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Inventerade webbplatser och skrivet material 

Inventerade webbplatser 
Det finns bra med information om Slätmossens 
naturpark på kommunens hemsida. Här står om 
vilka djur och växter man kan träffa på, om 
historiken i området och varför parken anlades och 
om dammarnas funktion. Här finns kartor att ladda 
ner över trädgårdsparken och ett informationsblad 
hur dagvattenreningen går till.  Det finns därutöver 
en pdf-fil med mer information om områdets 
historik.  
 
Information om Slätmossens naturpark finns också 
på naturkartan.se och Svetur. På dessa sidor står 
det dessutom hur man tar sig dit med buss. 
 
Ingen information i Tillgänglighetsdatabasen eller 
på fritidsnatet.se.  
 
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. 
 
Komplettera kommunens sida om Slätmossens 
naturpark med följande information: 
 Hur man tar sig till området.  
 Vilka upplevelser man kan förvänta sig. 
 Om att en tillgänglig toalett finns eller saknas.  
 Hur marken ser ut i parken. Om det finns 

hinder i form av branta lutningar eller trånga 
passager. 

 GPSadress till området. 
 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. Kommunens webbportal ger inte den 
informationen.  
 
Det går att få informationen om naturparken 
uppläst för sig. Men det finns ingen översättning till 
teckenspråk. Informera gärna att webbsidan går att 
förstora.  
 
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 ett informationsblad "Följ vattnets väg" 
om dagvattenreningen i parken som inkluderar en 
karta. Det är samma information i bladet som på 
den skylt som finns uppsatt i naturparken. Den går 
att ladda ner från kommunens hemsida. På 
kommunens hemsida finns även en historisk skrift 
om torvbrytningen i området. 
 
 
 

INFORMATION OM OMRÅDET 
 

 

haninge.se  fritidsnatet.se  naturkartan.se 
t-d.se   svetur.se 
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Det är bra skyltat till Slätmossens naturpark. En skylt 
finns redan på Nynäshamnsvägen (bild 1) och nästa 
skylt kommer strax intill parken. Det vore bra att 
skylta även på gång- och cykelvägen.  
 
Vid entrén till parken finns en stor informationsskylt. 
Den sitter på bra höjd med tanke på dess storlek och 
textens storlek (bild 2). Mängden text samt det som 
står är bra. Det finns en stor och tydlig karta över 
området.  
 
Det saknas vägvisande skyltar från parkeringsplatsen 
och även i själva området. Det behövs för personer 
som har nedsatt orienteringsförmåga. Bra exempel på 
skyltar finns vid Skutans fågeltorn (bild 3). De har 
även symboler på sig. Se även bra exempel i bild 4. 
 
Om kommunen vill knyta ihop områdena Slätmossens 
naturpark - Kvarnbäckens naturområde - Jordbro 
gravfält vore det bra att även skylta till områdena på 
gång- och cykelvägen som går längs med parkens 
sydvästra ände. 

Skyltningen till och i naturparken 

 
 

Bild 1: Skylt in till Slätmossens naturpark från 
Nynäshamnsvägen.  

Bild 2: Stor, tydlig informationsskylt om 
naturparken.  

Bild 4: Vägvisande skyltar med symboler. 
Foto: Mai Almén.  

Bild 3: Vägvisande skyltar med symboler vid 
Skutans gård. 
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Det finns en parkering vid Vallavägen (bild 5). Den är 
asfalterad och plan. Det finns en anpassad parkering. 
Den är 3,5 m bred vilket bör räcka då det finns gott om 
plats bredvid som man kan använda vid i och urstigning. 
Ingen lutning på parkeringsplatsen.  
 
Från parkeringen är det ca 150 m in till entrén till 
naturparken. Vägen är bred och fin med bra underlag 
(bild 6). Vid entrén finns ett fint däck där man kan sitta 
och kika ut över en vattenspegel (bild 7).  
 
Underlaget på gångvägarna genom naturparken är breda 
och fina. Det finns tre broar som också är breda och fina 
och dessutom saknar lutning (bild 8). 
 
Det finns ingen belysning i parken. Belysning ökar både 
tillgängligheten och trygghetskänslan.  

Parkeringen och själva naturparken 

 
 

Bild 5: Parkering vid Vallavägen.  

Bild 6: Väg mellan parkering och entrén in 
till naturparken.   

Bild 7: Däck med utsikt över vattenspegel. Bild 8: Bro över vatten i parken. 
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Bänkar och bänkbord 
Det finns bra med antal bänkar i parken (se bild 9). De har bra höjd 
och har både rygg- och armstöd. De står bra placerade vid sidan om 
gångvägen. Marken framför bänkarna har varit hårdgjorda, men gräs 
har vuxit in. Åtgärda det. Se också till att det finns hårdgjord yta i 
närheten av bänkarna för rullstolar. 
 
Det finns också flera bänkbord i parken. De flesta står otillgängligt 
till (bild 10). Bänkborden är inte anpassade för personer med 
nedsatt rörlighet. Investera gärna anpassade bänkbord och ställ dem 
närmare stigen eller gör en hårdgjord gångväg in till dem. 
Bänkborden som finns på Maxingeslingan är bra utförda (bild 11). 
Där finns plats för rullstolar på ena långsidan av bordet då bänk 
saknas. Bänkarna bör dock utrustas med arm- och ryggstöd.  
 

 
Övrigt, toaletter 
Toalett saknas i parken. Det vore bra att investera i minst en 
anpassad toalett. Utformning av anpassade toaletter: 
 Om det inte finns el är det viktigt med ljusinsläpp utan insyn.  
 Dörren ska vara lätt att öppna, stänga och låsa. På insidan bör 

finnas ett draghandtag 0,8 m över golv.  
 Den fria dörrpassagen bör vara 0,9 m bred.  
 Vändyta på 2m i diameter bör finnas utanför och innanför 
 Toalettens golvyta 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.  
 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. 

Möjligheter att fika, vila och övrigt 

 
 

Bild 11: Bra bänkbord, men bänkarna bör 
ha arm- och ryggstöd. 

Bild 9: Fixa till marken framför bänkarna. 

Bild 10: Otillgängliga och icke anpassade 
bänkbord. 



 

 

Naturen på lika villkor 
    

Investera i minst en anpassad 
toalett i parken. 

Investera i anpassade 
bänkbord. 

Belysning behövs för ökad 
tillgänglighet och säkerhetskänsla.  

Förbättra skyltningen i 
parken. 


