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Inventerade webbplatser och skrivet material 

Inventerade webbplatser 
Det står mycket om Tungelsta trädgårdspark på 
kommunens hemsida. Ingenting på naturkartan.se, 
Tillgänglighetsdatabasen eller svetur.se. På 
fritidsnatet.se står inte om själva trädgårdsparken, 
men om torkladan i parken.  
 
Här står om Tungelstas historia, om hur parken 
vuxit fram och speglar historien. Här finns kartor 
att ladda ner över trädgårdsparken och en länk 
hemsidan för föreningen Folk och Trädgård i 
Tungelsta. På folkochtradgard.se står hur man hittar 
till trädgårdsparken. Det går att ladda ner en karta 
med GPS-koordinater. Det vore bra om denna 
information också fanns på kommunens hemsida.  
 
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. 
 
Komplettera kommunens sida om Tungelsta 
trädgårdspark med följande information: 
 Hur man tar sig till området.  
 Vilka upplevelser man kan förvänta sig. 
 Om att en tillgänglig toalett finns i parken när 

Torkladan är öppen, men att det i övrigt 
saknas toalett.  

 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 trädgårdsparken 
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 
Inget skrivet material (foldrar, 
informationsskrifter) hittas om Tungelsta 
trädgårdspark. Området är såpass litet att det 
förmodligen inte behövs. Alternativt att man gör en 
skrift om området att skriva ut tillsammans med 
kartan över parken.  

INFORMATION OM OMRÅDET 
 

 

haninge.se  fritidsnatet.se  naturkartan.se 
t-d.se   svetur.se 
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Det är skyltat in till Tungelsta trädgårspark från 
Södertäljevägen (bild 1). Ingen vägvisande 
skyltning finns in till parken, t.ex. från 
pendeltågsstationen.  
 
En informationsskylt finns vid ingången som 
vetter mot parkeringen vid Konsum (bild 2). 
Informationsskylten sitter på bra höjd, det är bra 
textstorlek och mängden text samt det som står är 
bra. Det finns en stor och tydlig karta över 
området.  
 
Det finns en informationsskylt om Bergströms 
perennbård som sitter gömd bakom växtlighet 
(bild 3). Klipp fram den eller flytta skylten till 
grusvägen. 
 
Informationsskyltarna in till trädgårdsrummen är 
bra utförda och sitter på bra höjd (bild 4).  
 
Inga fler skyltar bedöms behövas. 

Skyltningen i trädgårdsparken 

 
 

Bild 1: Skylt in till Tungelsta trädgårdspark 
från Södertäljevägen.  

Bild 2: Stor, tydlig informationsskylt om 
trädgårdsparken.  

Bild 4: Bra skyltning in till trädgårdsrummen  Bild 3: Skylt dold bakom växtlighet.  
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Vid inventeringstillfället var Jan Sandh med från föreningen 
Folk och trädgård i Tungelsta. Han berättade att området 
närmast Torkladan mest används av barn och ungdomar. 
Här finns en lekplats (bild 5). Området längst i norr används 
mest av den äldre generationen. Här strosar man, kikar på 
de två trädgårdsrummen, sitter och kontemplerar eller tar 
en medhavd fika.  
 
Mellan de två delarna rinner en bäck. Över den går två broar 
(bild 5). Broarna är ca 6 meter långa med en lutning på 6 
grader uppför och sedan nedför. Om lutningen är för brant 
går det bra att ta sig runt genom att åka ut på trottoaren som 
går längs med Södertäljevägen och in genom någon av de 
andra ingångarna till parken.  
 
Gångvägarna i parken breda, marken är plan och underlaget 
fint (bild 6). Vägarna i trädgårdsrummen är 1-1,05 m breda 
(bild 7).  
 
Det finns bra med antal bänkar i parken (se bild 8). De har 
bra höjd, men saknar armstöd. Sittytan kan vara ett problem 
för dem som har svårt att resa sig. Bänkarna är utformade så 
att personens ben kommer i en vinkel uppåt vilket gör det 
svårare att luta sig framåt vilket behövs för att lättare 
komma upp från bänken. Bredvid bänkarna finns soptunnor. 
Om soptunnorna ställs någon annan stans frigörs plats 
bredvid bänkarna för rullstolar. Det är särskilt viktigt i 
trädgårdsrummen där gångvägen är smal.  
 
Inga parkeringsplatser finns som hör till parken, men det 
finns en stor parkering vid pendeltågsstationen. Det finns 
belysning vid växthuset, men inte i resten av parken. Det 
finns viss belysning i bäcken. 

Själva trädgårdsparken 

 
 

Bild 5: Lekplats vid Torkladan och bro över 
bäcken.  

Bild 6: Breda fina gångvägar 
genom parken.  

Bild 7: Gångvägarna i trädgårdsrummen är smalare.  
Bild 8: Sittytan på bänken borde vara plan. Flytta 
soptunnan så en rullstol får plats bredvid bänken. 
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Lekplatsen 
En ny lekplats planeras i närheten av den befintliga (bild 9 och 10). 
Den befintliga lekplatsen kan enkelt göras mer tillgänglig för barn 
med t.ex. nedsatt rörelseförmåga.  
 
Det finns en skrift som tagits fram av Stockholms stad (2000): 
"Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholms stad". 
I den finns bra information om vad man kan tänka på när man 
anlägger en tillgänglig lekplats. 
 
Rastplatser 
Det finns tre bänkbord i parken. De är bra utförda vad gäller höjd och 
för personer som har svårt att lyfta på benen (bild 11). Men det finns 
ingen plats för rullstolar. Vid inventeringstillfället stod alla tre i 
området närmast Torkladan, men de är flyttbara. Kanske vore det bra 
att ett par bänkbord även finns i andra delen av parken för att 
förbättra för besökare som vill sitta ner och ta en fika. Om flera 
bänkbord köps in - se till att bordsskivan är förlängd på båda 
kortändarna så att rullstolar får plats. 
 
Övrigt, toaletter 
En toalett finns i Torkladan, men den är bara tillgänglig när här är 
öppet och någon från föreningen Folk och trädgård i Tungelsta är 
närvarande. 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. 

Lekplats, fikamöjligheter och övrigt 

 
 

Bild 9: Här planeras en ny lekplats. Befintlig 
lekplats vid Torkladan i bakgrunden.  

Bild 10: Den befintliga lekplatsen kan göras mer 
tillgänlig. 

Bild 11: Bra bänkbord, men bordsändarna 
borde vara förlängda så plats finns för rullstol. 



 

 

Naturen på lika villkor 

    

Här planeras en ny lekplats. 
Passa på att göra den så 
tillgänglig som möjligt.  

Gör den befintliga lekplatsen 
mer tillgänglig. 

Investera i minst en anpassad 
toalett i parken. 


