
Referat  

 

Handicaprådet 

7. sept. 2017 

St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 15.30 - 17.00 
 

 

Medlemmer: Palle Bjerregaard, Per Hansen, Tonny Bengtsson, Svend Mathiasen (T), Morten 

Dreyer (O), Flemming Andersen  

 

 

Indhold 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt.  

 

Morten Dreyer (O) var ikke til stede.  

 

2. Hørringssvar vedr. udbud af ”50.96 Bleer med bevilling” v. Christina Bredmose Holm 

Aftalt 

Handicaprådet afgiver et høringssvar vedr. 50.96 Bleer med bevilling til Lejla på 

lejlaf@dragoer.dk senest mandag den 2. oktober kl. 8.00.    

 

Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

 

3. Status fra forrige møde: 

- Handicaptoilet på havnen  

Det understreges, at der i Handicaprådet sættes fokus på ligestilling.   

 

Toiletforholdene på havnen er vurderet. På nuværende tidspunkt er der ligestilling i forhold 

til toiletterne. Alle borgere kan på lige vilkår komme på toilettet med den nuværende 

ordning. Alle har mulighed for at låne et nøglekort til 100 kr. i depositum. Når kortet 

afleveres tilbage, får man 100 kr. tilbage.  

 

Aftalt 

Rådet vil gerne fremhæve, at nuværende indretning på handicaptoiletterne ikke er særlig 

handicapvenlig på grund af håndvaskens og sæbeholderens placering.  

Administrationen vil om muligt arbejde på at få flyttet vasken og sæbeholderen omkring 40 

cm til venstre, som foreslået af Tonny Bengtsson.   

 

Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 



 

Orientering fra administrationen efter møde 

Rådet har på flere møder efterlyst en besvarelse af høringssvar fra Handicaprådet vedr. 

Budget 2017-2020 og muligheden for at afsætte midler til etablering/ombygning af 

handicaptoilet i Dragør Havn.  

 

Der ikke er afsat penge på budgettet til ombygning af de offentlige toiletter på Dragør Havn 

ved Amagermuseet. 

 

Derudover skal der oplyses, at høringssvar ikke besvares særskilt. 

 

- Hollænderhallen (kodelås på toilet samt automatisk døråbner) 

Der har været problemer med kodningen/kodelåsen, og halinspektøren er i gang med at 

finde professionelle til at løse problemet. 

 

Derudover indhentes tilbud på etablering af automatisk døråbner. 

 

Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

 

- Hollænderhallen (afmærkninger i elevator)  

Det er et lovkrav, at der er følbare knapper i elevatorer. Der er indhentet tilbud vedr. 

udbedring af elevator med trykknapper, og prisen er på 32.450 kr.  

 

Puljen på 100.000 kr. til handicapvenlige tiltag kan bruges til dette formål, såfremt rådet 

ønsker det.  

 

Aftalt   

Rådet er indstillet på, at puljen bruges til at udbedre elevatoren i Hollænderhallen.   

Administrationen indstiller til fagudvalg, at pengene frigives.  

 

Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

 

- Wiedergården (afmærkning i elevator) 

Da det er Strandparken, der ejer bygningen, har administrationen rettet henvendelse til 

Strandparken. Svar fra Strandparken afventes.   

 

Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

 

- Adgang til biblioteket ved Vestgrønningen samt arrangementer  

Der kan laves en belægning (rampe) udenfor, som Vej og Gartner kan lave til vinter. Det 

koster omkring 20.000 kr. Dette kan finansieres af puljen på 100.000 kr. til handicapvenlige 

tiltag, såfremt rådet ønsker det.   



 

Aftalt 

Rådet er indstillet på, at puljen bruges til at lave en hævet belægning udenfor biblioteket ved 

Vestgrønningen. 

Administrationen indstiller til fagudvalg, at der skal laves en hævet belægning, og at 

pengene frigives.  

 

Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

 

Orientering fra administrationen efter møde 

Administrationen kan informere rådet om, at der er en mobil rampe på biblioteket, således at 

kørestol og barnevogn kan komme ind på biblioteket. 

Bibliotekets personale er desuden altid behjælpelige med at hente materiale, som befinder 

sig i lokaler, som kørestolsbrugere eller gangbesværede ikke har adgang til.   

 

I forhold til rådets ønske om, at arrangementer/foredrag fremover henlægges til biblioteket i 

Hollænderhallen, har biblioteket to udfordringer:  

 

1. Biblioteket i Hollænderhallen er selvbetjent indtil kl. 21. (Selvbetjeningen starter fra kl. 

16, 17 eller 18 afhængigt af, hvilken dag det er.) 

Såfremt arrangementer afholdes i Hollænderhallen, som biblioteket normalvist tager 

betaling for, skal brugere, der ønsker at bruge biblioteket på almindelige vilkår, afvises.  

2. Reolerne i biblioteket i Hollænderhallen er ikke på hjul, hvilket betyder, at der ikke kan 

opstilles 50 stole op i Hollænderhallen.  

 

Biblioteket arbejder på, at der kommer hjul på reolerne, ligesom det er et stort ønske, at 

biblioteket placeres i stueetagen i Hollænderhallen, for på den måde at have 100 % 

tilgængelighed. 

 

- Teleslynge til biblioteker 

Administrationen har afholdt møde med firmaet Oticon og indhentet 2 forskellige tilbud 

vedr. teleslynge. Tilbud 1 koster 52.995 kr. og tilbud 2 koster 27.850 kr. Derudover kunne 

man købe mobil teleslynge, 11 mobile teleslynge koster 16.000 kr.  

Tilbud 1 og tilbud 2 tilbud ligger over bibliotekets budget.  

 

Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

 

- Blå cykelfelt har stadig huller 

Reparation er i proces og forventes at blive lavet inden 1. okt. 2017.  

 

Alle emner, der vedrører drift (huller i vejen, manglende færdselstavler m.m.) kan 

indberettes på Dragør Kommunes hjemmeside. Det er en effektiv funktion og hurtigere end 



at vente til næstkommende møde i Handicaprådet.  

Indberet via link: https://www.dragoer.dk/borger/trafik-og-veje/giv-os-et-praj/ 

 

Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

 

- Oversigt over tilbud i Dragør Kommune 

Rådet har et ønske om at udarbejde en pjece, der beskriver kommunens tilbud for 

handicappede borgere. Rådet henviser til Ældrerådets pjece for inspiration.   

 

Aftalt 

Administrationen undersøger, hvad sådan en pjece koster, hvor det kommer fra m.m.   

 

Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

 

- Handicap P pladser ved Vierdiget  

Der vil fortsat være 2 handicap p pladser ved Vierdiget. Efter færdigbyggelsen af de nye 

lejligheder på Vierdiget vil der bliver taget stilling til det fremtidige behov. 

 

Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

 

- Fodgængerovergang på Kirkevej ved Wiedergården 

De fysiske rammer på Kirkevej ved Wiedergården giver ikke tilstrækkelig plads til 

etablering af lyskrydsreguleret fodgængerfelt ved Wiedergården. Nærmest mulige placering 

er ved Kirkevej 158, hvor der er to fliserækker. 

 

Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

 

- Handicappris – økonomi  

På møde i Handicaprådet den 4. maj blev det aftalt, at Svend Mathiasen og Morten Dreyer 

undersøger muligheder for bevilling af penge til uddeling af pris. Det er ikke lykkedes at få 

godkendt bevilling af penge i Social- og Sundhedsudvalget.   

 

Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

 

4. Renovering af lyskryds ved Hartkornsvej (vibrationssignaler er ikke aktiveret og lyd 

virker delvist) 

Det har vist sig problematisk at få dem til at virke. Det er videreformidlet til leverandøren, 

som vil kigge på det.  

 

Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

 



5. § 18 

Rådet ønsker en forklaring på fejludbetaling på 27.000 kr.     

Der henvises til dagsordenspunkt nr. 17 på Kommunalbestyrelsesmøde den 22. juni 2017.   

 

Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

 

6. Tilgængelighed på Dragørs strande  

Rådet vil gerne fremhæve, at det er udfordrende for kørestolsbrugere og rollatorbrugere at 

komme ned til vandet, og derfor vil rådet bede administrationen arbejde videre med dette.   

 

Aftalt 

Svend Mathiasen (T) rejser spørgsmålet i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på 

budget 2018.   

Administrationen skal fremhæve, at kommunen er udfordret i forhold til anlægsudgifter i 

2018 og 2019 pga. anlægsloftet. Nye større anlægsbevillinger må afvente færdigbyggelsen 

af svømmehallen.   

 

Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

 

7. Kommunens busture  

Rådet påpeger, at det har været en udfordring for kørestolsbrugere at komme med på de 

arrangerede busture fra Wiedergården, fordi busserne ikke har været egnet til 

kørestolsbrugere.  

 

Aftalt 

Administrationen går videre med dette og retter henvendelse til arrangørerne.   

 

Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

 

8. Svømmehal – ny repræsentant 

Rådet har udpeget to kontaktpersoner i forhold til svømmehallen (Jeanet Barth og Britt 

Helen Krogh Reimer).   

Rådet blev informeret om, at svømmehallen har været i høring og er endelig godkendt, og 

projektet er i gang.  

 

Aftalt 

På baggrund af rådets ønske, arrangerer administrationen et møde med rådet og Plan og 

Teknik med henblik på at drøfte handicapvenlig indretning/løsøre i svømmehallen.   

 

9. Støttestrømper 

Rådet fremhæver utilfredshed med råderumsforslaget til driftsbudget 2018 - 2021 om 

reduktion i personaletimer ved hjælp af velfærdsteknolog (støttestrømper).  



Forslag i forhold til f.eks. budget skal fremsættes i høringsfasen.   

 

10. Høring vedr. ”Kvalitetsstandarder for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje 

og madservice” og ”Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning 

efter Servicelovens § 86” 

To kvalitetsstandarder bliver behandlet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. sept. 

2017. Såfremt de bliver godkendt, vil rådet få materialet tilsendt med henblik på høring. 

Høringsfristen er 1. okt. 2017.   

 

Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

 

11. Evt.  

- Anlægsarbejde på veje 

Administrationen informerede om 3 anlægsarbejder på veje i kommunen, som sendes i 

høring hos Handicaprådet. Der er ikke så meget i forhold til handicapvenlige tiltag. 

   

Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

 

Svend Mathiasen (T) var ikke til stede  

 

Flemming Andersen var ikke til stede.  

 

- Startdato på dagsordenspunkter 

Der aftales, at Handicaprådet fremadrettet kan protokollere startdato på dagsordenspunkter, 

der er vigtige, således at man kan følge historikken i forhold til behandlingstid.  

 

Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

 

 

 

 


