ÖVERGRIPANDE TILLGÄNGLIGHET
• Orienteringstavla över lokalen finns vid entrén JA
• Möjlighet att inreda ett tyst, avskilt rum för vila finns JA
Om ja – detta rum kan användas: Det finns flera alternativ tex förrådet på våning
2
• Duschar finns JA
Om ja: 3 stycken varav 1 är enskilda.
• Enskilda omklädningsrum finns JA
FYSISK TILLGÄNGLIGHET
• Ramp till entrédörren finns JA
• Automatisk dörröppnare till entrédörren finns JA
• Möjlighet för alla att komma upp på scenen finns JA
• Tillgänglighetsanpassad parkering finns JA Om ja: placerad 50 m från entrén.
• Vägen fram till entrén är tillgänglig (trappor och andra hinder är överbyggda,
marken är fast, jämn, välbelyst och utan skarp lutning, ej risk för halka) JA
• Ledstång på båda sidor av alla trappor finns JA
• Passagebredd i dörrar och gångar är 84cm eller mer JA
• Svåröppnade dörrar har dörröppnare JA
• Hiss finns JA
• Hiss med plats för rullstol finns (minst 1,1 x 2,1m golvyta,
fritt utrymme framför) JA
• Tillgänglighetsanpassad toalett finns (larm, upphöjd sits
och uppfällbart armstöd) JA
• Toalett anpassad för eldriven rullstol finns (minst 2,2 x 2,2m golvyta, 90 cm
utrymme samt armstöd på bägge sidor av toalettstolen) JA
TILLGÄNGLIGHET VID NEDSATT SYN/HÖRSEL
• Kontrastmarkeringar finns vid trappor och trösklar som
är högre än 2,5cm NEJ
• Kontrastmarkeringar finns vid glasytor som kan misstas
för öppningar finns NEJ
• Hissen har knappar med punktskrift/siffror i relief JA
• Hissen har våningsangivelser i talform JA
• Nödlarmet i hissen går både att se och höra JA
• Dimmer/annan möjlighet att reglera belysning finns NEJ endast av/på
• Fungerande fasta hörselslingor kopplade till mikrofon/ ljudutrustning finns NEJ
Om ja: i dessa rum: ____________________
TILLGÄNGLIGHET VID ALLERGIER
• Förbud mot rökning råder i lokalerna JA
• Lokalerna är fria från mögel JA

• Förbud mot att äta nötter råder i lokalerna NEJ
• Förbud mot att äta citrus råder i lokalerna NEJ
• Förbud mot att använda parfym råder i lokalerna NEJ
• Pälsdjursförbud råder i lokalerna NEJ
• Lokalerna är fria från levande växter NEJ
• Lokalerna rengörs regelbundet JA Hur ofta? 2-3 ggr/vecka, toalett och korridorer
varje dag
• Rengöringsmedel som används i lokalerna är inte
allergiframkallande VET EJ
• Tvål som används i lokalerna är oparfymerad VET EJ
• Duntäcken och dunkuddar finns inte i lokalerna NEJ

