Tillgängligt för rullstolsburna
Gångväg mot entré: trottoar för fotgängare med jämn markyta med svag lutning (3,3 %).
Fastighetens dörr: automatiskt sidoskjutande dörrar med fritt utrymme framför, bakom och
innanför. Dörrens passagebredd minst 84 m.
Entrédörr: slagdörr som är sensorstyrd och öppnas inåt i butiken.
Inomhusmiljö: butiken i ett plan med en huvudkassa och receptkassor. Huvudkassans höjd
98 cm med avsats 70 cm, receptkassor är höj och sänkbara. Det finns tillgång till personlig
bemanning.

Tillgängligt för synskadade
Gångväg mot entré: trottoar för fotgängare med jämn markyta med svag lutning (3,3 %).
Betongpelare finns i gångstråket från stora parkeringen.
Fastighetens dörr: automatiskt sidoskjutande dörrar med avvikande färgkontrast och
kontrastmarkerade glasdörrar.
Entrédörr: sensorstyrd slagdörr som öppnas inåt i butiken. Vid utgång finns en särskild dörr
som öppnas mot entréhallen. Mellan dörrarna finns en flyttbar delare för att markera vad
som är in -och utgångsdörrar.
Inomhusmiljö: butik i ett plan med en huvudkassa och receptkassor. Det finns tillgång till
personlig bemanning och för turordningen manuella utrop. Sittplatser mittemot
receptkassor med sitthöjd 48 cm, vid vissa kassor 53 cm.

Tillgängligt för hörselskadade
Hörslinga finns vid en av receptkassa. Visuellt larm. Det finns tillgång till personlig
bemanning och för turordningen finns visuell skylt.

Tillgängligt för astmatiker och allergiker
Inomhusluft: fritt från allergiframkallande växter. Djurförbud, även mot service och
ledarhundar.

Handikapparkering
Det finns två skyltade handikapparkeringar högst 10 m från entrén. En plats framför
apoteket med en kortare avfasning till trottoaren och en plats på den större parkeringen
öster om fastigheten, placerad i sidolutning, som mest 6,5 %.

Kundtoaletter (dam, herr, handikapp) finns i fastighetens entréhall.

Kundtoalett






skylt med visuell och taktil skyltning
kontrasterande dörr och inredning
engreppsblandare
krok för kläder/ väskor
kan låses från insidan med en handrörelse

Handikappanpassad toalett











visuell skylt på dörren
kontrasterande dörr och inredning
yta 163 x 256 cm
dörrbredd minst 90 cm
toalettsitthöjd minst 46 cm
stödhandtag på båda sidor
engreppsblandare
låses från insidan med en handrörelse
fritt manöverutrymme 160x190 cm
fritt utrymme vid sidan om toalettstolen 55/35 cm

