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INFORMATION OM OMRÅDET
Inventerade webbplatser och skrivet material
haninge.se
t-d.se

fritidsnatet.se
svetur.se

Det finns mycket lite information om Nytorps ängar
på webben. På kommunens hemsida står endast
några rader. Det beskrivs om ett rekreationsområde
både sommar- och vintertid.
Allmänt för hemsidor
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,

naturkartan.se



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 att 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.
Skrivet material
Inget skrivet material om området har hittats.
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ETT OMRÅDE FÖR UTVECKLING
Nytorps ängar består idag av 10 hektar ängar, några trädbevuxna
kullar och lämningar av ett gammalt torp (bild 1). Området
används som ett rekreationsområde både sommar- och vintertid.
Området används mycket av hundägare. Det finns Frisbeegolf. Det
finns ett bänkbord och en grillplats (bild 2). Grillplatsen kan göras
finare. Gärna fler grillar, anpassade för personer som sitter i
rullstol. Placera också ut anpassade bänkar och bord (se exempel i
bild 3).

Bild 1: 10 hektar ängar för utveckling av
rekreation

Frågan som diskuterades under inventeringen var hur området
skulle kunna utvecklas, för personer med funktionsnedsättning
men också för dem som bor i närområdet. Vad ska man kunna göra
i området?







Bild 2: Grillplats finns idag, den kan rustas
upp och göras finare.




Finns möjlighet för Miljöverkstan i Haninge att utveckla
något här?
Anlägg anpassade hundrastgårdar.
Anlägg anpassade lekplatser
Bygg ett café
Anlägg anpassat utomhusgym
Anlägg hårdgjorda vägar i området för möjlighet till motion
utanför de kuperade elljusspåren för personer med
nedsättning i rörelseförmåga. Vägarna ska vara minst 1,8
m i bredd och hårdgjorda. Anlägg även vägar så man kan gå
tvärs över ängarna.
Bänkar bör placeras bänkar var 250 m.
Flera av de personer som följt med på inventeringarna i
projektet har pratat om hur man skulle kunna skapa
samband mellan viktiga natur- och kulturområden i
kommunen: Slätmossens naturpark - Kvarnbäckens
naturområde - Jordbro gravfält - Nytorps ängar.

Något annat vi pratade om under inventeringen var eventuella
aktiviteter man kan ha på området, fotboll var någonting man
provat tidigare. Några förslag som kom upp var en lekplats i någon
form, raststuga, café eller hundsporter som en agility-bana. En
fråga att ställa sig är: Hur ska ängarna nyttjas på bästa sätt för så
många som möjligt?
Bild 3: Bra bord för personer i rullstol
men rygg- och armstöd saknas.

Det finns ett spår som går förbi och upp mot det gamla torpet som
eventuellt ska belysas mer när området tillgängliggörs. Spåret
skulle behöva fyllas ut och hårdgöras.
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ETT OMRÅDE FÖR UTVECKLING
Det finns parkeringsmöjligheter vid Hanvedens IP (bild 3), men
elljusspåret därifrån till Nytorps ängar är otillgänglig. Det är på sina
ställen smalt, fullt med rötter och ojämnt. Det är en brant backe ner
till ängarna.
Det finns förslag på att göra en ny parkering nere vid ängarna med
ingång från Åbylundsvägen (se karta på sid 6). Detta skulle vara
väldigt bra ut tillgänglighetssynpunkt och där skulle man även
kunna göra en eller två anpassade parkeringar. Då man därifrån
direkt kommer ut på ängarna som är väldigt plana och fina.
Bild 3: Parkering vid Hanvedens IP

Anlägg gärna grillar och investera i ett eller flera dass. Se
utformning av anpassade grillar och dass på sidan 5.
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UTFORMNING AV SERVICE
Anpassade grillplatser
Underlaget runt en tillgänglig grillplats ska
vara jämt och fast. Ytan bör vara så öppen som
möjligt så att det finns gott om vändyta för
rullstolar. Vändytan bör ha en diameter på två
meter. Utformningen av själva eldstaden bör
vara sådan att det går att komma nära även
om man sitter i rullstol. Idealt vore om
eldstaden smalnar av mot foten så det blir
lättare att komma intill. Grillgallret bör då ha
en höjd på 0,7 m över mark. För att slippa luta
sig över het glöd bör gallret fästas på en stång
och vara svängbart i sidled.
Om eldstaden inte smalnar av mot foten bör
gallret ha en höjd på 0,5 m över mark.
Området runt eldstaden bör vara fri så att
personer i rullstol kommer fram.

Anpassat dass
 Om det inte finns tillgång till el är det viktigt med
ljusinsläpp utan insyn.
 Dörren ska vara lätt att öppna, stänga och låsa.
Den bör på insidan ha ett draghandtag 0,8 m över
golv.
 Den fria dörrpassagen bör vara 0,9 m bred.
 Vändyta på minst 2m i diameter ska finnas för
rullstolar både utanför och innanför
 Toalettens golvytan bör vara minst 2,2 meter.
 Tröskel bör ej finnas. Om det gör det lägg på en
tröskelramp och kontrastmarkera.
 Dörren bör kontrastera mot omgivande väggar
(vilken den gör på toaletten idag).
 Den fria ytan på ömse sidor av toalettstolen bör
vara 0,7 meter så att assistenter får 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.
De ska vara lätta att hantera och sakta glida
ner.Toalettpapper bör kunna placeras
lättåtkomligt på båda armstöden.
 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.
 Sätt in larm, både ljudande och blinkande.

Bild 4: Anpassad grillplats i Vedyxaskogen,
Uppsala kommun. Foto: Magnus Mattisson

Bild 5: Tillgängligt dass naturreservatet Rotsidan.
Foto: Erika Hedhammar.
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Anlägg nytt
motionsspår på
ängen.

Här skulle man
kunna göra en
parkering.

Lorem Ipsum Dolor

Placera ut fler och
anpassade grillar och
bänkbord i området.

