Rapport från tillgänglighetsinventering hösten 2013
Utförd av: Lasse Persson, Anders Lissegård och Louice Lundin
Bunkern, Södermalmsskolan
Deltagare: Katta Löf Johansson, verksamhetsansvarig
Dörröppnare till port från skolgården sitter högt
Dörröppnare till hissen installerad och fungerar men hur? Om den inte fungerar måste någon
vara med i hissen för att öppna dörren, går ej att vända med rullstol i hissen.
Ny gul/svart kontrastmarkering vid trappa i entréhall mot matsalen, mellan hallen och
verksamheten samt trappan till köket.
Ledstång på båda sidor av trapporna mellan hallen och verksamheten och vid trappan till
köket. För att göra köket tillgängligt behövs trapphiss/hissplatta.
Nödutgång från verksamheten är ok – men trappa på cirka 15 steg på utsidan för att komma ut
på skolgården.
Nivåskillnad till TV-rum bör fasas ut.
Handikapptoalett: Dammsugare som förvaras där bör avlägsnas. Larm i golvnivå fungerar
inte. Handdukshållaren bör sänkas ca 10 cm och eventuellt flyttas till vägg till vänster om
handfatet. Skruvar i stödhandtag vid toalett bör dras åt/ersättas om de saknas. Snedställt
handtag bör monteras på dörren för att underlätta stängning.

Nivåskillnad till köket

MUK (Maria ungdomsklubb), Mariaskolan
Deltagare: Dharana Favilla, verksamhetsledare
Nivåskillnad mellan gata och skolgård i den enda öppna grinden. Grindar för varutransporter
där det ej är nivåskillnad är låsta.

Nivåskillnad från gatan till skolgården

Nivåskillnad vid ytterdörr från skolgården in i trapphall. Två dörrhalvor som inte står öppna
man måste ha hjälp när man skall in till MUK. Den dörr där det inte är nivåskillnad är låst.
MUK har inte nyckel till denna dörr.

Entrédörr

Trappa ner till lokalen, gulsvart kontrastmarkering krävs samt ledstång på vänster sida
(motstående sida mot trapphiss)
Trapphiss finns men har inte använts under flera år. Senaste besiktning är noterad 2009.
Hissplattan är fastbunden med spännband som är mycket svåra att avlägsna. MUK har ingen
nyckel till trapphissen, vaktmästare hämtar denna. Hissplatta går att fälla upp och ner men
reglaget som styr hissen är trasigt och fungerar inte. Hissen måste repareras och rutiner för att
kontrollera funktionen regelbundet måste upprättas.

Trapphissen
Musikstudion är en trappa ner utan hiss och otillgänglig om man är rullstolsburen. Ledstång
på vänster sida av trappan bör monteras för att underlätta för gående personer med
funktionsnedsättning. Gulsvart kontrastmarkering skall monteras.
Handikapptoalett saknas helt i fritidsverksamhetens lokaler! Finns i samma trappuppgång i
skolbyggnaden men personalen kände inte till/tänkte inte på detta vid besöket utan
kompletterade senare. För att ta sig till toalett utanför fritidsverksamhetens lokaler förutsätts
till att börja med att trapphissen fungerar. I MUK´s lokaler finns endast två små
toalettutrymmen.

Tröskel mellan utrymmet vid bardisk i hallen in till nästa rum bör fasas ut.
Dörr in till datarum bör breddas, nivåskillnad som är i två steg bör fasas ut/installera ramp.
Loft i stora rummet (för mys och avskildhet) går inte att nå, stege upp.
Nödutgång via stege-fönster helt otillgänglig, se bild.

Nödutgång!

Köket är ordinärt utrustat äldre kök. Går ej att komma under diskbänk och spis om man är
rullstolsburen. Mikrovågsugn är tillgänglig.

