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Referat-17/5330 

Tilgængelighedsudvalget 

Torsdag den 17. september 2020, kl. 15.30-17.00 

Mødelokale 1.9, (booket tid til formøde fra kl. 15.00-15.30) 

Arne Kristensen (Høreforeningen) – anetteogarne@gmail.com 
Henrik Torp (Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede) – susannehenriktorp@mail.tele.dk 
Hanne Blankensteiner (Seniorrådet) – hanne@blankensteiner.gmail.com 
Lea Jensen (Dansk Blindesamfund) – lj@dbc.dk 
Birgitte Teilmann – birgitte@teilmann.biz  
Ingela Karlsson (Center for Teknik og Miljø) – ingela.karlsson@egekom.dk 

Afbud:  

Referent: Pernille Harboe – pernille.harboe@egekom.dk 

 
1. Grundet Corona blev mødet den 12. marts 2020 aflyst. 

 
Taget til efterretning. 
 

2. Rapport til orientering vedr. tilgængelighedsrevision for Egedal By 
Stationsområde og Egedal By Syd. 
 
Ros fra udvalget, at der er udarbejdet en tilgængelighedsrevision. Udvalget eftersender 
deres bemærkninger til de 2 rapporter, der efterfølgende sendes til projektlederen fra 
Egedal By Stationsområdet og Egedal By Syd. 
 
Der ønskes oplyst, hvornår revision 4 kan forventes. 
 

3. Opsamling af punkter fra referat af 19. september 2019. 
 
Status på teleslyngeanlæg på Rådhuset: 
Teleslyngeanlæggene på 1. sal har været gennemgået i efteråret og virker efter hensigten. 
 
Ingen bemærkninger – taget til efterretning. 

Skiltning på Ølstykke station: 
Status på skiltning på Ølstykke station efter at elevator er nedlagt? 
Afventer en samlet skiltning af stationsområdet.   
 
Taget til efterregning. 

 
Opsætning af henvisningsskilt til Græstedgård ved busstoppestedet ved 
Rørsangervej. 
Materielgården sætter henvisningsskilt til Græstedgård op. 
 
Er bestilt. 
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Ølstykke Svømmehal - Opsætning af piktogrammer på kodelåsene i stedet for tal, 
hvornår sker der noget? 
Der er pt. ingen der kender til alternative løsninger. Sagen afsluttes og udvalget ser tiden 
an om det er et problem. 
 

4. Renovering af fortove – opretning af flisebelægning. 
Der er planlagt fortovsrenovering følgende steder i 2020: 
-Bauneholmvej, den ene side. 
-Byvej, den ene side – det er nu begge sider. 
-Fortove i Irishaven/Tulipanhaven. 
-Smedebakken ved Egedal Centeret – opgaven skal løses i fællesskab med 
Centerforeningen. Kommunen er klar når Centerforeningen er. 
Kommunen vil fortsat være opmærksom på om det er muligt, at etablere 
opmærksomhedsfelter og ledelinjer, ifbm. at der bliver renoveret fortove, ved overgange, 
busstoppesteder, og i områder hvor der er meget fodgængertrafik. 
 
Tilføjelser: 

 Byvej er nu begge sider. 
 Smedebakken ved Egedal Centeret - opgaven skal løses i fællesskab med 

Centerforeningen. Kommunen er klar når Centerforeningen er. 
 Ny belysning ved P-plads – Idrætsanlægget, badmintonhallen, svømmehal og 

Græstedgård 
 Ny belægning – Græstedgård (inderkredsen) 
 Ny belægning ned til kælderen ved Ølstykke bibliotek samt belysning 

 
5. Parkeringsforholdene i Egedal Kommune 

Status og tidsplan for parkeringshuset ved Føtex? 
 
1. etape er på 280 parkeringspladser incl. 1 stk. el-ladestander, som forventes færdig 
primo december. Der bliver installeret elevator i parkeringshuset. Der kommer ingen 
handicapparkering i parkeringshuset. Kommunen har vurderet, at det er bedst hvis hver 
storparcel etableres med handicapparkering, så beboerne er så tæt på deres bolig som 
mulig. 
 
Taget til efterretning. Indarbejdes i de bemærkninger udvalget eftersender. Se punkt 2. 
 

6. Ønske om toilet ved Skenkelsø Sø 
Kommunen har opfordret borgerne til at besøge Engen ved Skenkelsø Sø, da det er et 
fantastisk naturområde at spadsere i. Der er rigtig mange, der har lyst til at lægge vejen 
forbi med en lille forplejning, som kan nydes i madpakkehuset. Der er bare den store 
mangel, at der mangler toiletfaciliteter på engen, så mange ældre har ikke rigtig lyst til en 
spadseretur her. 
 
Afventer budgetforhandlingerne. 
 

7. Mødedatoer 2021 
11. marts 2021 kl. 15 (formøde) og møde kl. 15.30 i lokale 1.9 
16. september 2021 kl. 15 (formøde) og møde kl. 15.30 i lokale 1.9 
 
Godkendt. 
 

8. Eventuelt 
 
1. Formanden Arne Kristensen takkede af for denne gang og Birgitte Teilmann træder i 

stedet. 
 Velkommen til Birgitte. 
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2. Lea oplyste at hun giver et kort referat af Tilgængelighedsudvalgets møde på 
Handicaprådets møde i november. 

3. Fortovet ligger ujævnt på Ørnebjergvej ved Astersvej og ned mod engen. 
Materielgården får besked om at besigtige forholdene’ 

4. Der er fortsat udfordringer med at ”gå-tiden” er for kort ved lyskrydset 
Frederikssundsvej/Ring Syd/Dronning Ingrids Vej. Gående når kun ud til 
midterhellen, hvilket er utrygt. 
Pernille Harboe tager kontakt til Vejdirektoratet, for at høre om de kan ændre på 
”gå-tiden”.  


