
I Gekåsbyn gör vi vårt bästa för att  gäster med funktionsvariation ska få 

 samma  avkoppling och glädje som våra övriga  besökare.  För att du ska få en 

riktig bra upplevelse hos oss är vi tacksamma om du redan vid din bokning 

 upplyser oss om speciella behov så att vi har möjlighet att underlätta för dig. 

gekasbyn@gekas.se, telefonbokning +46(0)346-375 01

Tillgänglighet i Gekåsbyn

Välkommen hit!



Incheckning
All incheckning sker i en separat byggnad vid Falken-
bergsvägen 21. Utanför denna byggnad finns två reser-
verade bilplatser inom 5 m från entrén. Inchecknings-
entrén är på markplan och har automatisk dörröppning 
med  passagemått på 95 cm.

Handikapptoaletter
Det finns tillgång till handikapptoaletter vid 
 incheckningen. Handikapptoaletterna har:

• Fritt passagemått 85 cm.
• Hänvisningsskylt på dörr.
• Draghandtag på insidan av dörren.
• Larm.
• Uppfällbara armstöd vid toalettsits.
• Ljus och klar belysning.

Hotellet 

Parkering
Utanför hotellet finns två reserverade bilplatser inom  
25 m från entrén. Övrig parkering för boende på hotellet 
är i garaget på hotellets källarplan, där det finns tillgång 
till hiss. Precis utanför entrén finns parkeringsplatser 
 reserverade för i- och urlastning.

Hotellentré
Hotellentrén ligger på markplan och har automatisk 
dörröppning, passagemåttet är 90 cm. Entrén har dub-
beldörrar som kan öppnas vilket ger passagemått på 
180 cm. Hiss finns i anslutning, för att komma direkt till 
hotellets reception eller önskat våningsplan.

Hotellrummen
Hotellet har sammanlagt 115 rum à 25 kvadratmeter med 
2-4 bäddar. Hotellrummen är belägna på fyra plan och 
i två riktningar från receptionen. Samtliga våningsplan 
kan nås med  rullstol. Det finns sex tillgänglighets- 
anpassade rum med  automatisk dörröppning. 

Handikapptoaletter, hotellrum
Det finns tillgång till handikapptoaletter på hotellet. 
 Handikapptoaletterna har:
• Fritt passagemått 90 cm.
• Hänvisningsskylt på dörr.
• Draghandtag på insidan av dörren.
• Fungerande larm.
• Uppfällbara armstöd vid toalettstolen.
• Ljus och klar belysning.

Hissar
Två hissar finns på hotellet. Fritt passagemått genom 
ingång är 120cm. Hissen har:
• Ett mått på 1x2 m.
• Automatisk dörröppnare.
• Ljus och klar belysning.
• Larmknapp.
• Stödhandtag.

Trappor och dörrar
Hotellets trappor har godkända ledstänger, som ej slutar 
innan trappans slut.

Konferensavdelningen
Konferensrum är i  samma byggnad som hotellet och kan 
nås med hiss. Konferensrummen har  genomgående:
• God belysning.
• God ljudisolering.
• God ventilation.
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Camping- och stugområdet
Campingområdet är flackt och lätt att ta sig fram på. De 
flesta vägarna på området är asfalterade. 

I Gekåsbyn erbjuder vi tillgänglighetsanpassat boende i 
kombistuga, radstuga, skogslänga och lägenhet. Dessa 
har rymliga toaletter och duschar, vissa med förhöjd WC.
Fritt passagemått genom ingång är 90 cm och vissa 
lägenheter är även utrustade med ramp.

Vi har två campingplatser reserverade för gäster med 
funktions variation. Dessa platser är extra stora, båda har 
tillgång till el.

Servicehus
Totalt finns det fyra servicehus, alla med tillgång till 
 tillgänglighetsanpassade WC och duschar.
Tillgänglighetsanpassad WC & dusch har:
• Fritt passagemått 85 cm.
• Hänvisningsskylt på dörr.
• Larm, finns på 2 av 4 servicehus.
• Uppfällbara armstöd vid toalettsits.
• Ljus och klar belysning.
• Duschpall.
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Motellet
Motellrummen är belägna på markplan. Fritt passage mått in till 
motellrummen är 85 cm.  Inget av dessa rum är tillgänglighets-
anpassade.

 
Övrigt
Speciella kostbehov
Frukostbuffé serveras varje dag på hotellet. Var vänlig och 
informera oss i förväg om du har matallergier och önskar  
specialkost. Vi uppfyller gärna speciella önskemål i den mån det 
är möjligt.

Rökning & husdjur
Rökning är förbjudet i våra lägenheter och stugor samt på 
hotellet. Husdjur är ej tillåtna på hotellet (assistanshundar 
undantaget). I vissa stugor på vårt campingområde är husdjur 
tillåtna.

Bokningsbara hjälpmedel
Det finns möjlighet att boka duschstol, toalettförhöjare samt lift 
(vår lift tar upp till 180 kg). Säg till när du bokar så ser vi till att 
allt finns på plast i ditt boende före ankomst.
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