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Flera insatser har genomförts de senaste åren för att öka tillgängligheten till Frilufts-
museet Gamla Linköping. Några exempel är släta gångstråk, ramp och hiss i Cur-
manska magasinet, hiss till friluftsmuseets nya kontor, ny handikapptoalett i Cur-
manska magasinet, ramp och besam-öppnare till Infomagasinet, besam-öppnare till 
nya Cloettaboden, skogsstigen och trädgården Täppan, ett flertal räcken har monte-
rats vid butiker och museer, orienteringsskyltar har satts upp vid friluftsmuseets en-
tréer mm, nya kartor och trädgårdskartor har tagits fram, liksom audioguider. Det 
återstår dock ytterligare åtgärder och det finns en problematik i att anpassa kulturhi-
storiska miljöer eftersom miljöerna kan upplevas som alltför förvanskade. Det finns 
emellertid fler mindre insatser som ökar tillgängligheten utan att förstöra den unika 
miljön. Tillgänglighetsplanen ska fungera som ett stöd att prioritera och förbättra för 
både friluftsmuseet och fastighetsägaren Bryggaregården AB.  
 
Högsta prioritet har de mest publika miljöerna, där det exempelvis anordnas evene-
mang, eller andra välbesökta aktiviteter, samt miljöer för barnverksamhet. Åtgärder-
na som föreslås är förslag, och de behöver utvecklas mer tillsammans med experter 
på tillgänglighet. I samband med ombyggnader, flytt av nya byggnader ska alltid en 
anpassning göras.  
 

Prioritet 1 
 
Handelsboden Välbesökt museum och butik.  
Åtgärd Uppbyggd och stensatt ramp med räcke (liknande Info-

magasinet). Nivellering av tröskel och golv innanför en-
trén. 

 
Täppan  Tillgänglighetsanpassad upplevelseträdgård. 
Åtgärd Skylt i punktskrift och upphöjd skrift vid entrén. Skyltar 

inne i trädgården på lättläst svenska/engelska/tyska och 
punktskrift. Audioguide? 

 
Parkering Både parkeringarna vid stadskvarteren och Valla gård har 

brist på handikapparkeringar och en ojämn och gropig be-
läggning. 

Åtgärd Byta beläggning till asfalt, målning av rutor och fler han-
dikapplatser.  
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Bryggaregården  Bryggaregården är friluftsmuseets miljö för tidsresor och 

andra aktiviteter för barn, där skolor och familjer kan pro-
va på gammaldags sysslor.  

Åtgärd Ramp eller liknande, eventuell breddning av dörr och ni-
vellering av trösklar och golv. 

 
Skolmuseet Skolmuseet används för tidsresor och är ett välbesökt mu-

seum, särskilt av skolor och familjer. 
Åtgärd Bottenvåningen bör kunna tillgängliggöras med ramp och 

nivellering av trösklar/golv.  
 
Informationstavlor  Bör sänkas, de sitter för högt 
med karta 
 
Dahlbergs café Många besökare, många äldre. Uppbyggd finns. Vägvis-

ning till rampen från torget. 
 
Åtgärd Bra med ramp, men dörren går inte att öppna för rull-

stolsburen eftersom den är tvådelad. Byt dörr eller i säms-
ta fall ringklocka. Kilar/avfasning vid trösklarna.  
Från torget bör stenläggning bytas mot stenmjölsgång in 
mot caféet. I någon del av caféträdgården bör markbe-
läggningen bytas mot stenmjöl eller annan slät beläggning 
(gården är idag grusad).  

 
Wärdshuset Samma dörrproblem som Dahlbergs (tvådelad) + att det 

är grus i anslutning till rampen.  
Åtgärd Gruset bör ersättas med en stenmjölsgång fram till ram-

pen. Kilar/avfasning vid trösklarna. Stenmjölsgång i träd-
gården fram till kägelbanan.  

  

Prioritet 2   
Skogsstigen Upplevelsestig tillgänglig för alla med information både 

taktilt och i punktskrift. Träsarg med ljus färg till stöd för 
besökare med nedsatt syn. Audioguidning på svens-
ka/engelska/tyska.  

Åtgärd Beskrivande skyltar på flera språk. Kompletterande skyl-
tar med lättläst svenska. Komplettering med station om 
folktro och väsen. 

 
Handikappstråk Gångstråk i kullerstensgatorna finns i hela området.  
Åtgärd De stråk som är belagda med storgatsten bör bytas ut mot 

stenmjöl som ger en slätare yta. En översyn av tillgäng-
ligheten på Valla gård behöver göras.  

 
Skyltar på husen Många av byggnaderna har försetts med skyltar som  
  beskriver husens historia. 
Åtgärd  Komplettering av skyltar så alla hus beskrivs. 



 
 3 (3)

 
 
 
 
Informationsskyltar  Skyltar som i text och bild berättar om friluftsmuseets 

olika miljöer.  
Åtgärd Skyltarna ska underlätta för besökarna att uppleva museet 

och få kunskap när de rör sig på egen hand, utan visning. 
Skyltarna ska exempelvis handla om torgmiljöer, handel 
förr, djur i staden, trädgårdarna o s v. kortare sammanfatt-
ning på engelska och tyska, samt punktskrift. 

 
App Applikation för mobiltelefoner som informerar om fri-

luftsmuseet 
Åtgärd Under utveckling, färdigställs under 2012. 
 
Tillgänglighetskarta En karta att ladda ned från webben inför besöket 
Åtgärd En enkel version tas fram med tillgängliga miljöer marke-

rade. I ett senare skede kan en komplett karta tas fram 
med alla mått och andra fakta angivna. Det arbetet kräver 
dock särskilda medel (projektanställning). 

 
Fikaplatser Inköp av bord och bänkar som är anpassade för rullstolar 

och som kompletterar befintliga bord/bänkar vid t ex Ka-
pellet, för egen medhavd fika.  

 

Prioritet 3 
Ramper till museer De flesta museer saknar ramper, eller har mobila ramper 

som fungerar mindre bra. 
Åtgärd Inventering görs och förslag tas fram för ramper där det är 

möjligt. 


