2019-02-19

Ålands Jakt och Fiskemuseum - Google Dokument

TILLGÄNGLIGHET PÅ ÅLANDS JAKT‑ OCH FISKEMUSEUM
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www.jak iskemuseum.ax

Tillgängligt för rullstolsburna
Gångväg mot entré: man får korsa traﬁkerad väg från den allmänna parkeringen ll entrén.
Men museet har en handikapparkering och där börjar också utomhusrampen.
Utomhusramp: Rampen ll entrén är 90 cm och har en lutning på 9.43 %, rampen har
ledstång på högersida. Rampen ﬁnns från sidan mot entrén, e er kort anlagd väg där man
även får parkera, infarten ll rampen ligger på högersida och före själva infarten ll den
allmänna parkeringen som ligger nere i backen ll vänster.
Entré och informa onsdisk: Ramp ﬁnns för entrédörr, dörren är 80 cm. Informa onsdisken
ﬁnns genast ll höger och är 101 cm. Bu ken är inrymd bakom informa onsdisken. Det ﬁnns
ringklocka utomhus ll höger om entrédörren ifall dörren inte står öppen som den brukar.
Inomhus ﬁnns en ringklocka ll höger om informa onsdisken. Recep onen är o ast
bemannad.
Ramper inomhus: muséets lokaler är fördelade på fyra olika nivåer på markplanet med
ramper emellan.
Ramp 1, från entréhall ned ll vänster: lutning 11,4% med bredd 150 cm.
Ramp 2, från entréhall upp mot höger: lutning 19,1% med bredd 150 cm. OBS brant!
Ramp 3, ned mot myskoxen och Ålandskartan (längd 3,4 m): lutning 9,63% med bredd 117
cm.
Ramp 4, i muséet mot det öppna lagret (längd 2,1 m): lutning 19,8% med 150 cm, halksäker
beläggning. OBS brant!

Tillgängligt för synskadade
Gångväg mot entré: man får korsa traﬁkerad väg från parkering ll entré. Vägen lutar i sidled
för passerande fotgängare.
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Entré och informa onsdisk: trappa med kontrastmarkering ll entrén har 10 steg med
ledstång i mi en. Entrédörren med ramp har en avvikande färgkontrast. Informa onsdisken
ﬁnns direkt ll höger vid ingången och bu ken är inrymd bakom informa onsdisken.
Recep onen är o ast bemannad.
Muséets lokaler är fördelade på fyra olika nivåer med markplanet med ramper emellan. Det
ﬁnns trösklar mellan endel rumsytor men låga sådana. Alla ramper utom en (ramp 3) har en
ledstång på ena sidan av rampen med ljushetskontrast. Finns si platser i varje
utställningsrum.

Tillgängligt för hörselskadade
Det ﬁnns en ringklocka ll höger om y erdörren utomhus. Men det ﬁnns också en ringklocka
vid informa onsdisken ll höger. Det ﬁnns en slingförstärkare i kassan vid
informa onsdisken.

Tillgängligt för astma ker och allergiker
Ledar/servicehundar är välkomna i muséet, men övriga djur är förbjudna. Känsliga päls‑ och
dammallergiker varnas/uppmärksammas härmed på a muséet har uppstoppade djur och
fåglar som kan ge allergiska reak oner.

Handikapparkering
Den allmänna parkeringen som ﬁnns på andra sidan vägen från muséet, ca 50 m från entrén,
är grusad. Men det ﬁnns möjlighet a köra in på infarten vid muséet där utomhusrampen
börjar. Infarten är asfalterad, 2,30 m bred plus grusat på sidan om. Det är llåtet a parkera
där om man har behov för det, annars lämna och hämta.

Kundtoale , dam och herr
● visuell skylt på dörr
● kontrasterande dörr
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●
●
●
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engreppsblandare
kan låsas från insidan
ﬁnns två toale bås både på herr‑ och damtoale en
på damernas toale ﬁnns toale ring för barn

Handikappanpassad toale
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

visuell skylt på dörren
belägen e er de övriga kundtoale erna i entrén ll höger då man kommer in
yta från vägg ll vägg 209x217 cm
dörrbredd 87 cm med en 2 cm hög tröskel
toale si höjd, toale en har en förhöjning som gör den 53 cm
horisontella stödhandtag på höger sida av toale stolen, samt handräcken på båda
sidor om toale en
även ver kalt handtag ll höger om toale en
draghandtag på dörrens insida
engreppsblandare
kan låsas från insidan med en handrörelse
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