Skema - TiLGÆNGELIGHEDSINFORMATION – for alle handicapgrupper.

Parkering, generelt
Antal handicap-parkeringspladser: 3
Antal P-pladser i alt: 30
Kommentar: P-pladser ikke markerede
Parkeringspladser forbeholdt Kommunen: 0
Handicap-parkering, mærkning og skiltning
Handicapparkering skiltet: Hjemmelavet skilt
Handicapparkeringsplads markeret på underlaget: 0
Parkering, belægning
Belægning på parkeringsplads: Grus
Belægningstype på handicapparkeringspladsen: Grus
Parkeringspladser, størrelse
Bredde på handicapparkering/parkeringsplads: Ikke afgrænset
Antal pladser til kassevogne: Ikke afgrænset
Kommentar:.
Afstand fra parkering til indgang
Afstand fra handicapparkering/parkeringsplads til indgang: 30-50 m
Afstand fra holdeplads til indgang: Man må gerne køre ind i gården og sætte personer af.
Belægning på ude arealer frem til indgang
Belægningstype på ude arealer frem til indgang: Fliser
Kommentar:
Passage på ude arealer frem til indgang
Passagebredde på ude arealer frem til hovedindgang: 4-5 m
Kommentar:
Niveauforskelle frem til indgang
Vejen frem til indgang er niveau fri: 2 trin til indgangsdør. Lift til indgangsdør.
Adskillelse af trafikanter
Frem til hovedindgang er gangarealer adskilt fra anden trafik: Nej
Adgang og niveauforskelle ved indgang
Fri gangbredde ved indgang
Adgangen gennem indgang er uden niveauspring: ja – men der er en lille 2 cm tætningskant i bunden
Evt. kommentar
Højden af trin på trappen: 17
Der er lift
cm
Højde dørtrin: 2 cm
Dørtrin er markeret: Metalplade
Kommentar:

Passage gennem døre, m.v. ved indgang
Passagebredde gennem
indgangsdøre:

Enkelt dør: 60 cm. Dobbeltdør: 110 mm

Betjening af døre, dørtelefon, håndtag m.v.
Højde af dørklokke: Ingen
dørklokke
Dørtelefon er udstyret med visuelt signal: Ingen dørtelefon
Dørtelefon er udstyret med visuelt signal for forbindelse: Ingen
Træk- og trykkraft indgangsdør
Dørgreb og håndtag:
Dørhåndtag
Kommentar:
Belysning og markering ved indgang
Belysning ved indgangsdøre, reception, foyer m.v.: Udelys m/sensor. Kontakt inden for døren
Indgang er markeret med skilt og belægningsskift Ikke aktuelt: Skilt ved indgangsdør
Glasparti markeret med vandret markering: Ikke aktuelt
Passage frem til skranke
Fri passagebredde frem til skranke : Ingen skranke
Skranke i reception
Skrankehøjde ved café: 90 cm
Mindste længde af friplads foran skranke
Skrankebelysning: Ja
Teleslynge ved skranke: Nej
Kommentar: Det giver ingen
mening her
Automater og telefoner i reception
Betalingsautomat, betjeningshøjde: 90 cm
Kommentar:
Elevator
Der er niveau fri adgang til elevator: Ja
Dybde af frit manøvre areal :
145 cm
Elevator døren er automatisk.: ja, ved tryk
Elevatordøråbningens bredde:
79 cm
Elevatorstolens bredde: Ingen
Elevatorstolens dybde: Ingen
Etageknapperne, laveste: 90 cm
Etageknapperne, højeste: 90 cm
Antal håndlister i elevator: 1
Knapper understøtter orientering vedr. følesansen: Ja
Anvendes easy - touch knapper:

Nej
Åbning af elevator døre annonceres med lyd: Nej
Etager angives med syntetisk tale: Nej
Lyssignal der viser at nød alarm er aktiveret
Kommentar:
Passage, andre døre end indgangsdør
Smalleste passagebredde på døre i bygningen: 61 cm
Træk- og trykkraft for den
tungeste indvendige dør:
Automatiske døre i bygning
Højde på trykknap til automatiske døre: Nej
Kommentar:
Passage, indvendige gange og ramper
Smalleste passagebredde på gange i bygningen: 90 cm
Kommentar:
Trapper og ramper i bygninger
Markering på trappe: Nej
Følgende flader på trin er
markeret:
Alternativ til trappe (f.eks. rampe, elevator, trappelift): 1 stk. udvendig rampe + 1 stk. elevatorlift fra stuen til
1. sal i fyrmesterboligen
Kommentar:
Belysning i bygninger
Afstand mellem lyskilder:
Indretning af toilet
Indgangsrepos ved toilet:
Bredde på dør til toilet: 80 cm
Højden af dørtrin til toilet: 0
Længde af vendeareal på toilet: 150 cm
Bredde på friplads på den ene side af toiletkummen.: 80 cm
Fripladsen ved toilettet er placeret: Til højre
Afstand fra toiletforkant til bagvæg: 75 cm
Toilethøjde: 50 cm
Betjening af udskyl til toilettet: Trykknap på toppen af cisternen
Arm støtters placering ved
Højre side:
ja
venstre side:
toilet:
Let betjent armatur: Ja
Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettet: Nej
Højde på håndvask: 85 cm

ja

Friplads under håndvask: 35 cm
Højden på sæbedispenser: 85
cm
Afstand til sæbedispenser: I umiddelbar nærhed af håndvasken
Indvendig lås er let betjent: Ja
Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefra: Ja
Højden på underkanten af spejl: 94 cm
Ventilationsanlæg på toilet: Ja
Overflader kan aftørres og rengøre. Ja og bliver det
Blændfrit belyst spejl, man kan komme tæt på: Nej
Kommentar:
Førerhund - Servicehunde
Tilladt at medbringe førerhund/Service hund: Ja
Indeklima (ventilation, rygning og dyr)
Mekanisk udsugning: Ja
Dyre fri områder er skiltet: Ja
Skiltning
Orienteringskiltning til faciliteter som elevator, toilet og nød udgang : Ja
Informationsskilte er:
Service
Personlig betjening og service:
Ja
Afstand til offentlig transport: 2 km - i perioder
Hjemmesiders tilgængelighed
Hjemmesiden er testet for tilgængelighed: Nej
Oplæsning af hjemmeside: Nej

