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Inventerade webbplatser och skrivet material 

Det finns inte mycket information om områdena på 
någon hemsida. Det står lite om Fittja än på 
kommunens hemsida. Det finns ingen folder. 
 
Ett förslag är att koppla ihop Fittja äng - Alby 
ängspark och Stendalspromenaden i ett stråk och 
marknadsföra det som en promenad som är lätt 
även om du har en rörelsenedsättning. Sträckan är 
tätortsnära, lättillgänglig, flack och erbjuder 
varierad miljö med park, strandremsa, strandskog, 
intressanta geologiska formationer mm. 
 
Väl utformad information på kan underlätta för 
personer att komma ut i naturen. Personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar har stort behov 
av att kunna förbereda sig. Om de kan skaffa sig en 
bild av vad de kan förvänta sig underlättar det för 
ett aktivare friluftsliv. 
 
Allmänt om utformning av information 
En tillgänglig webbplats bör innehålla följande 
information: 
 Hur man tar sig till området.  
 Vad man kan göra inom området. 
 Vilka upplevelser man kan förvänta sig. 
 Längd på leder, 
 Om det finns servicebyggnader (med tillgänglig 

toalett) och andra anläggningar och hur dessa 
är utformade. 

 Hur terrängförhållandena är och om det finns 
hinder i terrängen till exempel i form av branta 
lutningar eller trånga passager. 

 Vilken GPSadress området har. 
 Hur mobiltäckningen är i området, 
 Om det finns tillfälliga fel (exempelvis att den 

tillgängliga toaletten är ur bruk, räcken borta 
vid led eller annan viktig tillfällig information)
  

Extra plus i kanten ger möjlighet till att göra 
virtuella besök. Riktigt bra är även om man kan få 
tillgång till digitala kartor som visar var man är på 
kartan, ortnamn i närheten, vägnummer, 

busshållplatser, parkeringsplats, lutning på leder 
och ramper. 
 
Webbplatsen bör vara anpassningsbar så att man 
kan få informationen uppläst för sig eller anpassa 
den efter sina behov, t.ex. översättning till 
teckenspråk. 
 
Att tänka på är att texten bör presenteras på ett 
enkelt och tydligt sätt så att den förstås av så många 
som möjligt. Språkrådet har tagit fram råd och 
tester för att förbättra språket. Det finns ett gratis 
webbverktyg, läsbarhetsindex (LIX) som kan 
användas för att få en uppfattning om hur lätt eller 
svår en text är att läsa. 
 
Informationen på kommunens hemsida kan läsas 
upp om man laddar ner ett program "Talande 
webb". Det verkar fungera dåligt på kommunens 
hemsida. Fastän jag har programmet nedladdat 
kommer det inte fram när jag klickar på "Lyssna". 
Istället kommer jag till en sida med information om 
"Talande webb", men det är omöjligt att förstå hur 
programmet ska läsa upp informationen på just den 
sida jag är. På andra hemsidor jag besökt har 
programmet kommit fram till just den sida jag är 
vid och börjar läsa upp innehållet. 
 
"Talande webb" bör även finnas visitbotkyrka.se.  
 
Folder 
Om en folder ska göras för promenaden liknande 
dem som finns för Stendalspromenaden, Aspens 
naturstig och Mälarpromenaden finn information 
om utformning av skrivet material finns i 
Naturvårdsverkets rapport 6562.  
 
En folder bör även översättas till punktskrift och 
teckenspråk. Lägg in en QR-kod som länkar till ett 
klipp där informationen översätts.  

INFORMATION OM OMRÅDET 
 

 

botkyrka.se  fritidsnatet.se  naturkartan.se 
t-d.se   visitbotkyrka.se 
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Det finns en parkering i änden av Kvarnhagsvägen i Alby (bild 1).  Där 
kommer man på Alby ängspark och även Stendalspromenaden. 
Underlaget vid Kvarnhagens parkering är bra och behöver inte 
åtgärdas. Det finns ingen lutning. För personer med hjärntrötthet och 
dem som har svårt att orientera sig är det viktigt med tydlig skyltning 
varför det borde finnas vägvisningsskylt från parkering Alby ängspark 
och Fittja än.  
 
Det finns en parkering på Albyvägen nära Hangaren. Den ligger bra 
mitt emellan Alby ängspark och Fittja äng. Den är asfalterad, ingen 
lutning.  
 
En parkering finns också vid Fittja äng, längs med Värdshusvägen. 
Underlaget är grus och ok. Men den är sönderåkt på vissa ställlan och 
lutar svagt ner mot ängen. Efter parkeringen är en asfalterad väg ner 
till ängen som lutar 7 grader.  
 
Ingen av platserna har anpassade parkeringar, anordna gärna det. De 
bör vara 5 meter breda och marken färgmarkeras så att andra 
besökare vet hur mycket utrymme som ska lämnas. Om flera 
parkeringar ligger bredvid varandra eller om det finns tillgång till en 
gångyta bredvid som kan användas räcker det med 4 meter.  
 
Ur tillgänglighetssynpunkt är parkeringarna vid Kvarnhagen och 
Albyvägen bättre eftersom här inte finns någon lutning.  
 
 

PARKERING 
 

  

Bild 1: Parkering vid Kvarnhagen 

Bild 2: Parkering vid Albyvägen 

Bild 3: Parkering vid Fittja äng längs med 
Värdshusvägen. 

Bild 4: Vägen ner från parkeringen vid 
Värshusvägen till Fittja äng lutar 7°  
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Om man kopplar ihop Fittja äng - Alby ängspark och 
Stendalspromenaden i ett stråk bör det även vara skyltat 
med vägvisande skyltar.  
 
På gång- och cykelvägen mot Fittja och Vårby finns 
vägvisande skyltar med tilläggsskylt för cykel (bild 5). Det 
borde gå att ha ytterligare tilläggsskyltar för en anpassad 
promenad. Lägg till information om avstånd på skyltarna.   
 
Längs sträckan finns även riktningsvisande skyltar som 
visas i bild 6. Kompletterande skyltar för en anpassad 
promenad liknande dessa skulle kunna sättas upp.  
 
För synskadade kan ledstråk anläggas. Se exempel i bild 7. 
 

 

ATT ORIENTERA SIG I OMRÅDET 
 

 Allmänt för alla skyltar och goda exempel 
 

Bild 5: Vägvisande skyltar utan avstånd. 

Bild 6: Riktningsvisande skyltar, 
Fittja äng.  

Bild 7: Olika exempel på ledstråk, Malmö Central.  
Bild: svenskalandskap.se 



 Inventeringsrapport Fittja äng och Alby ängspark 5 

Den finaste vägen in till Alby ängspark söderifrån ligger en liten bit in 
på Stendalspromenaden. Gå ca 100 m österut från parkeringen vid 
Kvarnhagen och ta grusvägen till vänster (bild 8). Det är en bred och 
fin grusad väg med minimal lutning. Den behöver breddas och fixas till 
lite på några ställen för att förbättra framkomligheten (se bild 9).  
 
 
Efter ca 400 meter kan man välja att 
fortsätta gå rakt fram eller ta av höger 
mot vattnet, se föreslagen sträcka på 
kartan på sid 7. Stigen till höger är smal 
och inte så tillgänglig (bild 10). Den 
fortsätter längs stranden, går genom ett 
skogsparti som slutar vid strax innan 
"Hangaren". Sträckan är riktigt härlig, 
men vissa delar är stigen smal och den 
var vid inventeringstillfället blöt (bild 
11). Vägen norr om Hangaren är bred 
och fin.  

 
 
 
Stigen strax intill (öster om) Hangaren är vägen övervuxen med gräs 
(bild 12). Frågan är vem som äger marken - om det är kommunen 
borde vägen kunna fixas till på denna sträcka.  
 
Ingen del av sträckan har ledstråk för blinda eller personer med 
nedsatt syn. Ingen belysning finns. 
 
Det finns en bänk i början på sträckan, ett par bänkar i mitten och en 
bänk i slutet av sträckan. Sträckan är ca 800 meter och flack så det 
räcker med antal bänkar. 

HUR SER STRÄCKAN UT? 
 

 Alby ängspark 

Bild 8: Vy mot Alby ängspark 
från Stendalspromenaden. 

Bild 9: På vissa ställen behöver vägen 
fixas till lite.  

Bild 10: Om man tar av mot sjön blir 
stigen smalare.  

Bild 11: Här är det 
lummigt, tyst och lugnt.   

Bild 12: Övervuxen väg vid Hangaren. 
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Bild 13: GC-väg mellan Albyvägen 
och Fittja äng. 

Gång- och cykelvägen från Albyvägen mot Fittja äng är asfalterad och 
belyst (bild 13). Den är flack.  
 
Det flesta vägarna som korsar Fittja äng är också asfalterade, breda 
och fina. Längs med stranden är vägarna flacka, men västerut är 
ängen mer kuperad, det lutar mellan 2 och 4 grader. Belysning finns i 
hela området.Det finns tillräckligt många bänkar längs GC-vägen och 
även många spridda runt Fittja äng.  
 
Det finns ett friluftsgym som inte är så tillgängligt (bild 14). Det går 
inte att komma fram till det om man sitter i rullstol. Det vore bra om 
ett tillgängligt gym anlades.  
 
 
 
Vid badplatsen finns bänkar. 
Marken fram till bänkarna är lite 
övervuxen med gräs. Det vore bra 
det hårdgörs ända fram till 
bänkarna (bild 15).  
 

 
 
 
Det finns tre grillplatser i området. Två av dem ligger längs med 
stranden de är utformade som kommunens vanliga grillplatser. En av 
dem går att komma fram till med rullstol, den andra går inte att 
komma fram till med rullstol (bild 16 och 17). Ytterligare en grillplats 
ligger vid lekparken framför Mångkulturellt centrum - grillen är 
smalare nedtill än upptill och på så sätt lätt för personer som sitter 
rullstol att komma intill (bild 18).  
 

HUR SER STRÄCKAN UT? 
 

 Fittja äng inkl. cykelvägen dit från Albyvägen  

Bild 14: Utegym som är svårt att 
komma fram till. Kolla gärna 
även om gymmet är tillgängligt.  

Bild 16: Grillplats vid stranden 
som inte är så tillgänglig.  

Bild 17: Grillplats på andra sidan 
GC-vägen som är tillgänglig.  

Bild 18: Grillplats vid 
Mångkulturellt centrum.  

Bild 15 
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Stendalspromenaden 

GC-vägar med bra 
underlag 

Gör gärna stigen längs med 
sjön mer tillgänglig. Det är fint 
här. Hårdgör underlaget och 
bredda något. 

Alby ängspark 

Fittja äng 

Några små åtgärder  kan göra 
Fittja äng ännu mer 
tillgängligt. T.ex. bänkarna vid 
badplatsen och utegymmet. 

Här behöver vägen 
fixas till lite, se bild 9.  


