Referat
Handicaprådet
31. oktober 2016
St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 16.00 - 17.00

Deltagere: Palle Bjerregaard, Per Hansen, Jeanet Barth (stedfortræder for Tonny Bengtsson), Svend
Mathiasen, Sara Claces, Lejla Foric
Afbud: Tonny Bengtsson, Henrik Aagaard, Morten Dreyer (meldte afbud til Thyra Pallesen)

1. Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet et nyt punkt til dagsorden: 12.a. Svømmeudvalg.
Dagsorden blev herefter godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referat fra 1. sept. 2016 er godkendt.
3. Muligheder for handicapparkering ved Møller Jensen
Handicaprådet har rettet henvendelse til administratoren i Strandparken. Da Handicaprådet
endnu ikke har modtaget svar fra Strandparken, ønsker rådet at få oplyst, om forvaltningen
kan forlange, at der etableres handicapparkering.
Forvaltningen støtter rådets ønske, men kan ikke forlange, at der etableres
handicapparkering. Jf. Bygningsreglement 2015 (BR15) kan kommunalbestyrelsen ved
lokalplaner og byggetilladelser sikre ”et passende antal handikappladser”. Men der kan ikke
reguleres bagudrettet, så i forhold til f.eks. købmand Møller Jensen (gammel butik) kan
forvaltningen ikke forlange etableret handikappladser.
Næstformanden opfordrer rådet til at lave et læserbrev i Dragør Nyt.
4. Vibrationssignaler
Der er opstået fejl på vibrationstrykket Kirkevej/Vestgrønningen ud for pølsevognen.
Forvaltningen undersøger nærmere.
Rådet understreger, at signalet ved Jægervej stadig har for kort interval.
Rådet ønsker at invitere signalfolket til næstekommende møde i Handicaprådet.

Punktet videreføres til næste møde.
5. Fliser på Stationsvænget er ujævne, og ved hjørnet på Linde Allé og Kirkevej er der
dannet en lille høj
Forvaltningen kan oplyse, at Stationsvænget er privat grundareal, hvor Dragør Kommune
ikke kan afhjælpe evt. fliseproblemer. Må henvise til grundejeren.
Hvis der tænkes på Dragør Stationsplads, så er forvaltningen enig i, at der på stationspladsen
efter indgangen til stationsbygningen og hen til hjørnet af Stationsvænget er skæve fliser,
som trænger til opretning. Ligeledes er der enkelte skæve fliser på Stationspladsen ved nr. 24, som trænger til opretning. Begge dele indskrives på Vej- og Gartnerafdelingens ”to-do”
liste, som dog er lang for tiden. Rådet bekræfter, at det er det omtalte sted, som der henvises
til.
På vestsiden af Linde Alle er observeret enkelte fliser med mindre niveauspring i mellem
(snublekanter). Tilsvarende gør sig gældende på Stationsvej. De observerede niveauspring
har ikke en højdeforskel, så forvaltningen umiddelbart vil gøre noget ved det set i forhold til
niveauspring mellem fortovsfliser i kommunen i øvrigt.
Forvaltningen og Edith Salinas foretager en gennemgang sammen.
Rådet efterspørger, om forvaltningen kan pålægge grundejeren at forbedre skæve fliser på
baggrund af, at området er tilgængeligt for offentligheden som f.eks. postbude m.v.?
6. Tilgængelighedsproblemer ift. at biler og andre køretøjer må parkere med to hjul på
fortove
Punktet udsættes.
Dog er der ønske om, at forvaltningen undersøger, om det er rigtigt, at der skal foretages
revision af parkeringsbestemmelserne i forhold til dette punkt?
7. Handicaptoilet på havnen
Forvaltningen vil gerne gå i dialog med havnefogeden med henblik på at etablere en løsning,
der muliggør tilgængeligheden.
Rådet vil gerne fremhæve, at der igennem Danske Handicaporganisationer kan købes en
Europanøgle (”grøn nøgle”) som giver adgang til aflåste handicaptoiletter i Tyskland, Østrig
og Schweiz. Kunne der arbejdes på en lignende løsning? Kunne der eksempelvis arbejdes på
en løsning, hvor parkeringskortet giver adgang til aflåste toiletter?

8. Handicaptoilet i Hollænderhallen
Rådet understreger, at der stadig er utilfredshed pga. manglende tilgængelighed til
handicaptoiletterne, da toiletterne bliver aflåst. Der kan gå meget lang tid, før personalet
kommer og låser op. Der er et ønske om, at puslebordet bliver monteret et andet sted, da det
opleves som gene på handicaptoilettet.
Forvaltningen vil gerne gå i dialog med halinspektøren vedr. en mere optimal løsning.
9. Dragør Kommunes Handicappris
Prisen udsættes til 2017.
Derudover vil rådet gerne have undersøgt, om der er mulighed for at få bevilget et beløb på
et par tusind kr., der kunne uddeles som en del af prisen. Er der f.eks. mulighed for at
ansøge om puljemidler eller fonde?
Punktet videreføres til næste møde.
10. Tidspunkter for udsendelse af lydavisen
Lydavisen er et gratis tilbud til borgere i kommunen, der pga. svagsyn, blindhed m.v. ikke
kan læse den trykte lokalavis, Dragør Nyt. Lydavisen udkommer som CD hver uge og er
udarbejdet af Dragør Bibliotekerne.
Handicaprådet finder det uhensigtsmæssigt, at lydavisen kommer senere end den trykte avis.
Lydavisen kommer først om fredagen, hvor den trykte avis udkommer om tirsdagen. Rådet
har et ønske om, at lydavisen følger den trykte avis.
Aftalt
Forvaltningen vil gerne bede rådet undersøge, hvor mange borgere, der modtager lydavisen,
og hvem målgruppen er. Derudover vil forvaltningen gerne vide, hvor mange gange rådet
har rettet henvendelse til biblioteket samt se korrespondancen mellem rådet og biblioteket.
Rådet skal lave et oplæg, som indeholder de faktuelle oplysninger. Derefter vil forvaltningen
gerne være behjælpelig med at videreformidle ønske til biblioteket.
11. Åbent hus-arrangement om Coloplast
Der er mulighed for at invitere Coloplast til at komme ud og holde oplæg om deres
produkter m.v. Rådet har et ønske om at benytte sig af muligheden, men Coloplast har
takket nej på grund af det lave antal deltagere. Coloplast vil gerne deltage, såfremt antallet
af deltagere er på omkring 20 personer. Derfor vil rådet gerne høre, om personalet i Sundhed
og Omsorg kunne være interesseret i sådan et arrangement.

Aftalt
Rådet sender invitationen fra Coloplast til Lejla, som sørger for at videresende invitationen
til Sundhed og Omsorg, så de kan vurdere om de har mulighed/lyst til at deltage.
12. Ny hjemmeside: Oversigt, tiltag, tilbud og muligheder
Rådet vil gerne bede forvaltningen om at opdatere hjemmesiden for Handicaprådet med rette
medlemmer m.v.
På mødet blev medlemmernes kontaktoplysninger opdateret, og der blev taget billeder af de
tilstedeværende medlemmer. På næstkommende møde vil forvaltningen tage billeder af
Tonny Bengtsson til hjemmesiden.
12.a Svømmeudvalg
Lokalafdelingen i Dansk Handicap har spurgt, om der var ønske om at være repræsenteret i
svømmeudvalget. Britt Helen Krogh Reimer (Dansk Handicapforbund) er udvalgt.
Derudover skal rådet undersøge, om referatet fra svømmeudvalget sendes til hele
handicaprådet eller kun til det udvalgte medlem.
13. Eventuelt
Forvaltningen har gennem det meste af 2016 arbejdet med revision af de eksisterende
politikker på 0-18 års området, og i den forbindelse er der udarbejdet en sammenhængende
Børne- og Ungepolitik. Politikken skal sendes i høring og i den forbindelse er Handicaprådet
også høringsberettigede. Handicaprådet skal især forholde sig til oplægget ”Standarder for
arbejdet med børn og unge med særlige behov”. Forvaltningen gensender høringsmaterialet
til rådet.
Kommende møder i 2017 skal afklares på næstkommende møde.
Rådet skal have 8 dage til at godkende referatet før det lægges ud på hjemmesiden.
Palle Bjerregaard skal sende en bekræftelse til forvaltningen om, at referatet er godkendt, før
referatet lægges ud på hjemmesiden.

