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

fritidsnatet.se
svetur.se

Det finns information om Skutans fågeltorn på
haninge.se, fritidsnatet.se, naturkartan.se, svetur.se
men inte i Tillgänglighetsdatabasen. Det står kort
om området på alla hemsidor och även hur man tar
sig dit. Informationen är något för kortfattad
förutom på svetur.se/haninge som har bra med
information. Komplettera gärna informationen med
en bra karta och med flera bilder över området.
På hemsidan som hör till Naturskyddsföreningens
lokala krets i Haninge finns också information och
fina bilder över området.
Allmänt för hemsidor
Väl utformad information 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)

naturkartan.se

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.
Skrivet material
Det finns information om Skutan/Högstaskogen i
skriften "Vägvisare till naturen i Haninge". Här står
även att fågeltornet är anpassat för personer med
nedsatt rörelseförmåga. Det informeras även om att
det inte finns några anordningar för friluftslivet. Det
är en kort och bra text om området. Den borde även
finnas på de andra hemsidorna.
Komplettera med en bättre karta över området.
Kartan över Maxingeslingan är ett gott exempel.
Skrivet material bör även översättas till punktskrift
och teckenspråk. Lägg in en QR-kod som länkar till
ett klipp där informationen översätts.
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Hur ser området ut?
Busshållplatsen för buss 839 finns på Dalarövägen precis vid infarten till
Skutans gård. Från busshållplatsen är det ca 300 meter till gården.
Vägens underlag är fint, det lutar på sina ställen ca 3-4 grader.
För att komma till stigen som leder ut till fågeltornet måste man gå över
Skutans gård som är lite kuperad. Det lutar uppåt ca 4-5 grader från
vägen och sedan lutar det nedåt 2-3 grader mot stigen.

Bild 1: Parkeringen mot vägen till
fågeltornet. Här lutar det 2-3 grader ner
mot skogen.

Bild 2: Röj bort slyet framför skyltarna.

På parkeringen finns platser avsatta för personer med rörelsenedsättning. Flera platser ligger bredvid varandra och delar en parkeringsskylt viket gör det oklart vilka de är (bild 1). Markera även varje
parkering för sig. Parkeringsplatsen lutar 2-3 grader i sidled. Underlaget
behöver fixas till då grus har spolats ner och gör det löst.
Efter parkeringsplatsen finns skyltar mot fågeltornet och naturstigen. De
är mycket bra utförda med riktnings- och avståndsangivelser och
symboler. De står lite gömt bakom sly som är lätt att röja bort (bild 2).
Stigen mot fågeltornet är bred och underlaget fint (bild 3). Inga åtgärder
behövs. Inga speciella lutningar.
Efter ca 250 m kommer man fram till en rastplats med vindskydd och
grillplats (bild 4 och 5). Det finns bänkar och bord, men vid
inventeringstillfället stod de inne i vindskyddet oåtkomliga för personer i
rullstol. Bordet är fristående och kan användas av personer i rullstol om
inte bänkarna står i vägen. Det finns en grill som sett bättre dagar. Om
kommunen väljer att anlägga en ny, tänk på följande:


Området runt eldstaden bör vara fri så att personer i rullstol
kommer fram. Underlaget ska vara jämt och fast. Det ska finnas en
vändyta för rullstolar som har en diameter på två meter.
Utformningen av själva eldstaden bör vara sådan att det går att
komma nära även om man sitter i rullstol. Helst ska eldstaden
smalna av mot foten så det blir lättare att komma intill. Grillgallret
bör då ha en höjd på 0,7 m över mark. Om eldstaden inte smalnar av
mot foten bör gallret ha en höjd på 0,5 m över mark (se ex på sid 6).

Bild 3: Vägen till fågeltornet
är bred, jämn och fin.

Bild 4 och 5: Rastplats med vindskydd och grillplats.
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Hur ser området ut?
Det finns en lutande skylt vid rastplatsen som berättar om
områdets historia och natur (bild 6). Skylten mäter 85 cm över
mark, den är något för hög. Lutande skyltar bör vara 70 cm höga för
att en person som sitter i rullstol ska kunna läsa det som står.
Texten är till största delen bra, men några komplicerade uttryck
finns som "övertorvade" och "dämdes". Det hade varit bra med en
karta över området.

Bild 6: Lutande skylt som är 15 cm för hög.

Intill fågeltornet finns en skylt om de fåglar som kan synas i
området (bild 7). Skylten sitter otillgängligt till, det går inte att
komma nära den om man sitter i rullstol. Den sitter på bra höjd,
men texten är för liten. Texten om varje fågel är mycket detaljrik
och borde kortas ner.
Upp till själva fågeltornet går en ramp. Första delen är 14 m lång,
1,2 m bred och lutar 4 grader (bild 8). Därefter kommer ett vilplan
som har gott om plats för möten och tillfälle att vända med rullstol
(bild 9). Nästa del av rampen är 7,2 m lång, 1,2 m bred och lutar 4
grader. Avsatsen man kommer upp till mäter 5*5 meter. Här finns
en bänk som är 52 cm hög (bild 10).
För att förbättra tillgängligheten bör rampen inte luta mer än 2
grader vilket man kan uppnå genom att förlänga den. Kontrollera
också om man behöver anlägga ytterligare ett vilplan. Vilplan
behövs efter högst 0,5 m höjdskillnad. Måla kontrastmarkeringar
vid rampens början, vid vilplanets början och slut samt vid slutet på
rampens sluttning.

Bild 7: Skylt om fåglar som sitter otillgängligt. För mycket och för liten text.

Bild 8: Förläng rampen upp till
fågeltornet för att minska lutningen.

På möte med kommunen kom det fram att det går en eller flera
stigar till Skutans gård från Brandbergen. De har varit omtyckta och
frekventerade både av skolor och av dem som bor i området. Men
idag verkar de användas mindre av skolklasser. Det kom även fram
att de är något överväxta. Om detta åtgärdas kanske användandet
ökar igen.

Bild 9 och 10: Vilplan och första plattformen på fågeltornet
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UTFORMNING AV SERVICE

Det finns en toalett på Skutans gård som går att
använda när gården är öppen för besökare. Det vore
bra med ett dass som går att använda även när ingen
är på gården.
Anpassat dass (bild 11)
 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 11: Tillgängligt dass naturreservatet Rotsidan.
Foto: Erika Hedhammar.
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Parkeringsplatsens
underlag behöver fixas
till. Markera de
anpassade parkeringarna
var för sig, t.ex. i
staketet.

Rastplats, anlägg en anpassad
grillplats här och uppdatera
informationsskyltarna.

Fågeltornet, några
småjusteringar
gör den mer
tillgänglig.

Anpassad grillplats , Vedyxa-skogen,
Uppsala. Foto: Magnus Mattisson

