kan öppnas automatiskt?

X

Manöverutrymme utanför dörr tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför dörr tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Höjd på tröskel: 1 cm, avfasad gummitröskel.
Dörrens fria passagemått är 80 cm eller mer?

X

Dörren kontrasterar mot väggen?

X

Dörrens svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Handtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Placering: ca 106 cm över golv.
Vertikalt dörrhandtag finns?

X

Innemiljö
Fritt från växter?

X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besök.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 45-50 cm.
Ryggstöd: ca 40-50 cm
Armstöd: Ja, 12 cm, 20 cm och 30 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Höjd på bord: ca 80 cm.
Fritt utrymme under bord: ca 72 cm.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X
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Ja
Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Nej

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X

Till viss del.

Balkong
Dörr
Dörrens fria passageutrymme är 80 cm eller mer?

X

Dörren kontrasterar mot vägg?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Höjd på tröskel: ca 1 cm hög metalltröskel.

Allmänt
Fritt från växter?
Sittplatser finns tillgängliga?

X
X

Sitthöjd: ca 43-48 cm.
Ryggstöd: ca 46, 50 och 70 cm.
Armstöd: 20-22 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Bordshöjd: 75 cm.
Fri yta under bord: 68 cm.
Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol?

X
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Hiss till Gyllis 3-4, Gyllebo, Gyllis 5 och
Solvändan
Ja
Hisskorgens mått mäter 110x180 cm med dörr på kortsidan?

X

Utanför hissen finns tillräckligt med manöverutrymme för vändning med

X

Nej

rullstol?
Hissdörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Hissen har automatisk skjutdörr?

X

Dörren går automatiskt inte upp när hissen anlänt till våningen utan personen är
tvungen att trycka in en knapp för att dörren ska öppnas.
Hissen stannar i nivå med golvet?

X

Hissdörren är kontrastmarkerad?

X

Anropsknappen sitter högst 100 cm över golv?

X

Anropsknappen kontrasterar mot bakgrunden?

X

Anropsknappen kan avläsas taktilt?

X

Manöverpanelen i hisskorgen har sitt centrum 90-120 cm över golv?

X

Manöverpanelen är placerad mitt på hissens långsida?

X

Den är placerad till höger på hissens långsida.
Entréplanets knapp är kontrastmarkerat?

X

Knappars är lätthanterliga, tydliga och lättbegripliga?

X

Våningsknappar kan avläsas taktilt?

X

Punktskrift finns?

X

Akustisk signal som signalerar att hissen har kommit finns?

X

Akustisk information som anger på vilket plan hissen stannar finns?

X

Visuell information som anger på vilken plan hissen stannar finns?

X

Nödlarmet är placerat ca 80-100 cm över golv och på långsidans mitt?

X

Placering: ca 125 cm över golv.
Nödlarmsknappar kan avläsas taktilt?

X

Nödvändiga informationsskyltar är logiskt placerade?

X
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Trapp till Gyllis 3-4 och Gyllebo
Trappen har grindar som måste öppnas genom att hålla in en knapp, detta är för att bara
personalen ska kunna öppna dem.
Ja
Kontrastmarkeringar finns på nedersta och översta steget i trappen?

Nej
X

Ledstänger finns på båda sidorna av trappen?

X

Trappen är längre än 18 steg?

X

Om trappen är längre är 18 steg, finns då vilplan? Ja

Entrélokal
Fritt från växter?
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X
X

Golvmaterial och inredning ger inte upphov till onödigt högt ljud?

X

Vid flytt av möbler kan högt ljud uppstå på grund av golvets material.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 40-43 cm.
Ryggstöd: Ja, 60 cm, 35 cm och 45 cm.
Armstöd: Ja, 20 cm.
Entrélokalen är fri från nivåskillnader?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk eller akustisk signal finns för att underlätta orienteringen?
Golv kontrasterar mot väggar?

X
X

Gyllis 3 – Avdelning 3
Dörr
X
Dörren kan öppnas automatiskt?
Manöverutrymme utanför dörr tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför dörr tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Höjd på tröskel: 1 cm, avfasad gummitröskel.
Dörrens fria passagemått är 80 cm eller mer?

X
42

Ja
Dörren kontrasterar mot väggen?

Nej

X

Dörrens svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Dörrhandtag placerade så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Placering: ca 107 cm över golv.
Vertikalt dörrhandtag finns?

X

Innemiljö
Fritt från växter?

X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besöket.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 45 cm.
Ryggstöd: ca 43 cm.
Armstöd: ca 20 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Höjd på bord: ca 81 cm.
Fritt utrymme under bord: ca 74 cm.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X
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Balkong
Dörr
Ja
Dörrens fria passageutrymme är 80 cm eller mer?

Nej

X

Dörren kontrasterar mot vägg?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Höjd på tröskel: ca 1 cm avfasad metalltröskel.

Allmänt
Fritt från växter?
Sittplatser finns tillgängliga?

X
X

Sitthöjd: ca 44 cm.
Ryggstöd: ca 57 cm.
Armstöd: ca 24 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Bordshöjd: 74 cm.
Fri yta under bord: 70 cm.
Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Gyllis 4 – Avdelning 4
Dörr
Dörren kan öppnas automatiskt?

X

Manöverutrymme utanför dörr tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför dörr tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Dörrens fria passagemått är 80 cm eller mer?

X

Dörren kontrasterar mot väggen?

X

Dörrens svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Handtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Placering över golv: 107 cm.
Vertikalt dörrhandtag finns?

X
44

Innemiljö
Ja
Fritt från växter?

Nej
X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besöket.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 45 cm.
Ryggstöd: ca 45 cm.
Armstöd: ca 22 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Höjd på bord: ca 73 cm.
Fritt utrymme under bord: ca 70 cm.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X

Gyllebo – Avdelning 7
Dörr
Dörren kan öppnas automatiskt?

X

Manöverutrymme utanför dörr tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför dörr tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Höjd på tröskel: 1 cm, avfasad gummitröskel.
Dörrens fria passagemått är 80 cm eller mer?

X

Dörren kontrasterar mot väggen?

X

Dörrens svepytor är kontrastmarkerade?
Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X
X
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Ja
Handtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

Nej

X

Vertikalt dörrhandtag finns?

X

Innemiljö
Fritt från växter?

X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besöket.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 45 cm.
Ryggstöd: ca 42 cm.
Armstöd: ca 20 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Höjd på bord: ca 77 cm
Fritt utrymme under bord: ca 73 cm.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X

Till viss del.

Balkong
Dörr
Dörrens fria passageutrymme är 80 cm eller mer?

X

Dörren kontrasterar mot vägg?
Dörren är fri från tröskel?

X
X
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Allmänt
Ja
Fritt från växter?
Sittplatser finns tillgängliga?

Nej
X

X

Sitthöjd: ca 44 cm.
Ryggstöd: ca 70 cm.
Armstöd: ca 20 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Bordshöjd: 73 cm.
Fri yta under bord: 0. Hindras av metallram.
Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Trapp till Gyllis 5 och Solvändan
Trappen har grindar som måste öppnas genom att hålla in en knapp, detta är för att bara
personalen ska kunna öppna dem.
Kontrastmarkeringar finns på nedersta och sista översta i trappen?

X

Ledstänger finns på båda sidorna av trappen?

X

Trappen är kortare än 18 steg?

X

Om trappen är längre är 18 steg, finns då vilplan? Ja

Solvändan – Avdelning 8
Dörr
Dörren kan öppnas automatiskt?

X

Manöverutrymme utanför dörr tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför dörr tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Höjd på tröskel: 1 cm, avfasad gummitröskel.
Dörrens fria passagemått är 80 cm eller mer?
Dörren kontrasterar mot väggen?

X
X

Dörrens svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Handtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X
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Ja
Vertikalt dörrhandtag finns?

Nej
X

Innemiljö
Fritt från växter?

X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besöket.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 45 cm.
Ryggstöd: Ja, 40 cm, 48 cm, 57 cm och 67 cm.
Armstöd: Armstöd finns på vissa stolar, ca 20 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Höjd på bord:
Fritt utrymme under bord:
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X

Balkong
Dörr
Dörrens fria passageutrymme är 80 cm eller mer?

X

Dörren kontrasterar mot vägg?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

En liten ramp till dörren är placerad inifrån.
Höjd: 2 cm.
Längd: 30 cm.
Lutning: ca 7 %.
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Allmänt
Ja
Fritt från växter?
Sittplatser finns tillgängliga?

Nej
X

X

Sitthöjd: 45-50 cm.
Ryggstöd: 44-54 cm.
Armstöd: 20-25 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Bordshöjd: 74 cm.
Fri yta under bord: 64 cm.
Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Gyllis 5 – Avdelning 5
Dörr
Dörren kan öppnas automatiskt?

X

Manöverutrymme utanför dörr tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför dörr tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Höjd på tröskel: 1 cm, avfasad gummitröskel.
Dörrens fria passagemått är 80 cm eller mer?
Dörren kontrasterar mot väggen?

X
X

Dörrens svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Handtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Vertikalt dörrhandtag finns?

X

Innemiljö
Fritt från växter?

X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besöket.
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Ja
Sittplatser finns tillgängliga?

Nej

X

Sitthöjd: ca 45 cm.
Ryggstöd: Ja, 40 cm, 48 cm, 57 cm och 67 cm.
Armstöd: Armstöd finns på vissa stolar, ca 20 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Höjd på bord:
Fritt utrymme under bord:
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X

Balkong
Dörr
Dörrens fria passageutrymme är 80 cm eller mer?

X

Dörren kontrasterar mot vägg?
Dörren är fri från tröskel?

X
X

Allmänt
Fritt från växter?
Sittplatser finns tillgängliga?

X
X

Sitthöjd: ca 45 cm.
Ryggstöd: 42-50 cm.
Armstöd: ca 20 cm på vissa sittplatser.

50

Ja
Bord finns tillgängliga?

Nej

X

Bordshöjd: 76 och 56 cm.
Fri yta under bord: 64 och 0 cm.
Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dagverksamhet
Utemiljö
Parkering
Minst 1 handikappanpassad parkeringsplats inom ca 25 meter till entrén?

X

Möjlighet att komma inom 5 meter från entrén med bil?

X

Trottoarkant mellan angöringsplats och entré?

X

Markbeläggning mellan handikappanpassad parkeringsplats och entré består av:
Asfalt.

Kommunikationer
Bussförbindelse finns inom ca 100 meter?

X

Busshållsplats med tillgång till väderskydd och sittplats finns inom 100 meter

X

från entrén?
Busshållplatsens namn: Trekanten.
Linje nummer: 39, 80, 83, 100, 104 och 172.
Markbeläggning mellan bussförbindelser och entré består av: Asfalt.
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Dagverksamheten har 2 ingångar, en entré och en dörr från huvudingången till
Gyllengården. Den första dörren avser den större huvudingången till dagverksamheten och
den andra avser den mindre dörren från huvudentrén till Gyllengården.
Marken fram till huvudingången lutar en del och är ojämn, detta kan försvåra
framkomligheten för personer i rullstol.

Dörr
Ja
Dörren är försedd med automatisk dörröppnare?

X

Dörröppnaren är placerad så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Dörröppnaren är placerad minst 70 cm från hörn?
Dörröppnare är placerad så att det går att komma till med rullstol och rollator

Nej

X
X

utan att träffas av dörrbladet vid öppning?
Dörröppnare kontrasterar mot bakgrund?

X

Manöverutrymme utanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme i farstun tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför innerdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fria från trösklar?

X

Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X

Dörrarnas svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörr
Dörrarna kan öppnas automatiskt?

X

Manöverutrymme utanför dörrarna tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför dörrarna tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fri från trösklar?

X

Dörrarnas fria passagemått är 80 cm eller mer?

X

Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X

Dörrarnas svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Handtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Vertikalt dörrhandtag finns?

X
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Innemiljö
Ja
Fritt från växter?

Nej
X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besök.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 45 cm.
Ryggstöd: ca 45 cm.
Armstöd: ca 20 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Höjd på bord: 78 cm.
Fritt utrymme under bord: 74 cm.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X

Vilorum
Fritt från växter?

X

Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 44 cm.
Ryggstöd: ca 47 cm.
Armstöd: ca 20 cm.
Bord finns tillgängliga?
Sängar finns tillgängliga?

X
X

Antal: 2 stycken höj- och sänkbara sängar.
Längd: ca 200 cm.
Bredd: ca 90 cm.
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Ja
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Nej

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X

Toalett – Vid vilorum
Dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga
Tvål är parfymfri?

X

Döva och hörselskadade kan nås av brandlarm eller annat förekommande larm?

X

Skylt för toalett finns?

X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

Väldigt svagt.
Skylt med tydlig handikapp-symbol finns?

X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

Toalettrummet är nåbart från neutralt utrymme (inte herr- eller damavdelning)

X

Toalettrummet är nåbart vid pågående verksamhet (inte låst eller i låst del av

X

byggnaden)?
Är ytan minst 2,2 x 2,2 meter?

X

Toalettrummets dörr kontrasterar mot väggar?

X

Dörrens fria passagemått 0.8 meter eller mer?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Dörrhandtag och låsvred kontrasterar mot toalettdörren?

X

Dörrhandtag och låsvred är lätta att hantera och greppa?

X

Dörrhandtag är hanterbara även utan att gripa?

X

Låsvred är hanterbara även utan att gripa?

X

Extra dörrhandtag finns på insidan av dörren?
Handtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X
X
54

Ja
Låsvred placerat ca 100 cm över golv?

Nej

X

Placering över golv: ca 110 cm.
Höjden på toalettstolen är ca 48 cm över golv

X

Placering över golv: ca 52 cm.
90 cm fritt utrymme på ömse sidor av toalettstolen?

X

Toalettstolens framkant är ca 70 meter från bakomliggande vägg?

X

Placering: 77 cm från bakomliggande vägg.
Höjden på tvättstället är ca 80 meter över golv?

X

Tvättställets framkant är ca 60 cm från bakomliggande vägg?

X

Utrymmet under tvättställ rymmer ben för personer i rullstol?

X

Tvättställsblandaren är lätt att hantera?

X

Armstöd finns på båda sidor av toalettstolen?

X

Armstöden vid toalettstolen är uppfällbara och lätta att hantera med en hand?

X

Toalettpappershållaren är lätt åtkomlig från rullstol?

X

Pappershandukshållare, mugghållare etc. är ca 85-100 cm över golv?

X

Tvålpump ca.85-100 cm över golv?

X

Fungerande besökslarm finns?

X

Larmknappen är placerat 70 cm från hörn?

X

Placering från hörn: 20 cm.
En larmknapp är åtkomlig från golvet?

X

Knapp för att tända lampa sitter max 100 cm ovan golv och är lätthanterlig?
Lyset till toaletten tänds automatiskt.
Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?

X

Torr avställningsyta finns på toaletten?

X
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Toalett – Vid dörr till entrélokalen för
Gyllengården
Dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga
Ja
Tvål är parfymfri?

Nej

X

Döva och hörselskadade kan nås av brandlarm eller annat förekommande larm?

X

Skylt för toalett finns?

X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

Väldigt svagt.
Skylt med tydlig handikapp-symbol finns?

X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

Toalettrummet är nåbart från neutralt utrymme (inte herr- eller damavdelning)

X

Toalettrummet är nåbart vid pågående verksamhet (inte låst eller i låst del av

X

byggnaden)?
Är ytan minst 2,2 x 2,2 meter?

X

Toalettrummets dörr kontrasterar mot väggar?

X

Dörrens fria passagemått 0.8 meter eller mer?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Höjd på tröskel: 1 cm avfasad gummitröskel.
Dörrhandtag och låsvred kontrasterar mot toalettdörren?

X

Dörrhandtag och låsvred är lätta att hantera och greppa?

X

Dörrhandtag är hanterbara även utan att gripa?

X

Låsvred är hanterbara även utan att gripa?

X

Extra dörrhandtag finns på insidan av dörren?

X

Handtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Låsvred är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Placering: ca 110 cm över golv.
Höjden på toalettstolen är ca 48 cm över golv

X

90 cm fritt utrymme på ömse sidor av toalettstolen?

X

Fritt utrymme: 80 cm på ömse sidor.
Toalettstolens framkant är ca 70 meter från bakomliggande vägg?

X
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Ja
Höjden på tvättstället är ca 80 meter över golv?

X

Tvättställets framkant är ca 60 cm från bakomliggande vägg?

X

Utrymmet under tvättställ rymmer ben för personer i rullstol?

X

Tvättställsblandaren är lätt att hantera?

X

Armstöd finns på båda sidor av toalettstolen?

X

Armstöden vid toalettstolen är uppfällbara och lätta att hantera med en hand?

X

Toalettpappershållaren är lätt åtkomlig från rullstol?

X

Pappershandukshållare, mugghållare etc. är ca 85-100 cm över golv?

X

Tvålpump ca.85-100 cm över golv?

X

Fungerande besökslarm finns?

X

Larmknappen är placerat 70 cm från hörn?

Nej

X

Placering: ca 80 cm från hörn.
En larmknapp är åtkomlig från golvet?

X

Knapp för lyset är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att tända?

X

Lyset till toaletten tänds automatiskt.
Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?

X

Torr avställningsyta finns på toaletten?

X

Uteplats
Dörr
Dörrens fria passageutrymme är 80 cm eller mer?

X

Dörren kontrasterar mot vägg?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Höjd på tröskel: 3 cm. En liten ramp finns i anslutning till dörren.
Höjd på ramp: 6 cm.
Längd på ramp: 43 cm.
Lutning: ca 14 %.
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Allmänt
Ja
Fritt från växter?
Sittplatser finns tillgängliga?

Nej
X

X

Sitthöjd: ca 44 cm.
Ryggstöd: ca 50 cm.
Armstöd: ca 20 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Bordshöjd: 75 cm.
Fri yta under bord: 68 cm.

Korttids 1 och 2
Utemiljö
Parkering
Minst 1 handikappanpassad parkeringsplats inom ca 25 meter till entrén?

X

Möjlighet att komma inom 5 meter från entrén med bil?

X

Trottoarkant mellan angöringsplats och entré?

X

Markbeläggning mellan handikappanpassad parkeringsplats och entré består av:
Asfalt.

Kommunikationer
Bussförbindelse finns inom ca 100 meter?

X

Busshållsplats med tillgång till väderskydd och sittplats finns inom 100 meter

X

från entrén?
Busshållplatsens namn: Trekanten.
Linje nummer: 39, 80, 83, 100, 104 och 172.
Markbeläggning mellan bussförbindelser och entré består av: Asfalt.
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Dörr
Ja
Dörren är försedd med automatisk dörröppnare?

X

Dörröppnaren är placerad med centrum ca 80 cm ovan mark?

X

Nej

Placering över mark: ca 95 cm.
Dörröppnaren är placerad minst 70 cm från hörn?

X

Placering från hörn: ca 10 cm.
Dörröppnare är placerad så att det går att komma till med rullstol och rollator

X

utan att träffas av dörrbladet vid öppning?
Dörröppnare kontrasterar mot bakgrund?

X

Manöverutrymme utanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme i farstun tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför innerdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fria från trösklar?

X

Höjd på tröskel: ca 2,5 cm.
Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X

Dörrarnas svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Vertikalt draghandtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Dörrhandtag kontrasterar med dörren?

X

Entrélokal
Fritt från växter?
Möjlighet att besöka lokalen tillsammans med ledhund?

X
X

Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvets material kan ge upphov till oljud från möbler.
Golvmaterial och inredning ger inte upphov till onödigt högt ljud?

X
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Ja
Sittplatser finns tillgängliga?

Nej

X

Sitthöjd: ca 43 cm.
Ryggstöd: ca 40 cm.
Armstöd: ca 30 cm.
Entrélokalen är fri från nivåskillnader?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk eller akustisk signal finns för att underlätta orienteringen?
Golv kontrasterar mot väggar?

X
X

Toalett
Inte dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga
Rummet är slutet?

X

Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?
Blandaren är spakmanövrerad?

X
X

Torr avställningsyta finns inom bekvämt räckhåll från toaletten?

X

Sluten avfallsbehållare finns?

X

Klädkrok finns?

X

Hiss
Hisskorgens mått mäter 110x180 cm med dörr på kortsidan?

X

Utanför hissen finns tillräckligt med manöverutrymme för vändning med

X

rullstol?
Hissdörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Hissen har automatisk skjutdörr?
Hissen stannar i nivå med golvet?

X
X

Hissdörren är kontrastmarkerad?

X

Hissdörren kontrasterar mot väggarna.
Anropsknappen sitter högst 100 cm över golv?

X

Höjd över golv: ca 120 cm.
Anropsknappen kontrasterar mot bakgrunden?

X
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Ja
Anropsknappen kan avläsas taktilt?

Nej

X

Manöverpanelen i hisskorgen har sitt centrum 90-120 cm över golv?

X

Höjd över golv: ca 130 cm.
Manöverpanelen är placerad mitt på hissens långsida?

X

Placering: På långsidans högerkant.
Entréplanets knapp är kontrastmarkerat?

X

Knappar är lätthanterliga, tydliga och lättbegripliga?

X

Våningsknappar kan avläsas taktilt?

X

Punktskrift finns?

X

Akustisk signal som signalerar att hissen har kommit finns?

X

Akustisk information som anger på vilket plan hissen stannar finns?

X

Visuell information som anger på vilken plan hissen stannar finns?

X

Nödlarmet är placerat ca 80-100 cm över golv och på långsidans mitt?

X

Höjd över golv: ca 146 cm.
Nödlarmsknappar kan avläsas taktilt?

X

Nödvändiga informationsskyltar är logiskt placerade?

X

Trapp
Kontrastmarkeringar finns på första och sista steget i trappen?
Ledstänger finns på båda sidorna av trappen?

X
X

Ledstängerna är uppdelade, detta hindrar ett konstant grepp kring ledstången.
Höjd över golv: ca 80 cm.
Trappen är kortare än 18 steg?

X

Om trappen är längre är 18 steg, finns då vilplan? Ja

Korttids 2
Dörr
Dörrarna kan öppnas automatiskt?

X

Dörren står oftast öppen.
Manöverutrymme utanför dörrarna tillräckligt för vändning med rullstol?

X
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Ja
Manöverutrymme innanför dörrarna tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fri från trösklar?

X

Dörrarnas fria passagemått är 80 cm eller mer?

X

Nej

Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X

Dörrarnas svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Dörrhandtag placerade så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Vertikalt dörrhandtag finns?

X

Innemiljö
Fritt från växter?

X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besök.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 45 cm.
Ryggstöd: 45-50 cm.
Armstöd: ca 20 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Höjd på bord: 74 cm och 75 cm.
Fritt utrymme under bord: 64 cm och 65 cm.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X
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Toalett
Dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga – Finns inte
Den toalett som ändå finns (Inte dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga) ser
ut som följer;
Ja

Nej

Tvål är parfymfri?

X

Döva och hörselskadade kan nås av brandlarm eller annat förekommande larm?

X

Skylt för toalett finns?

X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

Skylt med tydlig handikapp-symbol finns?

X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

Toalettrummet är nåbart från neutralt utrymme (inte herr- eller damavdelning)

X

Toalettrummet är nåbart vid pågående verksamhet (inte låst eller i låst del av

X

byggnaden)?
Är ytan minst 2,2 x 2,2 meter?

X

Mått på yta: 265 x 130 cm.
Toalettrummets dörr kontrasterar mot väggar?

X

Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Dörrhandtag och låsvred kontrasterar mot toalettdörren?

X

Dörrhandtag och låsvred är lätta att hantera och greppa?

X

Dörrhandtag är hanterbara även utan att gripa?

X

Låsvred är hanterbara även utan att gripa?

X

Extra dörrhandtag finns på insidan av dörren?

X

Dörrhandtag placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Placering: ca 105 cm över golv.
Låsvred placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Placering: ca 115 cm över golv.
Höjden på toalettstolen är ca 48 cm över golv
90 cm fritt utrymme på ömse sidor av toalettstolen?

X
X

Fritt utrymme: Höger sida, ca 40 cm. Vänster sida ca 55 cm.

63

Ja
Toalettstolens framkant är ca 70 meter från bakomliggande vägg?

Nej

X

Placering: ca 75 cm från bakomliggande vägg.
Höjden på tvättstället är ca 80 meter över golv?

X

Tvättställets framkant är ca 60 cm från bakomliggande vägg?

X

Placering: ca 44 cm från bakomliggande vägg.
Utrymmet under tvättställ rymmer ben för personer i rullstol?

X

Tvättställsblandaren är lätt att hantera?

X

Armstöd finns på båda sidor av toalettstolen?

X

Armstöden vid toalettstolen är uppfällbara och lätta att hantera med en hand?

X

Toalettpappershållaren är lätt åtkomlig från rullstol?

X

Pappershandukshållare, mugghållare etc. är ca 85-100 cm över golv?

X

Tvålpump ca.85-100 cm över golv?

X

Fungerande besökslarm finns?

X

Larmknappen är placerat 70 cm från hörn?

X

En larmknapp är åtkomlig från golvet?

X

Knapp för att tända lampa sitter max 100 cm ovan golv och är lätthanterlig?

X

Placering: ca 110 cm över golv.
Knapp för att tända lampa kontrasterar mot vägg

X

Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?

X

Torr avställningsyta finns på toaletten?

X

Inte dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga
Rummet är slutet?

X

Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?

X

Blandaren är spakmanövrerad?

X

Torr avställningsyta finns inom bekvämt räckhåll från toaletten?

X

Sluten avfallsbehållare finns?

X

Klädkrok finns?

X
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Balkong
Dörr
Ja
Dörrens fria passageutrymme är 80 cm eller mer?

Nej

X

Dörren kontrasterar mot vägg?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Höjd på tröskel: ca 1 cm.

Allmänt
Fritt från växter?

X

Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 43 cm
Ryggstöd: ca 65 cm.
Armstöd: ca 22 cm.
Bord finns tillgängliga?
Bordshöjd: 73 cm.
Fri yta under bord: 69 cm. Hindras till stor del av metallram.
Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Korttids 1
Entrélokal
Fritt från växter?

X

Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning ger inte upphov till onödigt högt ljud?

X

Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 45 cm.
Ryggstöd: ca 47 cm.
Armstöd: ca 20 cm.
Entrélokalen är fri från nivåskillnader?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk eller akustisk signal finns för att underlätta orienteringen?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X
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Dörr
Ja
Dörrarna kan öppnas automatiskt?

Nej
X

Dörren står oftast öppen.
Manöverutrymme utanför dörrarna tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför dörrarna tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fri från trösklar?

X

Höjd på tröskel: 1 cm avfasad gummitröskel.
Dörrarnas fria passagemått är 80 cm eller mer?

X

Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X

Dörrarnas svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Dörrhandtag placerade så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Placering över golv: ca 94 cm.
Vertikalt dörrhandtag finns?

X

Innemiljö
Fritt från växter?

X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besök.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 46 cm.
Ryggstöd: ca 48 cm.
Armstöd: ca 20 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Höjd på bord: 73 cm.
Fritt utrymme under bord: 62 cm.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X
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Ja
Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?
Golv kontrasterar mot väggar?

Nej
X

X

Toalett
Dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga – Finns inte
Den toalett som ändå finns (Inte dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga) ser
ut som följer;
Tvål är parfymfri?

X

Döva och hörselskadade kan nås av brandlarm eller annat förekommande larm?

X

Skylt för toalett finns?

X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

Skylt med tydlig handikapp-symbol finns?

X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

Toalettrummet är nåbart från neutralt utrymme (inte herr- eller damavdelning)

X

Toalettrummet är nåbart vid pågående verksamhet (inte låst eller i låst del av

X

byggnaden)?
Är ytan minst 2,2 x 2,2 meter?

X

Mått på yta: 265 x 130 cm.
Toalettrummets dörr kontrasterar mot väggar?

X

Dörrens fria passagemått 0.8 meter eller mer?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Dörrhandtag och låsvred kontrasterar mot toalettdörren?

X

Dörrhandtag och låsvred är lätta att hantera och greppa?

X

Dörrhandtag är hanterbara även utan att gripa?

X

Låsvred är hanterbara även utan att gripa?

X

Extra dörrhandtag finns på insidan av dörren?

X

Dörrhandtag placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Placering: ca 105 cm över golv.
Låsvred placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Placering: ca 115 cm över golv.
Höjden på toalettstolen är ca 48 cm över golv

X
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Ja
90 cm fritt utrymme på ömse sidor av toalettstolen?

Nej
X

Fritt utrymme: Höger sida, ca 40 cm. Vänster sida ca 55 cm.
Toalettstolens framkant är ca 70 meter från bakomliggande vägg?

X

Placering: ca 75 cm från bakomliggande vägg.
Höjden på tvättstället är ca 80 meter över golv?

X

Tvättställets framkant är ca 60 cm från bakomliggande vägg?

X

Placering: ca 44 cm från bakomliggande vägg.
Utrymmet under tvättställ rymmer ben för personer i rullstol?

X

Tvättställsblandaren är lätt att hantera?

X

Armstöd finns på båda sidor av toalettstolen?

X

Armstöden vid toalettstolen är uppfällbara och lätta att hantera med en hand?

X

Toalettpappershållaren är lätt åtkomlig från rullstol?

X

Pappershandukshållare, mugghållare etc. är ca 85-100 cm över golv?

X

Tvålpump ca.85-100 cm över golv?

X

Fungerande besökslarm finns?

X

Larmknappen är placerat 70 cm från hörn?

X

En larmknapp är åtkomlig från golvet?

X

Knapp för att tända lampa sitter max 100 cm ovan golv och är lätthanterlig?

X

Placering: ca 110 cm över golv.
Knapp för att tända lampa kontrasterar mot vägg

X

Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?

X

Torr avställningsyta finns på toaletten?

X

Inte dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga
Rummet är slutet?

X

Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?

X

Blandaren är spakmanövrerad?

X

Torr avställningsyta finns inom bekvämt räckhåll från toaletten?

X

Sluten avfallsbehållare finns?

X

Klädkrok finns?

X
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Balkong
Dörr
Ja
Dörrens fria passageutrymme är 80 cm eller mer?

Nej

X

Dörren kontrasterar mot vägg?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Höjd på tröskel: ca 1 cm hög träströskel.

Allmänt
Fritt från växter?
Sittplatser finns tillgängliga?

X
X

Sitthöjd: ca 43 cm.
Ryggstöd: ca 65 cm.
Armstöd: ca 22 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Bordshöjd: 73 cm.
Fri yta under bord: 71 cm. Hindras till stor del av metallram.
Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol?

X
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Socialförvaltningens kontor
Adress: Långgatan 24
Postnummer: 828 80
Ort: Edsbyn
Hemsida: www.ovanaker.se
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Utemiljö
Parkering
Ja
Minst 1 handikappanpassad parkeringsplats inom ca 25 meter till entrén?

X

Möjlighet att komma inom 5 meter från entrén med bil?

X

Trottoarkant mellan angöringsplats och entré?

X

Nej

Mått på trottoarkant: Ca 10 cm.

Markbeläggning mellan handikappanpassad parkeringsplats och entré består av:
Asfalt och stenplattor
Markbeläggning mellan bussförbindelser och entré består av:
Asfalt och stenplattor

Kommunikationer
Bussförbindelse finns inom ca 100 meter?

X

Busshållsplats med tillgång till väderskydd och sittplats finns inom 100 meter

X

från entrén?
Busshållplatsens namn: Skidan
Linje nummer: 39, 80, 83, 100, 104 och 172.

Entré
Framkomlighet
Fram till entréingången löper en ramp med längden 480 cm och höjden 45 cm, vilket ger en
lutning på ca 9 %. På ena sidan av rampen finns en ledstång placerad ca 0.80-90 cm ovan
mark. Ledstången har infästningar på undersidan som kan hindra möjligheten till ett konstant
grepp kring ledstången. Ledstången är kontinuerlig utan avbrott och fortsätter 30 cm förbi
rampens båda ändar.
Belägen: In till kommunhusets reception
Material på rampen: Stenplattor
Bredd på ramp: 2 meter.
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Ja

Nej

Ramp är kompletterad med trappa?

X

Trappan är kontrastmarkerad?

X

Trappan har ledstänger på båda sidor?

X

Höjd på ledstång:
Ledstång kontrasterar mot omgivning?

X

Allmänt
Fritt från växter?

X

Myndighetens namn finns skyltad på logisk plats?

X

Dörr
Dörren är en automatisk skjutdörr?

X

Manöverutrymme utanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme i farstun tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför innerdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fria från trösklar?

X

Ytterdörren har en avfasad tröskel med höjden 2 cm. Innerdörren är fri från
tröskel.
Ytterdörrens fria passagemått 0.8 meter eller mer?

X

Innerdörrens fria passagemått 0.8 meter eller mer?

X

Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X
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Reception
Allmänt
Ja
Receptionen är lätt att upptäcka?

Nej

X

Fritt från växter?

X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besök.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lätt att hitta någon att fråga?

X

Sittplatser finns tillgängliga i receptionslokalen?

X

Sitthöjd: Ca 44 cm.
Armstöd till sitsens framkant?

X

Armstödet slutar 16 cm innan kanten på sittmöblerna
Höjd på armstöd, mätt från sittytan: Ca 27 cm.
Ryggstöd?

X

Höjd på ryggstöd, mätt från sittytan: Ca 27 cm.

Framkomlighet
Receptionslokalen är fri från nivåskillnader

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol finns tillgängligt i

X

lokalen?
Ledstråk från entrén till receptionen finns?

X

Receptionsdisken kontrasterar mot golv och väggar?

X

Till viss del.
Golv kontrasterar mot väggar?

X

Akustisk signal för att underlätta orienteringen finns

X
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Receptionsdisk
Ja
En del av receptionsdisken är ca 0.75 meter på höjden?

Nej
X

Höjd på receptionsdisken: Ca 110 cm.
Hörbarheten vid receptionsdisken är acceptabel?

X

Miniteleslinga eller annat hörhjälpmedel finns vid disken?

X

Receptionsdisken är bemannad?

X

Personerna bakom disken syns tydligt?

X

Väntrum
Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Dörrhålet mäter 80 cm, men på grund av vägg kan dörren inte öppnas
tillräckligt mycket för att få 80 cm fri passage. Den fria passagens mått är: Ca
74 cm.
Dörren är fri från tröskel?

X

Väntrummet är fritt från nivåskillnader?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol i väntrummet?

X

För att kunna vända med rullstol krävs det att möblerna flyttas.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: Ca 44 cm.
Armstöd till sitsen framkant?

X

Höjd på armstöd, mätt från sittytan: Ca 20 cm.
Ryggstöd?

X

Höjd på ryggstöd, mätt från sittytan: Ca 36 cm.
Fritt från växter?
Golv kontrasterar mot väggar?

X
X
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Toalett
Dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga
Ja

Nej

Tvål är parfymfri?

X

Döva och hörselskadade kan nås av brandlarm eller annat förekommande larm?

X

Skylt för toalett finns?

X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

Skylt med tydlig handikapp-symbol finns?

X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

Toalettrummet är nåbart från neutralt utrymme (inte herr- eller damavdelning)

X

Det är svårt att upptäcka toaletten från receptionen.
Toalettrummet är nåbart vid pågående verksamhet (inte låst eller i låst del av

X

byggnaden)?
Är ytan minst 2,2x2.2 meter?

X

Mått på yta: Ca 1.38x2.07 meter
Toalettrummets dörr kontrasterar mot väggar?

X

Dörrens fria passagemått 0.8 meter eller mer?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Dörrhandtag och låsvred kontrasterar mot toalettdörren?

X

Dörrhandtag och låsvred är lätta att hantera och greppa?

X

Dörrhandtag är hanterbara även utan att gripa?

X

Låsvred är hanterbara även utan att gripa?

X

Extra dörrhandtag finns på insidan av dörren?

X

Dörrhandtag placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Låsvred placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Låsvredets placering: Ca 108 cm över golv
Höjden på toalettstolen är ca 48 cm över golv

X

Höjden över golv: Ca 45 cm.
90 cm fritt utrymme på ömse sidor av toalettstolen?

X

På den vänstra sidan om toalettstolen är det fria utrymmet 73cm. På den högra
är det fria utrymmet 28 cm.
Toalettstolens framkant är ca 70 meter från bakomliggande vägg?

X
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Ja
Höjden på tvättstället är ca 80 meter över golv?

Nej

X

Höjd över golv: Ca 86 cm.
Tvättställets framkant är ca 60 cm från bakomliggande vägg?

X

Framkanten är ca 66 cm från väggen.
Utrymmet under tvättställ rymmer ben för personer i rullstol?

X

Tvättställsblandaren är lätt att hantera?

X

Armstöd finns på båda sidor av toalettstolen?

X

Armstöden vid toalettstolen är uppfällbara och lätta att hantera med en hand?

X

Armstöden går inte att vrida uppåt och ytterst lite i sidled.
Toalettpappershållaren är lätt åtkomlig från rullstol?

X

Pappershandukshållare, mugghållare etc. är ca 85-100 cm över golv?

X

Tvålpump ca.85-100 cm över golv?

X

Tvålpumpens placering: Ca 115 cm över golv.
Fungerande besökslarm finns?

X

Larmknappen är placerat 70 cm från hörn?

X

Larmknappen är placerad ca 36 cm från hörn.
En larmknapp är åtkomlig från golvet?

X

Knapp för att tända lampa sitter max 1,0 meter ovan golv och är lätthanterlig?

X

Knapp för att tända lampa kontrasterar mot vägg

X

Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?

X

Det finns tvättställ inne på toaletten, men inte inom bekvämt avstånd från
toalettstolen.
Torr avställningsyta finns på toaletten?

X
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Inte dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga
Finns inte.
Den toaletten som ändå finns (utformad för personer med nedsatt rörelseförmåga),
ser ut som följer:
Ja
Rummet är slutet?

Nej

X

Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?

X

Det finns tvättställ inne på toaletten, men inte inom bekvämt avstånd från
toalettstolen.
Blandaren är spakmanövrerad?

X

Torr avställningsyta finns inom bekvämt räckhåll från toaletten?
Sluten avfallsbehållare finns?

X
X

Klädkrok finns?

X

Stabskorridor
Dörr
Dörren är en automatisk skjutdörr?

X

Manöverutrymme utanför dörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför dörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörr är fri från tröskel?

X

Dörrens fria passagemått 0.8 meter eller mer?

X

Dörren kontrasterar mot väggen?

X

Allmänt
Fritt från växter?

X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?

X

Kontorens dörrar kontrasterar mot väggar och golv

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X

Sittplatser finns tillgängliga?

X

Ett större bord och sittplatser för 8-10 personer
Bordets höjd är ca 72 cm över golv?

X
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Framkomlighet
Ja
Korridoren är minst 1.3 meter bred?

X

Korridoren är fri från nivåskillnader?

X

Manöverutrymme för vändning med rullstol finns tillgängligt i korridoren

X

Nej

Speciella ledstråk löper genom korridoren?

X

Akustisk signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Kontor/Besöksrum
Dörrarnas fria passagemått är minst 76 cm (godkänt för mindre mötesrum och

X

arbetsrum)?
Dörrhålet mäter 80 cm, men på grund av vägg kan dörren inte öppnas
tillräckligt mycket för att få 80 cm fri passage. Den fria passagens mått är: Ca
74 cm.
Dörrarna är fria från trösklar?

X

En låg gummitröskel finns vid varje dörr, de mäter ca 1 cm.

Socialsekreterarkorridor
Dörr
Dörren är en automatisk skjutdörr?

X

Manöverutrymme utanför dörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför dörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörr är fri från tröskel?

X

Dörrens fria passagemått 0.8 meter eller mer?

X

Dörr kontrasterar mot väggen?

X
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Allmänt
Ja
Fritt från växter?

Nej
X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besök.
Kontorens dörrar kontrasterar mot väggar och golv?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X

Sittplatser finns tillgängliga?

X

Det finns en soffa för 3-4 personer och några stolar i korridoren.

Framkomlighet
Korridoren är minst 1.3 meter bred?

X

Korridoren är fri från nivåskillnader?

X

Manöverutrymme för vändning med rullstol finns tillgängligt i korridoren?

X

Speciella ledstråk löper genom korridoren?

X

Akustisk signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Kontor/Besöksrum
Dörrarnas fria passagemått är minst 76 cm (godkänt för mindre mötesrum och

X

arbetsrum)?
Dörrhålet mäter ca 80 cm, men på grund av vägg kan dörren inte öppnas
tillräckligt mycket för att få 80 cm fri passage. Den fria passagens mått är: Ca
74 cm.
Dörrarna är fria från trösklar?

X

En låg gummitröskel finns vid varje dörr, ca 1 cm hög.
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Sunnangården
Adress: Gamla Anneforsvägen 10
Postnummer: 822 30
Ort: Alfta
Hemsida: www.ovanaker.se
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Utemiljö
Parkering
Ja
Minst 1 handikappanpassad parkeringsplats inom ca 25 meter till entrén?

X

Möjlighet att komma inom 5 meter från entrén med bil?

X

Trottoarkant mellan angöringsplats och entré?

Nej

X

Mått på trottoarkant:

Markbeläggning mellan handikappanpassad parkeringsplats och entré består av:
Asfalt.

Kommunikationer
Bussförbindelse finns inom ca 100 meter?

X

Busshållsplats med tillgång till väderskydd och sittplats finns inom 100 meter

X

från entrén?
Busshållplatsens namn: Alfta Sunnangården.
Linje nummer: 80.
Markbeläggning mellan bussförbindelser och entré består av: Asfalt.

Entré
Dörr
Dörren är försedd med automatisk dörröppnare?

X

Rörelsesensor som öppnar dörren automatiskt. Inga handtag eller dörröppnare
finns.
Manöverutrymme utanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme i farstun tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför innerdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fria från trösklar?

X

Ytterdörren har en tröskel med höjden 3 cm. Innerdörren är fri från tröskel.
Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X
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Entrélokal
Allmänt
Ja
Fritt från växter?

Nej
X

Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning ger inte upphov till onödigt högt ljud?

X

Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 45 cm.
Ryggstöd: ca 40 cm.
Armstöd: ca 25 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Bordshöjd: ca 56 cm.
Fri yta under bord: ca 53 cm.
Entrélokalen är fri från nivåskillnader?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk eller akustisk signal finns för att underlätta orienteringen?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X

Sittplatser finns tillgängliga i anslutning till ingången?

X

Matsal
Dörr
Dörren är försedd med automatisk dörröppnare?

X

Dörröppnaren är placerad så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Dörröppnaren är placerad minst 70 cm från hörn?

X

Dörröppnare är placerad så att det går att komma till med rullstol och rollator

X

utan att träffas av dörrbladet vid öppning?
Dörröppnare kontrasterar mot bakgrund?

X

Manöverutrymme utanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför innerdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X
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Ja
Dörrarna är fria från trösklar?

X

Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Nej

Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X

Dörrarnas svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Vertikalt draghandtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Dörrhandtag kontrasterar med dörren?

X

Allmänt
Fritt från växter?

X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besöket.
Höjd på disk är mindre än 100 cm?

X

Golvmaterial och inredning ger inte upphov till onödigt högt ljud?

X

Entrélokalen är fri från nivåskillnader?

X

Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 45 cm.
Ryggstöd: ca 35 cm.
Armstöd: ca 22 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Bordshöjd: ca 72 cm.
Fri yta under bord: ca 69 cm.
Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk eller akustisk signal finns för att underlätta orienteringen?
Golv kontrasterar mot väggar?

X
X
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Toalett
Dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga
Ja

Nej

Tvål är parfymfri?

X

Döva och hörselskadade kan nås av brandlarm eller annat förekommande larm?

X

Skylt för toalett finns?

X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

Väldigt svagt.
Skylt med tydlig handikapp-symbol finns?

X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

Väldigt svagt.
Toalettrummet är nåbart från neutralt utrymme (inte herr- eller damavdelning)

X

Toalettrummet är nåbart vid pågående verksamhet (inte låst eller i låst del av

X

byggnaden)?
Är ytan minst 2,2 x 2,2 meter?

X

Mått på ytan: 178 x 165 cm.
Toalettrummets dörr kontrasterar mot väggar?
Dörrens fria passagemått 0.8 meter eller mer?

X
X

Dörren är fri från tröskel?

X

Höjd på tröskel: 1 cm avfasad gummitröskel.
Dörrhandtag och låsvred kontrasterar mot toalettdörren?

X

Dörrhandtag och låsvred är lätta att hantera och greppa?

X

Dörrhandtag är hanterbara även utan att gripa?

X

Låsvred är hanterbara även utan att gripa?

X

Extra dörrhandtag finns på insidan av dörren?

X

Dörrhandtag placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Låsvred placerat ca 100 cm över golv?

X

Höjden på toalettstolen är ca 48 cm över golv

X

90 cm fritt utrymme på ömse sidor av toalettstolen?

X

Fritt utrymme: Höger sida, 35 cm. Vänster sida, 86 cm.
Toalettstolens framkant är ca 70 meter från bakomliggande vägg?

X

Höjden på tvättstället är ca 80 meter över golv?

X
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Ja
Tvättställets framkant är ca 60 cm från bakomliggande vägg?

Nej
X

Avstånd från vägg: 44 cm.
Utrymmet under tvättställ rymmer ben för personer i rullstol?

X

Tvättställsblandaren är lätt att hantera?

X

Armstöd finns på båda sidor av toalettstolen?

X

Armstöden vid toalettstolen är uppfällbara och lätta att hantera med en hand?

X

Toalettpappershållaren är lätt åtkomlig från rullstol?

X

Pappershandukshållare, mugghållare etc. är ca 85-100 cm över golv?

X

Avstånd från golv: 115 cm.
Tvålpump ca.85-100 cm över golv?

X

Avstånd från golv: 115 cm.
Fungerande besökslarm finns?

X

Larmknappen är placerat 70 cm från hörn?

X

En larmknapp är åtkomlig från golvet?

X

Knapp för att tända lampa sitter max 100 cm ovan golv och är lätthanterlig?

X

Knapp för att tända lampa kontrasterar mot vägg
Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?

X
X

Torr avställningsyta finns på toaletten?

X

Inte dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga
Rummet är slutet?

X

Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?

X

Blandaren är spakmanövrerad?

X

Torr avställningsyta finns inom bekvämt räckhåll från toaletten?

X

Sluten avfallsbehållare finns?

X

Klädkrok finns?

X
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Uteservering
Allmänt
Ja
Fritt från växter?

Nej
X

Altanen går att nå utan att passera trappsteg?

X

Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 45 cm.
Ryggstöd: ca 43 cm.
Armstöd: ca 20 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Bordshöjd: ca 71 cm.
Fri yta under bord: ca 66 cm. Hindras till stor del av bordsben.
Manöverutrymmet på altanen är tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörr
Dörrens fria passageutrymme är 80 cm eller mer?

X

Inte när markisen är nedfälld dock.
Dörren kontrasterar mot vägg?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Tröskel finns från utsida till insida, höjd på tröskel: ca 5 cm.
Dörren är försedd med automatisk dörröppnare?

X

Samlingssal
Dörr
Dörren är försedd med automatisk dörröppnare?

X

Dörröppnaren är placerad med centrum 80 cm ovan mark?

X

Dörröppnare i farstun är placerad med centrum ca 133 cm över golv.
Dörröppnaren är placerad minst 70 cm från hörn?

X

Dörröppnare är placerad så att det går att komma till med rullstol och rollator

X

utan att träffas av dörrbladet vid öppning?
Dörröppnare kontrasterar mot bakgrund?

X

Manöverutrymme utanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X
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Ja
Manöverutrymme i farstun tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför innerdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fria från trösklar?

Nej

X

Ytterdörren har en tröskel med höjden 3 cm. Innerdörren är fri från tröskel.
Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X

Dörren skiljer sig från väggen tack vare glaset men det kan vara svårt att skilja
på dörr och vägg eftersom färgen på ramen inte kontrasterar mot vägg.
Dörrarnas svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Vertikalt draghandtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Dörrhandtag kontrasterar med dörren?

X

Kapprum
Allmänt
Fritt från växter?

X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besöket.
Golvmaterial och inredning ger inte upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 45 cm.
Ryggstöd: ca 72 cm.
Armstöd: ca 24 cm.
Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk eller akustisk signal finns för att underlätta orienteringen?
Golv kontrasterar mot väggar?

X
X
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Samlingssal
Allmänt
Ja
Fritt från växter?

Nej
X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besöket.
Golvmaterial och inredning ger inte upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

En upphöjd scen finns i lokalen, denna är ca 30 cm över golv och nås med två
trappsteg.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 47 cm.
Ryggstöd: ca 46 cm.
Armstöd: ca 17 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Bordshöjd: ca 73 cm.
Fri yta under bord: ca 63 cm.
Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk eller akustisk signal finns för att underlätta orienteringen?
Golv kontrasterar mot väggar?

X
X

Dörr
Dörren kan öppnas automatiskt?

X

Manöverutrymme utanför dörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför dörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörren är fri från trösklar?

X

Höjd på tröskel: 1 cm avfasad gummitröskel.
Dörrens fria passagemått är 80 cm eller mer?

X

Dörren kontrasterar mot väggen?

X

Dörrens svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X
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Ja
Dörrhandtag placerad så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

Nej

X

Vertikalt dörrhandtag finns?

X

Åskådarplatser
Platser som möjliggör för personer i rullstol att se och höra bra finns?

X

Möjlighet för personer att sitta bredvid den/dem de har kommit tillsammans

X

med?
Möjlighet att välja avstånd från scen/podium finns?

X

Möjlighet till samma utrustning finns vid alla platser?

X

Anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta finns?

X

Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 47 cm.
Ryggstöd: ca 46 cm.
Armstöd: ca 17 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Bordhöjd: ca 73 cm.
Fri yta under bord: ca 63 cm.

Belysning
Belysningen är anordnad så att hörselskadade och döva kan uppfatta teckenspråk

X

och läsa på läppar?
Teckentolk och föredragare kan punktbelysas?

X

Toalett
Dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga
Tvål är parfymfri?

X

Döva och hörselskadade kan nås av brandlarm eller annat förekommande larm?

X

Skylt för toalett finns?

X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

Skylt med tydlig handikapp-symbol finns?

X

Skylt kan avläsas taktilt?

X

89

Ja
Toalettrummet är nåbart från neutralt utrymme (inte herr- eller damavdelning)

X

Toalettrummet är nåbart vid pågående verksamhet (inte låst eller i låst del av

X

Nej

byggnaden)?
Är ytan minst 2,2 x 2,2 meter?

X

Mått på yta: 165 x 170 cm.
Toalettrummets dörr kontrasterar mot väggar?

X

Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Mått på tröskel: 1 cm avfasad gummitröskel.
Dörrhandtag och låsvred kontrasterar mot toalettdörren?

X

Dörrhandtag och låsvred är lätta att hantera och greppa?

X

Dörrhandtag är hanterbara även utan att gripa?

X

Låsvred är hanterbara även utan att gripa?

X

Extra dörrhandtag finns på insidan av dörren?

X

Dörrhandtag placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Låsvred placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Placering: 115 cm över golv.
Höjden på toalettstolen är ca 48 cm över golv

X

90 cm fritt utrymme på ömse sidor av toalettstolen?

X

Fritt utrymme: Vänster sida, 18 cm. Höger sida, 40 cm.
Toalettstolens framkant är ca 70 meter från bakomliggande vägg?

X

Höjden på tvättstället är ca 80 meter över golv?

X

Tvättställets framkant är ca 60 cm från bakomliggande vägg?

X

Mått från bakomliggande vägg: 45 cm.
Utrymmet under tvättställ rymmer ben för personer i rullstol?

X

Tvättställsblandaren är lätt att hantera?

X

Armstöd finns på båda sidor av toalettstolen?

X

Bara höger sida.
Armstöden vid toalettstolen är uppfällbara och lätta att hantera med en hand?

X

Toalettpappershållaren är lätt åtkomlig från rullstol?

X

Pappershandukshållare, mugghållare etc. är ca 85-100 cm över golv?

X

Placering: ca 140 cm över golv.
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Ja
Tvålpump ca 85-100 cm över golv?

Nej
X

Placering: ca 120 cm över golv.
Fungerande besökslarm finns?

X

Larmknappen är placerat 70 cm från hörn?

X

En larmknapp är åtkomlig från golvet?

X

Knapp för att tända lampa sitter max 100 cm ovan golv och är lätthanterlig?

X

Knapp för att tända lampa kontrasterar mot vägg
Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?

X
X

Torr avställningsyta finns på toaletten?

X

Inte dimensionerad för personer med nedsatt rörelseförmåga – Finns inte.
Den toalett som finns (utformad för personer med nedsatt rörelseförmåga)
är utformad på följande vis
Rummet är slutet?

X

Vatten finns tillgängligt inom bekvämt avstånd från toalettstolen?

X

Blandaren är spakmanövrerad?

X

Torr avställningsyta finns inom bekvämt räckhåll från toaletten?

X

Sluten avfallsbehållare finns?

X

Klädkrok finns?

X
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Blåklinten
Dörr
Ja
Dörren är försedd med automatisk dörröppnare?

X

Manöverutrymme utanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme i farstun tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför innerdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fria från trösklar?

X

Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Dörrarna kontrasterar mot väggen?

Nej

X

Dörren skiljer sig från väggen tack vare glaset men det kan vara svårt att skilja
på dörr och vägg eftersom färgen på ramen inte kontrasterar mot vägg.
Dörrarnas svepytor är kontrastmarkerade?

X

Det har suttit kontrastmaskeringar men dessa har blivit utnött och syns knappt
längre.
Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Vertikalt draghandtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Dörrhandtag kontrasterar med dörren?

X

Innemiljö
Fritt från växter?

X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besök.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 45 cm.
Ryggstöd: ca 85 cm.
Armstöd: ca 22 cm.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X
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Ja
Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Nej

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X

Uteplats
Dörr
Dörrens fria passageutrymme är 80 cm eller mer?

X

Dörren kontrasterar mot vägg?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Höjd på tröskel: ca 2 cm.

Allmänt
Fritt från växter?
Sittplatser finns tillgängliga?

X
X

Sitthöjd: ca 44 cm.
Ryggstöd: ca 70 cm.
Armstöd: ca 23 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Bordshöjd: 69 cm.
Fri yta under bord: 55 cm och 65 cm.
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Sunnanbacken
Fram till entréingången löper en ramp med längden 600 cm och höjden 63 cm, vilket ger en
lutning på 10,5 %. På båda sidor av rampen finns ledstänger placerad ca 110 cm ovan mark.
Ytterligare ledstänger finns placerade ca 92 cm ovan mark. Ledstången har infästningar på
undersidan som kan hindra möjligheten till ett konstant grepp kring ledstången. Ledstången är
kontinuerlig utan avbrott och fortsätter 30 cm förbi rampens båda ändar.
Belägen: In till en av Sunnanbackens entréer.
Material på rampen: Metall
Bredd på ramp: 128 cm.
Ja

Nej

Ramp är kompletterad med trappa?

X

Trappan är kontrastmarkerad?

X

Trappan har ledstänger på båda sidor?

X

Ledstång kontrasterar mot omgivning?

X

Dörr
För att öppna dörren får besökare ringa på en ringklocka, sedan kommer personalen för att
öppna från insidan.
Dörren är försedd med automatisk dörröppnare?
X
Manöverutrymme utanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme i farstun tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Möbler förhindrar vändning med rullstol.
Manöverutrymme innanför innerdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fria från trösklar?

X

Mått på tröskel: Ytterdörr, 3 cm. Innerdörr, fri från tröskel.
Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X

Dörren skiljer sig från väggen tack vare glaset men det kan vara svårt att skilja
på dörr och vägg eftersom färgen på ramen inte kontrasterar mot vägg.
Dörrarnas svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Vertikalt draghandtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Dörrhandtag kontrasterar med dörren?

X
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Innemiljö
Ja
Fritt från växter?

Nej
X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besök.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 45 cm.
Ryggstöd: ca 43 cm.
Armstöd: ca 20 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Bordshöjd: ca 74 cm.
Fri yta under bord: ca 63 cm.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X

Uteplats
Dörr
Dörrens fria passageutrymme är 80 cm eller mer?

X

Dörren kontrasterar mot vägg?
Dörren är fri från tröskel?

X
X

Allmänt
Fritt från växter?
Sittplatser finns tillgängliga?

X
X

Sitthöjd: ca 43 cm.
Ryggstöd: ca 46 cm.
Armstöd: ca 25 cm.
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Ja
Bord finns tillgängliga?

Nej

X

Bordshöjd: 75 cm.
Fri yta under bord: 66 cm.

Lärkan/Svalan
Dörr
Dörrarna kan öppnas automatiskt?

X

Manöverutrymme utanför dörrarna tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför dörrarna tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fri från trösklar?

X

Dörrarnas fria passagemått är 80 cm eller mer?

X

Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X

Innemiljö
Fritt från växter?

X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besök.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 45 cm.
Ryggstöd: ca 45 cm.
Armstöd: ca 20 cm.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X

Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

X

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X
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Uteplats
Dörr
Ja
Dörrens fria passageutrymme är 80 cm eller mer?

Nej

X

Dörren kontrasterar mot vägg?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Höjd på tröskel: ca 2 cm.

Allmänt
Fritt från växter?
Sittplatser finns tillgängliga?

X
X

Sitthöjd: ca 43 cm.
Ryggstöd: ca 58 cm.
Armstöd: ca 17 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Bordshöjd: 73 och 75 cm.
Fri yta under bord: 68 och 66 cm.
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Björkbacken
Dörr
Ja
Dörren är försedd med automatisk dörröppnare?

Nej
X

Manöverutrymme utanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme i farstun tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför innerdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fria från trösklar?

X

Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X

Dörrarna kontrasterar mot väggen?

X

Dörren skiljer sig från väggen tack vare glaset men det kan vara svårt att skilja
på dörr och vägg eftersom färgen på ramen inte kontrasterar mot vägg.
Dörrarnas svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Vertikalt draghandtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Dörrhandtag kontrasterar med dörren?

X

Innemiljö
Fritt från växter?

X

Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Ta kontakt innan besök.
Sittplatser finns tillgängliga?

X

Sitthöjd: ca 45 cm.
Ryggstöd: ca 42 cm.
Armstöd: ca 20 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Bordshöjd: ca 75 cm.
Fri yta under bord: ca 72 cm.
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?

X

Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?

X

Lokalen är fri från nivåskillnader?

X

Korridorer är minst 130 cm bred?

X
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Ja
Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?

Nej

X

Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?

X

Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?

X

Golv kontrasterar mot väggar?

X

Uteplats
Dörr
Vid dörren finns en ramp med höjden 7 cm och längden 50 cm. Detta ger en lutning på 14 %.
Dörrens fria passageutrymme är 80 cm eller mer?
X
Dörren kontrasterar mot vägg?

X

Dörren är fri från tröskel?

X

Allmänt
Fritt från växter?
Sittplatser finns tillgängliga?

X
X

Sitthöjd: ca 45 cm.
Ryggstöd: ca 48 cm.
Armstöd: ca 21 cm.
Bord finns tillgängliga?

X

Bordshöjd: 69 cm,
Fri yta under bord: 61 cm.
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Alfta Gruppbostad
Adress: Långgatan 44 O
Postnummer: 822 30
Ort: Alfta
Hemsida: www.ovanaker.se
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Utemiljö
Parkering
Ja
Minst 1 handikappanpassad parkeringsplats inom ca 25 meter till entrén?

X

Möjlighet att komma inom 5 meter från entrén med bil?

X

Trottoarkant mellan angöringsplats och entré?

X

Nej

Mått på trottoarkant: ca 10 cm, sluttad kant.
Markbeläggning mellan handikappanpassad parkeringsplats och entré består av:
Asfalt.

Kommunikationer
Bussförbindelse finns inom ca 100 meter?

X

Busshållsplats med tillgång till väderskydd och sittplats finns inom 100 meter

X

från entrén?
Busshållplatsens namn: Alfta centrum.
Linje nummer: 80, 100 och 172.
Markbeläggning mellan bussförbindelser och entré består av: Asfalt.

Entré
Dörr
Eftersom gruppbostaden ligger i apotekshuset är man först tvungen att gå in genom
huvudentrén. Sedan finns entrén till gruppbostaden i entrélokalen. Det finns också möjlighet
att gå in genom dörren på baksidan av huset, in i entrélokalen.
Dörren är försedd med automatisk dörröppnare?
X
Dörröppnaren är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna dörr?

X

Dörröppnaren är placerad minst 70 cm från hörn?

X

Dörröppnare är placerad så att det går att komma till med rullstol och rollator

X

utan att träffas av dörrbladet vid öppning?
Dörröppnare kontrasterar mot bakgrund?

X

Manöverutrymme utanför ytterdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme i farstun tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Manöverutrymme innanför innerdörren tillräckligt för vändning med rullstol?

X

Dörrarna är fria från trösklar?

X

Höjd på tröskel: 1 cm avfasad metalltröskel.
Dörrens fria passagemått 80 cm eller mer?

X
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Ja
Dörrarna kontrasterar mot väggen?

Nej
X

Dörren skiljer sig från väggen tack vare glaset men det kan vara svårt att skilja
på dörr och vägg eftersom färgen på ramen inte kontrasterar mot vägg.
Dörrarnas svepytor är kontrastmarkerade?

X

Dörrhandtaget är lätt att greppa?

X

Vertikalt draghandtag är placerat så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Övriga handtag är placerade så att personer i rullstol har möjlighet att öppna

X

dörr?
Dörrhandtag kontrasterar med dörren?

X

Entrélokal
Fritt från växter?
Möjlighet att besöka lokalen tillsammans med ledhund?
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?
Golvmaterial och inredning ger inte upphov till onödigt högt ljud?
Sittplatser finns tillgängliga?
Sitthöjd:
Ryggstöd:
Armstöd:
Entrélokalen är fri från nivåskillnader?
Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rullstol finns tillgängligt?
Speciella ledstråk eller akustisk signal finns för att underlätta orienteringen?
Golv kontrasterar mot väggar?
Sittplatser finns tillgängliga i anslutning till ingången?

Innemiljö
Fritt från växter?
Möjlighet att besöka tillsammans med ledhund?
Sittplatser finns tillgängliga?
Sitthöjd:
Ryggstöd:
Armstöd:
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Ja

Nej

Bord finns tillgängliga?
Höjd på bord:
Fritt utrymme under bord:
Låg ljudnivå från ventilationer och andra installationer?
Golvmaterial och inredning som inte ger upphov till onödigt högt ljud?
Lokalen är fri från nivåskillnader?
Korridorer är minst 130 cm bred?
Manöverutrymme tillräckligt för vändning med rollstol finns tillgängligt?
Speciella ledstråk mellan strategiska punkter finns?
Akustik signal för att underlätta orienteringen finns?
Golv kontrasterar mot väggar?

Uteplats
Dörr
Dörrens fria passageutrymme är 80 cm eller mer?
Dörren kontrasterar mot vägg?
Dörren är fri från tröskel?

Allmänt
Fritt från växter?
Sittplatser finns tillgängliga?
Sitthöjd:
Ryggstöd:
Armstöd:
Bord finns tillgängliga?
Bordshöjd:
Fri yta under bord:
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