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Rapport från tillgänglighetsinventering - Södermalms
fritidsverksamheter
Utförd av: Lasse Persson, Anders Lissegård och Louice Lundin

Träffpunkt Björnsan
Närvarade: En medarbetare från parkleken.

Behov av ramp vid entrén, inte för kort och avfasad längst sidorna.
Entrédörr bör bytas ut till hel ( inte tvådelad som nu)
Innerdörrar till personalrum, stora rummet och TV-rummet bör bytas till standardbredd.

Trånga dörrar i lokalen

De två befintliga toaletterna för små. Bygga om skötrummet till kombinerad handikapptoalett
med rätt höjd på toastol, 47 cm? ( Flytta tork och städskåp till hallen?).
Nivåskillnad till nödutgång från det stora rummet, behov av ramp samt flytta soffa som
blockerar. Ramp på utsidan.
Skyltning av nödutgång bör förbättras med skylt som indikerar riktning mitt i stora rummet.
Kontrastmarkering vid entré.
Dekaler på fönster mellan det stora rummet och TV-rummet.
Hållare för papper ”Torky” flyttas ned. ( Men måste placeras barnsäkert med tanke på öppna
förskolan som samutnyttjar lokalen.)

Fritidsgården Duvnäsgatan
Närvarande: Marie Richter, fritidsgårdsföreståndare

Backe från portvalv för brant.
Ramp till entrédörr för brant. Behov: Platta med räcke, ramp åt vänster.
Handtag på ytterdörren./ Dörröppnare.

Ramp vid entrén på Duvnäsgatan

”Rosa” toalett höjning av toalettstol.
Handikapptoalett flytta ner hållare för pappershanddukar. Dra fram larmknapp (sladd med
dosa monteras i befintligt larm) till stödhandtag vid toalettstolen.
Scenen inköp av lättmetallramp/skenor (från t.ex. Kvistberga.se)
Replokal montera trekantslist vid trösklarna.
Nödutgång behov av ramp och eventuellt flytta möbler som blockerar. Kontrastmarkera
svart/gult. Åtgärda utsidan som nu mynnar i grannbostadsrättsföreningens rosenrabatt med
staket. Fara även för gående om brand utbryter!
Datarum – avlägsna trösklar.
Kök – flytta ner mikron och göra det möjligt att komma in med ben/rullstol under diskbänken
för att t.ex. kunna ta vatten.

FrysChillet
Närvarande: Cecilia Östergren, ansvarig för FrysChillet samt en medarbetare
Ramp in till Fryshuset är lång och brant, krävs assistans för att ta sig upp i rullstol.

Ramp vid entrén in till FrysChillets lokal är ok. Kontrastmarkering svart/gul bör göras på in
och utsida.
Köksbänk hög.
Angränsande smårum – trösklar bör ersättas med mjuk fjädrande list.
Handikapptoalett -. Dra fram larmknapp (sladd med dosa monteras i befintligt larm) till
stödhandtag vid toalettstolen
Trösklar till ”klassrum” och rum ”Anders Carlberg” tas bort.
Trappa till nödutgång bör kontrastmarkeras svart/gul.
Receptionen i stora entrén- anpassad lucka bör göra öppningsbar från insidan av receptionen.
Handikapptoalett i entrén – handfatet bör sänkas och tvålbehållare göras tillgänglig.
Toaletter vid caféet
Herrtoaletten tröskel avlägsnas, sänka spegel och montera klädhängare. Larm saknas.
Damtoalett larm och armstöd saknas, spegel bör sänkas.
Smårum/samtalsrum plan 3 – dörrar bör vara inåtgående. Undersöka om det går att byta ut
trösklar mot list och ändå behålla ljudisoleringen.

