
Kommunala funktionsrättsrådet

Badrullstol
och andra hjälpmedel för 
funktionshindrade året runt

Personer med funktionsnedsättning 
och äldre ska självklart också kunna  
njuta av säkra skogspromenader 
året runt, vintersporter, havs- och 
insjöbad. 

Därför har vi gjort den här foldern 
med lite tips på var du hittar platser      
                      och hjälpmedel som  
                       underlättar din tillvaro.

Skummeslövs Brygga är ett samarbetsprojekt mellan Laholms kommun, Länsstyrelsen, 
Badortsföreningen och sponsorer. Den har ramp för funktionshindrade på södra sidan.
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Bad- och snörullstolen. Det finns vita 
ballonghjul även till bakhjulen om det 
behövs. Fakta kring utlåning på sidan 2.



Bad- och snörullstol   
Badrullstolen har dubbla bakhjul och ballonghjul 
fram och kan därför köras i sand såväl som snö. 
Men det behövs en ”hjälpförare” som styr ekipaget.
Kommunens strandvärdar lånar ut badrullstolen 
nedanför Stora Strandvägen i Skummeslövsstrand 
sommartid under vecka 25-32. Du når dem på tel. 
0730-46 10 46 kl. 09.00-17.00. 
Fritidsbanken Laholm på Stationsgatan 4
i Laholm har också en badrullstol samt en 
terrängrullstol (kräver assistans av två pers.)
som kan lånas under hela året. 
Kontakta dem på tel. 0737-46 51 20 för 
bokning och utlåning eller mejla: 
laholm@fritidsbanken.se

Bassänglyft i Skummeslöv  
Vid Skummeslövsbadet, Strandbivägen i Skummeslöv finns det en lyft som 
kan lyfta dig i rullstol i och ur bassängen för uppfriskande bad. Kontakta dem i 
förväg för detaljer kring användandet. 

Badet är öppet under sommarhalvåret från mitten av juni till mitten av augusti. 
Besök www.skummeslovsbadet.com för öppettider priser och detaljer. Kort 
och Swish. Telefon till badet under sommaren är 0763-07 51 59.  
Mejl: info@bastadcamping.se



Badräcke i Mellbystrand 
Badräcket i Mellbystrand hittar du nedanför Kolonivägen och det är perfekt 
för rörelsehindrade, synskadade och äldre personer som ledstång för att ta sig 
ett svalkande dopp på ett säkert sätt.

Rullstolsramp i Glänninge Sjö 
Vid Glänninge Sjö badplats finns rullstolsramp som tryggt leder badaren och 
rullstolar ut i sjön med stadiga räcken och bekväm lutning. 
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Andra exempel på tillgänglighets- 
anpassade platser i Laholms kommun
RÄNNESLÖV – Tillgänglig promenadstig med grillplats.
HÖKAFÄLTET MELLBYSTRAND – Entré och tillgängliga stigar.
SÅGHUSLUND NATURRESERVAT – Laholm.
STRANDVÄRDAR – Skummeslövsstrand nedanför Stora Strandvägen  
och Mellbystrand nedanför Birger Pers väg.

Tillgänglighet och säkerhet står högt i kurs i Laholms kommun.  
Samarbete och ideella krafter får saker att hända och vi jobbar ihop  
för att utveckla och förbättra.

Rullstolsvänligt vid kvarnen i Knäred 
Från parkeringen och toaletten går en stig ner över hängbron som passar även 
dig med rullstol eller barnvagn. Den går vidare till Kvarnfallet där det finns 
en grillplats. Bänkar och bord finns utplacerade längs vägen utmed ån.
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