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Tillgänglighet Kulturklustret

ENTRÉ
Spinnstudion ligger i Kulturklustrets lokaler 

på Järntorget 7 och har två ingångar.

JÄRNTORGET 7  (trappa och liten hiss)
Om du kommer gåendes eller använder 
manuell rullstol använder du denna ingång. 
Du tar trappan eller hissen till våning 1 och 
hittar ingången till Kulturklustret åt höger.
Vid dörren finns en ringklocka. 
Ring på den så öppnar vi!



Tillgänglighet Kulturklustret

ENTRÉ
MELLANGATAN 1B (storhiss) Om du kommer med färd-

tjänst/taxi eller bil (det finns en handikapparkering på 

gatan) är det lättast att använda ingången på 

Mellangatan 1 B. Det behövs en kod till dörren (fås av 

Veera 0706 48 33 13).

Denna ingång har en större hiss så om du har en större 

rullstol, permobil eller stor barnvagn passar denna in-

gång bäst. Du tar hissen till våning 1 och går rakt fram. 

På höger sida ser du dörren till Spinnstudion. Vid dörren 

finns en ringklocka. 
Ring på den så öppnar vi!



HALL, KÖK, TOALETT

När du kommer till Kulturklustret från 

Järntorget 7, möts du av ett kök. 

Där det finns möjlighet att göra kaffe, te 

och värma mat. Köket är knäfritt samt höj- 

och sänkbart.

Till vänster i rummet finns klädhängare 

samt en skohylla.

Rakt fram finns ett långt bord där det är 

möjligt att sitta och ta en kopp kaffe, äta 

medhavd mat eller bara vila en stund.

Till höger hittar du tre toaletter, varav två 

är stortoaletter med stödhandtag samt 

duschar (duschstol finns!)



MÖTESRUM, KONTOR

Det finns ett bokningsbart mötesrum och

ett kontor med öppet kontorslandskap.

På Kulturklustret finns det fritt Wi-Fi,

lösenord kan en hitta på skyltar som sitter 

uppsatta på lite olika platser. Fråga oss 

gärna!



STUDION

Vid klädhängarna i köket finns studion. 

En grå dansmatta täcker det sviktande 

golvet. Längs ena långsidan finns en 

spegelvägg som kan täckas med ett grått 

draperi. Inga balettstänger finns.

Studion är utrustad med musikanläggning 

(kabel med miniteleplugg finns), projektor 

och Wi-Fi.

10 st yogamattor finns att låna.



Danskompaniet Spinn, 

Veera Suvalo Grimberg kontakt: 0706 48 33 13, danskompanietspinn.se



Accessibility 
Göteborgs Kulturkluster



Göteborgs Kulturkluster Accessibility

ENTRANCES
Spinnstudion is part of Göteborgs Kulturkluster, with its 
address at Järntorget 7. The building is accessible via two 
entrances, Järntorget at the front and Mellangatan at 
the back.

JÄRNTORGET 7 (with stairs and a small lift/elevator)

Use this entrance if you are on foot or are using a manual 

wheelchair. Take the stairs or the lift up to the first floor 

and find the entrance to Göteborgs Kulturkluster on your 

right. Ring the doorbell and we’ll come and let you in!



Göteborgs Kulturkluster Accessibility

ENTRANCES
MELLANGATAN 1B (with large lift/elevator) 

If you are travelling by car or taxi, there is a disabled 

parking space outside the Mellangatan entrance. You 
will need a code to get into the building (obtainable from 
Veera +46 706 48 33 13). 

The large lift has enough room for a pram, large wheel-

chair or mobility scooter. Take the lift up to the first floor 
and follow the corridor that is straight ahead of you. 

The door to Spinnstudion is on your right. 

Ring the doorbell and we’ll come and let you in!



ENTRANCE HALL, KITCHEN, TOILETS

If you use the Järntorget entrance, the entrance hall will 

take you straight into the kitchen area, where it is 

possible to make tea or coffee, or warm any food you 

may have brought with you. 

The area is wheelchair accessible and the kitchen sur-

faces are height adjustable. There is a long table where 

you can have a drink, eat food or just relax. On the left 

side of the kitchen you will find coat hangers as well as 

shelves for storing shoes.

The right side of the kitchen leads to a corridor with 

three toilets. The two largest are each furnished with 

grab bars, a shower and a shower seat.



MEETING ROOM, OFFICE

Beyond the kitchen there is a bookable meeting 

room and an open-plan office. The password for 

free access to Wi-Fi is displayed in several places 

around the Kulturkluster. Ask us if you need any 

help!



SPINNSTUDION

Next to the coat hangers is the entrance to the studio.

The studio has a sprung floor, covered with grey dance 

matting. The mirrors along one side of the room can be 

covered with grey curtains. There are no ballet barres.

The studio has a music system (including mini-plug 

cable), a projector and access to Wi-Fi.

Ten yoga mats are available for use.



Danskompaniet Spinn, 
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