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Bakgrund 
I augusti 2006 fick Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike projektmedel av de statliga LONAmedlen för att 
öka tillgängligheten för rullstolsburna på flera av biosfärområdets besöksplatser. Projektet kallas Ökad 
Tillgänglighet för alla i Vattenriket. Genom detta stöd kommer flera platser att förbättras med nya spänger, 
grusade stigar, sittgrupper, fiskebryggor, handikapptoaletter och nya skyltmarkeringar. En referensgrupp 
bland annat med naturintresserade rullstolsburna hjälper till i projektet.  
 
Ekenabben är en mycket omtyckt besöksplats i Vattenriket och stora insatser görs just på denna plats för att öka 
tillgängligheten. Här kommer att finnas fiskebrygga, bred spång genom sumpskogen, bord och bänkar, 
handikapptoalett samt grillplats. 
 
Med tanke på att så många besöker platsen ville vi göra ett stort rejält bord som både passar stora elevgrupper 
och rullstolsburna. Tankarna föddes vid ett besök vid Omberg i Östergötland, där ett liknande bord finns. 
 
Utförande 
Bordet är byggt av en lokal entreprenör, Göran Frisk. Vi utgick ifrån bordet i Östergötland, men har förändrat 
bland annat höjden på bordsskivan eftersom bordet i Östergötland var för lågt för vissa rullstolsburna. Arbetet 
med att ta fram höjder på bordsskiva har vi gjort tillsammans med vår referensgrupp och vi har testat av med 
flera olika modeller av rullstolar, från permobil till manuell rullstol. Det är värt att fundera över när man 
bygger bord/bänkar att personer i olika rullstol har mycket olika sitthöjd. 
Bord och bänk är byggt i grov ek köpt på Hjärseke såg. 

 
Kostnad 
Ekvirket kostade 1700 kr + moms 
Arbetet kostade 44 timmar à 240 kr = 10 560 kr +moms 
Summa: 12 260 +moms 
 
Förmodligen hade arbetstiden blivit lägre om vi byggt fler bord. Det gick åt en hel del tid till tänkande. 
 
Underhåll 
Vi har valt att inte behandla ekvirket alls, utan låter det åldras naturligt. 
 
Efter en veckas användning hade någon satt en engångsgrill mitt på bordet med följden att det hade förstört ca 
1 cm ner i virket. Då satte vi på en hållare för engångsgrillar som vi fick tips om från parkförvaltningen. Detta 
har blivit mycket uppskattat! 
 
Utvärdering 
Bord och bänk fungerar mycket bra! Man ryms 6 rullstolsburna och minst lika många utan rullstol runt bordet. 
När en skolklass kommer så finns gott om plats att bygga utställningar i sina naturstudier. 
Bordshöjden fungerar perfekt för rullstolsburna, men bänkhöjden är något hög, man skulle gärna suttit någon 
cm lägre. 
 
Kontaktperson 
Karin Magntorn, projektledare Ökad tillgänlighet för alla, Biosfärkontoret, Kristianstads kommun,  
karin.magntorn@kristianstad.se 0733 136483 
 

Biosfärområde 
Kristianstads Vattenrike® 

The Man and the Biosphere Programme, UNESCO 
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Vägbeskrivning 
Från Kristianstad kör ett par kilometer österut på Blekingevägen och 
vid Hammar ta av söderut på Otto Lindenowsväg. När Otto 
Lindenows väg svänger kraftigt till vänster, tar man i stället till höger 
och kort därefter till vänster över järnvägen vid skylt ”Ekenabben”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referensgruppen besöker Ekenabben. Foto Karin Magntorn 070523 
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Längd  
Bordskiva 340 cm 

Infälld bild 
Grillgaller mitt på  
bordet 

Bredd  
Bordskiva 105 cm 

Höjd  
Bord underkant 75 cm 
Bord överkant 80 cm 

Bänk 
Höjd sittyta 62 cm 
Bredd 40 cm 

Tvärreglar 
Avstånd från  
bänkskivans kant 50 cm 


