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INFORMATION OM OMRÅDET
Inventerade webbplatser
botkyrka.se
t-d.se

fritidsnatet.se
visitbotkyrka.se

Information om Mälarpromenaden på finns på
kommunens hemsida och VisitBotkyrka. Ingen
information på de andra webbplatserna.
Informationen på kommunens hemsida är mycket
kortfattad. Det går att ladda ner en folder om
promenaden på kommunens hemsida. Länka gärna
till sidan på VisitBotkyrka där samma information
finns som i foldern.
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.
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 GPS-adress 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.

naturkartan.se

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.
Det finns information om hur man kan förstora och
förminska webbsidan för att bättre kunna se texten.
Kontrollera gärna om informationen är anpassad
både till Apple och Windows.
Ingen information om området finns på
fritidsnatet.se eller naturkartan.se. Jag hittar inte
heller någon information om Botkyrka i
Tillgänglighetsdatabasen, men det verkar som om
kommunen varit del av databasen tidigare.
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Tryckt material, folder om Mälarpromenaden
För att få mer information om Mälarpromenaden
kan man ladda ner en folder i pdf-format från
hemsidan botkyrka.se. Lägg ut i ett tillgängligt
format. Det finns så kallade tillgängliga PDF- och
Word-filer. Men se även till att ha all viktig praktisk
information på själva sidan, även en karta över
området. Sedan kan det utöver den finnas en
bifogad folder att ladda ner och skriva ut, eller för
att veta mer. Om denna information inte bör finnas
på kommunens hemsida - länka till VisitBotkyrka
där mer info finns. Utveckla den informationen
enligt ovan.
I foldern finns information om områdets natur och
historia. En karta finns som visar promenadens
sträckning, badplats, café, informationsskyltar etc.
Det finns även information om kulturspår och
Hälsans stig. Busshållplatser är markerade, skriv ut
namn på busshållplats och nummer på den buss
som stannar där. Skriv namnen de busshållplatser
som har en sträckning ner mot promenaden i texten
och markera dem i kartan, "Hallunda gårdsväg",
"Lavendelvägen" och "Fittjaverken".
Skriv att man kan parkera i närheten av
Slagstabadet och ta sig till Mälarpromenaden
därifrån.
Markera i foldern hur branta de olika partierna
längs promenaden är. Använd gärna olika färger för
lättare och svårare partier. Det vore även bra med
en definition av vad som är lätt och vad som är
medelsvårt så att en person ska kunna avgöra om
denne kan vistas på platsen. Se förslag i kartan på
sidan 10.
Texten är skrivet i ett typsnitt som har seriffer viket
är bra. Svart text på vit bakgrund är också bra för
kontrastens skull.
Kontrollera gärna om språket i foldern är lättläst
med hjälp av webbverktyget läsbarhetsindex (LIX).
Texten är liten. Om det går - gör foldern i fler sidor.
Då kan varje punkt få större text. Och fler bilder kan
läggas till för att underlätta förståelsen för svåra
ord.

Ingen kontaktinformation finns om i t.ex. folder för
Aspens naturstig. Lägg gärna till det.
Texten bör översättas till punktskrift. Kartan kan
göras taktil. Informationen bör även översättas till
teckenspråk. Lägg in en QR-kod som länkar till ett
klipp där informationen översätts.
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PARKERINGSMÖJLIGHETER
Det finns ingen parkering i direkt anslutning till Mälarpromenaden.
Det hade varit bra med en parkering vid Norsborgs gård, men det är
Stockholms Vatten som äger gården och de har nekat till
parkeringsplats då Botkyrka kommun tillfrågat dem.
En annan möjlighet vore att göra en anpassad parkeringsplats vid
informationsskylten vid Sjövillan (se bild 1), men Hallunda gårdsväg
gäller endast för fordon med tillstånd (bild 2). Hur ser det ut i den
lokala trafikföreskriften? Om tillståndet även omfattar personer med
handikapptillstånd skulle en anpassad parkeringsplats ev. kunna
anläggas här då utrymmet finns.
Bild 1: Informationsskylt vid Sjövillan.
Möjlig plats för anpassad parkering?

Det finns en stor parkering vid Tegelängsvägen i närheten av
Slagstabadet (bild 3). Det går att komma in på Mälarpromenaden från
badet - både västerut och österut. Parkeringen är såpass stor att
anpassade parkeringsplatser inte behövs. Men, underlaget är gropigt
och behöver fixas till. Jämna till och lägg på stenmjöl (krossat berg
kornstorlek 0-4 mm).
För personer med hjärntrötthet och dem som har svårt att orientera
sig är det viktigt med tydlig skyltning varför det är viktigt med
vägvisningsskylt från parkeringen till Mälarpromenaden. Det är skyltat
till badet så det vore lätt att komplettera med skyltar till promenaden
(bild 4).

Bild 2: Förbudskylt vid Hallunda
gårdsväg. Kan personer med
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade köra här?

Bild 3: Parkering nära Slagstabadet.
Underlaget är gropigt och behöver fixas till.
Bild 4: Skyltning till Slagstabadet.
Komplettera med skylt mot
Mälarpromenaden.
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ATT ORIENTERA SIG I OMRÅDET
Skyltar längs med Mälarpromenaden
Kartan som finns i foldern över Mälarpromenaden är bra och tydlig.
Är man bra på att läsa kartor hittar man också bra. Men om man
inte hittar i området eller om man inte är så bra på att läsa kartor är
det inte helt enkelt att hitta till promenaden eftersom det inte finns
några vägvisningsskyltar från någon av de möjliga punkter som
leder till promenaden.

Bild 5: Skyltning från hpl Lavendelvägen
till Slagstabadet. Lägg till en skylt till
Mälarpromenaden. Komplettera
befintliga skyltar med avstånd.

Vid inventeringstillfället tittade vi på sträckorna: KärsbyparkenNorsborgs gård; busshållplatsen (hpl) Hallunda gårdsväg Sjövillan; hpl Lavendelvägen - Slagstabadet; hpl Fittjaverkenfärjeläget; parkeringen vid Tegelängsvägen - Slagstabadet. Från hpl
Lavendelvägen är det skyltat till Slagstabadet (bild 5). Skylta gärna
till Mälarpromenaden härifrån. Lägg till på skyltarna hur långt
avståndet är.
Det finns fem informationsskyltar om Mälarpromenaden längs
sträckan (bild 6). På skyltarna framgår det tydligt var man befinner
sig. De är stora och fina, möjligen för mycket text. Men å andra
sidan finns det många bilder och bildtext så man inte behöver läsa
allt om man inte vill. Det är jättebra att de olika skyltarna "zoomar"
in på närområdet och berättar om de olika sevärdheter som finns i
närheten.
Informationsskylten som är placerad vid Slagsta marina står
otillgängligt till en bit från vägen. Det är gräs fram till skylten vilket
gör det svårt för personer med rörelsenedsättning att komma fram
(bild 7). Hårdgör fram till och intill skylten.

Bild 6: Informationsskylt om
Mälarpromenaden.

Innan marinan finns en informationsskylt om tegelbruket (bild 8).
Det är en lutande skylt som är 90 cm hög. Den är för hög rekommenderad höjd för lutande skyltar är 70 cm. Den lutar 24
grader och rekommenderad lutning ligger i intervallet 40-60
grader.

Bild 7: Otillgängligt placerad skylt vid
Slagsta marina. Hårdgör fram till och
intill skylten.
Bild 8: Skylt om tegelbruket
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ATT ORIENTERA SIG I OMRÅDET
Allmänt om skyltar och vägvisning
Vägvisande skyltar saknas helt på sträckan. Fastän det känns
naturligt att bara följa strandremsan rekommenderar vi att sätta
upp vägvisande skyltar vid varje vägskäl för att underlätta för
personer som har svårt med orienteringen. Det vore även bra om
det på eventuella vägvisande skyltar även står hur långt det är till
nästa målpunkt eller informationstavla. Lägg gärna till symboler
som visar om sträckan är ok för olika funktionsnedsättningar. Se
exempel i bild 9.


Bild 9: Vägvisande skyltar med symboler.
Foto: Mai Almén.





Översätt texten till teckenspråk och lägg till en QR-kod som
länkar till ett videoklipp med översättningen (bild 10).
Översätt texten till punktskrift eller lägg till audiell information.
Gör taktila skyltar med punktskrift längs stigen (bild 11).
Kontrollera gärna om språket på skyltarna är lättläst med hjälp
av webbverktyget läsbarhetsindex (LIX).

För att underlätta vägvisning för synskadade kan ljudkällor
användas, t.ex. vindspel eller bjällror. Viktigt är dock att ljudkällan
inte stör naturupplevelsen för andra.

Bild 10: Skylt Sommarro naturreservat,
Örebro. Punktskrift, QR-kod till
teckentolkning.

Bild 11: Taktil karta och punktskrift.
Foto: Beng A Lundberg
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HUR SER PROMENADEN UT?
Norsborgs gård - Sjövillan
Området genom parken som hör till Norsborgs herrgård är kuperat. Efter
ingången till parken går det uppför ca 100 meter med en lutning på mellan
6-7 grader. Därefter lutar det nedåt ca 100 meter med samma lutning.
Stigen genom parken är bred och underlaget bra (bild 12).

Bild 12: Väg genom parken vid
Norsborgs gård

Gångstigen på Mälarpromenaden är bred med bra underlag. Sträckan
Norsborgs gård - Sjövillan är något kuperad - de första 400 meterna lutar
det svagt uppför med några brantare partier. De svagare lutningarna ligger
på 1-2 grader. De brantare partierna ligger på mellan 2-6 grader. Därefter
följer ett parti på 400 meter som har minimal lutning. Sträckan upp till
korsningen med kulturspåret är det brant, 5-10 grader ca 30 meter. Här
lutar det även i sidled ca 4 grader (se bild 13). Efter korsningen går det
nedåt, 5-10 grader ca 50 meter. Nu följer ett flackare parti igen som
sträcker sig ca 800 meter fram till Sjövillan. Se markeringar på karta på sid
10.
Längs sträckan finns 7 bänkar som är bra som de är (bild 14). Det går bra
att komma fram till dem, de har arm- och ryggstöd och höjden är bra. Det
finns plats för rullstolar bredvid dem. Det finns soptunnor vid några av
dem. Det skulle vara bra att placera en bänk på toppen av det branta
partiet vid korsningen med kulturspåret (se förslag på karta, sid 10).
Det här är den sträcka som är mest tillgänglig om man tänker på dem som
kör sina rullstolar manuellt. Men man kan behöva hjälp eftersom det är
kuperat och det finns några branta partier.

Bild 13: Mälarpromenaden är bred
och fin men kuperad. Innan
korsningen MälarpromenadenKulturspåret lutar det både i höjdled
och sidled. Placera en bänk på
toppen.

När det gäller elrullstolar så gäller säker nedför- och uppförslutning på 6
grader och max 12 grader. Maximal
sidolutning får vara max 10 grader. Så
vad gäller lutningar är den här sträckan
är ok för dem. Men, ett avåkningsskydd
behövs på den sida som vetter mot
vattnet för att förhindra olyckor.

För personer med synnedsättning
behövs ledstråk på den sidan stigen som
vetter mot skogen då ledstråk inte bör
placeras i närheten av farliga avsnitt
(bild 15). Ljudkällor kan användas för
vägledning, t.ex. vindspel eller bjällror.

Bild 14: Fina bänkar längs
promenaden.

Bild 15: Anlägg avåkningsskydd
mot vattnet och ledstråk mot
skogen.
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HUR SER PROMENADEN UT?
Sjövillan - Slagstabadet
Sträckan mellan Sjövillan och Slagstabadet börjar med en brant puckel
som lutar 8 grader uppför och 9 grader nedför. Ett par stora stenar ligger
på gångstigen förmodligen som hinder för fordon. Det är en meter mellan
stenarna - tillräcklig brett för att komma förbi med rullstol. Därefter blir
det kuperat i stort sett fram till badet med uppförs- och nerförsbackar
som lutar ca 5 grader. Det finns fem branta puckar som lutar 7-10 graders
både uppför och nerför. På vissa ställen lutar stigen även i sidled, 5-6
grader.

Bild 16: Brant början av sträckan
från Sjövillan mot Slagstabadet.

Det finns fem bänkar längs sträckan som alla är fina. En bänk är placerad
så att den är svår att nå, men placeringen är förståelig då den ger fin
utsikt över Mälaren. Och det finns en bänk placerad inte långt ifrån.
På den här sträckan behöver man hjälp uppför de branta partierna om
man har en manuellt driven rullstol. När det gäller elrullstolar är
sträckan ok, men ett avåkningsskydd behövs på den sida som vetter mot
vattnet för att förhindra olyckor.
För personer med synnedsättning behövs ledstråk på den sidan stigen
som vetter mot skogen då ledstråk inte bör placeras i närheten av farliga
avsnitt. Ljudkällor kan användas för vägledning, t.ex. vindspel eller
bjällror.

Bild 17: Promenaden är kuperad
och den lutar i sidled. Bänken på
bilden är inte så tillgänglig men
erbjuder fin utsikt över Mälaren.

Promenadens sträckning fortsätter över badet (enligt kartan över
Mälarpromenaden). Men underlaget här består av gräs, grus och sand och
passar inte för rullstolar, eventuellt inte heller för rullatorer (bild 18). En
alternativ sträckning för personer med rörelsenedsättning är att vid
informationsskylten gå söderut upp till gång-cykelvägen (se karta på sid
10). Den första delen skulle behöva breddas något (bild 19). Sedan kan
man gå österut en bit för att sedan gå på Mälarpromenaden igen. Markera
den alternativa delen som lätt för personer med rörelsenedsättning.
Här kan man också avsluta då nästa sträcka av promenaden är
svårtillgänglig. Det är nära till busshållplatsen "Lavendelvägen". Skylta
gärna till bussen.

Bild 18: Promenaden går över
Slagstabadet där underlaget inte är
det bästa.

Bild 19: Alternativ väg som är mer
anpassad än över stranden.
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HUR SER PROMENADEN UT?
Slagstabadet - Slagstafärjan
Mälarpromenadens sträckning från Slagstabadet börjar brant uppför
(bild 20). Det lutar 7-12 grader, stigen är smal och underlaget
svårforcerat rullgrus. Det fortsätter vara brant och svårtillgängligt runt
Korpberget fram till Slagsta Marina. Det lutar hela tiden uppåt eller
nedåt mellan 5-9 grader.
Det finns en bro strax innan marinan, vid det gamla tegelbruket. Den
lutar 9 grader. Båda ändarna av bron behöver kontrastmarkeras och
ledstråk behövs för att leda in personer till bron. Ledstängerna på bron
räcker som ledstråk.
Bild 20: Sträckan SlagstabadetSlagstafärjan är svårforcerad.

Marken över Slagsta marina är plan, underlaget grus. Över marinan kan
det vara svårt med ledstråk, men ett alternativ kan vara ledstråk som
inte sticker upp ur marken, se exempel i bild 22.
Efter marinan är det en brant som lutar 8 grader. Därefter kommer en
konsolbrygga som är 170 cm bred. Ett staket finns längs hela bryggan.
Det finns en ramp i andra änden av bryggan som lutar 14 grader. Efter
rampen lutar det 5-9 grader. Härifrån fram till Slagstafärjan är marken
plan.

Bild 21: Bron vid tegelbruket
behöver kontrastmarkeras.
Ledstråk behövs för att leda in
personer med synnedsättning.

Bild 22: Olika exempel på ledstråk,
Malmö Central. Bild: svenskalandskap.se

Hela den här sträckan är markerad som svart på bifogad karta (sid 10)
eftersom den upplevs som svårtillgänglig. Endast korta stråk är ok över marinan t.ex. Sträckan bör inte rekommenderas för personer i
rullstol - varken manuellt drivna eller eldrivna.
Generellt: Det finns tillgång till toalett vid Slagstabadet. Men inte annars.
Undersök gärna om det går att ha toaletter nära Norsborgs herrgård,
Sjövillan och vid Slagstafärjan.
Allmänt om utformning av toaletter: Om det inte finns tillgång till el är
det viktigt med ljusinsläpp utan insyn. Dörren ska vara lätt att öppna,
stänga och låsa. Den fria dörrpassagen bör vara 0,9 m bred. Plats för
rullstolar att vända måste finnas både utanför och innanför, minst 2,2
meter ska den fria ytan vara. Dörren bör på insidan ha ett draghandtag
0,8 m över golv. Tröskel bör ej finnas. Dörren bör kontrastmarkeras så
att personer med nedsatt syn och personer med nedsatt kognitiv
förmåga lätt kan orientera sig. Den fria ytan på ömse sidor av
toalettstolen bör vara 0,7 meter så att assistenter ska kunna få plats.
Toalettstolen måste vara stabil och möjlig att komma tätt intill med en
sitthöjd på 48 cm. Armstöd ska var upp- och nerfällbara. Överkanten ska
vara 0,8 m över golv och 0,6 m från toastolen. Toalettpapper bör kunna
placeras lättåtkomligt på båda armstöden. De ska vara lätta att hantera
och sakta glida ner. Om skötbord installeras ska de kunna användas av
personer i rullstol. Placeras bäst på 0,75-0,8 m över golvet. Tänk på att
golvytan kan behöva göras större om skötbord installeras.

Naturen på lika villkor
Svårighetsgrader vad gäller lutning på Mälarpromenaden
Grönt = lätt. Lutning 0°-3°

Undersök om en hkpparkering kan anläggas här

Rött = medelsvårt. Lutning 4°-6°
Svart = svårt. Lutning 7°-12°

Här, på toppen av ett brant
parti vore det bra med
ytterligare en bänk för vila.

Lorem Ipsum Dolor

Svårt komma förbi badet, över själva
stranden. Underlaget skulle behöva
hårdgöras. Man kan även skylta en
alternativ rutt som går runt badet. Se
föreslagen sträckning i blått.

Här finns en stor
parkeringsplats. Underlaget
behöver fixas till. Skylta
härifrån till Mälarpromenaden.
Skylta gärna från
busshållplatserna till
Mälarpromenaden.

