 Tillgängligt för rullstolsburna
Gångväg mot entré: först asfalt som underlag till och med rampen som sedan övergår i
betongplattor. Rampen är delad i tre sektioner med vilplan mellan, lutningen varierar mellan
7,95-9,53 %, ledstång på ena sidan.
Entrédörr: sensorstyrd från utsidan och dörrautomatik med armbågskontakt från insidan
med fritt utrymme framför, bakom och innanför entrédörr. Dörrens passagebredd är 88 cm.
Reception: ingen nivåskillnad fram till receptionsdisken som är 110 cm hög.
Inomhusmiljö: hiss leder upp till våning 2, relaxavdelningen. I simhallen  är alla större
gångstråk minst 150 cm breda och mindre passagevägar minst 90 cm breda. Ramp ner till
äventyrsbadet och terapibassängen, trappa ner i den stora simbassängen och bubbelpoolen.
Lift finns som kan användas.
Tillgängligt för synskadade
Gångväg mot entré: gångytan reserverad för fotgängare, ojämnheter och halkrisk i trappan
upp till entrédörren. Trappan har oregelbundna steghöjder med upp till 7 cm skillnad.
Entrédörr: sensorstyrd från utsidan och dörrautomatik med armbågskontakt från insidan,
avvikande färgkontrast.
Reception: ett visuellt stråk och utan nivåskillnader leder från entrén fram till
receptionsdisken.
Inomhusmiljö: kontrastmarkerad trappa i två sektioner med ledstänger alt.hiss leder upp till
våning 2 och relaxavdelningen.Ramp med ledstång på ena sidan/ trappa finns ner till
äventyrsbadet och terapibassängen, trappa ner i den stora simbassängen och bubbelpoolen.

Tillgängligt för astmatiker och allergiker
Djurförbud råder i hela byggnaden förutom ledar/servicehundar.

 Handikapparkering
En stor parkering finns norr om anläggningen som är avgiftsfri. Två handikapplatser, med
parkering på längden, finns 50 m från entrén. En ramp finns på södra sidan av anläggningen.

 Kundtoalett
● visuell skylt på dörr
● kontrasterande dörr och inredning
● engreppsblandare
● kan låsas från insidan
● krok för kläder/väska

Handikappanpassad toalett i entréområdet
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

visuell skylt på dörren
kontrasterande dörr och inredning
yta 220x210 cm
dörrbredd 90 cm
toalettsitthöjd minst 46 cm
stödhandtag på båda sidor
draghandtag på dörrens insida
engreppsblandare
kan låsas från insidan med en handrörelse
fritt manöverutrymme 140x150 cm
fritt utrymme vid sidan av toalettstol 90 cm
larm kopplat till bemannad plats, upphängt i tak

Tillgänglig hiss till våning 2
storlek 204x109 cm
dörrbredd 90 cm
automatisk skjutdörr eller försedd med dörröppningsautomatik
manöverpanel inne i hiss på 90-110 cm höjd och 80 cm från hörn
manöverpanel utanför hiss på 110 cm höjd
ledstång längs hissens kortsida
visuell information om våningsplan inne i hissen
● akustisk och visuell information om våningsplan utanför hissen
● nödtelefon och larm markerat taktilt och visuellt
● möjligt att kommunicera med larmcentral/jourservice
●
●
●
●
●
●
●

Till handikappomklädning (skall förbokas) kommer man via dörr till korridor mot
äventyrsbadet. Dörren är skyltad, öppnas automatiskt med en passagebredd på 87 cm. En
bänk finns för omklädning med sitthöjd 54 cm och ledstång på vägg. Låsbara skåp har krokar
på 115 cm höjd.

Handikappanpassad toalett  i handikappomklädning
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

visuell skylt på dörren
kontrasterande dörr och inredning
yta 210x167 cm
dörrbredd 87 cm
toalettsitthöjd minst 46 cm
stödhandtag på båda sidor
draghandtag på dörrens insida
engreppsblandare
kan låses från insidan med en handrörelse
fritt manöverutrymme 140x150 cm
fritt utrymme vid sidor av toalettstol 85 cm
larm kopplat till bemannad plats
klädkrokar på 120 cm höjd

      Dusch, handikappomklädning
●
●
●
●
●

dörrpassage bredd 84 cm fri från tröskel
sittpall
handdusch
dusch att fästa på 120 cm höjd
anti-halkmatta

