Årsrapport Dragør handicapråd 2017
Handicaprådet har i 2017 bestået af:
Fra Dragør DH lokalafdeling: Tonny Bengtsson, Per Hansen, Palle
Bjerregaard (formand)
Fra Kommunalbestyrelsen: Morten Dreyer, Svend Mathiasen
(næstformand)
Der er afholdt 4 handicaprådsmøder i 2017.
På fire møder blev følgende drøftet
Handicappris
Der var ingen indstillinger til prisen. Derfor blev prisen ikke uddelt i
2017.
Handicaprådet vil arbejde for at uddele prisen i 2018.
Adgang til bibliotek på Vestgrønningen og teleslynge
Manglende rampe og teleslynge.
Der blev i løbet af året indhentet tilbud til teleslynge på
bibliotekerne, men prisen ligger over bibliotekets budget.
Der er blevet arbejdet på at få en rampe til kørestolsbrugere, men
det viste sig, at der er en mobil rampe.
Ikke tilgængelighed for alle i Vestgrønningen, rådet opfordrer
derfor til at arrangementer holdes i Hollænderhallen.
Handicaptoiletter
På havnen: Der blev arbejdet på at få en grøn nøgle. Ingen
afklaring.
Man kan låne et nøglekort til handicaptoiletterne.
Der er ønske om, at indretningen af toiletterne bliver bedre, men
administrationen oplyser, at der ikke er afsat penge til ombygning
af de offentlige toiletter. Administrationen vil tage kontakt til
hjælpemiddelcentralen omkring standardmål på håndtag/håndgreb
til handicaptoilettet på havnen.
Rådet har påpeget, at toilettet ved lystbådehavnen ikke er
ordentligt rengjort.
Hollænderhallen: Man skal man skal ringe eller henvende sig til en
vagt for at få låst toilettet op. Der er blevet arbejdet på at få en
kodelås på døren. Der vil blive indhentet tilbud fra leverandør på
automatisk døråbner. Og rådet vil undersøge om døren kan være
låst op, ellers vil der blive drøftet alternative muligheder.

På tre møder blev følgende drøftet
Handicap p-pladser
Der er etableret handicapparkering ved Møller Jensen.
Det ene ud af tre handicapparkeringsskilte ved Vierdiget er fjernet.
Vej og Gartner har lånt det tredje skilt. Det vurderes at der kun er
behov for to skilte ved Vierdiget. Efter færdiggørelsen af de nye
lejligheder, vil der blive taget stilling til fremtidig behov.
Elevator Hollænderhallen og Wiedergården
Afmærkning for synshandicappede.
Hollænderhallen: Det er et lovkrav. Prisen på 32.450 kr. bliver
taget fra puljen på 100.000 kr.
Wiedergården: Ejes af Strandparken. Svar afventes.
Huller ved blåt cykelfelt
Der blev gjort opmærksom på hullerne og de er udbedret.
Tilbud i Dragør kommune
Rådet opfordrer til oversigt over kommunens tilbud til
handicappede borgere.
Er sat i bero, da administrationen ikke har ressourcerne.
På to møder blev følgende drøftet
Lydavis
Der er etableret en gruppe via Wiedergården på 25 frivillige og
lydavisen er i gang igen.
Prisværdigt at frivillige har påtaget sig opgaven, men kvaliteten er
ikke god.
Vibrationssignaler
Vestgrønningen: Der har været problemer, men er nu i orden.
Jægervej/Kirkevej: Grøntiden på signalet forlænget.
Hartkornsvej: Problematisk at få dem til at virke. Leverandøren vil
kigge på det.
Fodgængerovergang på Kirkevej ved Wiedergården
Der er ikke plads på Kirkevej ved Wiedergården. Den nærmest
mulige placering er Kirkevej 158
Budget 100.000 kr.
I slutningen af året er pengene frigivet til følgende:

20.000 kr. til rampe ved bibliotek
40.000 kr. til følbare knapper i elevator i Hollænderhallen
40.000 kr. til arbejde ved krydset Kirkevej/Hartkornsvej
Tilgængelighed på Dragør strande
Udfordrende for kørestols- og rollatorbrugere at komme ned til
vandet.
Rådet skal i samarbejde med Dragør handicapafdeling komme
med forslag. Administrationen vil herefter kigge på det.
Busture
Rådet har påpeget, at det har været en udfordring for
kørestolsbrugere at komme med på arrangerede ture fra
Wiedergården.
Social- og sundhedsudvalget har imødekommet det, og
fremadrettet kan kørestolsbrugere også komme afsted.
Paragraf 18
Dragør handicapafdeling fik afslag på ansøgning, og derfor
overraskede over at der blev bevilget paragraf 18 midler til en
fond, som havde udbetalt for mange penge.
På eet møde blev følgende drøftet
Svømmehal
Svømmehallen har været i høring og er endelig godkendt,
Støttestrømper
Rådet er utilfredse med råderumsforslaget til driftsbudget 2018 –
2021 i forbindelse med reduktion i personaletimer ved hjælp af
velfærdsteknologi
Høring
Vedr. ”Kvalitetsstandarter for rehabilitering, praktisk hjælp,
personlig pleje og madservice” og ”Kvalitetsstandart for
genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §
86.
Høringssvar vedr. udbud af ”50.96 bleer med bevilling.
Anlægsarbejde
Administrationen har informeret om 3 anlægsarbejder på veje i
kommunen.

Fælles om fritiden
Rådet er blevet orienteret om projektet ”Fælles om Fritiden” og
”Forældreforum”, der handler om at kommunen skal blive bedre til
at inkludere børn og unge med særlige behov i foreningslivet. Der
vil også blive etableret et forældreforum, hvor forældre kan
erfaringsudveksle.
Fjerntolkning af tegnsprog
Dragør kommune har indgået aftale om fjerntolkning for døve.
Borgere indenfor målgruppen kan benytte firmaet SmåTegn Aps,
hvis de ønsker telefonisk kontakt med kommunen.
Tilgængelighedsproblemer på fortove
Særligt på Harevænget er problemet stort.
Manglende opkørsel for kørestole og rollatorer
Ved Stationsvænget / Dragør stationsplads.
Skæve fliser ved Grænsevænget
Forvaltningen sender skriftlig appel om, at der arbejdes på en
fælles løsning, da der ikke er hjemmel til at forlange at der
etableres bedre tilgængelighedsmuligheder for handicappede.
Det er aftalt at: Rådet fremadrettet skal protokollere startdato på
dagsordenspunkter.
Afsluttende bemærkninger:
Det er ikke tilfredsstillende at der ikke er råd til teleslynge på
mindst et af bibliotekerne.
Det er skuffende at Lydavisen overgik til frivilligt arbejde uden at
der er overført økonomiske midler til uddannelse, lydisoleret rum
og teknik.
Ligeledes ikke tilfredsstillende at der ikke er fundet løsning på
handicaptoilettet i Hollænderhallen, som første gang blev
behandlet i maj 2016
Handicaprådet har været præget af forståelse og
samarbejdsvilje alle involverede parter imellem herunder
Kommunalpolitikere samt forvaltninger.
31.12.2017
Palle Bjerregaard

