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Allmänt
Victoriahuset är ett växthus i Bergianska trädgården med tropiska vattenväxter och öppet för
allmänheten. Interiören består av en stor rund damm med en gång runtom. Båda sidorna om
gången är fyllda med växter, ibland delvis hängande över gången.

Angöringsplats
Angöringsplats för bil/färdtjänst på Gustafsborgsvägen 4. Avståndet från angöringsplatsen till
Victoriahuset är ca 260 m. Markbeläggningen består av grus fram till Victoriahuset.

Entré
Bild på entrén:

-

De två entrédörrarna är slagdörrar och öppnas manuellt. Automatisk dörröppnare
saknas.

-

Passagemåttet är 90 cm.

-

Den första entrédörren öppnas utåt, dem andra entrédörren öppnas inåt mot växthuset.

-

Avståndet mellan de två dörröppningarna är 120 cm.

-

Inga trösklar.

Bild på de båda entrédörrarna i öppet läge.

Inne i växthuset
Bilder inifrån växthuset:

-

Bredd på gången 135 cm.

-

Klimatet inne i växthuset är fuktigt och 21-35°C.

-

Stundtals kommer en kort fuktdusch som även når ut på en del av gången. Underlaget
blir då blött och ev halt.

Närmsta toalett/HWC

Bild på toalettbyggnaden:

I en byggnad bredvid Victoriahuset finns närmsta toalett/HWC som har öppet på
sommarhalvåret. (HWC finns även i Edvard Andersons växthus som har öppet året runt.)
-

Öppettiderna till HWC vid Victoriahuset står på dörren.

-

Avståndet från Victoriahuset till HWC är ca 20 meter.

-

Lätt lutning nedåt från Victoriahuset till HWC, markbeläggning av grus.

-

Automatisk dörröppnare finns.

Bilder på dörren:

-

Dörren är en utåtgående slagdörr med draghandtag.
Dörröppningens bredd/passagemåttet är 90 cm.
Låg tröskel och kort ramp för att jämna ut nivåskillnaden.

Bild på toaletten:

-

Toalettrummet har måtten 3x2,2 meter.

-

Utrymmet till höger respektive vänster om toalettstolen är ca 80 cm.

-

Båda armstöden går att fälla upp.

-

Toalettpappershållare på höger armstöd. På vänster sida finns toalettpappershållare
uppsatt på väggen.

Bild på handfatet:

-

Handfatet är placerat ca 86 cm från golvet (86 cm från övre delen av handfatet).

-

Kortaste avstånd från handfat till toaletten är 130 cm.

Övrigt
Rullstol för utlåning finns i Edvard Andersons växthus.
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