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Missa inte möjligheten
att turista i din egen stad!
Samtrans vill att alla ska ha möjlighet att ta del av sommaren utifrån sina
förutsättningar – äta glass, få möjlighet till vila i naturen och nya äventyr
i stadens puls. Boka rullstolstaxi med Samtrans och utforska nya platser i
Stockholmsområdet. Inspireras av vår guide till några härliga, närliggande
och tillgängliga resmål. Sommaren är din!

Covid-19
Att resa med rullstolstaxi på hemma
plan är ett tryggt och säkert sätt att
semestra. Med tanke på rådande
pandemi – kom ihåg att följa Folkhälso
myndighetens rekommendationer.
Håll avstånd när det är möjligt, tvätta
händerna och stanna hemma om du
har symtom.

Din tillgängliga
guide till sommaren
i Stockholmsområdet
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Utomhusaktivitet
1. Stora Sköndals handikappbad 2. Sätrastrandsbadet
3. Sollentuna naturreservat 4. Ängbybadet

Kultur
5. Artipelag 6. Fotografiska 7. Moderna museet 8. Skansen

Mat & fika
9. Brasserie X 10. Restaurang Ankaret 11. Taxinge slott
12. Hornsbergs strand

Utomhusaktivitet
1

Stora Sköndals handikappbad

Nils Brincks väg 11, Sköndal
Vid Stora Sköndals handikappbad finns det en 25-meters bassäng som är 1,60 meter
djup. Det finns en trappa ner i bassängen som ligger i marknivå och också en lift för
att komma upp och ner sittande.
Läs mer här: motionera.stockholm/hitta-utomhusbassang/utomhusbassang
/stora-skondals-handikappbad-1/
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Sätrastrandsbadet

Alsätravägen, Skärholmen
Vid Sätrastrandbadet finns det en tillgänglighetsanpassad ramp som möjliggör bad
med exempelvis rullstol. I området finns det också en kiosk med servering och
möjlighet till att grilla.
Läs mer här: parker.stockholm/hitta-badplats/badplats/satrastrandsbadet/
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Sollentuna naturreservat

Sollentuna
I alla Sollentunas naturreservat finns breda och fasta stigar för dig som tar dig fram med
hjälp av hjul. I naturreservaten har du möjlighet att se fantastiska utsikter, djur på bete
och fina stränder. Blir du hungrig finns det grillplatser men också kiosker och serveringar.
Läs mer här: sollentuna.se/uppleva--gora/idrott-motion-och-friluftsliv/
friluftsliv-och-motion/handikappanpassad-natur/
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Ängbybadet

Bromma
Stor badplats i Bromma med två sandstränder och stora gräsytor. Det finns två betong
ramper vid badet så att personer med rullstol eller rullator lättare kan ta sig ner till vattnet.
Toalett med plats för eldriven rullstol. Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga.
Läs mer här: https://parker.stockholm/hitta-badplats/badplats/angbybadet/

Utställningar & kultur
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Artipelag

Artipelagstigen 1, Gustavsberg
Här hittar du en nästan en kilometer rullstols- och barnvagnsanpassad strand
promenad. Alla kan bekvämt färdas genom skog, över klippor och längs med öppet,
glittrande vatten. Behöver du en paus finns det café både inomhus och utomhus.
Läs mer här: artipelag.se/besok-artipelag/praktisk-information/
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Fotografiska

Stadsgårdshamnen 22, Stockholm
Fotografiska är en av världens största samlingsplatser för fotografi. Här finns det
möjlighet för alla att ta del av fotokonst, spännande mat, artist talks och utbildningar.
Läs mer här: fotografiska.com/sto/tillganglighet/tillganglighet/
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Moderna museet

Exercisplan 4, Stockholm
Moderna museet är tillgänglighetsanpassat för att alla ska få en chans att ta del
av modern och samtida konst. Om du vill äta gott till en fantastisk utsikt är
Moderna museet också ett bra val!
Läs mer här: modernamuseet.se/stockholm/sv/besok-museet/tillganglighet/

8

Skansen

Djurgårdsslätten 49-51, Stockholm
På Skansen kan du promenera i en av Stockholms vackraste parker, titta på djur
och uppleva kulturhistoriska miljöer. För att området ska vara tillgängligt för alla finns
det flera fasta rullstolsramper, bergbanan och restauranger där du enkelt kan ta dig
in med rullstol.
Läs mer här: skansen.se/sv/tillganglighet

Mat & fika
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Brasserie X

Rudsjöterrassen 3, Haninge
På Brasserie X är det alltid någonting på gång. Hotellet är känt som “Sveriges mest
tillgängliga hotell”. Här finns det möjligheter för dig och dina nära att äta gott, njuta
av en kopp kaffe eller ta en drink.
Läs mer här: nordicchoicehotels.se/globalassets/global/hotel-pictures/
quality-hotel/quality-hotel-winn-haninge/pdf/qh_winn_haninge_hemsida
-dokument-tillganglighet-2016.pdf
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Restaurang Ankaret Älmsta (Norrtälje)

Grisslehamnsvägen 2, Väddö
På restaurang Ankaret kan du njuta av allt från pizza till husmanskost. Det finns gott
om vegetariska alternativ. Hela restaurangen är tillgänglighetsanpassad och har en
stor uteservering och trevlig personal.
För mer information: Ring 0176-520 20
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Taxinge Slott

Näsby 52, Nykvarn
Taxinge Slottscafé är känt från “Hela Sverige bakar.” Upplev norra Europas största
kakbord, de har aldrig färre än 65 olika sorters kakor!
Läs mer här: taxingeslott.se/kontakta/
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Hornsbergs strand

Stockholm
Är du sugen på en glass i värmen? I området kring Hornsbergs strand finns många
restauranger och caféer. Nu finns det också en tillgänglighetsanpassad toalett i
området som är gratis att besöka.
Läs mer här: parker.stockholm/parker/hornsbergs-strandpark/

