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Tillgänglighetsvandring -

Åkersberga Centrum  
Minnesanteckningar 

Närvarande: Från SPF Seniorerna: Bertil Olin, Lena Seifert, Kersti 

Kallin Jansson, Ulla Engman. Från Synskadades Riksförbund Åke 

Sikström. Från Neuroförbundet Gunnel Rönn. Från Kanalen  Maria 

Ehrs. Från Österåkers kommun Johan Bergqvist 

Inne i centrumet hos Citycon: Hissknappen vid hissen upp till biblioteket borde 

sitta längre ut så att den är lättare att komma åt. Det har satts upp en ny 

knappsats med punktskrift i denna hiss vilket är jättebra. 

Trappan upp till biblioteket saknar en tydlig kontrastmarkering på nedersta 

steget. Handtaget ska gå ut 30 cm från trappan. På mellanplan bör det finnas 

ledstråkshandtag längs hela väggen.  

Trottoarpratare mitt i gången i den nya delen av centrumet bör tas bort. 

I hela centrumet saknas det ledstråk. Detta gäller både inne i centrumet men 

även ute på torget. Både synlig och taktilt. SL har mässingsskena nere på vissa 

tunnelbanestation som fungerar bra utan att man behöver bygga om hela golvet. 

Toaletterna på våning 2 vid biblioteket saknar en dörrknapp för RH-toaletten.  

Belysningen på biblioteket har för blått ljus. Behöver ett mer varmvitt ljus i 

lamporna där.  

Ledstråket i biblioteket med runda brickor är snyggt, men det stora 

mellanrummet mellan brickorna gör det svårt att känna efter med käpp. Det 

behöver vara med sammanhängande.  

Generellt är det för dålig eller ingen kontrastmarkering alls på glasdörrar och 

butikernas glasrutor. Bland annat Systemetbolaget saknar helt, men även många 

andra butiker saknar detta helt. Även entréerna har saknar eller har dålig 
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kontrastmarkering. 

 

Bänkarna på NB och på plan -1 saknar ryggstöd men framför allt armstöd.  

Kölapparna vid ica/posten är för svåra att se. Går det att sätta dem ut mot 

gångstråken så man lättare kan hitta den? 

 

På plan -1 är tröskeln alldeles för hög ut. Höjden på tröskeln måste tas bort.  

Entrén till nya delen av centrumet från torget har alldeles för hög tröskel.  

Varför kommer man direkt in i leksaksaffären när man tar rulltrappan upp i gamla 

centrumbyggnaden? 

Toaletten på våning 2 i gamla centrumbyggnaden saknar en automatisk 

dörröppnare. Det borde finnas en RH-toalett på varje plan och i båda 

centrumbyggnaderna.  

Belysningen på apoteket vid entrén på den gamla centrumbyggnaden är alldeles 

för ljus. Blir ett problem för dem som har nedsatt syn.  

Gången vid polisen, bredvid garaget, är i väldigt dåligt skick. Lutningar och 

sättningar. 

Utomhus - kommunen 

Räcke saknas på den ena sidan om trappan ned till entrén på plan -1. På andra 

sidan saknas det räcke delvis, bland annat bör det vara 30 cm utstickande räcke.  

Vad det gäller kontrastmarkering på belysningsstolpar och trafikstolpar bör de 

sitta gult reflexband. 1 långt ned, och 2 st högre upp. Det bör vara gult och inte 

vit för att ge någon effekt. 

Det bör gärna vara gul/vit reflex runt betongsuggorna. Dem är väldigt svåra att 

se. 

Cykelparkeringen på torget är dåligt strategiskt placerad och den är alltid 

överfull. Gör det väldigt svårt att gå på torget. Det är inte lättare av att det inte 

finns något bra gångstråk där heller. JB berättar om att kommunen är medveten 

om situationen och att man planerare på att förbättra platsen samt bygga 

cykelgarage. 

Rampen upp till torget från Stationsvägen är väldigt brant och lång. Det saknas 

plattform. Risken med att ha en plattform är att det blir ännu brantare. Det är 
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väldigt bra att det satts upp bänkar med armstöd längs hela rampen. Rampen 

saknar dock ledstråk, liksom övriga torget. De vita plattorna som finns idag 

försvårar endast. De vita plattorna på själva torget leder dessutom rakt in i 

torghandeln. 

Det saknas armstöd på flera bänkar på torget.
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