Handicaprådsmøde
Dragør rådhus, tirsdag den 25.1 kl. 17-19

Deltagere:
Jeanet Barth (formand)
Britt Helen Krogh
Tonny Bengtsson (afbud)
Stig Neuman (afbud)
Nicolaj Bertel Riber (næstformand)
Helle Barth
Henrik Aagaard
Asger Villemoes Nielsen (referent)
Gæst: Steen Jørgensen, leder af Hollænderhallen/svømmehallen

Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Godkendelse af dagsorden
Konstituering, valg af formand og næstformand
Udpegning af medlem til Folkeoplysningsudvalget (FOU)
Status på skovtur (Jeanet)
Status på svømmehals-spørgsmål (Henrik)
Badeanstalten – diskussionen om handicapvenlige tiltag (Jeanet og Henrik)
Telefonomstilling ang. hjælpemidler (Asger)
Når børn går fra børne- til voksenområdet – hvorledes bliver forældrene hjulpet/forberedt på, at
børnene bliver voksne (Asger)
9) Regnskab for udgifter på børnehcp-området (Stig Neumann/Asger)
10) Borgerrådgiver 2022-2025 (Asger – gennemgang; se også årsrapporten fra sidste år - vedhæftet)
11) Årsberetning (Jeanet)
12) Revidering af Handicappolitikken (vedlægges som bilag; Asger)
13) Fremtidige planer for anlægsbudget (Henrik)
13) Høring om elektriske ramper i Movias busser (Henrik)
14) Evt.

1)
Dagsorden godkendt. Punkt 8 og 9 udskydes til næste møde, da Stig var fraværende, og pkt. 5 og 6
tages først, da Steen Jørgensen, leder af Hollænderhallen/svømmehallen deltog under dette punkt.
5)
Status på svømmehalsspørgsmål/Steen Jørgensen var til stede og gjorde sammen med Henrik
Aagaard rede for de forskellige svarene på de forskellige spørgsmål, som rådet havde givet ved besøget i august 2021:
Henrik A indledte med konstateringen af, at der er bygget en svømmehal, der er dejlig, og som lever
op til alle lovkrav, men hvor der er også er forhold, der godt kunne ønskes lidt anderledes. Men vi
kan ikke flytte rundt på bassiner, vi kan heller ikke flytte på ledelinjer eller bore huller i bassinvægge, hvor der er membraner mm. uden det koster alt for meget.
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Jeanet Barth pointerede, at Handicaprådet faktisk lavede høringssvar, hvor man pointerede de fejl
og mangler, der er – fx at man skal gå langt fra omklædning til varmtvandsbassin.
Og rådet kan konstatere, at der i byggeprocessen ikke er blevet lyttet så meget fra bygherren eller
arkitekt, som man kunne ønske sig.
Henrik oplyste, at bænkene i omklædningsrummene er gjort bredere, hvilket var et stort ønske fra
rådsmedlemmerne. Til gengæld er der risiko med etablering af automatiske døråbnere i vådområde;
Steen har haft folk i Tårnby – og dér har de ikke automatiske døråbnere. Der ville skulle etableres i
alt 11 automatiske døre ved toiletter, familierum og andre steder for at det er fuldt gennemført, og
det er jo mange. Og der kan være en udfordring ift. brandalarmer, og måske er netop alarmsystemer
af den ene og den anden art grunden til, at der ikke er installeret automatiske døråbnere i det indre
af nogen svømmehaller. På yderdørene er der automatiske døråbnere.
Helle Barth bemærkede, at det vil være fint at få belyst priser til b2023 og tekniske forhold. Og endelig kan man søge den statslige tilgængelighedspulje om midler til det.
Personalet/administrationen undersøger de tekniske forhold og priser til de kommende økonomiforhandlinger/b2023.
Henrik gik videre til spørgsmålet om ”gangbarre”, eller gelænder om man vil. Og konstaterede, at
det ikke kan lade sig gøre i midten af bassinet for netop derved vil man skulle bore huller i den eksisterende membran, hvilket kan have uoverskuelige og meget dyre konsekvenser. På kanten kan vi
heller ikke umiddelbart påsætte et gelænder, der vipper ud over bassinkanten, fordi vi så ødelægger
enten membranen eller skvulperendens kant – formentlig.
Steen: løsningen på den måde vil være problematisk. Det vil ødelægge, for sådan en barre skal være
fastgjort rigtig, rigtig godt.
Britt Krogh mindede om, at der i den gamle svømmehal var en flyderand.
Steen Jørgensen undersøger mulighederne for løsninger, som der er i andre svømmehaller.
Henrik gik videre til spørgsmålet om alarmmuligheder i sauna og varmtvandsbassin. Der er ingen i
personalet, der sidder som i en ambulancetjeneste eller brandstation og venter på, at alarmen går. De
laver noget andet – er fx på som livreddere eller nede i kælderen og returskylle o.lgn. Man vil meget
hellere have, at folk melder ind, når man kommer med et handicap, så personalet ved, at der er nogen med andre behov. Og Steen supplerede med, at man ikke bruger alarmer mere, da det er en
falsk tryghed med alarmer. I offentlig åbningstid er der 4 livreddere til stede, og de skal jo skabe
trygheden. Dette udløste en diskussion, hvor Helle Barth bl.a. sagde, at det måske kunne være et
nødkald eller nødtelefon e.lgn., og medlemmer af rådet under alle omstændigheder mente, at tryghed jo føles individuelt – og de ville være trygge med alarmeringsmuligheder.
Og Nicolaj Riber sagde, at man evt. også her kunne kigge på andre svømmehaller – hvad gør man
der?
Steen Jørgensen undersøger mulighederne andre steder.
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Henrik Aagaard konkludere på næste spørgsmål, at der faktisk er for smalle døre i saunaen, men at
vi også hænger på de døre, vi har. Til gengæld kommenterede Steen, at svømmehallen er ved at undersøge, om det er muligt inden for egne midler at etablere en sauna ved varmtvandsbassinet – dette
ville så gør spørgsmålet om saunadørene overflødigt, da en ny saunas nye døre kan være bredere ift.
det ønskede.
I den efterflg. snak blev der i forlængelse af døre talt om stole til støtte/kørestole, hvor Britt igen
kunne minde om løsningen i den gamle svømmehal.
Steen kigger også på det.
Døråbningsmarkeringer ved automatiske døre – der kan ikke sættes tape fast umiddelbart. Maling
på gangen kunne så være en udvej, men det skal undersøges nærmere for ikke at vælge noget, der
slet ikke kan holde.
Det ses der på i forbindelse med afsøgningen om automatisk døråbning.
6)
Badeanstalten. Henrik og Jeanet havde sammen været ude at se på badeanstalten og muligheden for
nemt at kunne komme i vandet. Tanja på badeanstalten havde tilkendegivet, at en skrå gangrampe
ned ikke var muligt. Pga. de sparsomme pladsforhold, er en rampe ikke umiddelbart mulig i vanlig
konstruktion, men der kan ses på andre løsninger, som fx elevatorløsninger af forskellig karakter.
Dette tages op med personalet.
… og undersøges nærmere.
2)
Konstituering:
Jeanet Barth valgt som formand.
Nicolaj Riber valgt som næstformand.
3)
Valg til FOU:
Tonny Bengtsson
4)
Arbejdsgruppen for pensionistture med Jytte Zahrs og Hanne Bertelsen har holdt møde med bl.a.
Henrik Povl Eriksen, Nicolaj Riber og Asger Villemoes Nielsen. Og Jeanet har undersøgt pris på
bus med lift og har haft en dialog med Aktivitetshuset herom.
Asger tager kontakt til Hanne og taler videre om forløbet.
7)
Telefonomstillingen til hjælpemidler var egl. Tonnys punkt. Der er et issue ift., at når man ringer til
omstillingen, tages telefonen ikke. Men der er forskellige oplevelser for der er strammet op, fx var
Britt var kommet glat igennem. Asger orienterede om, at der evt. er nyt og bedre tlf. system på vej.
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10)
Asger introducerede borgerrådgiverens rapport. Både fra sidste år og den helt nye i år, som er under
politisk behandling i kommunalbestyrelsen 3. februar.
Nicolaj uddybede og gjorde rede for, at vi nu også skal til at have en fuldtidsmedarbejder som borgerrådgiver. Stillingen er opslået og godkendes forhåbentlig på samme møde. Derudover vil de respektive Centerchefer komme med en kort kommentar til områdespecifikke bemærkninger, som
rapporten indeholder.
11)
Årsberetning blev fremlagt ved Jeanet Barth: Se bilag.
12)
Revidering af handicappolitikken. Den nuværende er fra 2020 og løber til maj 2024, så der er lidt
god tid til at revidere den nuværende politik.
Nicolaj Ribre understregede, at der skal holdes dialogmøder mellem Handicapråd og borgere. Der
skal fastsættes datoer med administrationen.
Helle Barth gjorde opmærksom på, at KB-medlemmer har fået en henvendelse fra Pårørendeinitiativet (landsdækkende paraplyorg.) – og det kan være relevant at have det med ind over.
Dialogmøder kan holdes på Wiedergården; der skal lige læses op på politikken, så dialogmøderne
kan afholdes med et formål andet end bare at mødes. Hvad skal vi have svar på?
Punktet kommer på til næste møde.
13)
Høring om elektriske ramper i Movia:
Henrik forelagde rådet, at Movia har henvendt sig om ramper i busser. Det er løse ramper, og der
skal være en ledsageperson, der kan lægge rampen klar i bussen. Reg. H går i udbud med kommende busser ift. at få busser med ramper inkl. elektriske ramper. Dette er for Dragør bus 35 fra
2023. Det kræver, at partskommunerne er enige om det – dvs. at alle Københavns kommuner (Frb.,
Kbh., Tårnby og Dragør) siger ja. Og det anbefaler administrationen til KBEU på mødet 8. februar.
Det kræver dog, at kommunerne også skal lave lidt forhøjet afstignings mulighed/reguleringer i terrænet for at kunne benytte det. Og det kunne jo være en del af anlægsbudgettets formål for 2022 at
få lavet de afstigningsmuligheder.
14)
Anlægsbudgettet:
Henrik: omdelte forslag til emner for anlæg i 2022. Der er brugt ca. 30.000 i 2021, og der er derfor
en del tilbage. Der kunne så prioriteres at lave signalanlæg, fx ved Lundegård Strandvej/Krudttårnsvej. Jf. punktet ovenfor kunne egne Vej & Park folk etablere afstigningsmulighed til kommende
elektriske buslifte.
15) evt.:
1. Jeanet Barth – vi har en forretningsorden, der skal opdateres.
2. Som pensionist og andet skal man betale fuld pris for kurser i fx AOF.
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a. Nicolaj: det er sparet væk for en ca. 15 år siden – og det er jo op til kommunen at beslutte.
b. Helle: det samme – og det kan jo være budgetemne for næste år.
3. Jeanet skal møde til SSAU mandag februar 7. med beretningen.
Derudover skal der gøres opmærksom på, at to møder ønskes flyttet:
Mødet 23/8 flyttes til 6/9
Mødet 25/10 flyttes til 1/11
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