
Apoteket Scheele, ända apoteket i Stockholm som är öppet dygnet runt inte längre tillgängligt för 
rörelsehindrade, p.g.a ombyggnation, inga alternativ RH-p-platser (intill 25 m från entrén, “närmaste” på 
115 m och 190 m, dessa fanns dock sedan tidigare (se karta från trafiken.nu där de vid apoteket kvarstår). 
Det är också oklart hur man ska ta sig till apoteket, eftersom det enbart finns bussfil, Klarabergsviadukten 
är avstängd för vanlig biltrafik, så enda sättet för personer i rullstol år via trottoaren på apotekets-sidan av 
gatan, den röda linjen anger avspärrningarna. 
Jag kom från akuten vid Sankt Görans sjukhus som rekommenderade mig att köra till apoteket Scheele 
p.g.a. öppettiderna och tillgång av läkemedel samt att de ansåg att det ju borde vara tillgängligt (jag var 
lite tveksam då jag tidigare försökte 20170203 (kopia skickats till Stockholm stads byggnadsnämnd)
Jag försökte komma i närheten av apoteket och körde “runt”, för att komma till insikten att man endast kan 
köra förbi apoteket om man kör i bussfilen (det tog ca 15-20 minuter).
18.05 ringde jag till “felanmälan” på trafikkontoret (som verkar vara det enda numret som går att nå utöver 
arbetstid), jag blev åter uppringt av personer som bemannade detta (kl 18.13) hon meddelade att en 
person från Europark skulle ringa mig, det skedde kl 18.16 (både samtal finns inspelade). 





Personer från Europark kunde enbart bekräfta att situationen är så illa som jag upplevde det, RH platsen 
där jag väntade efter mina försök att komma fram vid Centralstationen var enligt de den närmaste och 
befinner sig på ca 190 m från apoteket, ett avstånd som jag omöjligt kan rulla själv. 
I samråd / efter diskussion med Europark vågade jag köra på bussfilen i förhoppningen att jag kanske 
kunde stanna i närheten för att upptäcka att det var helt omöjligt.
De “närmaste” RH parkeringarna innehåller en lång avstånd samt en relativ stor höjdskillnad som gör att 
dessa inte går att nyttja för de flesta i rullstol. 
Skjuts/färdtjänst är inget alternativ då det inte går att stanna i närheten av apoteket.

Jag tvingades tills slut åka till Mariatorget där jag var framme ca kl 18:45, och circa en timme efter jag 
borde ha kommit in på Apoteket Scheele, Klarabergsgatan 64.

Eftersom jag meddelade detta till Stockholms redan 20170203, trodde jag att jag antingen hade missat 
något eller att staden hade hunnit åtgärda detta, det verkar de som Staden inte har vidarebefordrat min 
tidigare anmälan om detta.

Då apoteket Scheele är öppet dygnet runt, anser jag det av särskilt vikt att den är tillgänglig för alla inte 
minst personer som har en funktionsnedsättning då de i större utsträckning än övriga befolkningen 
behöver (ovanliga) läkemedel.


