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Tillgänglighetsanpassad gondolstation  
vid Chemnitz Schlossteich

Parken kring Schlossteich (”slottssjön”) i Chemnitz är ett 
populärt fritidsområde. Människor i alla åldrar kommer hit, 
speciellt när vädret är varmt, för att uppleva den här histo-
riska platsen som har använts som park och ett populärt 
mål för dagsutflykter i över 160 år. En av dess huvudattrak-
tioner är båtuthyrningen och restaurangerna i anslutning till 
den, som drivs av familjen Hirsch. Varje dag mellan mars 
och oktober hyr Falko Hirsch ut pedalbåtar och roddbåtar 
vid ”Gondolstation Schlossteich” och erbjuder även kryss-
ningar runt sjön med den eldrivna ”Schlossteichperle”.  



Roddbåtar på Schlossteich är inget nytt. Den första rodd-
klubben i Chemnitz grundades redan år 1900, då ”gon-
dolstationen” var navet för roddaktiviteterna. Idag finns det 
närmare 30 roddbåtar och 19 pedalbåtar tillgängliga för 
fritidsaktiviteter, fyra av dem i form av tre magnifika svanar 
och en flamingo. Roddare och pedaltrampare tar sig över 
sjön enbart för egen maskin – de kan välja att använda 
antingen armarna eller benen – kanske för att beundra den 
medeltida slottskyrkan och åka runt slottsön, eller ta raka 
vägen till Café Milchhäuschen på motsatta sidan av sjön för 
en fika med glass eller tårta. 

Sjön har en yta på cirka 80 000 kvadratmeter. En lagom 
storlek som är lätt för Falko Hirsch att ha uppsikt över. Hans 
besökare kan alltid se hur långt de är från båtstationen, 
vilket innebär att de enkelt kan bedöma hur lång tid det 
tar dem att ta sig tillbaka. Falko tycker sig märka att detta 
ger dem en känsla av säkerhet och självförtroende, och 
det stöds av siffrorna: varje säsong är det omkring 25 000 
människor som utnyttjar möjligheterna att utforska Schlos-
steich i en av hans båtar. 

Och antalet väntas öka. Falko investerar inte bara regel-
bundet i sin utrustning, han har även köpt en Guldmann 
Swing Lift, ett skensystem av väderbeständigt och vattentätt 
material för att tillgänglighetsanpassa sin båtuthyrning. Som 
namnet antyder har lyften en svängbar arm. Fördelarna 
med detta är uppenbara: en rullstolsanvändare kan lyftas 
ombord på båten med hjälp av sel- och lyftmodulen som är 
belägen på kajen, dvs. på en fast yta. Rullstolen kan sedan 
tas ombord separat. Personen som lyfts svängs över till 
båten och placeras tillbaka i sin rullstol i exakt rätt läge. 

En särskild fördel för familjen Hirsch är att Swing Lift leve-
reras som en komplett enhet. Stativ, skensystem, lyftmodul 
och selar kommer från en enda leverantör och uppfyller alla 
krav för användning i det offentliga rummet. Falko är också 
imponerad av hur lättanvänd Swing Lift är: ”Tidigare fick 
mina anställda och jag hjälpa gäster med nedsatt rörlighet 
till båtarna med vår egen muskelkraft. Tack vare Guldmann 
Swing Lift blir ju detta nu mycket enklare och säkrare.”

Besökare som ser Swing Lift i drift kan se det med egna 
ögon. ”Människor med rollator, som tidigare inte har vågat 
sig i en lite ostadig båt, frågar mig nu om jag kan lyfta över 
dem till en pedalbåt eller roddbåt”, säger Falko om det 
positiva mottagandet som lyften har fått från kunderna. Så 
klart gör han gärna det, och utan att ta extra betalt för det. 
 

Guldmann Swing Lift II 
Tekniska data

Max. lyftkapacitet   205 kg

Maxradie 2500 mm

Lyftmodul GH1 F or GH1 Q

Lämpliga markförhållanden krävs.


