Årsberetning Dragør Handicapråd 2016
Der er afholdt 4 handicaprådsmøder i 2016.
Tonny Bengtsson er indtrådt i Handicaprådet i stedet for Jytte Lindgren.
Følgende har været drøftet i årets løb:
- Vibrationssignaler. Der er desværre stadig problemer med at det ikke virker
alle steder.
- Der er for kort interval ved overgang ved Jægervej/Kirkevej. Er blevet bragt i
orden.
- Drøftelse af handicaptoilet i Hollænderhallen. Opfordring til at de står ulåste,
og til at finde et andet sted til puslepladsen. Forvaltningen undersøger sagen.
Uafsluttet.
- Drøftelse af manglen af handicaptoilet på havnen. Forslag om
Europanøgle/”grøn nøgle” eller adgang til aflåste toiletter via kort fra
havnefoged.
Forvaltningen vil gerne i dialog med havnefogeden. Svend Mathiasen har
sendt et høringssvar på vegne af Handicaprådet. Sagen er uafsluttet.
- Drøftelse af muligheden for handicapparkeringspladser ved Købmand Møller
Jensen. Dejligt at det blev iværksat i december.
- Renovation af det blå cykelfelt på Vestgrønningen. Forvaltningen besigtiger
det blå cykelfelt. Er det i orden?
- Drøftelse af Handicapprisen, som ikke har været uddelt de seneste år. Er
der mulighed for at få bevilliget et beløb, som kan uddeles som en del af
prisen?
Svend Mathiasen indsender høringssvar på vegne af Handicaprådet. Ikke
afklaret.
- Drøftelse af sænkede kantstene ved vejkryds. Kantstenene på
Engvej/Fasanvænget er sænkede og gjort handicapvenlige.
Forvaltningen undersøger forholdene med henblik på yderligere tiltag og er
opmærksomme på tilgængelighed for borgere med handicap i fremtidige
projekter.
- Drøftelse af ujævne fliser på Stationsvænget. Der henvises til grundejeren,
da Stationsvænget er privat ejet. Ved Dragør Stationsplads er der skæve
fliser. Det indskrives på Vej- og Gartnerafdelingens ”to-do” liste.
Forvaltningen og Edith Salinas foretager en gennemgang sammen
vedrørende alle steder med skæve fliser og niveauspring.
Er det i orden?

- Tilgængelighedsproblemer i forbindelse med biler og andre køretøjer, som
parkerer med to hjul på fortovene. Ikke afklaret.
- Nuværende tilgængelighed til PC´erne på Borgertorvet bibeholdes.
- Drøftelse af trafiksikkerhedsplan.
Ønske om fodgængerovergang ved Wiedergården blev fremsat.
- Drøftelse af automatisk bevilling af rollator i Tårnby. Ordningen er ikke
evalueret endnu, men flere i Dragør har fået hurtig sagsbehandling.
- Folk med grunde ud til offentlig vej skal mindes om selv at klippe deres hæk.
Forvaltningen sørger for annoncering i Dragør Nyt og på hjemmeside.
Ikke alle respekterer dette.
- Drøftelse af sagsbehandlingstider hos Dragør kommune. Forvaltningen vil
gerne drøfte personsager med de berørte borgere.
- Drøftelse af tidspunkter for udsendelse af lydavisen, da den først udkommer
3 dage efter den trykte avis. Rådet skal i denne forbindelse lave et oplæg
vedrørende modtagere og målgruppe af lydavisen. Forvaltningen vil herefter
hjælpe med at videreformidle ønsket til biblioteket. Desværre blev lydavisen
nedlagt pr. 1. januar 2017, men handicaprådet vil arbejde på at den
genopstår, da læsehandicappede ellers bliver udelukket for vigtig information.
- Det er en aftale at Dragør handicap skal høres i høringer som vedrører
handicapområdet, men vi fik ikke høring om nedlæggelse af lydavisen.
- Undersøgelse af Åbent hus-arrangement om Coloplast. Aftalt at 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.
- Rådet har bedt forvaltningen om at opdatere hjemmesiden for
Handicaprådet. Er i gang.
- Svømmeudvalget. Handicappedes repræsentant er Britt Helen Krogh
Reimer, som desværre ikke er blevet indkaldt til møde og der er ikke
modtaget noget referat.
- Drøftelse af oversigt over tiltag/muligheder for handicappede i Dragør
kommune. Er ikke igangsat.
Økonomi:
I 2016 har der ikke været nogen anlægspulje for handicapvenlige tiltag. Fra
2017 er der igen afsat 100.000 kr. årligt.
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