
  

POPKOLLOS CHECKLISTA FÖR PoP KoLLO 
TILLGÄNGLIGHET I LOKALER 
GÄLLANDE (lokal): Nybygget [edt FYLLD AV (namn & datum): (tell LU (att) 

  

      

  

    

  

OVERGRIPANDE TILLGANGLIGHET JA NEJ TILLGANGLIGHET VID NEDSATT SYN/HORSEL JA NEJ 
° Orienteringstavila Over lokalen finns vid entrén ........... ee O HH « Kontrastmarkeringar finns vid trappor och trösklar som 
2 Möjlighet att inreda ett tyst, avskilt rum fdr vila finns .......... A Oo Gf HOGS GN 2,5: sopsaneresnssnvese esse sve ONS O BR 
Om ja - detta rum kan anvandas: _4)'Un0 e Kontrastmarkeringar finns vid glasytor som kan misstas x 

© DUSCHOL FINNS oo cccecccecceescceceeseeeeceessseeeesesssseeeeees Exeaneaes I oO FOr GPPNINGOT FINNS ......eececceeseccesssceceesececeseccesecesseecesseeceneeees oO mw 

Om ja: _____ stycken varav — — är enskilda. | på Va qe UM » Hissen har knappar med punktskrift/siffror i relief ................ OO oO 

Enskilda omklädningsrum FINNS ooo... eeeeececeeeeeeeeeeesseeeeeeeeeees (tm oO ° Hissen har vaningsangivelser i talfOrm oo... eee cece eeeeeeeeee O ‘et 

° Nddlarmet i hissen går både att se OCh hÖrG ..................... Oo Ad 
FYSISK TILLGÄNGLIGHET i ; ¢ Dimmer/annan mdjlighet att reglera belysning finns ......... oxo 
° Ramp till entréddérren finns ...............M0UMO2a.... U L saswezesuceeays KH oO e Fungerande fasta horselslingor kopplade till mikrofon/ 

« Automatisk dörröppnare till onirédörren finns cee N Oo A nae xO UCUTUSTNING FINNS mosseereerrereerrerrerrrrerrernrerrerrerrrrnrernerrerrrrrrrnernrnnn oO ud 

» Möjlighet för alla att komma upp på scenen finns anette HH oO Om ja: i dessa rum: J 

° Tillganglighetsanpassad parkering FINNS «02.0... eeeeeeeeeeee eee M oO 

Om ja: placerad___ m fran entrén. TILLGANGLIGHET VID ALLERGIER 

e Vdgen fram till entrén är tillgänglig (trappor och andra Férbud mot rdkning raider i IOKOIErN oo... eececeeseeseeseeseeeeees El oO 

hinder Gr 6verbyggda, marken ar fast, Jämn välbelyst « Lokalerna är frid från MÖGEL sisssessrersrrsrsrerrsrsenrsrerersesrrrerenerrnrn rn HM OO 

och utan skarp lutning, ej risk för halka) .. Iben. hacké. Oxo »« Förbud mot att äta nötter råder i lokalerna ....... eee eee OO ee 
« Ledstång på båda sidor av alla trappor finns Oo Oo ° Oo HM 
« Passagebredd i dörrar och gångar är 84 cm eller mer ...... nd OO o O ra 
° Svaréppnade eer har dgroppnare, beceseeseceseeeseeseguseeseenees M Oo o "Oy oO 
© Hiss finns .......dall.... AMMA’ NOMA (Abn... fe. MIU. UM Oo ° Oo mk 
e Hiss med plats för rullstol finns [minst 1,1 x 2,1m golvyta, »« Lokalerna rengörs regelbuNnCet o.oo... ee eccsceesecesecesseesseeeneeees HM Oo 

Frith UTPYMIME FFOMPOM) oo... ee eeeeeeeceeeeeesceescececeeeseeeseeeeaceeeeesees ns Oo Hur ofta? Ave ol 
° Tillganglighetsanpassad toalett finns (larm, upphöjd sits e Rengdringsmedel som anvands i lokalerna Gr inte 

och uppfällbart GrMSfÖCG) oo... cee eeeseeeeeseeeeseeeeeeneeeeeeeeeneeeeees B oa allergiframkallän Ce mossssssessersersrrrsorerrrrnrrnresrrrrnrrnrerrerresrrrn nen rr nn nn a oO 

2 Toalett anpassad för eldriven rullstol finns (minst 2,2 x 2,2m © Tvdl som anvands i lokalerna Gr oparfymerad ................... BH OO 

golvyta, 90 cm utrymme samt armstöd på bägge sidor av 2 Duntäcken och dunkuddar finns inte i lokalerna ................ Oo HM 

1OOIettstOleN) oesesseesrassrsrresersrresrrsrrrn ren srsn rens rens en nerna ennen enn ennen nn Bo oO 

 


