 Tillgängligt för rullstolsburna
Gångväg mot entré: trottoar för fotgängare med en svag lutning i sidled.
Entrédörr: dubbla automatiskt sidoskjutande dörrar med fritt utrymme framför, bakom och
innanför entrédörr. Dörrens passagebredd minst 84 m.
Receptionsdisk: receptionsdisk 115 cm hög.
Inomhusmiljö: på entréplan finns en lobby två trappsteg ner med sittplatser. Från
receptionen kommer man med hiss till rummen samt vidare till restaurangen, trapphuset
mot rumsvåningarna, toalettutrymmen och pool/bastuavdelning. Varje boende korridor är
avskiljd med en dörr som saknar dörröppningsautomatik.

Tillgängligt för synskadade
Gångväg mot entré: gångytan reserverad för fotgängare.
Entrédörr: dubbla automatiskt sidoskjutande glasdörrar med avvikande färgkontrast.
Receptionsdisk: synlig från entrén utan nivåskillnader.
Inomhusmiljö: invid receptionen finns en lobby med två kontrastmarkerade trappsteg ner. I
lobbyn finns sittplatser. Från receptionen kommer man med hiss till rummen samt vidare till
restaurangen, trapphuset mot rumsvåningarna, toalettutrymmen och pool/bastuavdelning.
Varje boende korridor är avskiljd med en dörr som saknar dörröppningsautomatik.

Tillgängligt för hörselskadade
Det finns visuellt larm.

Tillgängligt för astmatiker och allergiker

Servicehundar och ledarhundar är tillåtna.

 Handikapparkering
Ingen enskild handikapparkering utanför hotellet men parkeringsplatser finns med
begränsad parkeringstid högst 10 m från entrén. Det finns även parkeringsplatser för
hotellgäster inne på gården.
 Kundtoalett intill receptionen
● en dam och herrtoalett med visuell skylt på dörr
● kontrasterande dörr och inredning
● sensorstyrd blandare
● kan låses från insidan
● krok för kläder/väskor 160 cm
● en toalett med armstöd

Tillgänglig hiss
●
●
●
●
●
●

storlek 120x107 cm
dörrbredd 80 cm
automatisk skjutdörr eller försedd med dörröppningsautomatik
manöverpanel utanför hiss på 110 cm höjd
ledstång längs hissens långsida
entréknapp, larm samt nödtelefon är visuellt markerade

Ett rum har anpassats för rörelsehindrade.
       Handikapprum
●
●
●
●
●
●
●

finns kombirum
visuell och taktil skyltning på 195 cm höjd
utrymmet bakom dörr 110x150cm
lätthanterlig dörr med kontrastmarkering
dörrens passagebredd 77 cm med 4 cm tröskel
höjd på arbetsbord 71 cm
klädkrokar på 162 cm och 198 cm höjd

Dusch-bad
● dörrens passagebredd till dusch-bad 71cm med 3,5 cm tröskel
● handtag/ledstång i duschutrymmet
● handdusch

