Rapport från tillgänglighetsinventering - Hemgårdarna,
Södermalm 10 juni 2013
Utförd av: Lasse Persson, Anders Lissegård och Louice Lundin
Mäster Olofsgården
(Stiftelseägd gammal fastighet i Gamla stan. Representant för Mäster Olofsgården Christel
Schultz
Kan ej använda ordinarie entré. För att som rullstolsburen ta sig in på Mäster Olofsgården
måste man ta sig över en kullerstensbelagd gård och personal behöver hjälpa till att låsa upp
en speciell dörr.
1tr
Jämna ut höjdskillnader mellan rum med list eller dylikt.
Bredda dörr till duschrum. Byta ut träsockel som omgärdar duschen mot gummilist.
Handikapptoalett: ta bort tröskel och ersätta den med gummilist. Ny toalettstol alternativt
toaförhöjning - lämplig höjd ca 47 cm. Sänka spegel och eventuellt handfat.
2tr
Se över trösklar, bl.a. till " spegelrum sätta dit utjämnande list.
Höjning av toalettstol, se föregående. Sänka spegeln och flytta ner handdukshållaren.
3tr
Se över trösklar bl.a. till hallen.
Handikapptoalett - flytta in tvättmaskinen mot fönsterväggen för att få större rörelseutrymme.
Flytta tvålhållare till vänster och sätta upp en liten spegel ovanför handfatet. Sätta nytt "snöre"
till larmet vid toalettstolen.
Toalett vid handikappentré i bottenplanet - se övriga toaletter.
Hiss fungerar men svårt att öppna dörren själv om man är rullstolsburen.
Timmermansgården
SISAB Representant för Timmermansgården Mikael Lindström
Stor höjdskillnad från gatan till entrédörr, huset ligger på en höjd.
Byta ut till fast nyckel eller vred på trapplift.
Dörröppnare till dörr efter trapphiss påbörjad montering, halva jobbet gjort. Färdigställ.
Kontrastmarkering på övre och nedre trappsteg behöver bättras där det finns alternativt
appliceras där det saknas. Gäller entrétrappa och inre trapphus.
Hissdörr- lätta på dörrstängare helst installera dörröppnare.
Våning 2
Trösklar tas bort eller fasas.
Södergården
Gatu- och fastighetskontoret Representant för Södergården Ingmar Sundevall

Svårt/omöjligt att ta sig in från gatan utan hjälp.
Tillgång till scenen genom anskaffning av teleskopskenor eller ramp.
Handikapptoalett på entréplan sätta upp stöd vid toalettstolen. Flytta ned spegeln samt flytta
tvål och handdukshållare. Sätta upp snedställda handtag på dörren för att underlätta stängning
Fasa trösklar.
Svårt att ta sig in i lokalen utan hjälp - gäller även vidare till trapphuset. Svårt att hitta enkel
lösning eftersom trappliften ”landar” på avsatsen som dörren öppnas emot.
Trapplift finns, till den nedre får "stammisar" som har behov av att använda den egen nyckel.
Till den övre trappliften behövs hjälp med framkörning. Denna lift går hela vägen upp till
våningsplan 3.
I ungdomsverksamheten på 3 trappor
Dörr till toalett behöver breddas, höjning av toalettstol och uppsättning av handtag. Sänkning
av spegel samt flytt av tvålautomat.

Ovanför trappan med trapphiss på Södergården.

En spännande färd nerför den gamla svängda trappan har påbörjats.

Sammanfattning
I samtliga tre verksamheter behövs hjälp för att ta sig in utifrån gatan.
Alla verksamheter hade åtgärdat tillgängligheten till viss del men vissa förbättringsområden
finns.
Förutsättningarna försvåras av att Mäster Olofsgården och Södergården ligger i Gamla
fastigheter.

