Hej!
Det här är en berättelse om när
projektet
Funktek
samverkade
med
Jubileumsparken och Älvstranden utveckling
inom förstudien ”Bada mitt i stan” och
utvecklingen av projektet Badkultur.
Vill du veta mer om vad som hände
och vad vi kom fram till?
Häng med!

	
  

VAD INNEHÅLLER DEN HÄR RAPPORTEN?
VAD ÄR FUNKTEK DÅ?

S. 3

VARFÖR BÖRJADE FUNKTEK SAMVERKA MED JUBIILEUMSPARKEN OM
BADMILJÖER och FÖRSTUDIEN ”BADA MITT I STAN”?
S. 4
MEN, HUR GJORDE VI DÅ?

S. 5

VILKA VAR VI SOM GJORDE DET?

S. 6

MEN, VÄNTA LITE NU: VARFÖR TESTA BADPLATSER MITT I VINTERN? S. 7
VAD ÄR TILLGÄNGLIGHET KOPPLAT TILL PLATS?
FYND OCH FÖRSLAG

S. 8
s. 8-35

VISION, INSPIRATION OCH ALLMÄN REFLEKTION
s. 36-39
• ATT INSPIRERAS AV NATUREN – UPPLEVA MED FLER SINNEN
• INSPIRERANDE PLATSER
• AKTIVITETER OCH PROGRAM
VAD KOM VI FRAM TILL? –
NÅGRA KONKLUDERANDE TANKAR OCH RÅD
TACK FRÅN OSS

s. 40-42

s. 43

BILAGA 1 FRÅGELISTA

s. 44-46

BILAGA 2 BRA ATT VETA INFÖR EN AKTIVITET

s. 47-49

BILAGA 3 BRA ATT TÄNKA VID EN AKTIVITET

s. 50

	
  

2	
  

VAD ÄR FUNKTEK DÅ?
Funktek är ett projekt som handlar om att alla ska kunna gå på och uppleva
museum och delta i livet i staden. Alla har lika stor rätt att delta i och skapa
kulturen! Men många museer och stadsmiljöer dras med otillgängligheter på
olika sätt. Det kan röra sig om fysiska hinder i form av trappor eller dåligt
placerade eller dåligt fungerande hissar. Men också andra hinder så som
svårlästa texter, ingen kommunikation annat än i text (det berättas inte
med hjälp av ljud, känsel eller teckenspråk) och bristande samsyn eller
medvetenhet kring hur en bemöter alla människor lika oberoende av
funktionsvariation.
Vår utgångspunkt är att det är staden, institutionerna och museerna som har
funktionshinder. Inte människorna som lever i den eller använder sig av den
och dess faciliteter.
Det är hur en bygger, planerar och kommunicerar som riskerar att
utestänga.
Felet sitter inte i människorna.
Människorna är dock en stor del av lösningen!
Funkteks mål att utvärdera och förbättra tillgängligheten på Göteborg
stadsmuseum och att lärdomarna kan få spridning runt om i Göteborgs stad.
Därför anställer Funktek personer med olika funktionsvariationer.
Genom att göra olika workshops tillsammans vill vi få nya kunskaper.
Vi vill att dessa kunskaper ska förändra sättet vi planerar, bygger och
genomför stadsvandringar, utställningar och stadsmiljöer på.
Så att framtidens museer och städer blir mer tillgängliga för fler människor.
Vi vill inte skapa fler särlösningar, vi vill skapa lösningar.
Så att fler kan delta på lika villkor.
Vi kallar det att jobba som Funktek–pilot.
Nu börjar vi… och gör det bättre tillsammans!

Funktek är ett treårigt Arvsfondsprojekt. Parterna är Göteborgs
Stadsmuseum, Utopia, Interactive Institute, Riksutställningar, Changemaker
AB och Mistra Urban Futures. Projektet knyter ihop säcken och avslutas
våren 2017.
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VARFÖR BÖRJADE FUNKTEK SAMVERKA MED JUBIILEUMSPARKEN OM
BADMILJÖER och FÖRSTUDIEN ”BADA MITT I STAN”?
I Funktek hade vi lärt oss mycket matnyttigt och viktigt under åren på
museet. Funkteks testande och utvärderingar av Göteborgs stadsmuseums
stadsvandringar tog projektet ut i stadsrummet. Många otillgängligheter
kunde vi lösa och råda bot på genom bättre förberedelser och planering av
aktiviteterna, inköp av bättre ljudutrustning och mindre grupper. Annat
löstes genom fortbildning inom till exempel syntolkning och normkritiskt
bemötande. Många otillgängligheter i stadsrummet kvarstod dock och
tycktes vara utom vår påverkan. Vi började fundera på hur en egentligen
påverkar stadsplaneringen? Innan allt är byggt och bestämt? Från arbetet
med museets utställningar och stadsvandringar hade vi fått med oss att det
är viktigt att komma in tidigt i planeringsprocessen för att kunna få med
tillgänglighet, dialog och inkludering på agendan redan från början. Säkert
gällde detta även för när en planerade städer tänkte vi. Tänk om vi kunde få
testa att använda vår metod i även stadsplaneringssammanhang!
Vi hörde talas om Jubileumsparken som en plats att inspireras av inom
stadsutveckling och stadsplanering – att det var en testplats med
prototyper, som ett labb, en plantskola för idéer och förändring. En plats
där en ville prata och arbeta medskapande med hela stan för att på sikt
kunna bygga ett Frihamnen för alla. Det berättades att Jubileumsparken var
en plats som en hade byggt upp som en ”park före parken” som sen ska bli –
en modell i skala 1:1. För att människor skulle kunna komma dit och
använda miljöerna och för att en på så sätt skulle kunna lära sig om vad som
funkade och inte, vad som användes och vad som stod tomt.
I parken finns flera olika sorters bad i form av sandstranden Playan, Det
Allmänna Badet och Den Allmänna Bastun, också känd som "Svettekörka".
Dom fungerar som platser för att undersöka olika sätt att bada – olika
badkulturer. Badkultur är också det samlade namnet på de bad-tester som
gjorts hittills i Jubileumsparken.
Badkultur är en del i stadens arbete med att göra det möjligt att bada
centralt i stan. Inför Göteborgs 400-årsjubileum finns ett antal så kallade
Jubileumsprojekt, och ett av dem heter just "Bada mitt i stan". När Funktek
kontaktade Jubileumsparken berättade dom att dom håller med en förstudie
för hur Badkultur ska kunna utvecklas och vi bestämde oss för att samverka
för att tillsammans undersöka och lära oss mer om hur en utformar bra,
tillgängliga och välkomnande badmiljöer utomhus – så att de kan vara
mötesplatser för alla. Funkteks tankar, idéer, rekommendationer, drömmar
och önskemål blir en del av underlaget till förstudien.
Dessa finns sammanställda på sidorna nedan.
Vi hoppas de ska inspirera!
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MEN, HUR GJORDE VI DÅ?
Vi tog fram en workshopserie om 5 tillfällen totalt. Alla tillfällen
genomfördes i november 2016. De olika tillfällen hade lite olika karaktär
och var tänkta att fungera som en cirkel med ett uppstartstillfälle, tre
efterföljande workshopar på plats i olika badmiljöer, slutligen ett sista
tillfälle för att knyta ihop säcken och sammanfatta vad vi kommit fram till
tillsammans.
Den 3 november hade vi en uppstartande introduktionsworkshop tillsammans
med Anna Tidefelt och Jessica Segerlund från Badkultur och
Jubileumsparken / Älvstranden utveckling. Vi fick veta mer om projektet
“Bada mitt i stan”. Dom berättade om bastun, poolen, stranden och om hur
de tänker kring Jubileumsparken och Frihamnen i framtiden. Vi diskuterade
vilken roll Funktek skulle ha i sammanhanget och vadför input Funktek
skulle kunna bidra med till förstudien, när vi skulle testa olika badmiljöer
utomhus. Vi hade även möjlighet att ställa frågor – vi hade många.
I workshopen hade vi även samtal om hur olika badmiljöer fungerar. Vi
berörde både inomhusbad i bassäng och utomhusbad med strand, klippor,
ramper, bryggor och miljöerna runt omkring. Utifrån personliga, upplevda
erfarenheter och minnen pratade vi om bad och badande utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv.
I dom tre efterföljande workshoparna under tre olika tillfällen vecka 46
besökte vi olika badplatser runt om i Göteborg. Vi besökte en sjö, ett
havsbad och en byggd utomhusbassäng med bastu. Platserna vi besökte vid
de olika tillfällen var Askimsbadet, Härlanda Tjärn och Allmänna badet i
Jubileumsparken i Frihamnen.
Vi undersökte hur de olika badmiljöerna fungerar ur ett
tillgänglighetsperspektiv. Vi använde oss av en metodisk frågelista (se bilaga
för fullständiga frågor) och arbetade utifrån scenariot att vi besökte platsen
för första gången. Vi fick även använda oss av vår fantasi för att fundera
kring hur badplatsen och miljöerna fungerar andra tider på året. Resultatet
från våra undersökningar finns sammanställt nedan.
I sista workshopen den 21 november samlades vi igen för att knyta ihop
säcken. Vi sammanfattade och pratade igenom vad vi tyckt om
tillgängligheten på de olika badplatserna vi besökt. Detta gjorde vi för att
kunna sammanställa Funktek-riktlinjer kring vad vi tycker är viktigt att
tänka på för att skapa tillgängliga badmiljöer. Under workshopen fanns även
utrymme för samtal om vision och inspiration. Tillsammans kunde vi samla
ihop idéer och tillgängliga lösningar som en kan använda sig av när en
bygger bad vid älven som blir en del av den byggda naturen.
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VILKA VAR VI SOM GJORDE DET?
Från FUNKTEK
Lars Johansson, Funktekpilot
Anneli Jäderberg, Funktekpilot
Oskar Hellström, Funktekpilot
Ali Attar, Funktekpilot
Annette Wilhelmsson, Funktekpilot
Kristina Kindberg, Funktekpilot
Mette, Personlig assistent
Angela Åqvist, Funktekpilot
Magnus Ericsson, Följeforskare & filmare Funktek
Lisa Wahle, Koordinator case studies hållbar
rapportförfattare ”Badmiljöer” Funktek.

stadsutveckling

&

FRÅN JUBILEUMSPARKEN / ÄLVSTRANDEN UTVECKLING
Anna Tidefelt, Koordinator Älvstranden utveckling
Jessica Segerlund, Processledare Älvstranden utveckling
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MEN, VÄNTA LITE NU: VARFÖR TESTA BADPLATSER MITT I VINTERN?
När andra fick höra talas om att vi skulle testa badplatser i november sa
många ”brr vad kallt, det går väl inte?”.
Men Naturvårdverket, Handisam och Riksantikvariämbetet skriver i sin skrift
”Tillgängliga natur- och kulturområden - En handbok för planering och
genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer”
”7.4.6 Steg 6 – Testa åtgärder och anläggningar
Anläggningar och tillgänglighetsåtgärder bör testas av berörda eller
sakkunniga
innan
de
tas
i
bruk
av
allmänheten.
Funktionshindersorganisationer brukar kunna anlitas för att hjälpa
till. Det är bra om samtliga genomförda åtgärder för att förbättra
tillgängligheten i ett område testas. Det gäller hur information om
området presenteras, hur man tar sig till området, hur man
orienterar och förflyttar sig i området, hur man kan använda olika
anordningar som till exempel toaletter, däckspång eller utsiktsplatser
och hur kunskap förmedlas på plats. Det är särskilt viktigt att testa
anordningar som kan medföra risk vid användande, till exempel
ramper och utsiktstorn. Det kan också vara en fördel att testa
anläggningarna vid olika väderlek och årstider.”
Det valde vi att ta fasta på.
Det är otroligt mycket en kan lära sig av en plats stämning, funktion och
tillgänglighetsnivå – och det gäller alla tider på året. Att besöka en plats lite
”off season” kan också göra att en upptäcker sådant som en annars inte
tänker på.
Vissa begränsningar har årstiden dock inneburit – igen av oss har till exempel
doppat oss, det har regnat och ruskat en hel del och det har då blivit
uppenbart hur viktig värmande rum kan vara för att komma in från
elementen. Vissa sådana rum har vid våra besök varit stängda eller låsta –
en önskan om fler åretrunt-öppna platser har blivit en stark längtan hos
flera av oss.
Fler platser att mötas på någonstans mellan staden och naturen…
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VAD ÄR TILLGÄNGLIGHET KOPPLAT TILL PLATS?
I korthet beskriver samma handbok som ovan det såhär:
• känna till att området finns
• i förväg få detaljerad information om området och vilken service som
finns på plats samt hur man hittar ut till området, även med bland
annat färdtjänst,
• ta sig ut till området,
• hitta/orientera sig inom området samt att ta sig runt i och uppleva
områdets olika platser och aktiviteter, gärna under olika årstider,
• kunna ta del av den information som finns om området,
• och till slut kunna ta sig från området.
FYND OCH FÖRSLAG
Utifrån dessa utgångspunkter började så våra undersökningar av
badplatserna Askimsbadet, Härlanda tjärn och Jubileumsparken.
Här har vi samlat vad vi fann och hur det kan bli bättre.
Resultaten är presenterade utifrån dom frågor vi använde oss av när vi
undersökte badplatserna.
Rubrikerna är: information inför ett besök, kommunikationer, information
på plats, framkomlighet och rörlighet, faciliteter, året runt bad, stämning
och aktiviteter…
Frågorna i sin helhet finns även som en bilaga till denna rapport.
INFORMATION INFÖR ETT BESÖK
Hur hittar du information om badet?
Var får du reda på mer?
• Kan en ringa någonstans? Hemsida?
Vänner?
Vad behövs för skyltning?
Var ska informationen finnas?
Hur vill du ta del av informationen?
	
  
ASKIMSBADET
En pilot säger ”Jag kollade aldrig upp information innan jag åkte innan jag
såg dåligt. Nu förtiden… för det första åker jag inte ensam, åker med en
kompis. Det har blivit så att jag badar allt mindre för att jag inte vet hur
det funkar… vad det är för djup, vad det är för botten. Det ger mig en
osäkerhet. Om jag åker med någon så ber jag den berättar hur det ser ut.
Det finns ju ledsagningsservice att boka men det är svårt att få, och det blir
ju heller inte så spontant heller för en måste höra av sig två veckor innan.”
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En pilot säger ”Eftersom jag har en vän med permobil som brukar bada där
skulle jag antagligen i första hand ringa henne för att få information, annars
skulle jag gå in på nätet och kolla.”
När vi gör en koll på nätet märker vi att Askimsbadet inte har någon egen
hemsida. Informationen om badplatser finns istället samlat på olika
kommunhemsidor. På goteborg.com finns det ganska lite information, där
står t.ex. inget om tillgänglighet. På goteborg.se däremot står det att den
är ”Tillgänglighetsanpassad”, att det ex. finns ramper för att komma ner i
vattnet. Det står vad som finns för faciliteter, såsom omklädningsrum,
toaletter, grillplats, kafé. Det framgår även vad för olika aktiviteter en kan
ägna sig åt på området.
Står var närmaste hållplats samt närmaste flexlinjemötesplats är samt antal
parkeringsplatser och pris för dessa samt hur en kan betala.
Askimsbadet har också badplatsvärdar på plats under en del av sommaren.
De fungerar nog som informationspersoner.
På det stora hela tycker vi att det var ganska uttömmande information.
Samma information finns på goteborg.se finns även i en app som en kan
ladda ner som heter Badplatsen Göteborg.
En pilot tillägger ”Jag tänkte nog inte på att det fanns på nätet och många
hemsidor är svåra att ta del av vid grava synskador. Hemsidor med allmän
kommunal information borde testas av synskadade i ett tidigt skede. Jag
använder mina seende vänner ofta men skulle hellre vilja klara mig själv
förstås.”
Vad saknas? En sak som vi reagerade på var att det står att toaletterna är
öppna 10 juni – 10 augusti, dagtid halv nio till halv åtta på kvällen. På
kvällen till tio är bara vissa toaletter öppna. Varför är de inte öppna hela
tiden funderade vi på?
Vi önskar dock att det skulle stå något om de har badrullstolar en kan
använda. På en annan flik på goteborg.se framkommer det att inte finns
badstolar att låna.
Det finns även ett telefonnummer till kontaktcentret men vi vet inte om de
kan frågor som är specifikt för Askimsbadet? Frågan är även hur personer
utan internet/tillgång till mobilappar får reda på att detta telefonnummer
finns.
Kanske skulle även en Badplats-broschyr vara bra som komplement. Även
telefonnummer med inspelad information kan vara bra om en ringer utanför
kontaktcentrets öppettider eller behöver få informationen som står skriven
uppläst.
Viktigt då att samma information ges överallt.
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HÄRLANDA TJÄRN
En pilot sammanfattar koncist ”Det viktigaste är att en hittar… för annars
spelar det ju ingen roll hur bra det är när en väl kommer fram, om en inte
hittar dit.”
JUBILEUMSPARKEN
En pilot säger ”Det med samlad information saknas väldigt mycket faktiskt.
Jag bor bara två hållplatser därifrån… men ingen som bor där jag bor vet om
att det finns något där i Frihamnen”
Om en inte känner någon som badat på platsen förut brukar flera av oss i
gruppen gå ut på nätet för att leta efter information.
Det som slår oss är att det finns olika fragment av information om Allmänna
badet i Jubileumsparken på många, många olika sidor. Vilken är den ”rätta”
sidan? Om många olika kanaler används är det viktigt att det är enhetlig och
samma information på alla dessa. Eller att en tydligt hänvisas vidare för att
få en fördjupning.
Vi kollar in några exempel:
Älvstaden Det finns en del information på alvstaden.goteborg.se.
Det finns flera flikar där en kan få kort information. Flikarna heter Playan,
Bastun, Seglarskolan, Roller Derby, Vattenkonst, Odlingskultur, Badet, Park
113, Kalender, Kommunikationer, Gestaltning och konsultgrupper.
Under Kommunikationer kan en läsa att en kan gå eller cykla över
Götaälvbron samt att en kan åka med spårvagn, buss eller bil. Det står att
det finns parkeringsmöjligheter men inget om det kostar (vore bra) eller om
det finns handikapparkering. Det står vilka bussar och vilka spårvagnar en
kan ta och var en kan hoppa av men inget om att spårvagnshållplatsen är
otillgänglig för dom av oss med rullstol eller barnvagn till exempel.
Bra att det står att badet och simskolan är gratis. Det står även mått på
bassängen, djupet är viktigast att veta. Stod att den är 1,8 m djup, vid
badet stod det 1,7. Det står inte så mycket i allmänhet om tillgängligheten
och att det finns badvärdar. Kunde till exempel stå att det finns lift ner i
bassängen och att det är kontrastmarkerat, att det finns toaletter för alla.
Bra i allmänhet att berätta om hur anläggningen är uppbyggd så kan varje
individ känna efter om de tycker att det funkar för den.
En pilot undrar ”hur ska en bada om en använder stol? Antar att det är tänkt
att en ska bada med stol när det finns lift ner med rullstol när bassängen är
så djup? Sänker de bara ner en en viss bit?”. Det känns lite oklart helt enkelt
hur det går till. En vill gärna veta detta innan en tar sig dit.
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Ett tips är också att använda sig av Tillgänglighetsdatabasen (TD) för att en
lättare ska kunna planera sitt besök och göra en egen bedömning av platsens
beskaffenhet. TD kan också bli en bra tipslista på vad som kan åtgärdas på
enkelt vis på platsen för att det ska bli ännu mer tillgänglighet för fler.
Men huvudregeln är att det är himla bra att berätta om vad en gjort, hur
det är byggt, vad som finns – många antar annars att det inte finns eller inte
är för dom. För det har en varit van vid på andra platser ”om det inte står
så finns det inte.”
Öppettider Står att det är öppen 21 maj till ”slutet av oktober”. Bra att
veta mer exakt samt tider under dagen.
Facebook På Facebook verkar mer löpande information ges. Förväntas alla
kolla Facebook? Det går ju få info där men det kommer hela tiden upp en
ruta som vill att en ska logga in, jobbigt om en inte har Facebook. Bra att
det finns en länk till bokningen av bastun. Vore dock bra om det stod att det
finns tider för dam-, herr- och vän- eller henbastu utan att en ska behöva
klicka på länken för bokning för att kunna se det för att folk ska veta att de
är inkluderade. Bra om det står mer info om vad som händer på
alvstranden.goteborg.se än bara vilka bastutider som är bokningsbara.
Kanske kunde en kalenderfunktion finnas? Går det bara att boka på internet?
På Facebook-sidan anges också ett telefonnnummer ringer en det kommer
en till Älvstadens växel. Frågar vi om badet och öppettider för bastun frågar
receptionisten om vi vill bli kopplade till någon av processledarna för
Jubileumsparken. Ett nummer för praktiska frågor som går direkt till
badvärdarna vore toppen.
På enhetskatalogen Göteborgs stads sida för information om badplatser
finns ytterligare lite annan information sammanställd. Under rubriken
tillgänglighet anges Ia från Passalens kontaktuppgifter. Bättre vore om en
redan här kunde få veta lite om hur det är ordnat utan att behöva skriva till
någon.
På goteborg21.com står det mer exakta öppettider för badet men där är
det sämre info kring många andra saker. Vore bra att ha samlad information
på ett ställe, så att en inte får en känsla av att en behöver leta runt för att
få hela bilden.
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KOMMUNIKATIONER
Hur tar en sig hit?
Kollektivt, bil, promenad, färdtjänst, cykel?
Åker du själv eller tillsammans med någon?
Hur vill du kunna ta dig till badplatsen?
	
  
En pilot säger ”Jag kan åka nästan hur långt som helst om det är värt det
när en kommer fram.”
Allmänt beskrivs det som att det som bad i stan kan komplettera med eller i
vissa fall konkurrera med är närheten och flexibiliteten. Att en kan byta
aktivitet inom området, men också med smidiga kommunikationer ta sig till
en annan del av stan för att möte upp någon. Göra något helt annat. Som
att gå på restaurang.
ASKIMSBADET
Dagen för workshopen tar vi buss Rosa Express mot Billdal till hållplatsen
Askimsbadet. Vi stiger av vid en hårt trafikerad 70-väg. Känslan är att vi alla
ville därifrån direkt, ljudmiljö var dånande. Det kändes farligt att vara så
nära vägen. Det går även att ta sig till badet med bil, till fots och med
cykel. Det finns även en flexlinjehållplats.
En Funktek-pilot berättar ”Jag skulle nog beroende på hur mycket jag skulle
ha med mig åka buss med min manuella stol eller färdtjänst om jag behövde
min elmoppe. Det är synd att det inte går spårvagnar för jag kan inte ta
elmoppen på bussen. Jag skulle inte åka själv om jag skulle dit för att bada,
jag måste ha hjälp för att kunna bada, antar att det inte finns sådan hjälp
att få.”
HÄRLANDA TJÄRN
Dagen för workshopen tar vi buss 17 till hållplatsen Spångatan, nästan en
kilometer från själva badplatsen. Detta är närmsta kollektivhållplats om en
inte använder sig av flexlinjen. Vi stiger av mitt i ett bostadsområde.
Känslan är att vi alla blir väldigt konfunderade ”vart ska vi ta vägen nu?”.
det sluttar nedåt åt två håll från hållplatsen, åt vilket håll ligger tjärnen?
Vid själva hållplatsen finns heller ingen direkt skyltning åt vilket håll en
skulle gå. Skyltningen som finns hittar vi först en bit bort, den vänder sig till
cyklister och bilister i första hand. Vi får fråga om hjälp från en boende i
området för att hitta rätt.
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Bilden föreställer Funkek-piloterna Angela, Lars och Ali. Vi har precis klivit
av bussen vid Spångatan nära Härlanda tjärn.
Nu undrar vi – vart ska vi ta vägen?

Att komma med stol till huvudhållplats går nästan inte för det är så brant
och backigt att ta sig. Speciellt uppför. Vissa skulle behöva ha hjälp av
någon för att komma upp, eller ha pådriv med motor.
Flexlinjehållplats finns precis nere vid badet. Ett förslag som ges är att det
vore bra om den stora bussen även stannade nere vid den hållplatsen så att
en slapp ta sig nästan en kilometer Innan en kommer fram till badet. Då
hinner en bli ordentligt trött (eftersom det heller inte fanns viloplatser eller
bänkar längs vägen krävs verkligt hurtig fysik för att orka denna strapats).
En annan lösning som föreslås är ett litet sommartåg som hämtar upp folk
som vill uppe vid hållplatsen på höjden och kör, lämnar och hämtar dom
som inte vill eller kan ta sig de 700 metrarna.
JUBILEUMSPARKEN
Det saknas flexlinjehållplats nära.
Frihamnen som hållplats ligger långt bort och är helt otillgänglig för dom av
oss som använder rulle eller barnvagn. Att hållplatsen är otillgänglig framgår
heller inte på Västtrafiks hemsida, i appen eller på någon av stadens
informationssidor. Denna information vore guld värd att ha med på
åtminstone sidor om Jubileumsparken, så att färre personer riskerar att åka
fel. Bättre att informera så mycket en kan.
Då är den nya hållplatsen Frihamnsporten viktig komplement. Dock går alla
fordon, typ elmoppe, inte på bussen.
När en klivit av bussen vid hållplatsen Frihamnsporten finns inget riktigt
övergångställe. Många bilar kör olovligen jättefort vid den obevakade
passagen över gatan.
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Frihamnsporten är nog för många fortfarande också en okänd hållplats – och
det en inte känner till är svårt att söka efter i exempelvis Västtrafiksapp.
Söker en på Jubileumsparken får en inte upp någonting i appen, ej heller
Allmänna badet. Ingen av dem finns ens med som ”platser”.
En pilot beskriver känslan vid hållplatsen såhär ”Jag blir ju helt lost när vi
kliver av bussen. Har ingen aning om åt vilket håll jag ska bege mig. Inget
övergångställe över gatan. Målade vita streck när vi kommer över första
gatan och det blir där jag vill gå vidare. Jag ser inte målningen på marken.
Jag skulle ju helt enkelt aldrig åka dit själv utan i sällskap med en seende…”

Bilderna nedan föreställer vår ankomst till hållplatsen Frihamnsporten vid
Jubileumsparken. Finns det inget övergångställe undrar vi? Jo, där borta
säger någon. Men det är ju på andra sidan vägen… det måste blivit
kvarglömt. På andra sidan gatan hittar vi också första skyltningen. En
målning på marken med en pil, det står ”BAD & BASTU !”
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INFORMATION PÅ PLATS
Vad finns det för skyltning?
Finns det taktila kartor?
Vilken typ av information behöver en på plats?
Hur tar en sig till vattnet?
Finns det ledstråk eller en väg att följa?
Finns det personer att fråga på plats?
	
  
ASKIMSBADET
Saknade både skyltar, hänvisningar från busshållplatsen. Vi visste först inte
vilken väg vi skulle ta. Att hitta alls byggde mycket på gissning och på
synintryck. En kunde till exempel inte höra havet (som annars kunde varit
ett riktmärke) förrens en kom väldigt nära, fört när en kom bortanför de
vita husen som låg långt, långt bort från hållplatsen började en höra
vågskvalp.
En pilot berättar att den skulle behöva ta reda på en vägbeskrivning redan
hemifrån eftersom den inte kan lita på synintryck. Hen skulle behöva läsa in
den informationen i uppläsnings-app på mobilen, men för att kunna göra det
krävs att har tillgång till en bra och tydlig vägbeskrivning.
Den skyltning vi till slut stöter på vänder sig främst till cyklister, sitter högt
upp och har väldigt liten text.
På grund av avsaknaden av skyltning och information om badet får gruppen
en känsla av att Askimsbadet är lite hemligt och byggt för dom som bor i
området, som redan känner till att det finns.
Vägen fram mot badet upplevs som rätt anonym och intetsägande. Gruppen
föreslår att konstnärer kunde få dekorera vägen, göra den mer livfull.
Kanske med havsmotiv? Kunde också dubbelfungera som ledstråk.
Vi hittade ingen taktil karta som gav översikt över området, det hade varit
jättebra om en sådan fanns. En person i gruppen med synnedsättning vill
tillägga att ”skyltarna på fasaden är ju omöjliga att läsa för mig ändå. Jag
visste inte ens om att de fanns innan ni sa något. Därför blir dom
meningslösa för mig. Det är ett bekymmer. Ju fler skyltar desto tråkigare
känns det, en blir medveten om hur mycket en missar.”
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Bilderna föreställer en informationsskylt om Askimsbadet. Den sitter på en
stor vit vägg, själva skylten är ganska liten men med mycket information.
Hur hade det varit med en telefonlur eller vevbar mp3 för ljud?
Den andra bilden föreställer symbolerna på servicehuset – tydligt och bra
Husen som skyltarna sitter på är ganska stora – varför inte använda ytan mer
när den finns. Då skulle en kunna sätta upp större skyltar med bra kontrast,
till skillnad mot dom som sitter där nu som är ganska små och plottriga med
bilder i bakgrund. Blir svårläst för många.
Informationen måste gå att få på flera sätt… gärna att det gick att få den
till exempel uppläst. Inte förlita sig enbart på en skylt eller app. Vore
toppen om det fanns badvärdar redan vid första entrén som kunde välkomna
och berätta vart olika saker finns och hur en rör sig runt i området. Det går
också att fästa upp en telefonlur vid sidan av skylten är inläst och uppläst –
jättebra för många olika personer av olika anledningar.
När vi kom längre in i området tyckte vi alla att det var jättebra att
servicehuset hade stora symboler, där hade dom till skillnad från första
huset vid entrén verkligen använt sig av utrymmet. För någon med endast
delvis nedsatt syn funkar symbolerna för att de är så stora. Bra också att de
är svarta mot vit bakgrund. Ibland var dock vissa symboler lite svåra att
förstå och tolka. Kanske kunde en också komplettera symbolerna med en
liten text.
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Bilden föreställer Funktek-piloten Angela framför servicehuset på
Askimsbadet. Bra med verkligt stora symboler, bra kontrast.
HÄRLANDA TJÄRN
Precis som vid Askimsbadet finns det skyltar med information om badet
uppsatta. De följer samma grafiska stil och upplägg.
Skyltarna är små till storleken och upplevs ganska plottriga. Kartan är
svårläst och ger inte den överblickbarhet en önskar.
Gruppen funderar på om det när en kom fram skulle kunna finnas en låda
med kartor att ta med sig, eftersom området är så stort. Sådana som ibland
finns vid ingången till ett naturreservat. Kartorna skulle även kunna vara
taktila (om de trycktes på svällpapp) och ha punktskrift om en bedömde att
det behövdes. Samråd och framtagning tillsammans med berörda
intresseorganisationer skulle säkra en givande produkt för många.
För att orientera sig fram till badplatsen får en följa cykelskyltningen. Den
sitter högt upp och är skriven med liten text.

Bilden föreställer cykelskyltningen vid Härlanda tjärn
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JUBILEUMSPARKEN
Precis som vid dom andra baden är ”entrén” till Jubileumsparken ganska
anonym – en blir inte riktigt säker på om en hamnat rätt. Här borde en
använda sig av den stora skalan på platsen, göra en bra övergång över vägen
och en portal med stora bokstäver där det står ”VÄLKOMMEN TILL
JUBILEUMSPARKEN” över.
Bra med historisk information – om vad det är för en plats en har hamnat
på. Tidslinjen är bra – kan den bli mer taktil? Även stor överblickbar karta
över området en modell kanske?
Vissa vill ha en del av informationen redan vid busskuren – så att en inte
missar att det händer massa spännande grejer bara några meter bort över
vägen.
En pilot säger om skyltarna vi hittar lite längre in i parken ”Trots stora
skyltar är det för liten text för mig. Dessutom en sådan mängd med info.
Säkert bra för den som ser men inte för mig. För en synskadad behövs att
texten är uppläst”. Marken framför skyltarna är också gräsbevuxen och
gropig vilket gör det svårt att ta sig nära intill om en vill kunna läsa bättre.
Myllret av information kan göra det svårt att selektera och överblicka
informationen. Kartan visas också inte utifrån hur en befinner sig i området
utan är en bild tagen utifrån vattnet. Det blir lite svårt att orientera sig då.
Symbolerna som används är i vissa fall inte de vanliga symbolerna som en
kan känna igen från andra platser – därför svårt för vissa att tyda vad de står
för.
Andra språk efterfrågas. Såsom engelska och teckentolkning. Gärna en
badvärd som möter upp och visar vägen.

Bilden föreställer Funktek-piloten Annette framför informationstavlan vid
ingången till Jubileumsparken. Det är ett myller av färger, symboler och
saker att läsa om.
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Det hade varit bra om de olika byggnaderna och sakerna som finns att göra
var större och tydligare utmärkt generellt. Använd den storslagna skalan av
platsen. Slå på stort med stora skyltar med enkla budskap. En pilot säger
”På Svettekörka kunde det stå en stor neonskylt på taket med typ ”BASTU”,
en annan tillägger ”Snygg med något ljusfenomen. Det är ju konst också, på
samma gång. Det är ju mörkt här så lång tid på året. Den kunde gärna får
vara stor, så att den syns från Hisingsbron. Kunde stå ”Jubileumsparken”,
lite som i Hollywood kanske.”
Gemensamt för Funkteks resultat inom alla områden vi testat: att en vill
kunna ha möjlighet till kontakten med människor. Att fråga, få hjälp av om
en undrar eller om det händer något, orientering, samtala med, vara bland.
Betrakta, eller bli betraktad. Att vara i ett sammanhang. Ibland helt tyst,
ibland i samröre eller kring något gemensamt med andra. En aktivitet… eller
ro och kontemplation.
FRAMKOMLIGHET OCH RÖRLIGHET
Är det lätt att ta sig fram på platsen?
Finns det ledstång att hålla sig i?
Finns det ledstråk som visar vägen?
Är olika höjdskillnader och branter
kontrastmarkerade?
Hur vill du att det ska vara ordnat?
Hur är belysningen?
ASKIMSBADET
En sak är en väldig fördel med Askimsbadet jämfört med Härlanda tjärn
menar gruppen – det finns inga backar på det sättet som det gör vid tjärnen.
Det är plant hela vägen fram till badet. En person citerar sin mamma som sa
”Backarna nu… dom tänkte jag aldrig på förr, men nu, nu märker jag dom så
väl”.
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Bilderna ovan föreställer Funktek-piloterna Ali, Oskar, Annette och Angela
när de diskuterar underlag och avstånd till vattnet
under workshopen på Askimsbadet.
Askimsbadets skala och storlek som lyfts fram som någonting positivt under
rubriken ”Stämning och aktiviteter” kan när det kommer till framkomlighet
och rörlighet bli ett hinder. Det är långt att ta sig mellan badets och
platsens olika delar. De finns få eller inga viloplatser längs vägen från
hållplatsen för kollektivtrafik. Även från parkeringen är det är bra sträcka
att röra sig innan en kan vila sig. Det saknas ledstråk, ledstänger att hålla
sig i och hänvisningar kring hur en ska gå. Underlaget skiftar mellan asfalt,
grusgångar, trädäck, betong.
Grusgångarna är tunga att köra på om en använder rullstol, rullator eller
barnvagn. Speciellt när det är vått och blött.
En lösning som skulle förbättra framkomlighet både utifrån orientering och
körbarhet skulle vara att anlägga ett naturligt ledstråk att följa och ett bra
underlag att köra på. Som en väg som leder en fram till de olika delarna av
badet. Trädäcket upplevs som underlag mycket lättare att använda sig av –
kunde ett nedsänkt sådant med kantmarkeringar visa vägen genom hela
området.
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Viloplatser (med ryggstöd och armstöd) utplacerade med jämna mellanrum
skulle underlätta mycket för personer med balansrubbningar. Men kan också
tjäna som en plats att sitta och fundera på eller njuta av omgivningarna.

De tre bilderna ovan föreställer den långa piren vid Askimsbadet,
kontrastmarkering längs med kant som saknar räcke på Askimsbadet.
Funktekpiloten Angela visar att det inte finns avåkningsskydd. På sista
bilden går Funktek-piloten Annette med luvan uppfälld och känner av piren
med sin käpp. Bredvid Annette finns oregelbundna former I trä, i olika
storlekar. Dom följer piren hela vägen ut och dyker upp till synes
slumpmässigt.
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Bilden föreställer Funktek-pilot Angela vid ett av räckena ute på piren vid
Askimsbadet. Vi diskuterar fallhöjden ner i hålet nedan för – lätt att falla
ner när räcket inte går runt om.
Ute på piren eller bryggan finns det ledstång endast på enstaka ställen. Det
behövs ytterligare ledstång att hålla sig i längs med hela piren sträckning.
Ledstången får dubbelfunktion som balanshjälpare och ledstråk. Ute på
piren har sittplatser dock placerats där det skulle vara naturligt att placera
en ledstång… sittplatserna kan utgöra ett hinder och snubbelrisk vid mörker
eller för den med nedsatt syn.
Piren är vidare endast delvis kontrastmarkerad vid höjdskillnader och
kanter, detta skulle behöva kompletteras och bli mer enhetligt
återkommande för igenkänning.
Alla vill också kunna komma ner på sandstranden… att få sila sand genom
händerna. Vi hittar ingen ramp ner dit idag. En ramp och ett kant-i-kantträdäck så att alla skulle kunna vara på stranden vore en bra förbättring.
Själva ramperna som går ner i vattnet upplevs av gruppen som mindre
sociala än ramplösningen som finns på Härlanda Tjärn. Ytan i Askim är smal
vilket gör att det svårt att bada flera från rampen samtidigt. Det går dock
att komma i i två djup då det finns nedgångar på två ställen längs med
piren. Det finns räcke och ledstång endast på ena sidan rampen.
Positivt med duschar både inne i servicehuset och ute vid
strandpromenaden.
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Bilden föreställer den grunda rampen på Askimsbadet.

Bilden föreställer rampen och bryggan vid Härlanda tjärn.
Känslan beskrevs av gruppen som mer social.
Inramningen gör att fler kan bada tillsammans, med och utan rulle.
HÄRLANDA TJÄRN
Det hade varit fint med ett trädäck där en kunde rulla ned till stranden med
rullstol. Så att du kan vistas på stranden också, förutom på rampen längre
bort.
Promenadstråket som följer vattnet bort mot badplatsen med bryggor och
ramp är idag inte kontrastmarkerat och det finns inte avåkningsskydd. Ett
räcke längs med stigen skulle göra upplevelsen säkrare och då fanns det
även något att hålla i om en stannade till, till exempel om det kommer
mötande personer från andra hållet.
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Bilden förställer Funktek-piloterna Ali och Lars när de letar efter rätt väg
till badplatsen med brygga och ramp under workshopen på Härlanda tjärn.
Det verkar vara en bra bit bort.
JUBILEUMSPARKEN
Det saknas ledstråk från hållplatsen. Det skulle exempelvis kunna vara något
som är målat på marken, som är färgkodat och som leder runt till alla
aktiviteter som finns i parken. En pilot säger ”Tänker mig en läcker gångbro
med utsikt från den tilltänkta hållplatsen till badet. Markerade ledstråk
överallt mellan aktiviteter. Kan vara naturliga ledstråk att följa och
markeringar på marken. Till exempel att ta upp temat med björkar från
inne i badet, stammar att ta på.” Bra att börja upplevelsen och
vägledningen redan vid hållplatsen. Det gör att en direkt kan slappna av för
att en får vägledning framåt i upplevelsen.

Bilden föreställer Funktek-piloterna Angela och Annette när dom försöker
ta sig fram till informationsskyltarna över området i Jubileumsparken.
Gräset på marken är fint men försvårar framkomligheten och möjligheten
till närhet till informationen.
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En vill kunna ta sig tryggt och säkert över alla passager. ”Den ojämna
marken gör mig osäker, grästuvor och runda betonghinder ger snubbelrisk”,
säger en pilot. En snabblösning kring betonghindren vore att
kontrastmarkera dom med orange färg.

Bilden föreställer några workshopdeltagares fötter när de diskutera
snubbelrisken med en betongklump i marken. Kontrastmarkering målad i
avvikande runt kan bli en snabb lösning till dess marken är jämnare.
Framme vid bryggorna inne vid badet var det bra kontrastmarkering på vissa
ställen, även ledstänger att hålla i. På andra ställen saknades det, borde
vara mer konsekvent så att en känner igen sig. Om det finns överallt gör det
att en slappnar av och känner sig trygg och säker i miljön.
Miljön inne i Allmänna badet beskrivs överlag som att den upplevs tryggare
än parken som är utanför just på grund av ex. de kontrastmarkerade
spängerna som finns att röra sig på. Stor skillnad mot den ojämna marken
som är utanför. En pilot säger ”Har en synproblem så letar en efter saker
som återkommer, letar efter det upparbetade… det en känner igen för att
hitta och känna sig trygg.”
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FACILITETER
Finns det någon form av fikamöjligheter?
Finns det väder- och/eller vindskydd?
Finns det värmestuga?
Finns det omklädningsrum? Om ja, hur är dom
ordnade?
Använder du omklädningsrum vid utebad? Hur är ett
bra sådant utformat?
Toaletter - finns det? Om ja, vad finns det för
sorter?
Finns det uteduschar? Finns det inneduschar? Om
ja, hur är dom ordnade?
Finns det bastu? Är det viktigt för dig att det finns?
Ramper, lift, stegar ned i vattnet, bryggor… hur är
det upplagt?
Finns det badrullstol att låna?
Övrigt...
ASKIMSBADET
Flera i gruppen uttrycker att de tycker att det nybyggda huset där
badplatsvärdar, omklädningstoaletter och dylikt finns är bra uppmärkt med
stora tydliga symboler. Att själva huset är stort ger en känsla av att ”här får
många plats”. Verkade dock inte finnas könsneutrala toaletter eller
omklädningsrum. Verkade inte finnas bastu, skulle nog många tyckt var
trevligt. Vi vet inte hur det var med det men det måste finnas någon form
av duschstol, allra helst en som användaren kan köra själv.
Servicehuset är bara öppet under sommarsäsongen, så vinterbad eller att
komma in och värma sig blir svårt.
Att det finns badvärdar att fråga lyfts fram som viktigt och bra. Men vi
ställer oss undrande till varför det inte kan finnas badstolar att låna om det
ändå finns anställda personer som jobbar där?
Lite närmare havet och badet finns det även mindre omklädningsrum som
vissa personer som vill dölja sig lite grann kan smita in bakom.
Flexibiliteten med olika lösningar (istället för en som måste funka för alla)
lyfts fram som positiv. Att en kan välja lite mer själv hur det ser ut.
HÄRLANDA TJÄRN
När en väl kom fram till badplatsen på Härlanda tjärn (vilket tog en god
stund) var det bra att dom hade byggt en så bra ramp där. Den var som ett
litet inhägnat område. Den kändes mycket mer social än ramperna som
fanns på Askimsbadet. Det fanns bra ledstänger i olika höjder att hålla i på
båda sidorna. Flera personer, både med och utan stol, kunde bada
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tillsammans samtidigt. Det fanns också en öppning i rampen och plattformen
i sjön för den som vill och kan simma ut.
Dock tyckte flera av oss att det, när dom nu byggt en så fin och bra ramp,
inte hade badstolar till låns nära intill.
Rent praktiskt och faktiskt skulle en behöva ha hjälp av någon som bar den
extra stolen. Att komma själv med kollektivtrafik hade inte gått om du
behöver ha två stolar. Besöket blir då inte så självständigt, ej heller
spontant.
Det fanns heller inga omklädningsrum att använda sig av. Bara toaletterna,
fanns dock både små och stora toaletter. Dom var öppna året runt vilket ju
är bra. Men en kunde inte komma in och värma sig. Toalettdörrarna var
också hutlöst tunga – risk att bli instängd där inne om en var själv.
Dörröppnare vore en bra lösning. Skyltar på dörrarna (så att en vet vad som
gömmer sig där bakom) hade också underlättat. Avställningsyta på
toaletten, och nedfällbart bord saknades.
Servicehuset där fiket (endast sommaröppet) och toaletterna ligger är
placerat vid parkeringen, det vill säga en väldigt bra bit från själva den
tillgängliggjorda badplatsen. Tillgänglig toalett, väder- och vindskydd samt
omklädningsrum nere vid badplatsen skulle förbättra platsens användbarhet.
Uteduschar finns vid första, icke fysiskt tillgängliggjorda badplatsen med
sandstrand.
Lekplats finns med gungor, den är dock inte framkomlig med rullstol.
Motionsspåret är upplyst även kvällstid, och vad det verkar, året runt.
JUBILEUMSPARKEN
Omklädningsrum och toaletter Måste finnas dörröppnare även på
omklädningsrummen. Möjlighet till avskildhet när en byter om önskas.
Skötbord för alla åldrar.
Ytterdörren in i själva omklädningsrummet öppnas också på vid gavel när
någon tar sig in i omklädningsrummet – går det att lösa med någon form av
tygsluss som skymmer sikten lite?
Frostad film i fönstret så att en inte kan kika in genom det?
En pilot berättar att hen inte badat så ofta för att en den inte känt sig
bekväm med sin kropp, fått känna att ”det är jag som är annorlunda, som
sticker ut”.
Anpassningsbar sitthöjd på omklädningsrumsbänkarna för att utgå från att
personer som besöker platsen sitter i olika höjd då en är olika lång. Inte
utgå från enbart en längdnorm.
Sko- och strumppåtagare i omklädningsrum vore toppen eftersom det ofta är
svårt med påklädning. Kanske också personal man kan be om hjälp med
påklädning vore bra.
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Möjlighet att sitta ned och duscha.
Möjlighet att ligga och duscha.
Möjlighet att duscha avskilt från andra.
Avställningsyta i duschen för till exempel tvål.
Larm om en halkar.
Rullstolar för både bad, dusch och bastu – finns det? Basturullstol där en inte
bränner sig på händerna på ex. drivremmarna, borde utvecklas tillsammans
med intresseorganisationer som kan vara med och prova ut.
Regn- och vindskydd Fler vindskydd, ställen att undvika regnskurar på skulle
behövas. Regnskydd och läskydd som arkitekter kan skapa med samma
fantasi som flask-/duschrummet och bastun.

Bilden föreställer Funktek-piloten Oskar sittande under ett tak, bredvid
står Funktek-pilot Lars Och Annette. Följeforskaren Magnus filmar vad
Oskar berättar om boulespel i Jubileumsparken.
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Bassäng och pool och bryggor. Brygga med nedfarts ramp bör vara halksäker
trots väta.
En pilot säger ”Nu finns lift vid poolen – men vill egentligen mycket hellre
kunna åka i själv från en sluttande nedgång. Det är en
självständighetsfråga!”
Olika personer har olika behov – bra om det finns både lift, olika sorters
stegar (raka och breda sluttande), ramp, och sluttande kant.
En framtida pool bör inte vara jämn djup utan ha olika djup och höjder –
mer mjukt sluttande till djupare och djupare istället för hårda kanter.
En del i poolen som är grundare för barn – också lösas om en del av poolen
sluttade neråt.
Bastu I bastun bör finnas ett mellansteg på en av sidorna eftersom det är
väldigt svårt klättra då det ofta är för högt när det bara är sitthöjds
steg. Golven i omklädningsrummet och dusch utrymme samt bastu och
badplats område bör i möjligaste mån vara halksäkert trots väta.
Möjlighet att duscha av sig nära eller i bastuhuset.
Bra om det fanns nedfällbar pall att sitta på i hissen upp till bastun.
Ingen självklar rullstolsplats i bastun nu – i vissa bastus kan en fälla upp en
del av sitsen om en vill kunna sitta på samma rad som sina vänner en är där
med.
Övrigt Det är också bra om det finns tillräckligt med klockor då man måste
passa tiden av olika medicinska skäl. Såväl i bastu, dusch, badområde,
omklädningsrum är önskvärt med klocka.
Telefon att kunna ringa färdtjänst vore bra.
Fikamöjligheter – både att köpa något litet (då något för olika
kosthållningar) eller en väderskyddad plats där en kan fika eget.
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ÅRET RUNT BAD
Vad behöver finnas för att en ska kunna bada året
runt?
Brukar du bada året runt?
Vilken säsong badar du och varför?
	
  
ASKIMSBADET
Vore trevligt med något ställe där en kunde gå in även på vintern och öppna
toaletter, duschar, bastu o s v om en vill vinterbada. Kanske även
värmestuga som är öppna året runt, även personal om en behöver hjälp.
En pilot tillägger ”Jag badar dock bara på sommaren, är för frusen.”
HÄRLANDA tjärn
En pilot säger ”Bastu där ute skulle vara något, ett värmande rum att kunna
komma in i efter en varit ute i det ruggiga.”
En annan tillägger ”Det svåra är väl skötseln… att kommunen kanske inte vill
stå för det. Så blir det ofta bastuföreningar som inte är öppna för alla, det
är allt bra synd. Tror verkligen en bastu skulle uppskattas av många som
använder området året runt för motion…”
JUBILEUMSPARKEN
Önskemål om att även kunna bada året runt framkom. För vissa fungerar
otempererat bad som ett sätt att svalka sig efter bastun. För andra skulle en
ordentligt uppvärmd pool vara bra.
Avståndet mellan badet och bastun och omklädningsrummen upplevs idag av
många som något långt till mycket långt. Kanske beror det på att passagen
mellan de olika utrymmena vid vissa väderlekar är lite av en strapats med
risk för halka?
Bastun
skulle
kanske
kunna
kompletteras
med
enklare
avsköljningsmöjligheter.
Information om avståndet kan också vara bra att ge så att en exempelvis
kan packa med sig badrock eller annat värmande plagg. Även badrockar till
låns skulle underlätta.
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STÄMNING OCH AKTIVITETER
Känner jag mig välkommen här?
Vad är det som gör att det känns så?
Hur är stämningen?
Vilka personer finns vid badet?
Vad kan en göra runt omkring badet?
Vad vill en kunna göra runt omkring ett bad?
• Spel
• Träning
• Lek
• … annat som du själv kommer på eller
saknar…
Är det olika vad en vill göra beroende på vilken
säsong det är?
- Hur använder du badplatser på
vintern?
- Hur använder du badplatser på
sommaren?
- Andra tider på året?

ASKIMSBADET
”Blev nyfiken på att åka dit igen, bara för att vi varit här nu.”
”Här tänkte jag att det kan vara jättehärligt att vara en dag när det inte är
så kallt”.
”Det ska vara lite mer attraktivt, använda platsen lite längre tid av året.
Det är synd att det inte görs nu för det är en vacker plats.”
Känslan är att miljön och området känns väldigt fixat, i iordningställt och
nybyggt. Det är stor skala. Flera piloter beskriver att de uppskattar skalan.
Dom stora breda bryggorna, känslan av att kunna röra sig fritt på stora
stabila underlag. Att en kommer ut i havet, att det är långt stort och brett.
Att det kan vara bra att det är stort, för då känns det som att det få plats
många samtidigt, att en inte är i vägen. Det finns yta som många kan dela
på.
Att pirens konstruktion känns fantasifull med sina olika uppbyggnader i trä.
Som en kan ligga, sitta, leka eller fika på. En pilot tillägger att det hade
varit roligt om åtminstone några av träuppbyggnaderna inte var så branata
så att även hen hade kunnat få rulla upp på en.
Att området inbjuder till flera olika sorters aktiviteter såsom utegym,
boulebana och lekplats, upplevs som positivt. Flera piloter blir också
inspirerade och föreslår fler aktiviteter såsom bågskytte och möjlighet arr
låna olika badleksaker.
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Men, för fler ska kunna nyttja området mer året runt behövs någon form av
inomhusmiljö där en kan komma in. Värma sig, kanske vid en eld, fika. En
pilot säger ”jag är ju knäpp, men jag gillar ju det där, när något är lite off
season, vilt och stormigt”. En annan pilot säger ”Svårt att veta nu vilka som
brukar vara där, var dött nu vintertid.”
När vi funderar mer kring vad som skulle behöva finnas för att en skulle vilja
besöka platser som denna vid andra tider än sommarsäsong så föreslås en
liten biograf eller ett utställningsrum ”göra ett jättevackert
utställningsrum, så att en ser ut mot havet. Ett fik i samma lokal, som blir
ombonat med växter.”
Även på sommaren föreslås av gruppen att en bio skulle kunna locka
besökare. Men då en utomhusbio av amerikanskt snitt på den stora
gräsplanen som ligger bakom omklädningsrummen och informationshuset.
Att kunna sitta ute fler tider på året kring eldstäder önskas. På Askimsbadet
fanns eldplatser, men det verkade som att en fick ordna med ved själv.
Positiva exempel från andra naturområden nämns där kommunen
tillhandahåller färdighuggen ved och en angiven plats att elda på. Det blir
en plats att mötas kring.
Vad som upplevs kunna bli bättre på Askimsbadet kring stämningen är att en
än mer tar till vara på det vackra i naturen. Att till exempel kunna slå sig
ned på en bänk (med ryggstöd och armstöd) för att i lä mötas i
solnedgången. Förstärka känsla av strandpromenad med viloplatser längs
med… inspireras av internationella exempel med Boardwalks.
HÄRLANDA TJÄRN
En pilot fångar känslan av Härlanda tjärn för hen såhär ”Askimsbadet känns
mer värt det. Resan alltså… det fanns så mycket mer att uppleva. Om jag
skulle åka till Härlanda tjärn så skulle det nog mest vara av nostalgiska skäl.
Men det är ju ett rätt fint naturområde där i och för sig… men resan hit gör
att det blir för stora ansträngningar mot vad en får. Jag skulle ju nog inte
ens kunna bada i och med att det inte finns lånestol.”
Känsla vid Härlanda tjärn var på sätt och vis lite lik den gruppen fick vid
Askimsbadet – att badet främst verkar vara till för dom som bor i området,
dom som redan känner till platsen. Badet känns alltså lite undanskymt,
gömt och anonymt. Platsen en kommer till med kollektivtrafik är omgiven
av bostadhus av olika karaktär, mest lägenheter. Några byggnader väcker
frågor ”är det en institution av något slag eller en fabrik?”.
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Allmänt saknas något som gör att en känner sig välkommen eller som visar
riktning ”Hej du har kommit till …”. Stor och tydlig skyltning, pilar att följa,
linjer i marken.
Väl nere vid badet upplevs platsen lite mer ”naturligt” och ”primitivt”,
vilket uppskattas av vissa i gruppen, som söker den mer vilda och inte så
anlagda känslan. Den oanlagda känslan ger lugn och fridfullhet. Trots att en
är relativt nära byggelse i form av bostadshus och Östra sjukhuset finns en
känsla av avskildhet här – som kan upplevas som både positiv och negativ.
För vissa är känslan av lugn och få intryck viktig, för att inte säga
nödvändig, för att kunna vara på platsen en längre stund. Då blir istället det
oanlagda, med förmodat färre besökare, en möjliggörare för dessa personer
snarare än ett hinder. En tillgänglighetsfråga bortom den fysiska
användningen och utformningen av platsen.
Vi uppskattade gemensamt att det kändes som att en (om en är seende)
kunde se med blotta ögat att det var bra vattenkvalité – då kändes det som
att stämningen var att ”här tar vi hand om naturen”. Känslan bekräftades av
informationsskyltar om vattenkvalité som betygsatt vattnet till högsta
kvalité på skalan.
Badplatsen ligger i anslutning till Delsjön som är ett friluftsområde med
motionsspår ut i skogen och eldstad att grilla vid. När vi besöker området
under vår workshop är vi ganska ensamma nere vid vattnet, uppe i skogen är
det dock mer aktivitet i form av motionerande människor. Att det inte är så
anlagt eller i iordningsställt gör dock att många delar av området blir
otillgängliga för många personer. Men med hårdare underlag att rulla på,
kontrastmarkering mot omgivande terräng (går att göra med naturliga
medel), ledstång att hålla sig i och strategiskt utplacerade sitt- och
viloplatser längs slingan skulle många av hindren upphävas eller förminskas
avsevärt.
En pilot säger ”Det är ju inte så utbyggt som vid Askimsbadet. Där fanns det
ganska mycket. Som duschrum, bemannad information, personer en kunde
fråga… eller ja, åtminstone på sommaren. Det såg överlag mer nybyggt och
inbjudande ut. En del av byggnaderna vid Härlanda tjärn gav ett lite oälskat
intryck.”
En annan lägger till ”Om det inte är badväder, vad gör en då? Det kunde
finnas annat att göra, sådant som lockar folk. Alla vill kanske inte bada. Det
kunde vara ett utegym och ett fik som är öppet året runt, inte bara på
sommaren. Det stod heller inget om öppettider för den där kiosken… så hur
ska en veta?”
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JUBILEUMSPARKEN
Flera piloter tyckte den allmänna känslan inne i själva allmänna badet (när
en kommit över strapatsen att ta sig dit) var väldigt inbjudande och
inspirerande, ”så rolig och överraskande arkitektur”. Det är också en
mötesplats, både för människor… men även en plats där havet och sjön möts
på sätt och vis. I och med älven. Olika sorters miljöer. Älven som en
förlängning på havet…

Bilden föreställer den uppskattade arkitekturen, träden, träspångarna.
Ännu bättre blir det med ledstänger att hålla i på båda spångarna.
•

•
•

•
•
•

En pilot säger ”Både bastun och poolen var inbjudande. Tyckte det
var vackert. Närmade mig poolen. Det var vackra färger, tilltalande
material. Det gav mersmak.”
”Det var lite magiskt”
”Om jag får fortsätta där… för mig var det detsamma. Tror det var
tydligheten för mig. Att när jag kom in där kunde jag slappna av…
fick vägledning av broarna. Fick med mig massa synminnen med
händerna på grund av alla taktila material.”
”Jag kan sätta fingret på det: det var välkomnande design.”
En annan fortsätter ”Bastun var ju toppen. Otroligt häftig arkitektur.
Känns som att dom tänkt i både material och byggnader.”
En annan kompletterar med att säga ”det klara vattnet jämfört med
älven – roligt med kontraster. Det fina vattnet, mot det sunkiga utåt
och runtomkring. Roligt om bassängen i framtiden kunde ha en
glasvägg så att en kunde se ut i älven…”
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•
•

Känslan är att en kan ha ”flera kalas samtidigt. Kanske inte alltid att
en vill bada men en vill vara där” säger en annan.
”Jag är allmänt mycket positiv till bad och bastu vid älven.
Sen gillar jag att besöka platser off season när det inte är så mycket
folk, när det är lite öde. Badplatser, nöjesfält... Det går säkert att
göra mycket om man vill ha besökare året om. Till exempel
träningsrum för vuxna och barn med utsikt stora glasfönster mot
älven.”

Det upplevs allmänt som att det är kul när det finns flera olika saker att
göra när en kommer till parken. Vissa delar kunde med enkla lösningar bli
tillgängliga för fler. Till exempel boulebanan finns det hjälpmedel som
”hämtar” kloten åt en, ställningar att lägga kloten i så att en kan kasta iväg
dem utan att behöva böja sig. Viktigt också att alla kan komma upp på
banan.
Vi tycker alla att det är toppen att finns seglarskola och accessjollar. Här
kan en nog informera mera om att det finns, eftersom det kanske inte är
vad alla väntar sig. Bryggan varifrån en tar sig i båtarna kan också göras mer
tillgänglig genom sittplats med ryggstöd och förses med avåkningsskydd,
ledstråk och ledstänger.
Vi diskuterar tillsammans att det allmänt är viktigt hur en kommunicerar
kring platsen för att alla ska känna sig välkomna att komma dit och trygg
när en väl är där. Vad en visar i bilder, ord och aktiviteter, vilka kroppar
som syns och vad dom gör påverkar känslan av tillhörighet. Utbildning av
badvärdarna är en sådan viktig del av det arbetet. Att de kan erbjuda
syntolkning, ledsagning och berätta vad som gäller när en kommer dit.
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VISION, INSPIRATION OCH ALLMÄN REFLEKTION
Kan man ta inspiration från naturlig badet när man
ska bygga ett bad utomhus?
Om ja, på vilket sätt?
Finns det andra badmiljöer, inomhus såväl som
utomhus, som du besökt som inspirerat dig?
Vilka?
På vilket sätt var dom inspirerande?
På vilket sätt var dom tillgängliga för dig?

ATT INSPIRERAS AV NATUREN – UPPLEVA MED FLER SINNEN
• Arbeta in element från naturen i miljö – som ger upplevelsen av olika
material och texturer. Mjukhet från sand och växtlighet som ramar in
och rundar av. Växtlighet nära badet kan också fungera som vind- och
solskydd (alla kan inte bada i solljus).
• Att kunna snorkla i poolen, eller åtminstone en del av poolen. Att det
fanns tång, musslor och växter i (de kunde kanske vara renare av
vattnet samtidigt?). Att det blir som en undervattensvärld att
upptäcka. Ett sätt att lära sig om det som finns under vattnet… fast
på ett lugnare och säkrare vis.
En pilot säger ”Det är intressant det du säger med växter… det vore
väldigt kul. Det är ju häftigt när du möter det vilda i naturen … i
mötet med bassängen… det är häftigt.”
• Öar ute i poolen, att simma till eller ta sig till med spångar med
räcken.
• Organiska former – om poolen som byggs efterliknar former som finns
på vattendrag i naturen. Som en sjö, tjärn eller älvens form.
• Eldplatser att arbeta med kontraster mellan olika element: luft,
vatten, jord, eld.
• Kontrasten mellan sjö, älv och hav – sött, salt… stormigt och strömt –
en mötesplats på fler än ett sätt.
• Avskildhet och det vilda, … platser för lugn och ro. För tankar och
kontemplation.
INSPIRERANDE PLATSER
• The reef i Fredrikshamn i Danmark – byggd naturlighet med sluttande
strandkanter, växtlighet, grottor, åska, vågor. Lätt får många att
komma i vattnet, avsaknad av stegar…
• Islands varma källor och hur en byggt spångar över källorna för att en
ska kunna ta sig till olika öar mitt i.
• Slottsskogen som en plats för många möten och olika sorters
aktiviteter bredvid varandra – en pilot berättar ”bor nära Slottskogen,
det är en plats en kan använda med olika syften. Till exempel tränar
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•
•
•
•
•

jag qigong där. Året runt, även i snö. Andra gånger träffas jag upp
med mitt storytelling-gäng, vi sitter vid en eld och berättar
berättelser för varandra. Ett vackert sätt att mötas. Det händer något
speciellt med en både vid vattnet och runt en eld.”
Tillgänglig snorkel-led, finns i Stockholm och i Göteborg ut på
Amundön.
I Tel Aviv fanns det en till exempel en stoooor vattenlekplats… (för
bilder tillfråga författaren av rapporten)
Barnbassäng vore fint och fler roliga aktiviteter för barnfamiljen
Bertilsson stuga vid Delsjön där en kan komma in värma sig, köpa
pannkakor. Det behöver inte vara så krångligt.
Mobila bastus i containrar – inspiration från stockholm. Om älven i
framtiden var badbar så skulle dom kunna beställas eller placeras ut
lite här och där på olika platser i Göteborg.

AKTIVITETER OCH PROGRAM:
• ”Berätta mera”-konceptet, berättelser kring eld, berätta om
området, stadsvandringar som visar vägen hit och in, och andra
visningar. Odlingsvandringar. Matlagningsgäng – fixa vid grillar.
Taktila arkitekturvandringar.
(Se bilaga 2 & 3 för tips och trix)
• Koppla platsen historia i byggnader.
• Någonting som påminner om att platsen varit norsk en gång i tiden…
Hisingens egen historia, det är spännande, och bra att veta vart en
hamnat.
• Bugga och dansa
• Konstprojekt
Vattenkonst med skulpturer i vattnet – blir någonting att uppleva men
som också kan locka till besök.
Konst i vattnet som vid Dellensjöarna, två stegar upp ur sjön ”Gate to
heaven”.
Ljuskonst som lyser upp i mörkret.
Graffitivägg
eller
vägg
där
konstnärer
på
utrymme
i
tremånadersperioder.
Göra skulpturer av återbrukat material.
Kunde vara kul med skulpturer en får ta på med hav, sjö,
industritema – som är uppbyggda med stenar och snäckor. Att det kan
bli som en skulpturpark.
Tänker på: nu när det är så mycket vind, kan en inte då ha
vindsnurror?
Tänk om dom kunde ge elektricitet?
Tänk om den elektriciteten kunde driva neonskylten till bastun?
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•

Vattenlek
hyra paddelbåtar, SUP-brädor… flytande solbrädor, att få ligga ute i
älven… äta picknick.
Någon form av rutschkana ner till vattnet vore säkert skoj, då är det
även viktigt att det går att komma dit om en sitter i stol.
Rutschkana från bastun?
Någonstans att låna badleksaker, som flytande bollar, dynor att ligga
på och flyta.
Hur skulle det vara med bubblor i en del av bassängen? Fontän?
Fontäner med dricksvatten.
Även vuxna vill leka genom livet, tillsammans med varandra och
tillsammans med barn och unga.

Bilden föreställer Funktek-piloterna Anette och Lars när dom testar
Vattenlek under workshopen i Jubileumsparken.
•

Genom uppsökande verksamhet och genom att bjuda in riktat
organisationer och föreningar – anordna visningar av området för att
fler ska känna sig välkomna, inbjudna och bekväma med att vistas
där.
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En pilot uttryckte att tack vare våra workshops med besök på de olika
badplatserna så kände hen att hen kunde och ville åka tillbaka till dessa för
personen nya platserna.
Allmänna reflektioner om mötesplatser och människors behov av att
mötas
Gruppens tankar: Skrivs så mycket om institutioner i samhället nu, i
västvärlden, att mötesplatser och sättet att mötas håller på att förändras.
Fråga: Tror du det beror på sociala medier?
Gruppens tankar: Kanske… delvis… förr fanns det bestämda kulturella
mötesplatser. Till exempel dansbanan, biografen, posten. Mycket av det är
borta, det sättet att mötas på i alla fall.
Det är lite skrämmande.
Att inte folk möts, är ju superviktigt… kan påverka så mycket.
Också därför det måste vara tillgängligt det en bygger som nya
mötesplatser. Så att alla kan mötas. Att en bygger på ett inkluderande sätt,
så att en inte bygger utestängande.
Allmänna reflektioner om badkultur
”Jag tänkte på en viktig grej varför en går till bad… antingen åker en för att
träffa folk eller för att vara ensam. Det har olika betydelser i olika
situationer.”
”Samtalen som kan bli i en bastu... när en är avklädd. Vet ingenting om
varandra, har inte andra attribut...”
”Genom att ha en gemensam bastu kan vi lära oss att vara mer med
varandra, att det inte blir så att vissa inte tillåts vara med.”
”Olika lösningar måste ibland få finnas parallellt för att det ska funka för
alla”
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VAD KOM VI FRAM TILL? NÅGRA KONKLUDERANDE TANKAR OCH RÅD
• Kommunicera vilken typ av plats det är, förtydliga varför det ser ut
som det gör, vilka mål som önskas uppnås. Budskapet skall finnas
tydligt på digitalt, analogt och på plats på platsen.
• Även om det är en allaktivitetsplats där en mängd skiftande
verksamheter, händelser och aktiviteter är tänkta att få rum
samtidigt kan det vara god idé att berätta om vilken värdegrund
platsen vila på. Vad en menar med ”Frihamnen för alla” och om det
finns några avgränsningar och begränsningar förutom möjligheterna
som platsen erbjuder.
• Gör ett tydligt anslag och välkomnande på platsen – en ska direkt
veta att en hamnat rätt. Använd den stora skalan för att markera
med portalskylt vart en är. Jobba med naturliga ledstråk för att
sedan visa vägen in i parken.
• Kommunicera i så hög utsträckning ut samma budskap i alla kanaler
som används. Digitala såväl som analoga. Fragment av olika sorters
budskap kan tender att förvirra och skapa osäkerhet kring platsen en
möter.
• Komplettera gärna, speciellt under sommarmånaderna, med ett
direkttelefonnummer som under öppettid går till parkvärdarna.
Värdarna svara bäst på frågor om praktiska driftrelaterade spörsmål
såsom bokningar, öppettider, faciliteter och dylikt. Ringer någon inte
under öppettid kan en ha ett förinspelat flervals meddelande där en
kan få reda på det viktigaste.
• Vara supertydlig med vilka faciliteter som finns, så att varje
potentiell besökare kan avgöra själv om det är en aktuell destination
eller ej. Berätta om tillgängligheten i korrekta ordalag, kort och
koncist – vad som finns och inte. Berätta om vad som finns att låna.
Beskriv platsen i bilder och ord.
Detta hellre än att bara be besökare kontakta någon om en undrar.
Att ha en kontaktperson är jättebra, men då som en komplement,
eller om någon undrar något ytterligare som inte framgår. Ibland vill
ju även vissa personer också gärna stämma av med en verklig person
inför ett förstagångsbesök – ett sätt att få en röst på platsen en ska
åka till.
• Tillgängliggörande lösningar är en del av en integrerad helhet, design
för alla. Inte att ses som ett problem, en efterhandsanpassning eller
något som ska läggas till. Utan lösningar som gör miljön bättre och
mer användbar för alla.
• Personer med erfarenhet av funktionsvariationer och exkludering från
kulturella och stadsmässiga är en del av den planeringsmässiga,
tillgängliggörande designlösningen. Är experter med kunskap som
	
  

40	
  

•

•
•

•

•

•

•

behövs för dels för att ha ögonöppnande, perspektivvridande samtal,
göra tester och utvärderingar av allt från befintliga platser,
prototyper och skissförslag men också för att tillsammans kunna hitta
normkreativa vägar fram. Dock viktigt att tänka på att träffa, testa
med och prata med många olika personer med olika erfarenheter och
bakgrund utifrån ett intersektionellt perspektiv. En representerar
aldrig någon annan än sig själv, en kan i de allra flesta fall inte ensam
representera några fördefinierad grupp.
Bjud in och samverka med andra organisationer och arrangera
”utflykter” till parken för att skapa medvetenhet och känsla av att
”här är jag välkommen, det här är min plats”. Utflykterna kan ta
formen av en park-visning – som en variant av en stadsvandring men
med väldigt konkret fokus på vad som finns i parken. Hur den är
utformad, hur en hittar till parkens olika delar och så vidare. Att
besöka nya platser tillsammans som en aktivitet: när en blivit
bekantad med en plats ökar viljan att åka dit igen.
Förslagsvis som en del av ett sommarprogram i kombination med
andra olika typer av aktiviteter som redan erbjuds.
En kan också göra ut-utflykter till andra platser tillsammans för att
testa, utvärdera och lära av erfarenheterna från dom.
Enligt ovan med parkvisningar även erbjuda syntolkningar och
ledsagning av parkvärdar. Utbilda parkvärdar i detta som en naturlig
del i ett aktivt inkluderande bemötande.
Erbjud möjlighet till ”flera kalas samtidigt”, det vill säga att det kan
pågå flera olika sorters aktiviteter paralllellt bredvid varandra. Det
ger en dynamisk plats som gör att fler känner att de där kan skapa sig
och gör något eget.
Även bra att göra bildspel med beskrivande bildtexter och
visningsfilmer som kan ligga på hemsida som berättar om området
steg för steg. En film som är som en vandring genom området.
Ramp – en bred ramp kan möjliggöra så att en kan vara tillsammans
med andra. Tänka på att ha räcken på båda sidor. Grotta ner mer i
hur ramplösningar faktiskt fungerar för olika personer i olika
situationer. Det finns inte en enda rätt lösning som är den bästa för
alla – lösningen är olika för olika, jobba med flera sorter vägar ner i
vatten. Olika personer har olika behov – bra om det finns både lift,
olika sorters stegar (raka och breda sluttande, med räcken och
handhållare), ramp, och sluttande kant. Olika sorters vägar ner i
vattnet parallellt, så att alla kan hitta en väg som passar för just
dom.
En framtida pool bör inte vara jämndjup utan ha olika djup och
höjder – mer mjukt sluttande till djupare och djupare istället för
hårda kanter.
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•

•

•

•

•

I den befintliga tillfälliga parkmiljön se över potentiella snubbelhål,
avsaknader av viloplatser, ledstråk eller kontrastmarkeringar.
Åtgärda och lyft upp värdet av ändringar in i ett framtida arbete så
att lösningar kan integreras i designen och planeringen från början.
Frihamnen är en plats i stor skala. Arbeta därför med mindre rum i
rummen, mindre delar i det stora som kan ha olika upplägg.
För vissa är känslan av lugn och få eller färre intryck viktig, för att
inte säga nödvändig, för att kunna vara på platsen en längre stund.
Med rumsavdelare – gärna av naturliga material, att inspireras av är
till exempel botaniska trädgårdar med alléer, bersåer och pergolas
Gör rumsavskiljare gjorde av och i växter. Från rum i rummen kan en
vara en del av ett sammanhang, få ro men ha uppsikt och överblick
över vad som händer runt omkring.
Jobba med naturen istället för att jobba mot naturen. Använd och
inspireras av naturens former, uppfinningsrikedom och organiska
framväxning. I naturens byggstenar finner många ro och inspiration.
Naturens byggstenar kan föras över till byggd design. Med naturliga
material, organiska former, taktila element och inbjudande
arkitektur. En uppmaning är att: Plocka russinen ur naturkakan.
Frihamnen har potential att göra det. Göra det som ibland blir ojust,
hårt och exkluderande i naturen hanterbart, välkomnande.
Naturen som platser i avskildhet erbjuder rum för kontemplation, frid
och avkoppling – om en byggd park kan plocka in element från sådana
naturlig rum kan en skapa en plats som tar in dessa välbehövliga delar
mitt in i ett surrande stadsrum och gör det tillgängligt för alla. Ett
andrum, en blå andningspausplats som fler har tillgång till än det
geografiskt avlägsna.
Avstånd, både fysiskt och mentalt, kan upplevas som otillgängligt.
Ett centralt bad har goda förutsättningar att öka tillgängligheten,
men det är viktigt att komplettera den fysiska närheten till övriga
delar av den centrala staden med kommunikation och andra
faciliteter för att badet ska upplevas som "nära".
Frågelistan nedan kan med fördel användas som en start för
avkollning och utvärdering av den egna befintliga platsen men också
som ett ramverk för nya prototyper och utvecklingar inom projektet
Badkultur.
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Tack för oss och för gott samarbete!
Vi i Funktek är väldigt glada för att vi fick
möjlighet att göra det här samarbetet om
badmiljöer
tillsammans
med
er
på
Jubileumsparken och Älvstranden utveckling.
Vi har
- lärt oss nya saker om både badplatser och hur
stadsutvecklingsprojekt kan gå till
- tipsat varandra om enkla förbättringar och
lösningar som gör mer platser tillgängliga för
fler
- kommit på visionsförslag
- … och såklart fikat gott och haft det trevligt
tillsammans
Vi testar gärna mer av den framväxande parken
tillsammans med er men är också gärna med och
bygger, målar eller fixar olika föreslagna lösningar.
Allt gott från oss!
Varma hälsningar från Funktek,
Genom
rapportförfattaren
projektkoordinator…

	
  

Lisa

Wahle,
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BILAGA 1.
FUNKTEK
Frågelista för utvärdering och inventering av Badmiljöer

	
  

EGNA MINNEN
Berätta om egna minnen... kopplat till platsen vi
besöker.
Positiva exempel utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv - vad var det som gjorde
att du upplevde att det funkade bra?
Negativa exempel utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv - vad var det som gjorde
att du upplevde att det inte fungerade?
	
  

	
  

INFORMATION INFÖR ETT BESÖK
Hur hittar du information om badet?
Var får du reda på mer?
• Kan en ringa någonstans? Hemsida?
Vänner?
Vad behövs för skyltning?
Var ska informationen finnas?
Hur vill du ta del av informationen?
	
  

	
  

KOMMUNIKATIONER
Hur tar en sig hit?
Kollektivt, bil, promenad, färdtjänst, cykel?
Åker du själv eller tillsammans med någon?
Hur vill du kunna ta dig till badplatsen?
	
  

	
  

INFORMATION PÅ PLATS
Vad finns det för skyltning?
Finns det taktila kartor?
Vilken typ av information behöver en på plats?
Hur tar en sig till vattnet?
Finns det ledstråk eller en väg att följa?
Finns det personer att fråga på plats?
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FRAMKOMLIGHET OCH RÖRLIGHET
Är det lätt att ta sig fram på platsen?
Finns det ledstång att hålla sig i?
Finns det ledstråk som visar vägen?
Är olika höjdskillnader och branter
kontrastmarkerade?
Hur vill du att det ska vara ordnat?
Hur är belysningen?
¨	
  
	
  
FACILITETER
Finns det någon form av fikamöjligheter?
Finns det väder- och/eller vindskydd?
Finns det värmestuga?
Finns det omklädningsrum? Om ja, hur är dom
ordnade?
Använder du omklädningsrum vid utebad? Hur är ett
bra sådant utformat?
Toaletter - finns det? Om ja, vad finns det för
sorter?
Finns det uteduschar? Finns det inneduschar? Om
ja, hur är dom ordnade?
Finns det bastu? Är det viktigt för dig att det finns?
Ramper, lift, stegar ned i vattnet, bryggor… hur är
det upplagt?
Finns det badrullstol att låna?
Övrigt...
	
  
ÅRET RUNT BAD
Vad behöver finnas för att en ska kunna bada året
runt?
Brukar du bada året runt?
Vilken säsong badar du och varför?
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

45	
  

STÄMNING OCH AKTIVITETER
Känner jag mig välkommen här?
Vad är det som gör att det känns så?
Hur är stämningen?
Vilka personer finns vid badet?
Vad kan en göra runt omkring badet?
Vad vill en kunna göra runt omkring ett bad?
• Spel
• Träning
• Lek
• … annat som du själv kommer på eller
saknar…
Är det olika vad en vill göra beroende på vilken
säsong det är?
- Hur använder du badplatser på
vintern?
- Hur använder du badplatser på
sommaren?
- Andra tider på året?
	
  

	
  
ÖVRIGT
Annat som du tänkt på som är viktigt kopplat till
badmiljöer…
• Saker som behöver finnas
• Vad du vill kunna göra vid badet i forma av
aktiviteter och faciliteter
• Hur långt du är beredd att åka för att
komma till ett bad.
Vad som skulle kunna få dig att åka långt…	
  
	
  
	
  

	
  

VISION, INSPIRATION OCH ALLMÄN REFLEKTION
Kan man ta inspiration från naturlig badet när man
ska bygga ett bad utomhus?
Om ja, på vilket sätt?
Finns det andra badmiljöer, inomhus såväl som
utomhus, som du besökt som inspirerat dig?
Vilka?
På vilket sätt var dom inspirerande?
På vilket sätt var dom tillgängliga för dig?
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BILAGA 2.
Vad en vill veta inför att en deltar i en (musei)aktivitet?
VAD ÄR DET?
utställning?

Föreläsning,

stadsvandring,

samtalsserie,

workshop,

HUR KAN EN DELTA? Kräver aktiviteten förberedelser? Aktivt deltagande i
en diskussion, att en kan vara enbart åhörare, vad ska en göra – dansa,
bygga, måla, lyssna, diskutera…
VAD HANDLAR DET OM? Kort om innehåll eller tema.
VAR ÄR DET? Vad är det för lokal, plats, adress? Var extra tydlig. Ange en
allmänt känd adress som går att kolla av i en karttjänst.
NÄR ÄR DET? Datum! Återkommer det eller är det en engångsgrej?
NÄR BÖRJAR DET OCH NÄR SLUTAR DET? Det vill säga mellan vilka
klockslag och hur lång tid pågår eventet? Viktigt för att besökare ska kunna
planera, boka färdtjänst eller stämma träffa med någon till exempel.
VAR SLUTAR DET? Slutar det på en annan plats än där det börjar, som vid
stadsvandringar? Också bra att veta för att kunna planera, exempelvis möta
upp med andra, färdtjänst osv.
“HUR TILLGÄNGLIGT ÄR DETTA EVENT?”
Exempel på passande information:
“Lokalen/Rutten är framkomlig med rullstol, permobil, barnvagn. Vi
använder röstförstärkande utrustning, hörslinga finns (om det finns).
Teckenspråkstolk går att boka på telefonnummer xxxx. Tillgänglig toalett
finns i foajén/vid språkcaféet osv.”
VEM ÄR ANSVARIG, VEM VET MER? Ange kontaktuppgifter till någon som en
kan fråga (telefon och mail) om en behöver ytterligare information eller vill
ge feedback om upplägg eller lämna idéer.
HITTA HIT ELLER DIT
När information om aktiviteter eller utställningar går ut berätta tydligt hur
en hittar till den specifika platsen. Både på hemsidan, i entrén, på plats och
i pappersform. Beskriv vägen både i ord och tydlig bild. Skriv ut korrekt
adress till platsen, namnge lokalen. Tipsa gärna om närmsta parkering och
hållplats i kollektivtrafiken. Använd inläst karta, syntolkad, taktil karta samt
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till exempel en webb-karta en själv kan zooma in på. Olika lösningar passar
olika personer och situationer.
HITTA HÄR
Se till att ha en karta så att besökaren kan hitta på platsen. Inte bara till
platsen. Både på hemsidan, i entrén, på plats och i pappersform. Var finns
en person att fråga? Var finns utgångar, toaletter, ytor för paus och
aktivitet? Var kan en fika?
Använd inläst karta, syntolkad och taktil karta.
VISA VÄGEN
Hjälp även besökaren runt i lokalen, i utställningen eller till och på platsen
som programpunkten äger rum. Använd skyltar, en berättare, flaggor,
prickar i golvet, audioguide, frågespår.
BERÄTTA VAD SOM GÄLLER
Var tydlig i tal och information. Vilka regler finns? Vad får en röra, vad får
en prova? Är något farligt eller förbjudet? Finns det något en ska akta sig för
- till exempel trafik om en är utomhus. Vid visningar eller
programaktiviteter vad ni ska göra, vad som kommer hända, i vilken ordning
och när det är slut.
FÖR DIG SOM INTE GILLAR ÖVERRASKNINGAR
Använd hemsidan för att förklara var det finns överraskningsmoment, höga
ljud, starkt ljus och skarpa dofter. Beskriva noga utställningars, miljöers
eller rums utformning och de pedagogiska uppläggen så att den som behöver
kan förbereda sig.
ERBJUD INFO PÅ OLIKA VIS
Gör det möjligt att ta del om information om de olika aktivisterna på olika
sätt och genom olika medier. Det är dock viktigt att samma information ges
på alla ställen – så att inte förvirring skapas för att till exempel en
tidningsannons utelämnar viktiga detaljer. Bestäm vad om aktiviteten som
är viktigast att veta – och ha med den informationen överallt! Om det är ont
om plats är det alltid bra att ange en person, en hemsida eller ett
pappersmaterial dit en kan vända sig för att få veta mer, och fördjupa sig
ytterligare.
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Bild: Fram och baksida av informationsbladet som användes under
Göteborgs stadsmuseums stadsvandringarna år 2015. Att ha ett sådant blad
var en nyhet det året! På framsidan står det “Stadsvandra i sommar” och
under det finns två bilder och text. På baksidan finns en karta över en del
av Göteborgs stadskärna där stadsvandringarna ägde rum.
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BILAGA 3.
Tips och råd vid vandringar, guideningar och aktiviteter.
Från s. 93-94 i ” Tillgängliga natur- och kulturområden. En handbok för
planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade
utomhusmiljöer”.
•

•

•
•
•

•
•
•

Att man identifierar lämpliga gångstråk och kanske väljer en mindre
brant backe istället för den branta för att på så sätt underlätta för
personer med nedsatt rörelseförmåga.
Att man rutinmässigt har en taktil karta i beredskap så att en person
med nedsatt syn som oväntat dyker upp kan få en uppfattning om
färdväg.
Att man passerar punkter som ger god överblick och ser till att det
finns lämpliga sittplatser där man gör längre men även kortare stopp.
Att man generellt använder högtalarväst (även om det inte finns
någon som meddelat nedsatt hörsel i gruppen).
Att man rutinmässigt har en taktil karta i beredskap så att en person
med nedsatt syn som oväntat dyker upp kan få en uppfattning om
färdväg.
Att man passerar punkter som ger god överblick och ser till att det
finns lämpliga sittplatser där man gör längre men även kortare stopp.
Att man generellt använder högtalarväst (även om det inte finns
någon som meddelat nedsatt hörsel i gruppen).
Ett praktiskt tips är att provköra guidningen med en person som har
någon form av funktionsnedsättning. Då kan man ta lärdom av det
och förändra guidningen innan den ska genomföras med större grupp.
Efter ett genomfört program eller guidning: utvärdera för att fånga
upp vad som fungerade bra och dåligt i syfte att vidareutveckla
verksamheten.
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