
Presentation av poäng: rörelsenedsättning

Område: Dumme Mosse Poängfärg: Grön Svart: 0-9%

Startar: Södra Parkeringen Poäng: 39 Röd: 10-24%

Leder till: Grillplatsen Av totalt: 51 Blå: 25-49%

Del av slinga: Ja Motsvarar: 76% Grön: 50-100%

Parkeringsplats Poäng

Det finns en eller flera anvisade parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning. 1

Underlaget är hårdgjort. 1

Underlaget är jämnt. 1

Platsen finns angiven och bekräftad som målpunkt hos beställningscenralen för färdtjänst. 1

Det finns inget tillgängligt väderskydd för personer med förflyttningshjälpmedel. 0

Parkeringsplatsen lutar inte åt något håll mer än 2 % 1

Delsumma: 5

Entréområdet Poäng

Underlaget är hårdgjort. 1

Underlaget är jämnt. 1

Det finns bord vid entréplats som är tillgängliga med rullstol/rollator 1

Delsumma: 4

Toalett finns Poäng

Toalett finns i slutet av leden

Toaletten är tänkt att kunna användas med rullstol/rollator. 

Toalettens invändiga yta är mindre än 2,2 x 2,2 m. 0

Tröskel in till toalett har högst 2 cm. hög kant. 1

Det finns två armstöd på toaletten. 1

Toarullen finns nära sittande på toalett. 1

Det finns ingen klädkrok på högst 120 cm. höjd. 0

Det finns en hylla på toaletten för avlastning. 1

Det finns ett draghandtag på dörren. 1

Det finns en plan yta framför toalettdörren på ca 1,5 x 1,5 m. 1

Det finns dagsljusinsläpp på toaletten. 1

Delsumma: 7

Informationstavla entré Poäng

Det finns en informationstavla 1

Informationstavlan har centrumhöjd: 135 cm. 1



Informationstavlan är rakt ställd

Informationstavlan har tryckt text om tillgängligheten. 1

Informationstavlan har tryckt karta med tavlans placering och vandringsled. 1

Det finns en plan yta ända fram till tavlan på ca 1,5 x 1,5 m. 1

Delsumma: 5

Vandringsled

Vandringsledens bredd är: 400 cm. 2

(Medelvärde: 120-159 cm. ger 1 p. 160 cm. och mer ger 2 p.)

Det finns inte lämpligt placerade avåkningsskydd. 0

Underlaget är inte jämnt. 0

Vandringsled saknar räcke. 0

Vandringsled har inte mötesplats med bänkar. 0

Vandringsled har inte rastplats med bänkbord. 0

Vandringsleden har inga backar över 5 % lutning 2

(Vid flera ramper presenteras den brantaste och/eller smalaste.)

Delsumma: 6

Spång finns inte

Delsumma: 0

Grillplats finns

Eldstaden går att nå med rullstol/rollator (minst 130 cm. fritt passagemått) 1

Grillplatsen har bänkar, bord nära. 1

Grillplatsen har bänkbord tillgängliga för personer i rullstol. 1

Ramp finns i anslutning till grillplats

Rampens lutning i procent: 9 0

Rampens bredd i centimeter: 120 0

Delsumma: 3

Totalsumma: 39


