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För oss på Quality Hotel Winn i Haninge är det viktigt att alla känner sig 
välkomna och väntade, därför har vi här listat de punkter där du som gäst kan 
se vad du kan förvänta dig hos oss. Det här är ett dokument som aldrig vilar 
utan hela tiden ska utvecklas och uppdateras.   
  
Parkering och entré 

1. Det finns 2 stycken handikapparkeringar, 3,5 meter breda vardera.   
2. Handikapparkering är tydligt märkt med rullstolssymbolen.  
3. Vägen mellan parkering och entré där rullstolar kan komma fram är tydligt upplyst. 
4. Vid huvudentré till hotellet och från parkering finns ramper vid höjdskillnader. 
5. Dörren till huvudentrén är minst 800 mm bred.   
6. Vid entrédörren finns ingen tröskel.    
7. Nattklockan är åtkomlig med rullstol, samt är försedd med skylt och belysning.  

(Max höjd 1200 mm)     
8. Entrédörren är automatisk.     
9. Kontrastmarkering i entré.  
10. Elektroniskt taktilt stråk som leder till reception samt, restaurang, hissar och 

toaletter. Ladda ner app innan ankomst och följ meddelanden som skickas till appen 
automatiskt. Appen heter ”TACTILE FLOORING BY MATTING” och finns för IOS. 
Det finns även en  QR kod för nerladdning och finns sist i detta dokumentet.
       
Reception 

11. Låg del i receptionen, anpassad för rullstolsburna gäster.   

12. 1 käpphållare är monterad i receptionen.    

13. Sittplatser och bord finns nära receptionen så att gäster kan sitta ner medan de 

väntar.   

14. Hörselförstärkare i receptionen finns, märkt med symbolen för hörselslinga. 

15. Vibrerande väckning/brandlarmsanordning finns till utlåning i receptionen. 

16. Avvikande färg på entrématta vid ingången.   

17. Tillgänglighetsambassadör som arbetar lokalt på hotellet. 
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Lobby      

18. Lättillgängligt eluttag för laddning av elrullstol finns, max höjd 1200 mm. 

19. Fri gångväg mellan reception och hiss (för rullstol).   

20. Sittplatser nära entré eller i lobby finns för väntande gäster (taxi & färdtjänst). 

21. Gästdator med åtkomst för rullstol finns. 

22. Sällskapsspel för gäster med synnedsättning finns (kortspel och brädspel). 

23. Rullator finns att låna under vistelse på hotellet. 

 

Hissar 

24. Automatiska dörröppnare i hissar.    
25. Hissknapp och knappanel i hissen är åtkomliga med rullstol.  
26. Hissknappar och hisspanel i hissar är märkta med punktskrift (Braille) och 

taktilknappar  i varje hiss och på varje våningsplan.   
27. Röstmeddelande för varje våning och hissens färdriktning.  
28. Hotellet har 3 hissar med minsta dörrbredd om 800 mm. 

      
Trappor 

29. Första och sista trappsteget är tydligt utmärkta med avvikande färger.  
30. Räcken på båda sidor om trappan finns. (om bredare än 1050 mm)  

31. Räcken uppe och nere på trappan finns 300 mm på var sida innan trappan börjar. 

   

Garderob 

32. Galgar och krokar i garderob går att nås med rullstol, max höjd 1200 mm. 

     

Korridorer 

33. Korridorer är minst 1300 mm breda.    

34. Övriga gångar inomhus är minst 800 mm breda.   

35. Dörrar till mötesrum är minst 800 mm breda.   
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Mötesrum 

36. Telefoner i mötesrum nås från rullstol.    
37. Klädhängare och krokar i mötesrum är nåbara från rullstol. (Max höjd 1200 mm) 
38. Portabel hörslinga finns för utlåning.    
39. Tydliga skyltar i lokaler med hörselslinga finns.   
40. I lokaler med hörslinga finns det 2 trådlösa mikrofoner; 1 headset och 1 

handmikrofon.   
41. Där scen eller podie finns är den tillgänglig för rullstol.   
42. Möjlighet för olika höga bord (podium) på scenen finns.   
43. Det finns inga dörrtrösklar in i konferenslokaler.   
44. Sittplatser i olika nivåer finns utanför konferensrummen.   
45. Ståbord i allmänna utrymmen finns i olika höjder. 
46. Namn på mötesrum i punktskrift (Braille) vid låset. 
47. Extra breda entrédörrar. 
48. En Time Timer finns för utlåning, en klocka som visuellt räknar ner tiden.  

    
Restaurangutrymmen  

49. Bufféernas höjd är 850-900 mm.     
50. Kaffekoppar och glas går att nå från rullstol.    
51. Sugrör finns framme på buffé.    
52. Låg del i baren där man kommer in med rullstol. 

53. QR koder på menyer för uppläsning av meny. 

      

Gästtoalett – Handikapptoalett 

54. Hänvisningsskylt som anger var handikapptoaletten är.   

55. Fri dörrbredd är minst 800 mm.     

56. Räcke på insidan av dörren, under dörrvredet, finns.   

57. Ingen tröskel eller upphöjning i golvet.    

58. Larm finns installerad.     

59. Spegel placerad i lämplig höjd.    
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60. Handfatets minimihöjd är 780 mm.    
61. Rullstolar kommer in under handfatet.    
62. Blandare med sensor finns.     
63. En tvålbehållare som är åtkomlig med rullstol.   
64. Handdukar/Handtork är åtkomliga med rullstol.   
65. Krok för ytterkläder/väska är åtkomlig med rullstol, max höjd 1200 mm.  
66. 1 krok för käpp finns.     
67. Fällbara armstöd finns.     
68. Toalettpappershållare monterad på armstödet.  

69. Skötbord placerad i lämplig höjd. 

70. Lås som kan hanteras med en hand.   

      

Hänvisningsskyltar 

71. Tydligt utmärkta i avvikande färger.    

72. Skyltar är uppsatta på en höjd av 1400-1600 mm. 

73. Siffror och bokstäver är upphöjda och finns även i punktskrift (Braille) när monterade 

på låg höjd. 

 

Logi – Handikapprum 

74. Ladduttag för mobiltelefon finns vid sängbordet.  

75. Automatisk dörröppnare.  

76. Skrivbordslampa med förstoringsglas finns i våra synrum. 

77. Fjärrkontroll med större knappar finns i våra synrum. 

78. Ledar- & servicehund bor fritt.     

79. Fjärrkontrollen till TV finns på sängbordet.    

80. Bäddens totalhöjd är 550 mm inkl bäddmadrass.   

81. Mobil lyft med lyftsele finns att boka på förfrågan.   

82. Minst 800 mm fri golvyta runt sängen på tre sidor finns.  
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83. Två titthål i dörr monterade; en på ordinarie höjd samt en på 1200 mm. Den nedre 

vinklad uppåt. 

84. Fri dörrbredd in till rummet är minst 800 mm.    

85. Garderob går att nås från rullstol.    

86. Kappstång, höjd 1200 mm.     

87. Garderobshylla är åtkomlig med rullstol. 

88. Strykjärn samt hårtork ligger på låg hylla, nåbara från rullstol. 

89. Strykbräda av bordsmodell, lätt att lyfta.    

90. All belysning är åtkomlig med rullstol.   

91. Skrivbord är tillgängligt med rullstol.    

92. Eluttag vid skrivbord nås från rullstol.   

93. 2 stycken 90 cm sängar som går att dra isär, benhöjd 23 cm 

94. Alla hörselrum har blixtljus kopplat till brandlarm  

95. Alla handikapprum har blixtljus kopplat till brandlarm.  

96. Höj- och sänkbar säng i ett rum finns att förhandsboka.  

97. Vid varje våningsplan finns en nödutgång till ”säker plats” där det finns en nödknapp 

samt nödtelefon. 

 

Logi – Badrum på handikapprum. 

98. Fri dörrbredd om minst 800 mm.    

99. Räcke på insidan av dörren under dörrvredet finns.   

100. Ingen tröskel eller upphöjning i golvet.    

101. Larm finns installerad.     

102. Handfatets minimihöjd är 780 mm.    

103. Utrymmet under handfatet har utrymme för en rullstol.   

104. Blandare med sensor finns.     

105. En tvålbehållare finns åtkomlig med rullstol.   

106. Handdukar är åtkomliga med rullstol.    
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107. Kapphängare/krok är åtkomlig med rullstol, höjd 1200 mm.  

108. Sminkspegel är nåbar från rullstol.    

109. Eluttag för rakapparat är nåbar från rullstol. 

        

Logi – Duschutrymme på handikapprum 

110. Är åtkomlig med rullstol.     

111. Termostatblandare finns.     

112. En duschcréme/shampobehållare, handikappanpassad, åtkomlig med rullstol  

finns.   

113. Hylla för t.ex. schampo på max höjd 1200 mm finns.   

114. Duschstol med rygg- och armstöd finns tillgänglig på förfrågan. 

115. Duschpall finns tillgänglig på förfrågan.    

116. Handdukar är åtkomliga med rullstol.    

117. Duschmunstycket är placerat längst ner när gästen anländer.  

118. Duschdraperi finns.   

       

Logi – Toalett på handikapprum 

119. Fällbara armstöd finns.    

120. Toalettpappershållare monterad på armstödet.   

121. Toalettstolshöjare finns på förfrågan.  
122. Larm finns installerad. 
123. Rullstolar kommer in under handfatet. 
124. Handfatets minimihöjd är 780 mm. 

 

Relaxavdelning/Bastu 

125. Automatisk dörröppnare 

126. Duschstol i duschutrymme. 

127. Handikappanpassad gästtoalett. 
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128. Säkerhetsskåp nåbara från rullstol. 

     

 
QR kod för att ladda ner app för IOS till elektroniskt taktilt stråk. 


