
Jag sitter i rullstol och har en mindre synnedsättning. 
På hemsidan står: “Malmö Live är tillgänglighetsanpassat. Rullstolsplatser 
till konserter bokas via telefon 040 34 35 00. Samtliga våningsplan har 
stora och tydliga hissar.”

Tillgänglighet är något man kan förvänta sig från en så pass ny byggnad, 
men problemen började redan vid parkeringen där dörröppnaren in till 
byggnaden inte fungerade. Vidare tvingas man ta en omväg till hotellet där 
hissarna tidvis var extremt högt belastade och det kunde leda till långa 
väntetider. 
Hissarna i konferensanläggningen var svåra att hitta under MR dagarna då 
skyltningen sitter för högt och färgerna var i samma stil som hela 
byggnaden, så kontrast saknades och det var ganska mörkt inne. 
Dörröppnare saknas vid många lokaler (t.ex. till Live och High Live) och 
även mattorna försvårar tillgängligheten till dessa lokalen väsentligt. 
Om en rullstolsburen vill ta sig till garderoben från parkeringsgaraget fick 
man först åka upp en trappa sedan rulla en bra bit för att sedan ta sig ner 
igen fast RH-p-platserna egentligen var extremt nära garderoben.
Utöver att Parkeringsgaraget endast gick att nå via hotellet så går det inte 
att betala för den som sitter i rullstol eller är kortvuxen. Jag kan p.g.a. 
axelproblem ej lyfta mina armarna över axelnivå. Det innebär att jag inte 
kan betala i automaten, eftersom jag inte kan mata in P-biljetten, och ännu 
mindre nyttja knapparna och skärmen som finns ännu högre upp.
Parkeringskostnaderna är höga speciellt om man inte har något alternativ 
och måste be utomstående för hjälp för att ens kunna betala. 
Det fanns även något “ledstråk” för synskadade att följa som slutade i 
ingenstans (en pelare).

Malmö Live, ej tillgängligt, svårt att hitta de ganska små hissarna 
dörrarna till P-garaget begränsat tillgängliga, betalautomater ej tillgängliga



Svårt att hitta hisskyltarna
Huset verkat byggt för att anvädna trapporrna, vid trapporna finns det 
inga skyltar om var hissarna finns. Skyltarna verkar endast finnas vid 
hissarna. De hissar som finns är ganska små som gör att om man är 
i en grupp kan man inte åka tillsammans och ett utanförskap skapas. 
Kring storleken är det maximalt plats för två manuella rullstolar och 
två personer. På MR-dagarna var det många funktionshindrade och 
uppstod det väntetider p.g.a. bristen på hissarna (efter man hade 
hittat var de fanns).



Toalett för rörelsehindrade 
och hiss på ett och samma 
ställe  mycket långt borta


