Referat
Handicaprådet
29. januar 2019
St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 17.00 – 19.00
Deltagere: Jeanet Barth, Britt Helen Krogh (stedfortræder Palle Bjerregaard), Tonny Bengtsson,
Nicolaj Riber, Peter Læssøe, Flemming Andersen, Henrik Aagaard og Lise Milling Petersen
(referent)
Indhold
1. Godkendelse af dagsorden
2. Status på svømmehal
 Etablering af håndbruser i familie- og handicapomklædning:
Der er givet ok fra Steen.
 Kaldealarmer i familie- og handicapomklædning:
Ikke godkendt men tages med videre i processen.
 Specielle håndgreb i sauna:
Der er givet ok.
 Automatisk dørpumpe:
Administrationen afventer tilbagemelding fra Dragør Handicap på firma, der kan levere
dørpumpe til brug i svømmehalsmiljø.
 Ledelinjer:
På grund af hygiejniske forhold er det ikke muligt med ledelinjer i svømmehaller. Der
arbejdes ikke videre med dette fra forvaltningens side. Synshandicappede må i stedet
gøre opmærksom på sig ved ankomsten til svømmehallen, så vil der blive taget hånd om
det.
 Skabe i omklædningsrum:
Dragør Handicap efterspørger fortsat skabe, der kan åbnes både udvendigt og
indvendigt, da det er vanskeligt for borgerne at have alle sine ting med ud i skabene på
gangen. Administrationen påpeger, at bekymringen ift. gennemstikskabe er, at folk står
og klæder om på den anden side. Der er derfor ingen planer om at arbejde videre med
dette fra forvaltningens side.
Tages op igen på næste møde.
3. Tilgængelighed i Dragør
- Jul på Kongevejen

I december oplevede man en begrænset tilgængelighed som følge af
juleudsmykningen på Kongevejen. Butikkerne overholder ikke reglerne ift. at holde
ledelinjerne frie.
-

Fliser på Kirkevej (nordsiden) og Engvej.
På Kirkevej er der problemer med skæve fliser og sænket fortov ved indkørslerne til
parcellerne.
Administrationen kan efter tilsyn ikke genkende, at der er skæve fliser på
strækningen. Fra administrationen side er der på nuværende tidspunkt ingen planer
om at lave om på de sænkede fortove ved indkørsler, da vejens udformning er
historisk betinget. Der er tale om en tidligere amtsvej, hvor man har haft et vejprofil,
som man har valgt at lægge på den måde, så bilisterne ikke skraber undersiden af
vognen ved ind/udkørsel over fortov og cykelsti. Handicaprådet kan vælge at
indstille til, at forvaltningen prioriterer at bruge penge på det.
Yderligere er der problemer med skæve fliser på Engvej på stykket ud mod
Enggården. Dette er der enighed om og allerede planer om at rette op på.

-

Stationspladsen
Der er fortsat én problematisk opkørsel ved stationspladsen. Henrik Aagaard kigger
på den, men mener at bredden er svarende til flisens bredde.

-

Midterrabat ved Pizzeria Bellano
Henrik Aagaard har kigget på det og konkluderer, at det ikke er formålstjenligt at
reparere på det. Niveauforskellen er under 1 cm og tjener i øvrigt til advisering af
blinde/svagtseende om, at de er nået midterhellen.

-

Dørpumper/Handicaptoiletter (Hollænderhallen, Wiedergården, Lystbådehavnen)
 Hollænderhallen: Den automatiske døråbner til handicaptoilettet er
finansieret af handicapvenlige tiltag 2018 og er i proces.
 Wiedergården: Handicaptoilettet på Wiedergården er svært at benytte i
kørestol. Der er behov for et håndtag så kan man lukke døren, når man sidder
i kørestol. Administrationen kontakter bygningsejer Strandparken om ønsket,
da der ikke er tale om en kommunal ejendom.
 Lystbådehavnen: Toilettet i lystbådehavnen kan ikke tilgås med kørestol. Der
er behov for automatisk døråbner. Administrationen kontakter Dragør Havn
om problematikken.

-

Fodgængefelt ved Wiedergården
Handicaprådet ønsker at det bliver lavet et fodgængerfelt ved Wiedergården. Det
kunne også stoppe lidt af den hurtige trafik.

Administrationen har tidligere undersøgt mulighederne. Det eneste sted det kan lade
sig gøre at etablere fodgængerfelt er ved stien ned til Tjørneengen imellem Østerled
og Vesterled. Spørgsmålet er, hvorvidt der kan afsættes penge til det.
-

Tilgængelighed til egne boliger i boligselskaber
Dragør Handicap spørger, hvordan de kan vejlede medlemmer om mulighederne ift.
tilgængelighed til bolig, anvist af kommunen.
Administrationen oplyser at, hvis man i forbindelse med, at man bliver anvist bolig
af kommunen har behov for hjælpemidler til at komme til og fra den anviste bolig,
kan man få tildelt hjælpemidler (f.eks. handicapkøretøj) af kommunen. Dækker de
tildelte hjælpemidler ikke borgerens behov, må denne klage til Ankestyrelsen. Køber
borgeren selv andet til at afhjælpe bevægelsesbesvær, anses dette som et
forbrugsgode. Juridisk skelnes der klart mellem hjælpemidler og forbrugsgoder.

-

Teleslynge i Hollænderhallen.
Der er afsat 30.000 kr. til teleslynger i Hollænderhallen i budgetforliget fra oktober
2018. Dette er endnu ikke indkøbt. Der mangler en afklaring af, hvorvidt der
indkøbes en stationær teleslynge og i så fald hvor denne installeres eller om det
bliver mobile teleslynger.

4. Kommunikation om ændret i busdrift v. Henrik Aagaard
Som led i indvielsen af metroens nye Cityringen til sommer ændres busdriften i
Københavnsområdet. Det får også indvirkninger i Dragør. Henrik Aagaard har været til
møde med Movia, som efterspørger muligheder for at målrette kommunikationen til
bestemte borgergrupper i Dragør.
Henrik videregiver Handicaprådets kontaktoplysninger til Movias kommunikationsafdeling.
Movia kommer med materialet, så Dragør Handicap kan videreformidle dette til deres
medlemmer. Det er en rigtig god mulighed for at sikre, at informationen kommer ud til de
rigtige borgere. Man kunne evt. også inddrage Lydavisen.
5. Økonomi 2019
Anlæg:
Der er ønske om at komme i gang tidligt og arbejde målrettet på anlægsbudgettet for 2019.
Henrik Aagaard har udarbejdet et udkast til et budget til handicapvenlige tiltag – anlæg 2018
og 2019. Dette eftersendes pr. mail inkl. skitser og billeder.
-

Platform ved Mormorstranden – finansieret af handicapvenlige tiltag 2018:

Administrationen har udarbejdet en skitse over en platform med rampe oppe fra den
eksisterende bro til badeanstalten. Etablering af platformen påbegyndes snarest muligt
her i løbet af vinteren.
-

Tiltag ved badeanstalten:
Administrationen har udarbejdet et forslag til mere handicapvenlig adgang til vandet ved
badeanstalten. Der er tre muligheder: hejs, rampe eller en trappe.
Hejs er den billigste løsning, men kan kun bruges i badeanstaltens åbningstid, da det
kræver, at der er personale til at betjene den. Yderligere kan det være uattraktivt for
borgeren at benytte hejs i et så offentligt rum.
Administrationen fraråder at man vælger at bygge en rampe, da dette både er dyrt og er
problematisk ift. algevækst, tang osv.
Administrationen vurderer at en trappe vil være den mest optimale løsning, da den
kommer flere til gode. Henrik Aagaard foreslår, at man bygger en trappe magen til den,
der netop er bygget ved den nye badebro og vil undersøge hvad den kostede.
Handicaprådet efterspørger kokosmåtter på trappetrinene, så de ikke bliver glatte. Henrik
Aagaard tager det med videre.

-

Signalanlæg v. Krudttårnsvej/Sdr. Tangvej:
Henrik Aagaard bedt en leverandør om, at give et tilbud på vibrationssignaler til
signalanlæg v. Krudttårnsvej/Sdr. Tangvej. Dette kan der blive råd til, hvis
mindreforbruget fra 2018 overføres til 2019.

Dragør Handicap skal tage stilling til, hvilke tiltag de ønsker at prioritere i 2019.
Dette tages op på næstkommende møde.
Drift og budget:
I budgetaftalen 2019 – 2022 er der afsat 38.000 kr. pr. år fra 2019 og efterfølgende år
til Handicaprådet, herunder tildeling af årlig handicappris.
Peter Læssøe efterspørger en budgetopfølgning.
Administrationen følger op.
6. Handicaprådets Årsberetning 2018
Handicaprådet har udarbejdet den årlige beretning. Den forelægges til politisk behandling i
Social- og Sundhedsudvalget i marts. Årsberetningen eftersendes.

Som kommentar til Handicaprådets årsberetning orienterede Nicolaj Riber om, at politikerne
på næstkommende SSU møde, skal behandle et forslag om, at Dragør skal kobles på Tårnby
Kommunes borgerrådgivning. Bliver dette godkendt, vil det træde i kraft fra 1. januar 2020.
Yderligere orienterede Henrik Aagaard om, at han har kontaktet Sydstrandscentret d. 16.
november 2018 angående de tilgængelighedsforhold, som de bør gentænke. Der er endnu
ikke modtaget en tilbagemelding.
7. Revidering af Handicap- og psykiatripolitik
Handicap- og psykiatripolitikken skal revideres i 2019. Processen er drøftet.
8. Handicaptopmøde/oplysningsmøde
Der er fortsat ønske om at holde et Handicaptopmøde eller et lignende arrangement i 2019.
Dragør Handicap ønsker ikke at det skal have samme format som Ældretopmødet. Det
kunne f.eks. være et arrangement, hvor leverandører til forskellige hjælpemidler kan deltage.
Dragør Handicap vil gerne have input fra politikerne omkring, deres ønsker og muligheden
for kommunal finansiering.
Nicolaj Riber undersøger, om der kan findes penge til det og der skal arrangeres et
dialogmøde, hvor man kan afklare rammerne for arrangementet og kommunens deltagelse.
Dragør Handicap inviterer politikerne til DH-møde.
9. Tilbud: Bronzeskulpturer
Efter uddelingen af Handicapprisen 2018, har vi modtaget et tilbud fra kunstneren
Flemming Brylle:
5 bronzeskulpturer kr. 6.000/stk. = Kr. 30.000 (ekskl. moms)
10 bronzeskulpturer kr. 5.000/stk. = Kr. 50.000 (ekskl. moms)
Vi har stadig tre skulpturer liggende.
Der udarbejdes D-skema til næste års budget.
10. Evt.

