Referat
Handicaprådet
21. august 2019
St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 17.00 – 19.00
Deltagere: Jeanet Barth, Tonny Bengtsson, Britt Helen Krogh, Peter Læssøe, Nicolaj Riber,
Flemming Andersen (referent) og Henrik Aagaard
Der deltog skrivetolke fra kl. 17 - 1830

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Velkommen til nyt medlem i Handicaprådet Britt Helen Krogh
Formanden bød velkommen.
3. Tilgængelighed
Materiale sendt til Plan og Teknik:
o Krydset ved Dragørhjørnet (Kirkevej/Stationsvej)
Lyd- og vibrationssignal er tjekket.
Der følges op med leverandøren.
o Kongevejen og Strandlinjen
Manglende tilgængelighed ved fx Café Blink, Hjerteblomst og Nam Nam og tre
butikker på Kongevejen. Plan og Teknik følger op med de erhvervsdrivende.
De erhvervsdrivende, som indgår nye lejemål / køber sig ind i butikslokaler,
modtager om muligt brev om opmærksomhed på reglerne omkring ledelinjer.
Opstilling af fx handicaphjælpemidler kan ligeledes hindre tilgængelighed.
o Prins Knuds Dæmning
Der er manglende mulighed for at komme ind mod byen. Der er niveauspring uden
mulighed for nedkørsel ved kantstenen.
Plan og Teknik undersøger muligheden for at sænke fortovskanterne.
Arbejdet kan eventuelt indgå i udmøntningen af Handicaprådets budget for 2020,
hvis anlægsbudgettet for Handicaprådet kommer til at indgå i det samlede budget.
4. Handicapvenlige tiltag
- Opdateret liste over anlæg vedr. handicapvenlige tiltag
Opdateret liste udleveret.
Fremlagt forslag til tiltag 2019 kan igangsættes i indeværende år, hvis midler frigives.
5. Dialogmøde 3. sept. og 10. sept. 2019
- Afklaring af tema/delemner
Dragør Handicap stiller forslag om:
o Mennesket først – tryghed for den enkelte
1

o Et aktivt handicapliv
o Rammer for et godt og værdigt handicapliv
o Et sundt liv som handicappet
Formanden taler varmt for, at der kommer stor politisk repræsentation på temamøderne den
3. og den 10. september.
Formanden og administrationen mødes 2. september kl. 9.00 og planlægger det sidste op til
mødet 3. september.
6. Dragør Kommunes budget 2020
- Budgetmappe (Se særligt A-skemaer, R-skemaer og D-skemaer)
Den overordnede ramme for kommunen gennemgået kort.
Opbygningen i budgettet med A, D og R skemaer præsenteret.
Forslag om at anlægsønsker indarbejdes i et eventuelt høringssvar fra Dragør Handicap.
7. Dragør Kommunes handicappris 2019
- Indstilling/annonce
Annonce, der tidligere er anvendt, benyttes igen. Der rettes på datoer, datoen for årets
handicapdag skrives ind, og den økonomiske del af prisen tilføjes.
Tidligere indstiller kontaktes, hvis der ikke kommer nye indstillinger.
- Prisoverrækkelse – arrangement
Der arrangeres samme set up som i 2018. På grund af handicaptopmødet forventes der en
større deltagelse.
8. Platformen på Mormorstranden
-Kommunikation
Platformen kan opleves som farlig for handicappede, da der ikke er opsat rækværk. Det viser
sig især, når der er flere brugere på en gang.
Der har været indlæg i Dragør Nyt om dette.
Forslag fra formanden om opsætning af trappe/rampe og hegn ved overgangen til badebroen
ned mod Badeanstalten.
Vej og Gartnerafdelingen undersøger muligheder og pris.
Hvis det er muligt inden for budgettet i indeværende år, iværksættes forbedringen.
9. Evt.
Svømmehal.
Det opleves, at Svømmeklubben er involveret i planlægningen af banetider, uden der er
inviteret til dialog med bl.a. Dragør Handicap.
Banefordelingen er politisk besluttet i BFKU i uge 33.
Banetider og offentlig åbningstid har været drøftet politisk i Liste T. Der bliver fulgt op ved
evalueringen.
Det opleves som vanskeligt at komme fra handicap/forældreomklædning til bl.a.
varmtvandsbassin og sauna.
Processen med planlægning og etablering af ledelinjer har ikke været oplevet som
tilstrækkeligt inddragende og fagligt korrekt.
Toilettet ser ud til ikke at være indrettet som handicaptoilet med plads til to hjælpere.
Der er ikke opsat barrer / gelænder i varmtvandsbassinnet.
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Der opfordres til, at punktet kommer på dagsorden på møde 29. oktober.
Alle har ikke fået det, de ønskede.
Bustransport til svømmehal
Der spørges ind til eventuel bus til handicappede, der skal til svømmetræning, som det
tidligere har været muligt. Muligheden for flextrafik og indgåelse af aftale med Enggården
om brug af bus derfra blev vendt.
Næste møde i Handicaprådet er den 29. oktober 2019
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