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Tillgänglighet
ArkivCentrum Örebro län ligger på Nikolaigatan 3, våning 5 i Örebro.
Gångavstånd från Örebro Resecentrum är cirka 600 meter. En stor del av Länstrafikens bussar
stannar dessutom alldeles intill vid Konserthuset.
Öppettider
måndag–fredag kl 08.30–17.00 (lunchstängt kl 12.00–13.00)
och tisdagar september-maj kl 17.00–20.00
Sommaröppet juni–augusti kl 09.00–16.00 (lunchstängt kl 12.00–13.00)
Parkering
Parkeringsplats för rörelsehindrade finns på andra sidan arkivets huvudentré på Vasagatan, cirka
50 meter från fastighetens entré in på gården.
Parkeringar finns i övrigt längs gatorna i närheten och flera parkeringshus finns i arkivets
omedelbara närheten. Det går även att köra ända fram till entrén vid exempelvis större leveranser
eller vid på- och avstigning.
Entré och hiss
Dörren till fastigheten är låst, ring på porttelefonen så öppnar vi.
Vid fastighetens entrén finns ett mindre antal trappsteg. Ramp finns dock mot innergården dit man
kommer genom grindarna från Vasagatan där det även finns en porttelefon. Ring per telefon
019-611 29 00 eller på porttelefonen så hjälper vi till.
Hiss finns upp till arkivets våning, tryck våning 5.
Publika utrymmen
Vid arkivets entré finns en längre ramp som leder ner till de allmänna utrymmena.
I lokalerna finns bara lägre trösklar som inte utgör några hinder.
En WC finns vid entrén och WC anpassad för rörelsehindrade finns längre in i lokalerna.
Kapprum med låsbara förvaringsskåp finns i anslutning till entrén.
Soffor och bord finns vid entrén där besökare kan köpa enklare fika och godis.
Forskarsalen har 15 platser. Där finns även en dator med tillgång till släktforskningsresurser.
Föreläsningssalen har 24 platser med bord. Salen har dataprojektor och hörslinga.
Konferensrum finns för 16 personer.
Ett forskarkök finns i anslutning till föreläsningssalen. Det är utrustat med kylskåp, microvågsugn,
kaffebryggare och vattenkokare. Enklare bestick, plastmuggar etc tillhandahålls.
Övrigt
Hörslinga finns i föreläsnings- och forskarsalarna.
Teckenspråkskunnig personal finns.
Var vänlig undvik starka dofter vid besök!
Kontakta arkivarie Håkan Henriksson (019-777 1952 eller hakan.henriksson@arkivcentrum.se) för
vidare frågor rörande tillgänglighet.
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