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1. Godkendelse af dagsorden
Opmærksomhed på at Handicaprådet kan sende input til Social-, Sundheds- og
Arbejdsmarkedsudvalgets møde mandag.
Forslag om at indføje punkt ang. møde på biblioteket. Tages under eventuelt.
Der ønskes punkt ang. årsberetning 2019. Indsættes som nyt pkt. 8.
2. Anlægsmidler 2020
- Hvad ønsker vi at prioritere
Vedrørende anlægsmidler 2019, så bliver der iværksat montering af taktile fliser i St
Magleby-krydset. Formentlig i første kvartal 2020. Vibrationsfølerne er udført.
For 2020 tages der udgangspunkt i tidligere prioriteringsliste (revideret og udleveret på
mødet):
- Ombygning af signalanlæg Lundegård Strandvej/Krudttårnsvej
- Nyt signalanlæg Kirkevej ml. Vesterled og Østerled
- Ledelinjer Kirkevej ml Vestgrønningen og Wiedergården
- Automatisk døråbner, handicaptoilet i lystbådehavnen
- Kantstenssænkninger ml Dragør Badehotel og Dragør Havn
Kantstenssænkninger ml. Dragør Badehotel og Dragør Havn ønskes prioriteret.
Det ønskes – om muligt – at få adskilt ombygningen af signalreguleringen ved Lundegård
Strandvej/ Krudttårnsvej, således at én af delene kan gennemføres i 2020 og restbeløb
overført til 2021.
3. Tilgængelighed
- Cykelstativer Hollænderhallen
- Status på tilgængelighed fra sidste møde
o Gennemgang fra Kirkevej til Tjørneengen
o Kongevejen ved juletid
o Asfalt ved Store Magleby Kirke
o Mormorstrand – platform
o Svømmehal
o Adgangsforhold på A.P. Møllers Allé
Diverse punkter gennemgået.
Der er flere anlægs- og reparationsopgaver, der er blevet udskudt på grund af de
økonomiske rammer. Heriblandt forplads/parkeringsplads ved Hollænderhallen.

Der er skrevet til grundejerforeningen om gennemgangen fra Kirkevej til Tjørneengen.
Gadelauget på Kongevejen skal erindres om, at ledelinjer og andre handicapforhold skal
overholdes ved juleudsmykning – også i 2020.
Plan og Teknik sender breve til de nye forretningsdrivende, som ikke allerede er orienteret, i
den udstrækning Plan og Teknik modtager oplysninger om nye butikker.
Der er malet hvid linje langs cykelstikanten udfor Store Magleby Kirke for at advisere om
niveauspringet mellem sti og parkeringspladser.
Der holdes møde ved platformen på Mormorstranden for at se på muligheder. Formanden og
Plan og Teknik aftaler sig imellem.
Mange henvendelser om svømmehallen fra borgere til Handicaprådets medlemmer. Borger
er blevet orienteret af medarbejder fra Plan og Teknik om, at Handicaprådet har ”godkendt”
svømmehallen. Der planlægges besøg til Svømmehallen for at se på muligheder og
udfordringer. Plan og Teknik tager kontakt til Hollænderhallen med henblik på besøg.
Adgangsforhold på A.P. Møllers allé har været vendt med praktiserende læge på
lægekontaktudvalgsmøde. Det undersøges, om det er muligt at registrere grad af
handicaptilgængelighed ved de enkelte læger. Borger og Social følger op på dette.
4. Offentlig transport for borgere med funktionsnedsættelser
- Hvordan kan det sikres at borgere med og uden funktionsnedsættelse får samme
muligheder for offentlig transport
Der er mulighed for åben Flextrafik. Der skal bestilles tid til såvel ud- som hjemtur.
Kan bussen på Enggården benyttes til kørsel til fx Svømmehallen? Der ønskes mulighed for
at blive kørt som tidligere, da den tidligere svømmehal fungerede.
Borger og Social forhører sig på Enggården, om bussen kan benyttes, og om der kan være
frivillige fra Wiedergården, der kan forestå kørsel. DH forhører sig i Svømmeklubben, om
der er nogen dér, der kan komme op med forslag.
5. Plan for møder i Handicaprådet i 2020
- Handicaprådenes Dag den 25. februar 2020
orientering taget til efterretning
- Budget 2021 – 2024
På møde i august
- Årsrapport
På møde i januar
- Handicappolitik
Inden 1. april
- Strukturprojekt
Inden 1. april
- Besøg i svømmehallen
Aftales med Plan og Teknik
- Anlægsmidler
Møde i april
6. Udkast til Handicappolitik 2020 – 2023
Tak til Handicaprådet for den store indsats for at få skabt den handicappolitik, der er på vej
til godkendelse. Inddragelsen skal føre til, at handicappolitikken skal komme ud og leve i
Dragør. Og tak for et helt vildt fantastisk handicaptopmøde.

7. Høringer i Handicaprådet
Ældrerådet har anmodet om at få ændret måder politiske dagsordner kommer i høring. Det
har været drøftet politisk. Emnet dækker også, hvordan Handicaprådet har mulighed for at
afgive høringssvar.
Se mere på: https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/socialsundheds-og-arbejdsmarkedsudvalgets-moeder/2019-09-09-1700-986/ pkt. 4
Drøftet og accepteret, at modellen med mulighed for at ”trække nødbremsen” vil kunne
benyttes og vurderes.
8. Årsberetning for 2019
Udkast udleveret og drøftet på mødet. Årsberetningen bliver forelagt Social-, Sundheds- og
Arbejdsmarkedsudvalget på møde i marts.
9. Evt.
Møde på Biblioteket. Der stilles spørgsmål ved, hvorfor mødet er indkaldt til biblioteket på
Vestgrønningen, hvor det er vanskeligt at komme for gangbesværede. Formanden tager
kontakt til Biblioteket for at påpege problematikken. Næstformanden tager kontakt til
direktøren for området.
-

Næste møde: Tirsdag den 28. april 2020

