Åtgärdslistan
Rapport över tillgänglighet
Biografen Zita – Folkets Bio Stockholm
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Angöring, parkering
Åtgärdsförslag



Informera på webbplatsen om angörings och parkerings möjligheter.
Ändra rutiner för utplacering av reklam. Gatupratare får placeras vid de
möbleringsytor som finns mellan gångytan och körbanan.

Entréer
Åtgärdsförslag









Rampen är inte funktionell i dess nuvarande utformning. Flera alternativ till åtgärd
finns.
Den tunga dörren ska förses med dörröppningsautomatik, på både in och utsidan,
oavsett om rampen blir mobil eller permanent.
Rampen ska kontrastmarkera mot omgivande ytor vid nedersta och översta punkten.
Trappsteget utanför entrédörren ska kontrastmarkeras vid kanten med minst 40 %
ljushetsskillnad enligt NCS (minst 100mm markering).
Glasmarkeringarna bör förstärkas med ej genomsynlig bakgrund.
Rökning strax utanför huvudentrén ska förbjudas, alternativt ska rökplatsen flyttas
minst 10 meter från entrépartiet.
Tydlig anvisning om var den tillgängliga entrén finns ska placeras både i huvudentrén
och vid den alternativa entrén.
Ringklocka i den alternativa entrén ska flyttas till den yttre kanten av nischen, så att
den kan användas även om man använder rullstol.

Allmänt om lokaler
Åtgärdsförslag






Tydliga rutiner för hantering av servicehundars vistelse i lokalerna behövs. Ett
rum/utrymme där hundar(pälsdjur) får vistas ska väljas och ledsagarservice ska
erbjudas vid behov. Städrutiner ska omfatta regelbunden våtstädning.
Visuellt brandlarm bör installeras i alla delar.
Belysningen ska generellt förstärkas i förflyttningsvägar.
Rökning ska förbjudas inom entrépartiet.
Takskyltar bör hänvisa till toaletter, hiss och entré/utgång.

Förflyttningsvägar
Åtgärdsförslag



Tröskeln i passagen mellan den alternativa entrén och hisshallen/trapphuset ska
avfasas.
Hissen ska förses med dörröppningsautomatik med tillräcklig lång öppningstid (25
sekunder), som tillåter backning ur hissen.
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Anropningsknappen och dörröppningsmanöverdon ska omplaceras till tillräckligt
avstånd (minst 0,7 meter) från närmaste hinder (trappsteg och dörrbladets svepyta).
Användningsinformation ska kompletteras med punktskrift.
Bordet på övre plan ska tas bort.
Trappstegen ska markeras vid nedersta och översta trappsteg i varje trapplopp.

Ledstång bör bytas ut vid upprustningstillfälle mot mer greppvänlig variant som löper
förbi nedersta och översta trappstegen med 0,30 meter.

Biosalonger
Biosalong 1
Åtgärdsförslag






Skyltar ska kompletteras med läsbar taktil variant.
Markering av lutningens början och slut ska vara minst 100 mm bred och uppnå
minst 40 % ljushetskontrast mot omgivande ytor.
Vid närmaste upprustningstillfälle ska minst 40 % ljushetskontrast enligt NCS skala
uppnås vid markering av ingångar, både på utsidan och på insidan.
Det ska finnas rutiner för placering av lösa föremål i förflyttningsvägar. Det ska alltid
finnas tillräckligt utrymme för manövrering (1,5 x 1,5 meter för en manuell rullstol),
samt tillräckligt passageutrymme )
Installera visuellt brandlarm i salongen.

Biosalong 2 med förflytningsväg
Åtgärdsförslag









Lutningar i korridorens golvyta bör markeras vid början och slut.
Belysningen ska förstärkas.
De utstickande delarna bör kontrastmarkeras.
Kontraster mellan dörrkarm/dörrblad och omgivande ytor ska förstärkas till minst
40%.
Kontrastmarkering ska ökas vid översta och nedersta trappstegen.
Övrig belysning bör förstärkas. Bruset från ventilationen bör åtgärdas.
Skylten ska kompletteras med standardskylt med tydlig text kompletterad med relief
och punktskrift.
Installerad hörselslinga ska aviseras tydligt vid ingången.
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Biosalong 3
Åtgärdsförslag








Belysningen ska förstärkas.
Kontraster mellan dörrkarm/dörrblad och omgivande ytor ska förstärkas
till minst 40 %.
Kontrastmarkering ska ökas vid översta och nedersta trappstegen.
Den korta rampen ska tas bort och trappsteget ska tydligt kontrastmarkeras.
Övrig belysning bör förstärkas. Bruset från ventilationen bör åtgärdas.
Skylten ska kompletteras med standardskylt med tydlig text kompletterad med relief
och punktskrift.
Installerad hörselslinga ska aviseras tydligt vid ingången.

RWC och övriga toaletter
Åtgärdsförslag


Hygien‐ och städartiklar som används i toalettrummen ska vara parfymfria.
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Tag bort hindren från det fria utrymmet bredvid toalettstolen.
Handfatet i RWC ska sänkas till 0,8 meter över golvet, alternativt kan ett höj‐ och
sänkbart handfat installeras.
Draghandtaget vid RWC dörrens innersida bör höjas så att det sitter med underkant
0,8 meter över golvet.
Päron kontakt från nödlarmet i RWC ska fästas på armstödet intill.
RWCrummets färgsättning bör ändras så att överskådlighet garanteras, dvs.
inredningen kontrasterar bra mot bakgrunden och helhetsintrycket blir lugnare,
vilket bör ändras vid upprustningstillfälle.
Skyltar bör bytas mot standardskyltar med piktogram och punktskrift, placerade i
ögonhöjd bredvid dörrens handtagssida.

Hemsida, information om tillgänglighet
http://www.zita.se/om‐zita/tillgaenglighet
Åtgärdsförslag









Beskriv angöring och rutiner för användning av den alternativa entrén.
Information om hissen ska kompletteras med mått och beskrivning av
öppningsmöjligheter.
Informera om att rullstolsplatser i salongerna finns på första raden. Ange
manövreringsmöjligheter. Observera att man inte får placera rullstolar så att de
blockerar utrymningsvägar!
Ange att det är tillåtet att röka utanför entrén, alternativt ta bort askkoppen från
entrén och sätt upp rökförbud ‐dekal.
Ange nivåskillnader i förflyttningsvägar mot biosalongerna.
Beskriv RWC med mått m.m. enligt rapporten. Komplettera gärna med bild (foto).
Beskriv placering av ledstänger (på vilken sida dessa finns).
Begreppsanvändning ska följa Socialstyrelsens anvisningar enligt
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio
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