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Bluesfestival i
Gamla Stan 27 maj
Bluesfestival i Gamla Stan är lika trångt, jävligt och otillgängligt som det låter, om man sitter i rullstol. Men det finns några
undantag om man kan tänka sig att bli buren eller använda en
trappklättrare som vissa färdtjänstbussar kan stå till tjänst med.
Vad gäller toaletter är det kanske än värre beställt med. Av de sju
musikställen vi tittat på finns bara en med riktig stor toalett men
då är det istället helt omöjligt att ta sig ned i källaren för att lyssna på musiken. Och det enda stället som hade hiss till musiken
hade istället toaletten fyra trappor upp. Tråkigt men sant. Här
kommer iallafall en lista på de sju pubarna helt utan rangordning
vad gäller tillgänglighet.
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STAMPEN
Legendarisk jazzclub med bra mat
och dryck. För att komma in på
Stampen så är det en trottoarkant
och två trappsteg. Det finns en
ramp man kan använda. Mycket
bra! Musiken i gatuplanet. Väldigt
praktiskt. Toadörren är 72 cm bred
men toan är liten och har en nivåskillnad på 5-6 cm.

Ingång på sidogatan av Stampen.
Ramp finns.

dock två trappsteg ner, genom matsalen, sen vänster tre trappsteg till
och sist 1 trappsteg till innan man
kommer fram. Inte så bra tillgängligheten mellan musik och toaletten
med andra ord.

Ingång till Engelen från Triewaldsgränd.
ENGELEN
Gamla Stans kändaste hålligångställe med musik sju dagar i veckan. Ingång i hörnet från gatan till
puben. 5 trappsteg. Trångt då även
personalen utnyttjar denna väg till
uteserveringen. Väl inne kommer
man direkt till puben där musiken
är. Ett alternativ är dörren in till
Rhapsody Lounge från Triewaldsgränd. Då måste man säga till då
den är låst. Från det här hållet är det
lätt att ta sig till toaletten. Dörren är
62 cm. För att ta sig till puben är det

MOVITZ
Tre trappsteg in till Movitz. Musiken i gatuplanet. Ett trappsteg upp
till toaletten. Toadörren är 61 cm.
Trång men trevlig bar och restaurang.
Movitz har
toan ett trappsteg upp.

Ingång med tre
trappsteg

S:ta Clara har
en Stor rymlig
toalett.

Trasig stentrappa, rekommenderas inte ens
med trappklättrare.

S:TA CLARA
Ett trappsteg och en tröskel för att
komma in. Bra restaurang och bar
i entréplanet. Stor rymlig toalett
dock med mycket brant ramp in.
Dörren är 82 cm. Musiken är i
källaren med en svårtillgänglig
svängd stentrappa med 16 trappsteg
ner. Rekommenderas inte ens med
trappklättrare.

Wirströms är
mycket svårtillgänglig.

PÅ DESSA FYRA
PUBAR HUSERAR
MUSIKEN I
KÄLLARVÅNINGEN MED TRAPPOR
AV OLIKA SVÅRIGHETSGRAD. EN
HAR RULLSTOLSHISS.

Plugged har ett
steg in och en stor
bred trappa ner
till musiken.
toaletter, bredd 72 cm, dock finns
ett handfat ivägen som gör passagen
till WC stolen bara 58 cm bred. En
liten tröskel för att ta sig in.

WIRSTRÖMS
Från gatan 1 trappsteg. Sedan är det
mycket trångt genom puben med
trappsteg på slutet. Musiken spelas i
PLUGGED RECORDS
källaren, 14 mycket svängda trappSkivaffär med musik på undervåsteg. Svårtillgängligt. Toadörren är
ningen. 1 trappsteg med tröskel in.
82 cm. Ett alternativ är att gå in via
Vidare ner 17 svagt svängda trappgränden. Då får man säga till då det
steg. Med en trappklättrare fungerar är en nödutgång. Puben är trevlig
det utmärkt. Där nere finns två
och oftast välbesökt.

SJÄTTE TUNNAN
Medelstidskrog. Två ingångar. Enklast att använda ingången till höger
om Plugged Records. Där finns en
rullstolshiss nedför de 15 branta
trappstegen. När man väl kommit
ner så finns det inga trösklar eller trappsteg. Obs: Stort minus är
tillgängligheten till toaletterna, fyra
trappsteg upp. Toadörren är 82 cm
bred.
OCH TILL SIST:
Se upp! I Gamla Stan är alla gator
gjorda av kullersten och har du
tänkt ta egen bil? Glöm det!

Sjätte tunna har rullstolshiss men
toan fyra trappsteg upp.

