O ttvxETER

nApner>SldStorsente
for nyegrupper
for bevegelsesSkiStorsenter
bedrertilgjengeligheten
h emmede
og eldre .
- Vl har alle et ansvar, sier senterdirektor GeorgVestby,som har investert
i seks intelligente handlevogner,eller
sikalte Mart Carts.

lngen grenser
H an e r o ppt at t av at in g e n s k a l
stenges ute fra senteret. Ni kan
ogs6 personer med nedsatt funksjonsevneeller eldre bruke senteret
pi l i k l i n j e m ed f unk s jo n s fri s k e .
- Ski Storsenter er pA
ov e r 4 4 .000
k va d ra tme ter, og enkelte
gr u e r
seg
f or d i d e av
ulike Arsaker
har vanskelig
for i bevegeseg
mellom butikker og spisesteder. Det er trist
og un@dvendig.
Derfor ble vi veldig
glad da vi fant elektriske handlevogner.
De er kompakteog kan
enkelt benyttes i hele
senteret og inne i forretningene, sier Vestby.
Ha n fo rt eller at de
handleelektri ske

I 5ki Storsenter
bleetablerti 1995,og er
heleidav olavThonCruppen.
pa
haddei 2009en omsetning
I senteret
6,2mil2,045milliarder
kronerog knappe
i 2010vil
lionerbesokende.
omsetningen
2.1milliarder
kroner.
oassere
har 145butikker
I Senteret
ogspisestederfordeltpe 44.000kvadratmeter.
Primermarkedet
omfatter
200 000
mennesker.
er et av landetsstorI SkiStorsenter
og et uniktmultisenter.
stekjopesentre,
Detomfatterhotellmed109 romog konferansefasiliteter,
for Skikombibliotek
mune(2.000kvadratmeter)
og kinosenter
med8 salerog 63 leiligheter.

v o g n e n e v i l h a mange brukere.
- Gravide, personer som har brukket beinet, personer med hjerteproblemer - vi setter ingen grenser.Alle
med behov kan ta i bruk handlevognene. Ski storsenterhar ogsi en egen
sentervertinne som assisterer dem
som trenger i line elektrisk handlevogn, forteller Vestby.

rektor
Senterdi
OKt TILGJE]IGELIGHET:
er opptatt
GeorgVestbyvedSkiStorsenter
av at ogsl personermednedsattfunksionspi
evneellereldreskalkunnebrukesenteret
lik linjemedfunksjonsfriske.

innledetregjeri ngen ti denes storste
nasjonale satsing pi universell utforming.
H andl i ngspl anen pi l egger
alle kommunerretningslinjer pA
omri det, og
for Ski Storsenter
er det
naturlig
A ligge
foran.
- Likestilling
mel l om
ki onnene er noe vi tar for gitt. Det er
flott at det ni tas et nasjonalt lpft for
at ogsA bevegelseshemmedelikestilles. Intelligente handlevogner
er et konkret bidrag, sier Vestby.
l{aslonalsatslng
Senteret er i utgangspunktet godt Vognene er elektriske, har plass til
tilrettelagt for bevegelseshemmede. handleposer og annen bagasje, og
Bygningsmassen er forholdsvis ny, aldersgrensenfor bruk er satt til l8
og det arbeides bevisst for at men- ir. De fAslAnt hos kundeservicepi Ski
nesker med nedsatt funksjonsevne Storsenter.O
ikke skal mote pA hindringer. I fjor

<Likestillingmellom kjonneneer noe vi tar for
gitt. Det er flott at det na tas et nasjonalt 10ftfor
likestilles>
at ogsAbevegelseshemmede

