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Inledning 

Tillgänglighet i offentliga fastigheter i Sävsjö kommun 

Socialnämnden gav LSS-enheten i uppdrag att inför tillgänglighet 2010 genomföra en 

inventering av de offentliga fastigheterna i Sävsjö kommun. 

LSS-enheten har under perioden oktober 2007 till februari 2008 genomfört inventeringen 

och har med denna guide redovisat aktuella byggnaders och anläggningars anpassning med 

avseende på olika funktionshinder. Under sommaren 2014 genomfördes revidering på 

uppdrag av kommunala handikapprådet. 

I samband med revideringen dök det upp en del frågor om vad som menas med allmänna 

lokaler. Socialnämnden beslutade att ta bort vissa fastigheter och lokaler ur 

tillgänglighetsguiden. Anledningen är att lokalerna endast riktar sig till enskilda grupper så 

som förskolor, skolor och äldreboenden. Dessa lokaler ses inte som allmänna lokaler, därför 

har de tagits bort. Istället vill man lyfta fram de lokaler som riktar sig till alla. Revideringen 

genomfördes under våren 2016. 

Genom symbolerna har varje funktionsnedsättningsområde redovisats var för sig, vilket 

förklaras på nästa sida. Grön symbol innebär att byggnaden uppfyller uppställda kriterier. 

Mindre avvikelse kan förekomma och redovisas i så fall vid aktuell symbol. En röd symbol 

innebär att uppsatta kriterier inte är uppfyllda. 

Vi hoppas att denna guide kan bli till nytta för dig som på något sätt är funktionsnedsatt. Vi 

hoppas också att guiden ska bli ett underlag till förbättring av tillgängligheten. 

Tommy Karlsson 
Administratör 

Rosie Persson 
Handikappkonsulent 
Sekreterare i Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor (KRF) 
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Symbolförklaringar 

Gröna symboler 

Med grön symbol menas att uppsatta kriterier för tillgänglighet är uppfyllda. Mindre 

avvikelser kan förekomma och redovisas vid respektive symbol. 

� 

Bra för synskadade 
./ Tydlig skyltning.
,/ Markeringar på

trappor finns. 
,/ Ledstång i trappa. 
,/ Markerat ledstråk. 
,/ Ledarhund är 

välkommen. 

Bra för rullstolsburna 

med hjälp 

./ Markunderlaget
medger förflyttning
med rullstol från
parkering till entren.

./ Ramp eller två
trappsteg kan
förekomma .

./ God framkomlighet
inomhus.

Bra för hörselskadade 
./ Ange om teleslinga

finns.

Handikappanpassad 

toalett 

./ Minst 22ox220 cm.
./ Dörrbredd minst 80

cm.
./ Toalettstol minst 46

cm hög .
./ Stödhandtag .
./ Larm .
./ Engreppsblandare.

� 
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En rullstolsburen kommer in 

utan hjälp 

./ Handikapparkering max 25
m från entren.

./ Godkänd ramp, eller trösklar
på högst 2,5 cm kan
förkomma.

./ God framkomlighet
inomhus .

./ Dörröppnare/automatiska
dörrar finns.

Bra för personer med käpp 

./ Markunderlaget medger
förflyttning från parkering
till entren.

./ Trappor med godkänt mått
kan förekomma.

./ Ledstång finns .
./ Ej tung dörr.

Handikappanpassad hiss 

./ Minst 11ox140 cm.
./ Dörrbredd minst 80 cm .
./ Dörröppnare,
./ Manöverpanel höjd 80-120

cm .
./ Stödhandtag i kabinen finns.

Bra för astma och allergi. 

./ Djurfritt.
./ Fritt från parfym
./ Fritt från

allergiframkallande
blommor



Röda symboler 

Med röd symbol menas att uppsatta kriterier för tillgänglighet inte är uppfyllda. Avvikelser 

redovisas vid respektive symbol. 
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1. Kommunalhuset

� 

� 

rl] 

� 

� 

� 

./ Skyltar för synskadade med punktskrift finns .
./ Ej markerat ledstråk.

Sävsjö kommun 
Djurgårdsgatan 1

576 80 Sävsjö 
Telefon väx 0382-152 oo 

./ Handikapparkering finns men skyltning från gatan saknas .
./ Automatisk entredörr .
./ Gamla delens övervåning ej tillgänglig för rullstolsburen.

./ Gamla delens övervåning ej tillgänglig för rullstolsburna med hjälp.

./ Teleslinga finns i Vallsjösalen.

./ Hiss saknas till gamla delens övervåning .
./ Nya delen har hiss.

./ Ej garanterat parfymfria lokaler.

8 Tillgänglighetsguide för Sävsjö kommuns offentliga fastigheter 



2. Överförmyndarnämnden
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./ Ej markerat ledstråk.
,/ Ej markerade trappsteg eller ledstång.

,/ Handikapparkering saknas . 
./ Manuell entredörr .

Sävsjö kommun 
Storgatan 18 
576 Bo Sävsjö 
Telefon 0382-154 45 

./ Rullstolsburen klarar inte att ta sig in i byggnaden själv. (Kan boka rum i
kommunalhustet vid behov)

,/ Övervåningen ej tillgänglig för rullstolsburna med hjälp. (Kan boka rum i 
kommunalhustet vid behov) 

,/ Tung dörr 
./ Flera trappor till Överförmyndaren. (Kan boka rum i kommunalhustet vid

behov) 

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ Hiss saknas.

./ Handikapptoalett saknas

./ Ej garanterat parfymfria lokaler .
./ Ej fritt från allergiframkallande blommor .
./ Ej djurfritt.
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3. Socialförvaltningen
3.1. Socialkontoret 

� 

� 

� 

� 

rB 

m 

� 

� 

Sävsjö kommun 
Villagatan 12 
576 Bo Sävsjö 
Telefon 0382-154 60 

./ Skyltar för synskadade med punktskrift finns samt markerad dörr .
./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering finns .
./ Dörröppnare finns.

./ Teleslinga saknas.(Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ Ej garanterat parfymfria lokaler .
./ Ej fritt från allergiframkallande blommor .
./ Ej djurfritt.
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3.2. Jobbhuset 

../ Ej markerat ledstråk. 
../ Ej markerade trappsteg . 

../ Handikapparkering saknas . 
../ Manuell entredörr . 
../ Ramp finns vid entren. (För brant) 

Sävsjö kommun 
Skolgatan 1 A 
576 Bo Sävsjö 
Telefon 0382-156 27 

../ Ramp finns även för ingången på det undre planet . 
../ Rullstolsburen klarar inte att ta sig in i byggnaden själv . 

../ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets 
växel.) 

../ Hiss saknas 

../ För liten yta . 
../ Trångt vid toalettstolen . 
../ Engreppsblandare saknas . 
../ Larmanordning saknas . 

../ Ej garanterat parfymfria lokaler . 
../ Ej fritt från allergiframkallande blommor. 
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3.3. LSS-enheten 

./ Ej markerat ledstråk
./ Ej markerade trappsteg .

./ Handikapparkering saknas .
./ Manuell entredörr .

Sävsjö kommun 
Charkuterigatan 4 A 
576 Bo Sävsjö 
Telefon 0382-154 40 

./ Dörren är felvänd, går mot rampen .
./ Ramp finns vid entren .
./ Rullstolsburen klarar inte att ta sig in i byggnaden själv .

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ För liten yta .

./ Ej garanterat parfymfria lokaler .
./ Ej fritt från allergiframkallande blommor .
./ Ej djurfritt.
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3.4. MoA och Kameleonten 
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./ Ej markerat ledstråk.
./ Ej markerade trappsteg .

./ Handikapparkering saknas .
./ Manuell entredörr .

Sävsjö kommun 
Djurgårdsgatan 5 
576 80 Sävsjö 
Telefon MoA 0382-154 60 
Kameleonten 0382-155 30 

./ Rullstolsramp kan läggas ut på trappan vid behov .
./ Höga trösklar .
./ Rullstolsburen klarar inte att ta sig in i byggnaden själv.

./ Övervåningen ej tillgänglig för rullstolsburna med hjälp. (Möten kan
genomföras på undervåningen vid behov.)

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ Hiss saknas.

./ Handikapptoalett saknas.

./ Ej garanterat parfymfria lokaler .
./ Ej fritt från allergiframkallande blommor.
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3.5. Mötesplats Brygghörnan 

�� 
-

11 _ra·-� [I i
Sävsjö kommun 

� 

� 

� 

� 

mJ 

� 

./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering finns .
./ Dörröppnare finns.

./ Teleslinga finns.

Västra Järnvägsgatan 11 A 
576 80 Sävsjö 
Telefon 
Anhörigsamordnare 
0382-154 83 

./ Handikapptoalett finns men fungerar endast delvis .
./ Stödhandtaget på toaletten går ej att fäll upp på ena sida då handfatet sitter

i vägen .
./ Larmet är ej åtkomligt från toan då ingen larmknapp är ansluten i uttaget .

./ Ej garanterat parfymfria lokaler .
./ Ej fritt från allergiframkallande blommor .
./ Ej djurfritt.
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4. Hälsa och sjukvård
4.1. Familjecentralen 

� 

� 

� 

� 
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� 

� 

� 

,/ Ej markerat ledstråk. 
,/ Ledarhund ej välkommen 

,/ Handikapparkering finns. 
,/ Dörröppnare finns. 

Västra Järnvägsgatan 11 

576 35 Sävsjö 
Telefon 
Samordnare 0382-156 20 

,/ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets 
växel.) 

,/ Hiss finns på bryggaren. 

,/ Ej garanterat parfymfria lokaler. 
,/ Ej fritt från allergiframkallande blommor. 
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4.2. Sävsjö Folktandvård 

� 

� 
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� 

� 
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./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering finns .
./ Automatisk entredörr .
./ Personlyft finns.

Västra Esplanaden 19 
576 36 Sävsjö 
Telefon 0382-467 oo 

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ Ej garanterat parfymfria lokaler .
./ Ej fritt från allergiframkallande blommor.
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4.3. Sävsjö Vårdcentral 

rr1J 

� 

� 

� 

m 

� 

� 

� 

./ Markerat ledstråk inomhus .
./ Markerade trappsteg och dörrar
./ Ledarhund ej välkommen

Villagatan 14 
576 36 Sävsjö 
Telefon 0382-466 10 

./ Handikapparkering finns vid både övre och nedre entren .
./ Övre entren har automatiska dörrar .
./ Nedre entren har dörröppnare.

./ Teleslinga finns.

./ Ej garanterat parfymfria lokaler.
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4.4. Vrigstad Läkarmottagning 

rrl) 

� 

� 

� 

m 

� 
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./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering finns .
./ Automatisk entredörr.

./ Teleslinga finns.

./ Ej garanterat parfymfria lokaler.
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Värdshusvägen 3 
570 03 Vrigstad 
Telefon 0382-468 oo 



4.5. Kronans Apotek 

D] 

� 

� 

� 

m 

� 

� 

./ Ej markerat ledstråk.
./ Ledarhund ej välkommen

./ Handikapparkering finns .
./ Dörröppnare finns.

Västra Järnvägsgatan 13 A 
576 35 Sävsjö 
Telefon 0771-612 612 

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ Handikapptoalett saknas. (Kundtoalett finns ej.)

./ Ej garanterat parfymfria lokaler.
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4.6. Apoteket Hjärtat 

(rl) 

� 

� 

� 

ml 

� 

� 

./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering finns .
./ Automatisk entredörr.

Värdshusvägen 3 
570 03 Vrigstad 
Telefon 0771-405 405 

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ Ej garanterat parfymfria lokaler.
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Bibliotek 

5.1. Sävsjö stadsbibliotek och Turisbyrå 

� 
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./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering finns .
./ Dörröppnare finns

Sävsjö kommun 
Östra Järnvägsgatan 16 A 
576 31 Sävsjö 
Telefon 0382-154 oo 

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ Manuell dörr .
./ För liten yta .
./ Ej handikappanpassad manöverpanel.

./ Förhöjd wc-stol saknas .
./ För liten yta .
./ Trångt vid båda sidor av toalettstolen .
./ Ingen skyltning

./ Ej garanterat parfymfria lokaler .
./ Ej fritt från allergiframkallande blommor .
./ Ej djurfritt.
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5.2. Rörviks bibliotek 

� 

� 

� 

� 
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� 

� 

./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering finns men den saknar skylt .
./ Manuell entredörr.

Sävsjö kommun 
Nygatan 2
570 02 Rörvik 
Telefon 0382-216 55 

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ Förhöjd wc-stol saknas .
./ Stödhandtag saknas.

./ Ej garanterat parfymfria lokaler.
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5.3. Stockaryds bibliotek 
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./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering saknas .
./ Dörröppnare finns.

Sävsjö kommun 
Skolgatan 1 

570 02 Stockaryd 
Telefon 0382-154 03 

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ Handikapptoalett saknas.

./ Ej garanterat parfymfria lokaler.
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5.4. Vrigstads bibliotek 

� 

� 
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� 
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� 
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../ Ej markerat ledstråk. 

../ Handikapparkering finns men är 25 från entren . 
../ Dörröppnare finns. 

Sävsjö kommun 
Jönköpingsvägen 10 

570 03 Vrigstad 
Telefon 0382-154 08 

../ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets 
växel.) 

../ För liten yta. 

../ Ej garanterat parfymfria lokaler. 
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6. Kulturhuset

� 

� 

� 
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./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering finns .
./ Dörröppnare finns

./ Teleslinga finns.

./ Ej garanterat parfymfria lokaler.

Mejensjögatan 2 
Box75 
576 22 Sävsjö 
Telefon 0382-142 oo 
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7. Samlingslokaler
7 .1. Restaurangen (Bryggaren} 

� 
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� 
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� 
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./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering saknas .
./ Automatisk entredörr

./ Teleslinga finns.

./ Ej garanterat parfymfria lokaler .

./ Ej fritt från allergiframkallande blommor .

./ Ej djurfritt.
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Sävsjö kommun 
Västra Järnvägsgatan 
9A-D och 11 D 
576 80 Sävsjö 
Telefon områdeschef 
0382-154 90 



7 .2. Aktivitetsrum (Bryggaren) 

./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering saknas .
./ Automatisk entredörr

Sävsjö kommun 
Västra Järnvägsgatan 
9A-D och 11 D 
576 80 Sävsjö 
Telefon områdeschef 
0382-154 90 

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets

växel.)

./ Ej garanterat parfymfria lokaler .
./ Ej fritt från allergiframkallande blommor .
./ Ej djurfritt.
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7.3. Möteslokal (Bryggaren andra våningen) 

� 
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../ Ej markerat ledstråk. 

../ Handikapparkering saknas . 
../ Automatisk entredörr 

Sävsjö kommun 
Västra Järnvägsgatan 
9A-D och 11 D 
576 80 Sävsjö 
Telefon områdeschef 
0382-154 90 

../ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets 

växel.) 

../ Handikappanpassad toalett finns på nedre våningen. 

../ Ej garanterat parfymfria lokaler . 
../ Ej fritt från allergiframkallande blommor . 
../ Ej djurfritt. 
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7.4. Samlingsrum (Ringgården) 

./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering saknas .
./ Automatisk entredörr

Sävsjö kommun 
Sporregatan 7 
576 Bo Sävsjö 
Telefon områdeschef 
0382-155 20 

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets

växel.)

./ Ej garanterat parfymfria lokaler .
./ Ej fritt från allergiframkallande blommor .
./ Ej djurfritt.
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7 .5. Restaurangen (Göransgården) 

./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering saknas .
./ Automatisk entredörr

Sävsjö kommun 
Göransgatan 2 F 
570 03 Vrigstad 
Telefon områdeschef 
0382-156 85 

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets

växel.)

./ Mikrofon finns .

./ Ej garanterat parfymfria lokaler .
./ Ej fritt från allergiframkallande blommor .
./ Ej djurfritt.
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7.6. Samlingsrum (Göransgården) 
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./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering saknas .
./ Automatisk entredörr

Sävsjö kommun 
Göransgatan 2 F 
570 03 Vrigstad 
Telefon områdeschef 
0382-156 85 

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets

växel.)

./ Ej garanterat parfymfria lokaler .
./ Ej fritt från allergiframkallande blommor .
./ Ej djurfritt.
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7. 7. Aktivitetsrum {Södergården)

[r1) 
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./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering finns .
./ Automatisk entredörr

./ Teleslinga finns.

./ Ej garanterat parfymfria lokaler .
./ Ej fritt från allergiframkallande blommor .
./ Ej djurfritt.
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Sävsjö kommun 
Lillgatan 1 B 
570 02 Stockaryd 
Telefon områdeschef 
0382-156 70 



7 .8. Restaurangen (Träffpunkten) 

� 

� 

� 

� 

m 

� 

� 

Sävsjö kommun 
Östra Torggatan 1 A-B 
570 01 Rörvik 

./ Ej markerat ledstråk.

,/ Handikappar kering saknas. 
,/ Dörröppnare finns. 
,/ Brant backe vid entren. 

,/ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets 
växel.) 

,/ Mikrofon finns. 

,/ Larm saknas. 

,/ Ej garanterat parfymfria lokaler. 
,/ Ej fritt från allergiframkallande blommor. 

Ej djurfritt. 
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8. Fritidsanläggningar
8.1. Familjebadet 
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./ Ej markerat ledstråk.
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./ Handikapparkering finns .
./ Automatisk entredörr

Sävsjö kommun 
Hägnevägen 
576 80 Sävsjö 
Telefon 0382-153 oo 

./ Separat omklädningsrum och dusch finns för rullstolsburna med hjälp .
./ Lyft ner i vattnet finns

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ För liten yta.

./ Ej garanterat parfymfria lokaler.
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8.2. Sävsjö camping och Hofgårdsbadet 
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,/ Ej markerat ledstråk. 

,/ Handikapparkering saknas. 
,/ Manuell entredörr 

Sävsjö kommun 
Kultur och 
fri tidsförvaltningen 
Djurgårdsgatan 1 

576 Bo Sävsjö 
Telefon 0382-152 16 

,/ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets 
växel.) 

,/ Endast för gäster på campingen. 

,/ Ej garanterat parfymfria lokaler. 
,/ Ej djurfritt. 
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8.3. Vallsjöbadens fritidsanläggning 
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./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering finns .
./ Manuell entredörr.

Sävsjö kommun 
Kultur och 
fri tidsförvaltningen 
Djurgårdsgatan 1

576 80 Sävsjö 
Telefon 0382-152 16 

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ Ej garanterat parfymfria lokaler . 
./ Ej fritt från allergiframkallande blommor .
./ Ej djurfritt.
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9. idrottsanläggningar och gymnastiksalar
9.1. Hofgårdsvallens idrottsanläggning 
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./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering finns .
./ Dörröppnare finns.

Sävsjö kommun 
Kultur och 
fri tidsförvaltningen 
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö 
Telefon 0382-152 16 

./ Separat omklädningsrum och dusch finns för rullstolsburna med hjälp.

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ Larmanordning saknas.

./ Ej garanterat parfymfria lokaler .
./ Ej djurfritt.
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9.2. Sturevallens idrottsplats 

Sävsjö kommun 
Kultur och 
fri tidsförvaltningen 
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö 
Telefon 0382-152 16 

Sturevallens idrottsplats är en anläggning bestående av två grusplaner samt en trä barack av 

enklaste slag. Grusplanerna är försedda med elljus. 
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9.3. Sävsjö ishall 
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../ Ej markerat ledstråk. 

../ Handikapparkering finns . 
../ Manuell entredörr . 

Sävsjö kommun 
Kultur och 
fritidsförvaltningen 
Djurgårdsgatan 1
576 Bo Sävsjö 
Telefon 0382-152 16 

../ Rullstolsburen klarar inte att ta sig in i byggnaden själv. 

../ Ej separat omklädningsrum och dusch för rullstolsburna med hjälp. 

../ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets 
växel.) 

../ Samma som hofgårdsvallens idrottsplats. 

../ Ej garanterat parfymfria lokaler . 
../ Ej fritt från allergiframkallande blommor . 
../ Ej djurfritt. 
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9.4. Sävsjö sporthall 
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./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering finns .
./ Dörröppnare finns.

Sävsjö kommun 
Kultur och 
fritidsförvaltningen 
Djurgårdsgatan 1
576 Bo Sävsjö 
Telefon 0382-152 16 

./ Separat omklädningsrum och dusch finns för rullstolsburna med hjälp.

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ För liten yta.

./ Ej garanterat parfymfria lokaler.

40 Tillgänglighetsguide för Sävsjö kommuns offentliga fastigheter 



9.5. Rörvik sporthall 

./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering finns men den saknar skylt .
./ Dörröppnare finns .

Sävsjö kommun 
Nygatan 2
570 02 Rörvik 
Telefon väx 0382-152 oo 

./ Ej separat omklädningsrum och dusch för rullstolsburna med hjälp. (Det
går att lösa vid behov genom att använda Handikapptoaletten)

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ Ej garanterat parfymfria lokaler.
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9.6. Stockaryd sporthall 
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./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering finns .
./ Dörröppnare finns.

Sävsjö kommun 
Prästgatan 28 
570 02 Stockaryd 
Telefon väx 0382-152 oo 

./ Separat omklädningsrum och dusch finns för rullstolsburna med hjälp.

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ Ej garanterat parfymfria lokaler.

42 Tillgänglighetsguide för Sävsjö kommuns offentliga fastigheter 



9. 7. Vrigstad sporthall
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./ Ej markerat ledstråk.
./ Ledarhund ej välkommen

./ Handikapparkering saknas .
./ Dörröppnare finns.

Sävsjö kommun 
J önköpingsvägen 10 

570 03 Vrigstad 
Telefon väx 0382-152 oo 

./ Ej separat omklädningsrum och dusch för rullstolsburna med hjälp.

./ Angörningsplats saknas.

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ För liten yta.

./ Ej garanterat parfymfria lokaler.
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9.8. Hofgårdshallen 
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../ Ej markerat ledstråk. 

../ Handikapparkering saknas . 
../ Dörröppnare finns. 

Sävsjö kommun 
Kristinagatan 1
576 80 Sävsjö 
Telefon väx 0382-152 oo 

../ Separat omklädningsrum och dusch finns för rullstolsburna med hjälp. 

../ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets 
växel.) 

../ Ej garanterat parfymfria lokaler . 
../ Ej djurfritt. 
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9.9. Hägneskolans gymnastiksal 

../ Ej markerat ledstråk 

../ Handikapparkering saknas . 
../ Manuell entredörr . 

Sävsjö kommun 
Rönnbärsvägen 2 

576 Bo Sävsjö 
Telefon väx 0382-152 oo 

../ Rullstolsburen klarar inte att ta sig in i byggnaden själv . 

../ Ej separat omklädningsrum och dusch för rullstolsburna med hjälp . 

../ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets 
växel.) 

../ En större toalett finns men den är inte anpassad . 

../ Ej garanterat parfymfria lokaler. 
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9.10. Ljungaskolans gymnastiksal 
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./ Ej markerat ledstråk

./ Dörröppnare saknas .
./ Ramp vid entren saknas .

Sävsjö kommun 
Skolgatan 10

576 80 Sävsjö 
Telefon väx 0382-152 oo 

./ Rullstolsburna klarar inte att ta sig in i byggnaden själva.

./ Ej separat omklädningsrum och dusch för rullstolsburna med hjälp.

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ För liten yta.

./ Ej garanterat parfymfria lokaler.
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9.11. Vallsjöskolans gymnastiksal 
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./ Ej markerat ledstråk.
./ Ej markerade trappsteg .

./ Ramp vid entren saknas .
./ Flera trappsteg vid entren .
./ Flera trappor inomhus .
./ Byggnaden är inte tillgänglig för rullstolsburen.

Sävsjö kommun 
Västra Parkgatan 3 
576 80 Sävsjö 
Telefon väx 0382-152 oo 

./ Ej separat omklädningsrum och dusch för rullstolsburna med hjälp .
./ Byggnaden är inte tillgänglig för rullstolsburna med hjälp.

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ Hiss finns vid entren på baksidan men är ej tillgänglig efter som dörren är
låst.

./ Handikapptoalett saknas.

./ Ej garanterat parfymfria lokaler.
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10. Restaurang Södergården
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./ Ej markerat ledstråk

./ Handikapparkering finns .

./ Dörröppnare finns.

Sävsjö kommun 
Lillga tan 1A 
570 02 Stockaryd 
Telefon väx 0382-156 76 

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets

växel.)

./ Ej garanterat parfymfria lokaler.
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11. Sävebo AB
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./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering finns .
./ Dörröppnare finns.

Sävsjö kommun 
Köpmangatan 4 
576 Bo Sävsjö 
Telefon väx 0382-152 oo 

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ Handikapptoalett saknas.

./ Ej garanterat parfymfria lokaler .
./ Ej fritt från allergiframkallande blommor.
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12. Arbetsförmedlingen och Sävsjö Skyttecenter
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./ Ej markerat ledstråk.

./ Handikapparkering finns .
./ Automatisk entredörr.

Arbetsförmedlingen 
Odengatan 13 
Box194 
576 24 Sävsjö 
Telefon 0771-60 oo oo 

Sävsjö Skyttecenter 
Odengatan 13 
576 31 Sävsjö 
Telefon 0382-525 70 
Bokning 0382-153 70 

./ Teleslinga saknas. (Bärbar teleslinga kan lånas genom Kommunalhusets
växel.)

./ Ej garanterat parfymfria lokaler .
./ Ej fritt från allergiframkallande blommor .
./ Ej djurfritt.
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