
Tillgängligt landskap åt alla
Kulturhistoriskt tillgänglighetsprojekt av 
Stockholms läns museum 
och Sveriges Hembygdsförbund

Ljudfiler

Många aktörer samarbetar 
i projektet Tillgängligt landskap 
för alla. 

Stockholms läns museum och Sveriges Hembygds-
förbund driver projektet framåt, men för att lyckas 
sker det i ett nära samarbete med hembygds-
föreningarna samt respektive kommuner och 
markägare på platserna. 

Länsstyrelsen i Stockholm bidrar med projektmedel 
och Synskadades riksförbund samverkar genom att 
marknadsföra besöksmålen i sina medier.

Lyssna och låt dig förflyttas 
till en annan värld!



Dramatiserade ljudfiler

Lyssna och låt dig förflyttas 
till en annan värld!

Sex besöksmål i Stockholms län är nu tillgängliga 
för alla, även för synsvaga och rullstorlsburna 
personer. Detta tack vara ljudfiler på nätet som un-
derlättar besök på plats. 

Ljudfilerna informerar om hur man tar sig dit, hur 
det ser ut på platsen och vad som kan vara intres-
sant att uppleva. Kulturhistorien förmedlas i drama-
tiserade ljudfiler som enkelt laddas ned från nätet 
till en bärbar MP3-spelare. Historiska personer, 
verkliga eller fiktiva berättar om sina liv.

Ljudfilerna har producerats av Iris Media AB.
www.stockholmslansmuseum.se, www.hembygd.se

Utö grUvby Stockholms skärgård 
En gruvarbetare berättar om sitt hårda liv. 
Lyssna via länk: www.irismedia.se/uto 

IndUstrImUseet Pythagoras Norrtälje 
Möt den unga lärlingen som utbildar sig till svarvare här. 
Lyssna via länk: www.irismedia.se/pythagoras 

edsbro masUgn Norrtälje kommun 
En tråkig olycka inträffar bland masugnsarbetarna,  
lyssna på vad som hände då, för länge sedan. 
Lyssna via länk: www.irismedia.se/edsbro 

brottby kUltUrmIljö Vallentuna kommun 
Möt gårdsägaren och hans fru som levde på gården under  
vikingatiden, den sista mjölnaren till Brottby kvarn och  
berättelsen om Össeby kyrkoruin. 
Lyssna via länk: www.irismedia.se/brottby 

slagsta hällrIstnIng Botkyrka kommun 
Besök en kultfest för 3000 år sedan. 
Lyssna via länk: www.irismedia.se/slagsta 

gUnnes gård Upplands Väsby kommun 
Möt unga Tora som levde på vikingagården. 
Lyssna via länk: www.irismedia.se/gunnesgard

besöksmål
Spännande och tillgängliga platser  
i närheten av Stockholm. 


