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Referat-17/5330 

Tilgængelighedsudvalget 

Torsdag den 24. marts 2022 15.30-17.00 

Mødelokale 1.9 

Bjarne Larsen (suppleant for Bo Otterstrøm) – bjla@live.dk 
Birgitte Teilmann (Høreforeningen) – birgitte@teilmann.biz 
Henrik Torp (Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede) – torp.mosevej 22@gmail.com 
Lea Jensen (Dansk Blindesamfund) – lj@dbc.dk 
Kst. afdelingsleder Ida Bode – ida.bode@egekom.dk 

Afbud: Bo Otterstrøm (Seniorrådet) – bo@otterstroem.com 
 Centerchef Jeanette Christensen Back – jeanette.christensen@egekom.dk 
 

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

 
 

1. Opsamling af punkter fra referat af 16. september 2021. 
 
Opsætning af henvisningsskilt til Græstedgård. 
2 stk. skilte er nu sat op. 
Taget til efterretning. 
 
Skiltning Ølstykke Station. 
Forslag fra Hanne og Lea: 
På nordsiden af perronen bør der skiltes, så gangbesværede, kørestolsbrugere og barnevogne, 
der ikke kan benytte trappen over skinnerne til busholdepladserne på sydsiden bliver ledt 
derover. 
På nordsiden findes en rampe for kørestolsbrugere. Hvor rampen slutter kan der skiltes, så man 
bliver ledt uden om boligblokken og under jernbanebroen over til sydsiden. 
Skiltningen kan evt. også ske i form af et lille oversigtsskilt, der viser vej fra nord- til sydsiden 
under jernbanebroen – er måske mere hensigtsmæssigt og overskueligt. 
 
Pernille kom med det forslag, at mødes på stedet og gennemgå ønsker til skiltning. Lea deltager 
fra Tilgængelighedsudvalget og Bjarne Vennike fra Center for Teknik og Miljø. Indkalder til møde 
sidst i maj/juni. 
 

2. Lejeboliger tilgængelige for handicappede 

Det er en udfordring at finde lejeboliger egnede for handicappede – bl.a. er nævnt trin i 
lejligheder ift. kørestolsbrugere. 
Hvordan tænker kommunen tilgængelighed ind ved etablering af nye lejeboliger? 
 
Umiddelbart skal alle nye boliger overholde bygningsreglementets krav til tilgængelighed. De 
fleste boliger bør være tilgængelige for kørestolsbrugere. Der kan være udfordringer for 
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kørestolsbrugere med pladsen i toilet/bad i Egedal By. Byggesagsafdelingen har ikke hjemmel til 
at kræve boliger med toilet/bad, hvis der f.eks. ikke er krav om det i udbudsmaterialet. 
 
Hvis der ønskes krav til fremtidige boliger, bør der måske politisk besluttes en strategi for X-antal 
lejeboliger, som udlægges til handicapboliger og boliger til unge autister, da der er mangel på 
boliger. 
 
Lea oplyste at problematikken omkring lejeboliger, sendes videre op til Handicaprådet. 
 

3. Tilgængelighed til det planlagte Naturcenter 

Planerne om etablering af Naturcentret skal nu konkretiseres til et beslutningsoplæg til Byrådet. 
Men er ”tilgængelighed” overhovedet blevet nævnt? 
https://www.egedalkommune.dk/nyheder/nyheder/2022/februar/naturcenter-i-egedal-et-skridt-
taettere-paa-realisering/ 

Tilgængelighedsudvalget bør inddrages i projektet meget tidlig. Det er Lea som er kontaktperson.  
 

4. Rammer for Tilgængelighedsudvalgets arbejde 

På det kommende Handicaprådsmøde den 19. maj skal rammerne for Tilgængelighedsudvalgets 
arbejde drøftes.  
Som f.eks. hvordan anvendes Tilgængelighedsudvalget mere aktivt i dialogen med og 
rådgivningen af kommunen, så det bliver synligt for f.eks. fagudvalg og Seniorråd hvilke 
opmærksomhedspunkter udvalget har? 
 
Det er et stort ønske i Tilgængelighedsudvalget, at de bliver mere synlige i organisationen og hos 
borgerne. Tilgængelighedsudvalget ønsker at være en aktiv medspiller til at sikre tilgængelighed i 
fremtidige projekter også på tværs i organisationen. 
 
Handicaprådet og Seniorrådet stiller sig gerne til rådighed ved et møde, for at biddrage til 
synlighed internt i kommunen. 
 
Lea tager punkterne med videre til diskussionen i Handicaprådet. 
 

5. Renovering af Kulturhuset i Stenløse 

Er der planer om at etablere telesynge i forbindelse med renoveringen? 
Tilgængelighedsudvalget er bekendt med at Høreforeningen har rettet henvendelse til kulturhuset 
om dette, men har ikke modtaget noget svar. 
 
Birgitte oplyste at de har fået svar på deres henvendelse. Teleslyngen i den store sal, har været 
afmonteret grundet slibning af gulv. Der installeres nyt lydanlæg hvor eksisterende teleslynge 
monteres.  
 

6. Ny Handicappolitik 
 
Der er pt. et arbejde i gang vedr. udarbejdelse af ny handicappolitik. Ét af temaerne i politikken 
bliver ”tilgængelighed”. Til mødet den 24. marts vil der foreligge udkast fra projektgruppen til 
temaer. Gruppen vil naturligvis meget gerne have kommentarer og input fra 
Tilgængelighedsudvalget til udkastet. 

Lea sender udkastet, når det foreligger. 
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Lea oplyste at der i starten af maj afholdes borgermøde omkring handicappolitikken. 
 
Det er vigtigt at udkastet om ”tilgængelighed” bliver kort og præcist. Der blev lagt vægt på at 
sætningen: ”Tilgængelighedsudvalget er en samarbejdspartner der inddrages og rådføres med, 
når nye tiltag skal planlægges og udfoldes”. Er en rigtig god beskrivelse af Tilgængeligheds-
udvalgets formål. 
 
Under dette punkt drøftede vi igen hvordan Tilgængelighedsudvalget kan blive mere synlig i 
organisationen. Se punkt 4. 
 

7. Medlemslisten og mødeoversigt  

 
Medlemmer Suppleant 
Birgitte Teilmann 
birgitte@teilmann.biz 
 
 

 

Henrik Torp (polio-, Trafik- og 
Ulykkeskadede) 
Mosevej 22 
3650 Ølstykke 
torp.mosevej22@gmail.com 
 
 

 

Bo Otterstrøm  (Seniorrådet) 
2984 9905 
bo@otterstroem.com 
 
 

Bjarne Larsen 
4070 6893 
bjla@live.dk 
 

Lea Jensen (Dansk Blindesamfund) 
Irisvej 12 
3650 Ølstykke 
2449 8652 
lj@dbc.dk 
 

 

 
 

Mødedato 2022 Mødelokale 

Frist for pkt til 
adm. 3 uger før 
mødet 

Dagsorden sendes 
2 uger før mødet 

Referat sendes 
1 uge efter 
mødet 

          
24. marts 2022 M 1.9 kl 15.30-17.00 3. marts 2022  10. marts 2022 31. marts 2022 
Formøde M 1.9 kl 15.00-15.30       
          
          

29. september 2022 M 1.9 kl 15.30-17.00 8. september 2022 
15. september 
2022 6. oktober 2022 

Formøde M 1.9 kl 15.00-15.30       
          

 
Bjarne ønsker at få tilsendt dagsordenen fremover. 
 

8. Eventuelt 
 
Bjarne Larsen havde følgende punkter under eventuelt. 
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 Handicap p-pladserne ved Apoteket i Stenløse (Egedal Centret) er placeret på skråt terræn 

og op ad kantsten. Er ikke i henhold til reglerne? 
Har kommunen ikke et ansvar, for placeringen af p-pladserne? 
Punkt undersøges nærmere. 
 

 Handicap p-pladserne ved Ølstykke svømmehal har i dag kun 2 pladser. Der bør etableres 
min. 2-3 mere. Der må ikke parkeres på de gule felter, men kommunen gør det. Er til 
Ambulance- og brandvej. 
Punkt undersøges nærmere. 

 
 Handicap p-pladsen ved REMA 1000 i Ølstykke har 2 pladser. Mangler på modsatte side 

ved fysioterapeuten – også afsætningsplads til minibusser.  
Kigger på det samtidig med skiltningen ved stationen. 

 
 Gang- og cykelstien fra Ring Syd langs Stadionvej til rundkørslen er farlig at cykle på. 

Asfalten har rejst sig på grund af trærødder, der går under stien.  
Ønsket sendes videre til vejgruppen, der sætter det ind i deres liste over prioriterede 
asfaltopgaver 


