Årsberetning for handicaprådet
2018.

Først en stor tak for et godt år vi fik drøftet mange ting, og en stor tak til vores politikker som gider
handicaprådet og dets arbejde.

Svømmehallen:
Den er der brugt meget tid p, da vi syntes det er rigtig vigtigt at der bliver tænkt meget på
tilgængelighed, og at der bliver plads til alle uanset hvor i livet de er, vi er dog ikke kommet i mål
med etablering af ledelinier i svømmehallen, busordningen for handicappede til og fra
svømmehallen, som var et tilbud der eksisterede ved den forrige svømmehal, dørpumper er også
stadig et emne som ikke er faldet på plads, sidst men ikke at forglemme, har vi også ønsket os skabe
som kan betjenes både indeni handicap/familierummene og udenfor dette er ej heller faldet på plads
desværre.

Rundtur i Dragør:
Vi tog på en lille bustur, handicaprådet, politikkerne, administrationen og Amagerbladet, rundt i
vores by, for at se mangel på tilgængelighed.
Vi fik set på stationspladsen, hvor der er problemer med op og nedkørsel for blinde og
gangbesværet, nogle af tingene er blevet bragt i orden, dog har vi stadigvæk 2 steder hvor der stadig
er udfordringer, dette håber vi vil bliver rettet op på i løbet af 2019.
Turen gik videre til vores Netto (St. Magleby) og Magleby torv hvor vi har rigtig mange
udfordringer omkring handicap parkering og butikkernes opmagasinering af deres vare udenfor
deres forretninger, dette er efterhånden løst, da lederen fra Føtex tog fat i Netto på Magleby torv og
lederen i den nye Netto pludselig var lydhør efter der var observeret rotter i deres vare udenfor.
Dog er der stadig mange problemer omkring handicap parkeringen som folk slet ikke
respekterer,dette fik vores delegation syn for savn på denne tur.
Vi fik set på Kongevejen, som har været plaget af mangel på respekt for ledelinien, dette var både
de erhvervsdrivende og almindelige borger, dette problem er næsten løst og det vil være noget vi
kommer til at følge op på i 2019.
Hele denne tur sluttede med en øjenåbner for vores politikker og administration og der kom en
rigtig god artikel i AmagerBladet.
Tilgængelighed:
Blindskrift i elevatoren i HH og endelig også i Aktivitetshuset Wiedergården er blevet etableret, HR
har bekostet det i HH og Strandparken det i Aktivitetshuset Wiedergården.
Dørpumpen i HH på handicap toilettet mangler stadig at blive etableret samt afmærkning på gulvet,
dette ser vi frem til bliver færdiggjort i første kvartal af 2019.
Desværre er det stadig ikke lykkes os at få etableret teleslynge på HH bibliotek som er blevet
renoveret og gjort tilgængeligt så det kan bruges til møder, foredrag og andre sociale ting.
Tilgængeligheden ved Sydstrandscenteret, med storer blomsterkrukker, skilte og skraldespande, har
vi bedt om at få kigget på, dog har administrationen ikke vendt tilbage, selvom de lovede dette

tilbage i august 2018.
Der er også stadig skæve fliser ved Grænsevænget selvom administrationen, har sendt en appel til
grundejerforeningen.
Der er stadig få udfordringer ved overgangen mellem Bellano og 6 kanten.
§18 midler:
Vi takker for de kr. 9,850,- vi fik herfra, disse blev brugt til et foredrag med titlen Halv mand – helt
menneske ved Rene som fortæller om sit liv før og efter sin ulykke og om at være handicappet.
Økonomi:
I 2018 startede vi med et budget på kr. 0,-, så efter det første rådsmøde havde vi allerede
overskredet budgettet, vi er glade for at vi har fået godkendt et budget for 2019 på kr. 38.000,- s der
også er mulighed for at der kan komme skrivetolke til vores møder da der jo ikke forefindes
teleslynge på rådhuset, dette gør at alle har mulighed for at være deltagende i hvert møde.
Der er så også i dette budget blevet mulighed for at kunne afsætte kr. 5.000,-til handicap prisen i
2019.
Handicap prisen:
2018 var vi meget glade for der var tre indkomne forslag til prisen og alle var rigtig gode forslag,
valget faldt på Lydavisen som gør et kæmpe arbejde for vores borger der har syns handicap og læse
vanskeligheder, så endnu engang tillykke med prisen som blev overrakt på Dragør Rådhus den 3
december 2018 ved en lille reception, denne dag er international handicapdag som bliver markeret
over hele verden.
Afsluttende bemærkninger:
Desværre er der gentagelser fra årsrapporten 2017, det er ikke tilfredsstillende at der ikke er råd til
teleslynge på mindst et af vores biblioteker.
Det er ærgerligt at handicap toilettet i HH stadigvæk er en sag der kører og ikke er afsluttet, da det
er en sag der blev taget op første gang i maj 2016.
Vi har også gennem 2018 talt meget om en borgerrådgiver til Dragørs borger, dette lykkedes
desværre ikke, Tårnby har dog fået en borgerrådgiver, men desværre kan Dragørs borger ikke gøre
brug af dette tilbud uden Dragør kommune får forhandlet med Tårnby omkrig betalingen, hvilket vi
meget håber på at i som politikker vil gøre.
Vi har også i 2018 fået besluttet at 2019 bliver der tilgængelighed på mormor stranden og et håb om
at der også bliver tilgængelighed på vores udendørs badeanlæg.
Handicaprådet har fungeret rigtig godt, med nogle politikker som har været lydhør og villig til at se
tingene fra en handicappedes øjne, vores administration har også været samarbejdsvillige, og vi
glæder os til at tage fat i 2019 sammen med jer.
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