
Bunkern
bokar

I det nya projektet Bunkern bokar får personer med 
funktionsnedsättningar vidareutveckla sig och hitta 
en möjlig väg till arbetsmarknaden inom musik- och 
kulturbranschen. Häng med!

Projektet drivs av Coompanion Göteborgsregionen,  LaSSe Brukarstödcen-
ter och GIL med stöd av Allmänna Arvsfonden. Målet är att starta upp ett 
socialt företag som arbetar med bokning och marknadsföring av musikerna 
i Kulturföreningen Bunkern.

Som deltagare får du utbildning inom administration och marknadsföring 
och får testa en mängd olika saker, t.ex.  layout, foto, videoproduktion, 
kontakt med  arrangörer,  arbeta med kundsystem, marknadsföra band, 
bygga hemsida, ekonomi, skriva text, blogga och mycket annat. Dina egna 
idéer är välkomna och alla behöver inte göra allt.

Du får direktkontakt med massa trevliga frilansmusiker i Göteborg som 
behöver hjälp att nå ut. Ta chansen att lära dig nya saker/arbetsuppgifter 
som är hett efterfrågade och få ett nytt nätverk på köpet. Du behöver inte 
ha några speciella förkunskaper, men du får gärna vara kulturintresserad 
och vilja vara med och utforma hur arbetet ska gå till. 



Målet med Bunkern bokar
Projektet pågår i tre år och målet är att 
gruppen på lång sikt ska skapa ett socialt 
företag med musikerna på Bunkern som 
kunder. Med det nya nätverket och nya 
kunskaper ska deltagarna kunna driva 
bokningsbolaget vidare tillsammans 
efter projekttiden.

Vem riktar sig projektet till?
Bunkern bokar riktar sig till personer 
med funktionsnedsättning som har nå-
gon typ av försörjning (vi kan hjälpa till 
med kontakten med handläggare). Det 
är en fördel om du är kulturintresserad, 
men inget måste!

Hur deltar jag?
Preliminärt kommer verksamheten att 
förläggas till tre förmiddagar i veckan, 
ungefär tre timmar varje dag. Deltagan-
det går att anpassa individuellt.

Tillgänglighet
Vi har som mål att vår verksamhet ska 
vara som tillgänglig som möjligt! Läs 
mer om lokalerna på Viktoriagatan, 
Göteborg, entréer och kollektivtrafik på 
nästa sida.

?
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Ta kontakt med oss!
Ebba Westerberg, projektledare 
ebba.westerberg@coompanion.se
0768-55 87 77

Stina Roempke, handledare 
stina@lassekoop.se 
031-84 18 50

Anna Hallgren, handledare
anna@lassekoop.se
031-84 18 50

Teamet som jobbar med Bunkern bokar; fr.v. Ebba Wester-
berg, Stina Roempke och Anna Hallgren.



Bunkern bokar

Fysiska förutsättningar & tillgänglighet
Gatuadress
Viktoriagatan 19, Göteborg

Vid bokning av färdtjänst
Hörnet av Viktoriagatan 30-40 och Thorlidsgatan 1-7.

Lokalerna 
Bunkern Bokars lokaler ligger på gatuplan, nedre botten. Entrén består av en plåtdörr med 
följande mått:
 
Ytterdörr (enkeldörr)    100 cm
Ytterdörr (dubbeldörrsöppning)  170 cm
Tröskel vid entrédörr       9 cm 
Ramp bredd (ramp finns vid behov)  88 cm

Toalett består av en smal trädörr
Dörr        76 cm 
Avstånd dörr till toalettstol   100 cm
Bredd, vägg till vägg inne på toalett  160 cm
Höjd handfat, från golv    78 cm

Fikarum
Dörröppning      76 cm 
 
Studie- & arbetsrum
Rummet har stora fönster med stort ljusinsläpp. Mörkläggningsgardiner finns i rummet för 
fönsterna. Whiteboardtavla, bord och stolar. 
Dörröppning     76 cm

Detta är förutsättningar som gäller i uppstartsläget! Vi är väl medvetna om 
att de flesta elrullstolars breddmått är mellan 65 cm och 79 cm vilket innebär 
att alla inte kommer ha möjlighet att ta sig in i de befintliga rummen. Detta 
problem är något vi dock vi arbetar med för att anpassa. !

Arbetsrummet (t.v.) och en av musiklokalerna på Bunkern, som ligger på Viktoriagatan i Göteborg.



Hitta hit med Kollektivtrafiken
Från Centralstationen kan du ta spårvagn. 

Spårvagn 2 från Centralstationen mot Högsbotorp
- Gå av vid hållplats Vasa Viktoriagatan
- Från hållplats till Bunkern bokar tar det ca 7-10 min att gå. 

Spårvagn 3 från Centralstationen mot Marklandsgatan
- Gå av vid hållplats Vasa Viktoriagatan
- Från hållplats, till Bunkern bokar tar det ca 7-10 min att gå.

Spårvagn 7 från Centralstationen mot Tynnered 
- Gå av vid hållplats Vasaplatsen
- Från hållplatsen till Bunkern Bokar tar dec ca 7-10 min att gå.

Spårvagn 11 från Centralstationen mot Saltholmen
- Gå av vid hållplats Hagakyrkan 
- Från hållplats till Bunkern bokar tar det ca 4-7 min att gå. 

När du kommer fram till Viktoriagatan så är det en brant backe att ta upp via innan 
du kommer till Bunkern bokar. 

Avskildhet
För den person som tycker det är svårt med andra omkring sig, eller att ljud och 
många intryck kan göra så att det är svårt att koncentrera finns möjlighet till att 
arbeta avskilt i ett eget rum.

Vila
Om man behöver sträcka ut kroppen eller vila lite under den tid man är på Bunkern 
bokar så finns möjlighet att vila och sträcka ut i en soffa, med en skärm som avgrän-
sar för enskildhet. 
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Det går att ta flera spårvagnslinjer till hållplats i närheten av Bunkerns lokaler.


