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Vanliga frågor och svar om strandrullstolen 
 

 

 

Vad är strandrullstolen? 

Rullstolen, som är av märket ”Hippocampe”, är speciellt utformad för att 

göra det lättare att ta sig fram på olika typer av underlag, till exempel i 

skogen och på stranden. Du kan också ta rullstolen en bit ner i vattnet, men 

vattennivån får då inte överstiga sätets höjd.  

Vilka storlekar finns det? 

Det finns en rullstol för användare 140–165 cm. (storlek M) och en rullstol 

för 165–185 cm. (storlek L). Rullstolarna är olika långa men lika breda. 

Personer kortare än 140 cm. kan låna ett nätstöd till benen/fötterna till 

stolen i storlek M.    

Kan man använda rullstolen själv utan assistans? 

Eftersom det finns backar på stranden och sanden är mycket lös 

rekommenderar vi att du har med dig en eller två personer som kan hjälpa 

dig. Assistenten kan skjuta stolen bakifrån eller använda dragsnöret för att 

dra den framifrån. När du ska ta dig ner i vattnet bör du alltid ha hjälp av en 

kompetent vuxen. 

Hur använder jag stolen i vattnet? 

Vi rekommenderar att du bär flytväst och har med dig någon som kan hjälpa 

dig när du tar dig ner i vattnet med stolen. 



 

 

Rullstolen är vattentålig. Den kan användas för att komma fram till och en 

bit ner i vattnet. Så fort vattnet når sätets höjd måste du dock lämna stolen. 

Rullstolen flyter inte när en person sitter i den men själva stolen flyter i 

vattnet när du har lämnat den.  

När stolen kommer ner i vattnet ska du luta dig lätt framåt eftersom 

framhjulets flytbarhet tenderar att spola stolen bakåt. När vattnet når sätets 

höjd lutar du dig framåt för att komma ut ur stolen.  

Kan jag boka rullstolen i förväg? 

I nuläget kan du inte boka rullstolen, utan utlåning sker på plats på Lygnevi 

badplats i Sätila. Du får låna stolen i högst tre timmar i taget.  

Kostar det någonting att låna stolen? 

Det är gratis att låna stolen men vi vill att du lämnar en giltig ID-handling 

eller din egen rullstol som deposition. Giltiga ID-handlingar kan vara ID-kort, 

pass eller körkort. 

Vad ska jag tänka på när jag använder strandrullstolen för första gången? 

Användning av stolen sker på egen risk.  

Ta lite tid att bekanta dig med rullstolen innan du tar dig ut på badplatsen. 

När en assistent skjuter stolen bakifrån ska du sitta så långt bak i sätet som 

möjligt, med ryggen vilandes mot ryggstödet. Du kan anpassa:  

• Ryggstödets höjd 

• Huvudstödets höjd 

• Armstödets höjd 

I samband med utlåning kommer du att få mer information om hur stolen 

ska användas på ett säkert sätt. 

 


