
Vår vision med nya simhallen

Med en rätt utfomning bjuder den 
nya simhallen på nya möjligheter  
för inkludering och social samvaro,  
anpassad även för de med funktions-
variation. 

Vi ser simhallen som en viktig plats 
för att främja hälsa och simkunnighet 
även för vår grupp. Här kan nya  
fritidsaktiviteter skapas som ger både 
fysisk och social stimulans. Kvalitet och 
tillgänglighet stärks markant med en 
funktionell simhall.

Här kan barn med funktionshinder 
finna en naturlig plats tillsammans 
med hela familjen. Nya simgrupper 
kan skapas och kommunens egna 
verksamheter får en ny plats att verka 
på. Vilket lyft det kan bli för grupp-
boendena, särskolan och daglig verk-
samhet. 

Därför jobbar FUB Lidingö för  
en simhall för alla!

Krav på separat varmbassäng  

Vattentemperatur: 30–32 °C 
Botten: Höj- och sänkbar
Storlek: 12 x 18 m, gruppanpassad
Ledstång: Runtom i bassängen
Lift: Underlätta i och ur bassäng
Ramp: För att smidigt kunna ta sig i 
och ur bassängen

Ljudisolerad: Avskild från den stora 
bassängen, för att ge lugn och ro

Musikanläggning: Träning till musik

Biutrymme: Anpassat för rullstolar/
duschstolar runt om bassängen

Sittplats: Möjlighet för assistent att 
sitta ner och vara tillhands för de  
badande vid bassängen.

Omklädningsrum, duschar 
och flexavdelning

Tillgängliga: Rymliga omklädnings-
rum som är  lättillgängliga. Inga hissar 
mellan omklädning och bassäng- 
avdelning.

Omklädningsbås: Stora, separata 
bås där även höj- och sänkbar bädd 
för omklädning finns tillgänglig. (Typ 
Arjobädd)

Taklift: Ska finnas i omklädningsbåsen

Flexavdelning: Omklädning där både 
kvinnor och män kan vistas samtidigt. 
Ska vara inredd och utrustad för den 
rullstolsburnes behov.

Bastu: Lättillgänglig med rullstol/
duschstol från omklädningsrummen.

Duschar: Ska vara tillräckligt breda 
(minst 100 cm) för duschstolar att lätt 
komma in i och där det finns plats för 
assistent att hjälpa till med duschen.

Duscharna ska även ha en mekanisk 
funktion (inte bara optisk) och med 
ett duschmunstycke på slang.

Huvudbassängen

Ramp och lift: För att även här  
underlätta i och ur bassängen.

Akustiken: Ska vara dämpad i hela 
bassängområdet.

Tider och tillgänglighet

Tider: Ska finnas tillgängliga för  
dagtid och tidig kvällstid.

Gångvägar: Ska vara breda så att två 
rullstolar med lätthet kan mötas.

Dörrar: Minst 100 cm breda.

Dörröppnare: Automatiska dörrar  
vid alla ”gångvägar”.

Information: Tydlig och lättförståelig 
skyltning.

Stora ytor: För att kunna erbjuda  
sociala kontaktytor även för rullstols-
burna (fik, restaurang, m m).

Avskildhet: Lugnare områden för  
de som behöver relax, avslappning 
och inte så mycket spring.

En simhall för alla – Funktionskrav och behov
Lidingös nya bad- och friskvårdsanläggning
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