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Henrik Aagaard, Lejla Foric og Charlotte Frøsig Hansen 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt. 

2. Status fra forrige møde: 

- Lydavis 

Wiedergården har etableret en gruppe bestående af 25 frivillige, som står for at indtale 

lydavisen. Den første lydavis er udkommet og der er stor tilfredshed blandt borgerne.  

  

- Teleslynge 

Rådet ønsker, at der søges om midler fra tilgængelighedspuljen 2017 med henblik på at 

anskaffe teleslynge til Dragør Kommunes biblioteker.   

 

Forvaltningen informerede rådet om, at biblioteket ikke har aktuelle planer om indkøb af 

teleslynge, men vil naturligvis gerne med handicaprådets opbakning medvirke til at lave et 

budgetforslag til kommende budget. Grunden til at biblioteket ikke har overvejet indkøb af 

taleslynge er, at der ikke er midler til at indkøbe det. Bibliotekerne ønsker dog, at det kunne 

blive en mulighed i både biblioteket i Dragør og især i biblioteket i Hollænderhallen, fordi 

tilgængeligheden med elevator er bedre for handicappede.  

 

Rådet ønsker, at der udarbejdes et oplæg til budgettet med henblik på at belyse 

omkostningerne forbundet med indkøb af teleslynge til biblioteket i Hollænderhallen.  

 

Aftalt 

Forvaltningen kontakter biblioteket med henblik på at lave udkast til budget.  



 

Såfremt der modtages 25 % støtte via tilgængelighedspuljen (dvs. 25.000 kr.) vil kommunen 

skulle dække resten af omkostningerne. Når oplæg til budget er udarbejdet, kan det 

forelægges til politisk behandling. Resten af 2017 skal bruges til at belyse sagen samt søge 

om midler med henblik på eventuelt indkøb af teleslynger i 2018.   

 

- Handicappris – kriterier for indstilling til prisen 

Forvaltningen har udarbejdet udkast til annonce/kriterier, som blev godkendt af rådet på 

mødet.   

 

Aftalt 

Annoncen skal trykkes i Dragør Nyt to uger i træk inden fristen for modtagelse af 

indstillingerne, som er fredag den 27. oktober. Indstillingerne vil blive behandlet på møde i 

Handicaprådet den 2. november. Da prisen ikke er blevet uddelt i flere år, håber rådet på, at 

der i år kan findes en god kandidat til prisen.  

Svend Mathiasen og Morten Dreyer vil forsøge at arbejde på eventuel bevilling af penge, 

der kan uddeles med prisen.   

 

3. Handicaptoilet på havnen (grøn nøgle)  

Forvaltningen har taget kontakt til havnen med henblik på at afsøge muligheder for 

anskaffelse af en grøn nøgle.  

 

Forvaltningens melding på nuværende tidspunkt er, at det nuværende nøglesystem fungerer 

godt, og derfor vil der ikke blive investeret i en grøn nøgle.  

 

Det nuværende system fungerer således, at man kan låne et nøglekort på havnekontoret til 

100 kr., som betales i depositum. Når kortet afleveres tilbage, får man 100 kr. retur.  

 

Rådet hører, hvad forvaltningen siger, men vil gerne påpege, at der fortsat er ønske om at 

arbejde med henblik på anskaffelse af grøn nøgle, da fordelen også er, at det vil kunne 

bruges i hele Europa.  

 



4. Hollænderhallen (kodelås handicaptoilet og automatisk døråbner) 

Rådet vil gerne bede forvaltningen undersøge, hvorfor kodelåsen ikke er kommet på i 

Hollænderhallen. Man skal stadig henvende sig til en vagt, som skal komme og låse op. Det 

er stadig ikke hensigtsmæssigt, at man skal vente på vagten. Derudover påpeger rådet, at 

døren til toilettet i Hollænderhallen ikke er en automatdør. Ifølge rådet er det et lovkrav, at 

der er en automatdør til handicaptoilettet.  

 

Aftalt 

Forvaltningen undersøger hvad status er med kodelås. 

Forvaltningen undersøger i forhold til automatdør til handicaptoilettet i Hollænderhallen.   

 

5. Hollænderhallen (afmærkning i elevator)  

Rådet vil gerne opfordre til, at betjeningsknapperne i elevatoren i Hollænderhallen bliver 

markeret med punktskrift, således at blinde og svagsynede kan skelne knapperne fra 

hinanden.   

 

Aftalt 

Forvaltningen undersøger om det er et lovkrav samt hvad det koster.   

 

6. Wiedergården – afmærkning i elevator  

Det er ligeledes et ønske, at betjeningsknapperne i elevatoren på Wiedergården markeres 

med punktskrift.  

 

Aftalt 

Forvaltningen undersøger.  

 

7. Adgang til biblioteket på Vestgrønningen  

På nuværende tidspunkt er biblioteket på Vestgrønningen ikke et sted, hvor der er lige 

tilgængelighedsmuligheder for alle.  

 

Forvaltningen oplyser rådet om, at huset generelt ikke er optimalt som bibliotek i forhold til 

tilgængelighed. Der er mange niveauforskelle og mange smalle gange. Trappeopgangen er 

desuden også meget smal, og derfor er det ikke muligt at lave en sliske til kørestolsbrugere. 



Det vil være meget svært at lave huset om, således at der er lige tilgængelighedsmuligheder 

for alle borgere.  

  

Derfor opfordrer rådet, at foredrag og andre lignende arrangementer fremadrettet afholdes 

på biblioteket i Hollænderhallen, da der er bedre forhold til handicappede borgere.  

 

Dog informerede forvaltningen rådet om, at der godt kan laves en rampe ved 

hovedindgangen til biblioteket. Rampen kunne finansieres af tilgængelighedspuljen.  

 

Aftalt 

Forvaltningen undersøger om bygningen mister sin fredning, såfremt der etableres en rampe 

ved indgangen.   

Forvaltningen viderebringer til biblioteket, at der er en opfordring fra rådet om at henlægge 

arrangementer til Hollænderhallen.  

 

8. Handicap P pladser ved Vierdiget 

Forvaltningen har undersøgt, hvorfor der kun var to handicapparkeringspladser ved 

Vierdiget, når der skal være tre. Det tredje skilt var blevet fjernet.  

 

Forvaltningen forklarede, at Vej og Gartner havde lånt det tredje skilt i forbindelse med en 

hasteopgave. Fremadrettet vil der være 2 handicap p-pladser på Vierdiget grundet behovet. 

 

9. Blå cykelfelt har huller  

Rådet kunne meddele, at der ved krydset ”Kirkevej og Vestgrønningen” (ved Bellano 

pizzeria) er huller i blå cykelfelt. Borgere i kørestol er især udfordrede.   

Forvaltningen undersøger.  

 

10. Manglende opkørsel for kørestole og rollator (hvor Edith bor) 

Rådet kan meddele, at der er manglende opkørsel for kørestolsbrugere og borgere med 

rollator, når de skal op på fortovet ved Stationsvænget/Dragør stationsplads. Rådet vil gerne 

opfordre, at der arbejdes på bedre muligheder for opkørsel.  

 



Forvaltningen kan oplyse rådet om, at Vej og Gartner er blevet informeret, og de har oprettet 

fliser lidt længere nede ad vejen. Fortovet på Hartkornsvej ved Kirkevej bliver lavet om til 

taktile fliser. 

 

Desuden skal forvaltningen gøre rådet opmærksom på, at huller i vejen, manglende 

færdselstavler eller lignende kan meldes direkte på kommunens hjemmeside. Denne 

funktion fungerer effektivt, og derfor vil forvaltningen gerne opfordre rådet til at benytte sig 

af den.  Link til hjemmesiden: https://www.dragoer.dk/borger/trafik-og-veje/giv-os-et-praj/   

 

11. Skæve fliser ved Grænsevænget  

Forvaltningen vil rette henvendelse til formanden fra Grænsevængets Grundejerforening 

samt Støbervængets Boligforening. 

  

Forvaltningen kan oplyse rådet om, at der ikke er hjemmel til at forlange, at der opstilles en 

rampe med henblik på at etablere bedre tilgængelighedsmuligheder for handicappede 

borgere. 

  

Forvaltningen sender skriftlig appel om, at der arbejdes på en fælles løsning.   

 

12. Fodgængerovergang på Kirkevej ved Wiedergården 

Rådet ønsker blot at gøre opmærksom på, at dette stadig er problematisk, og der er ønske om 

forbedring.  

Forvaltningen oplyser, at det fortsat er en udfordring at stille signal op, fordi fortovet er så 

smalt, og man kun med besvær vil kunne gå forbi en signalstander på fortovet. Alternativt 

kan overgang etableres ved sti til Tjørneengen, men det synes for langt væk i forhold til 

ønsket. 

 

13. Oversigt over tilbud i Dragør Kommune  

Rådet opfordrer til, at der udarbejdes en oversigt/liste over alle kommunens tilbud til 

handicappede borgere. Oversigten skal kortlægge, hvor der f.eks. er teleslynger, 

handicapparkering, handicaptoiletter og andre faciliteter til handicappede.  

 



Aftalt 

Forvaltningen starter på et udkast, som løbende kan rettes til.  

 

14. Tilgængelighedspuljen  

Rådet har et ønske om, at der ansøges om midler fra puljen til bl.a. etablering af rampe ved 

biblioteket samt teleslynge. Anskaffelse af teleslynge til bibliotekerne skal først forelægges 

til politisk behandling på Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.  

 

15. Evt.   

Signalanlæg ved Hartkornsvej er etableret, og belægninger laves forventeligt fra uge 19.  

Vestgrønningen er afsluttet og rådet kunne bekræfte, at det fungerer optimalt.  

 

 

 

 


