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Tillgänglighetsguide för alla arenor 

Arena: Lindbäcksstadion (Längdskidor, Draghund, Skicross, Skidorientering, Alpinrodel) 

Egenskap Ja/Nej Kommentar 
Parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning 
nära arena/arrangemang  

JA Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
erfordras 

Avlämningsplats nära arena/arrangemang för personer 
med rörelsenedsättning 

JA Huvudentrén in till Lindbäcksstadion 
(samma som för aktiva och ledare) 

Huvudentrén tillgänglig för rullstolsburna åskådare JA Huvudentrén in till Lindbäcksstadion 
(samma som för aktiva och ledare) 

Särskilda publikplatser för rullstolsburna åskådare (med 
sällskap) 

NEJ  

Vanliga sittplatser som kan nås utan trappsteg NEJ  
Publikplatser med fungerande hörselslinga för 
högtalarljud 

NEJ  

Toalett med oparfymerad tvål JA  
Toalett för personer med rörelsenedsättning (RWC) JA  
Toalett för personer med rörelsenedsättning (RWC) 
med taklyft  

NEJ  

Storbildsskärm JA Storbildsskärm och resultatskärm på 
längdskidarenan 

Tillgängliga bussar och busshållplats för rullstolsburna 
resenärer 

NEJ Behöver kunna gå upp ett par trappsteg 

Service/assistans på plats JA Frösunda finns på plats och kan assistera 
 

Arena: LF arena (Skotercross, Curling) 

Egenskap Ja/Nej Kommentar 
Parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning 
nära arena/arrangemang  

JA Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
erfordras 

Avlämningsplats nära arena/arrangemang för personer 
med rörelsenedsättning 

JA Huvudentrén till ishallen 

Huvudentrén tillgänglig för rullstolsburna åskådare JA Huvudentrén till ishallen 
Särskilda publikplatser för rullstolsburna åskådare (med 
sällskap) 

JA  

Vanliga sittplatser som kan nås utan trappsteg NEJ  
Publikplatser med fungerande hörselslinga för 
högtalarljud 

NEJ  

Toalett med oparfymerad tvål JA  
Toalett för personer med rörelsenedsättning (RWC) JA  
Toalett för personer med rörelsenedsättning (RWC) 
med taklyft  

NEJ  

Storbildsskärm NEJ  
Tillgängliga bussar och busshållplats för rullstolsburna 
resenärer 

JA Ligger centralt, lokalbussar kan ta rullstolar 
http://www.citybuss.se/ 
Begränsat antal avgångar. 
Behöver kunna gå upp ett par trappsteg på 
SM-bussen. 

Service/assistans på plats JA Frösunda finns på plats och kan assistera 
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Arena: Norrmalmia, A-hallen (Dans, Jujutsu, Taekwondo) 

Egenskap Ja/Nej Kommentar 
Parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning 
nära arena/arrangemang  

JA Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
erfordras 

Avlämningsplats nära arena/arrangemang för personer 
med rörelsenedsättning 

JA  

Huvudentrén tillgänglig för rullstolsburna åskådare JA  
Särskilda publikplatser för rullstolsburna åskådare (med 
sällskap) 

JA Nedanför läktaren vid sidan av 
idrottsplanen. Sällskap behöver sitta på 
läktare. 

Vanliga sittplatser som kan nås utan trappsteg NEJ Man måste upp ett steg 
Publikplatser med fungerande hörselslinga för 
högtalarljud 

NEJ  

Toalett med oparfymerad tvål JA Ej i dagsläget med städ lovade fixa det till 
SM-veckan 

Toalett för personer med rörelsenedsättning (RWC) JA  
Toalett för personer med rörelsenedsättning (RWC) 
med taklyft  

NEJ  

Storbildsskärm NEJ  
Tillgängliga bussar och busshållplats för rullstolsburna 
resenärer 

JA Ligger centralt, lokalbussar 
kan ta rullstolar http://www.citybuss.se/ 
Begränsat antal avgångar.  
Behöver kunna gå upp ett par trappsteg på 
SM-bussen. 

Service/assistans på plats JA Frösunda finns på plats och kan assistera 
 

Arena: Motorstadion (Rallysprint, Rallycrossprint) 
Egenskap Ja/Nej Kommentar 
Parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning 
nära arena/arrangemang  

JA  

Avlämningsplats nära arena/arrangemang för personer 
med rörelsenedsättning 

JA  

Huvudentrén tillgänglig för rullstolsburna åskådare JA  
Särskilda publikplatser för rullstolsburna åskådare (med 
sällskap) 

JA  

Vanliga sittplatser som kan nås utan trappsteg JA Begränsat antal sittplatser. Man kan ta med 
egen stol om man behöver. 

Publikplatser med fungerande hörselslinga för 
högtalarljud 

NEJ Kan ev. finnas möjlighet att lyssna via radio 

Toalett med oparfymerad tvål NEJ  
Toalett för personer med rörelsenedsättning (RWC) JA  
Toalett för personer med rörelsenedsättning (RWC) 
med taklyft  

NEJ  

Storbildsskärm NEJ  
Tillgängliga bussar och busshållplats för rullstolsburna 
resenärer 

NEJ  

Service/assistans på plats JA Frösunda finns på plats och kan assistera 
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Pite havsbad; Piteåmässan och Kongressen (X-trial, Cykeltrial, Styrkelyft) 
 
Parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning 
nära arena/arrangemang  

JA Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
erfordras 

Avlämningsplats nära arena/arrangemang för personer 
med rörelsenedsättning 

JA  

Huvudentrén tillgänglig för rullstolsburna åskådare JA Kommer man från hotellet är det tillgängligt 
till Kongressen. Direktentré till Kongressen 
och Pitemässan finns inga dörröppnare och 
en låg kant/tröskel. 

Särskilda publikplatser för rullstolsburna åskådare (med 
sällskap) 

JA Kongressen: Framför första stolsraden i 
markplan. Biosittning. 
Pitemässan: Anvisad plats för rullstolar vid 
framkant av läktare 

Vanliga sittplatser som kan nås utan trappsteg NEJ Kongressen: Ett trappsteg för varje rad 
Pitemässan: osäkert ännu, mobil läktare 

Publikplatser med fungerande hörselslinga för 
högtalarljud 

NEJ Inte i Pite mässan, i Kongressen finns det ett 
avgränsat område, om den används av 
arrangören är oklart. 

Toalett med oparfymerad tvål NEJ  
Toalett för personer med rörelsenedsättning (RWC) JA  
Toalett för personer med rörelsenedsättning (RWC) 
med taklyft  

NEJ  

Storbildsskärm NEJ  
Tillgängliga bussar och busshållplats för rullstolsburna 
resenärer 

JA Behöver kunna gå upp ett par trappsteg på 
SM-bussen. Lokalbussen går på onsdag-
lördag och kan ta rullstolar 
http://www.citybuss.se/ Begränsat antal 
avgångar. 

Service/assistans på plats JA Hotellets personal och funktionärer 
 

 


