 Tillgängligt för rullstolsburna
Gångväg mot entré: parkering med lutning till receptionen.
Receptionsbyggnad: dubbeldörrar med 84 cm passagebredd och en tröskel på 8 cm.
Inomhusmiljö: receptionsområdet är fritt från nivåskillnader med en väl synlig
receptionsdisk 105 cm hög.
Servicebyggnad: inrymmer toaletter, omklädningsrum och duschar med handdusch. Högt
trappsteg vid främre ingång, tyngre dörr med passage 90 cm fri från tröskel. Kodlås för
öppning på 130 cm höjd.
Kök & tvätt: dörr passagebredd 73 cm med 6- 11 cm höga trösklar mellan avdelningar.
Tvättmaskiner med manöverknappar på 120 cm höjd, myntinkast på väggen bakom
maskinerna på 130 cm respektive 160 cm höjd.
Stuga 16m2: dörr passagebredd 100 cm, finns tröskel om 6+1 cm, sänghöjd 40 cm.
Bad & Bastu: vid omklädningsrummet till trädäcket en nivåskillnad på 6 cm med en
ramplutning på 7,5 %. Finns en handikapptoalett i omklädningsrummet med dörr
passagebredd på 90 cm. En träbrygga leder ut till bastuhusen, dörrens passagebredd 76 cm.



Tillgängligt för synskadade

Gångväg mot entré: asfalterad parkering med lutning till receptionen, ingen reserverad
gångyta för fotgängare.
Receptionsbyggnad: dubbeldörrar med avvikande färgkontrast om en tröskel på 8 cm.
Inomhusmiljö: receptionsområdet är fritt från nivåskillnader med en väl synlig
receptionsdisk 105 cm höjd.
Servicebyggnad: inrymmer toaletter, omklädningsrum och duschar. Högt trappsteg vid
främre ingång, dörrpassage fri från tröskel. Kodlås för öppning.
Kök & tvätt: finns 6-11 cm höga trösklar mellan avdelningar
Stuga 16m2: dörr lätt att öppna med kontrastmarkering, finns tröskel om 6+1 cm.
Bad & Bastu: vid omklädningsrummet till trädäcket en nivåskillnad på 6 cm. En träbrygga
leder ut till bastuhusen med en stege ned i vattnet.

Tillgängligt för hörselskadade
Det finns ringklocka till receptionen.

 Handikapparkering
Parkering högst 25 m från entrén med jämn och fast markbeläggning. Lutning till reception.
Vid parkeringen finns en orienteringstavla över området, som ger en tydlig överblick över de
olika delarna.

 Kundtoaletter i servicebyggnaden
kontrasterande dörr och inredning
● sensorstyrd blandare
● kan låses från insidan
● krok för kläder/väskor
●

Handikappanpassad toalett i servicebyggnaden
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

visuell och taktil skyltning
yta minst 230x240cm
dörrbredd 90 cm
toalettsitthöjd minst 46 cm
stödhandtag på båda sidor
engreppsblandare
kan låses från insidan med en handrörelse
fritt manöverutrymme 150x150 cm
fritt utrymme på sidor av toalettstolen 85x85 cm
klädkrokar höjd 110 cm
draghandtag på dörrens insida

