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Referat-17/5330 

Tilgængelighedsudvalget 

Torsdag den 29. september 2022 15.30-17.00 

Mødelokale 1.9 

Inge Kiilerich (stedfortræder for Bjarne Larsen) – kif@post12.tele.dk 
Birgitte Teilmann (Høreforeningen) – birgitte@teilmann.biz 
Henrik Torp (Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede) – torp.mosevej22@gmail.com 
Lea Jensen (Dansk Blindesamfund) – lj@dbc.dk 
Centerchef Jeanette Christensen Back – jeanette.christensen@egekom.dk 

Afbud:  

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

Dagsorden sendes udover udvalget til: 
Bjarne Larsen – bjla@live.dk 

 
 

1. Opsamling af punkter fra referat af 24. marts 2022. 
 
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. 
 
Bjarne og Lea besigtiger området den 14/10-22. 
 
Status - Bjarne Larsen havde følgende punkter under eventuelt.  
 

 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? 
SVAR: 
Arealet hvor handicap p-pladserne er etableret er ejet af Ejerlauget for Stenløse Center 
v/Datea. Som vejmyndighed skal kommunen ikke godkende etablering, da det er på privat 
areal. Ifølge lovgivningen er der kun krav til størrelsen på båsene. 
 
På mødet tilbød kommunen, at gå i dialog med Datea, om der er mulighed for anden 
placering. 
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 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.  
SVAR: 
Svømmehallen har 3 handicapparkeringspladser, og derudover er der 2 pladser til 
personaleparkering.  
Der er desværre ikke plads til yderligere handicap parkeringspladser.  
 
Man kan selvfølgeligt undre sig over, hvorfor personalet skal fylde på de to pladser. Svaret 
er, at personalet har haft det op i deres MED/AM udvalg, da der var utryghed iblandt 
personalet, der møder tidligt og går sent. Ledelsen har taget en beslutning om at 
personalet der møder tidlig eller går sent, godt må parkere ved arbejdspladsen, dette for 
at fremme trivslen iblandt personalet – dette er efter en periode med narkosalg på p-
pladen. 
 
I øjeblikket arbejdes med en helhedsplan og lokalplan for området og behovet for øget 
mulighed for handicap parkering noteres.  
 
Udvalget stillede spørgsmål til en tidsplan. Kommunen undersøger hvilken tidsplan der 
ligger for helhedsplanen og lokalplanen for området. 
 
Svar fra planafdelingen: 

 Byrådet har igangsat arbejdet med en Udviklingsplan for Ølstykke Idrætsområde (inklusiv 
Græstedgård og Spejdergrunden). Udviklingsplanen har til formål at samle de mange 
forskellige interesser, der er for udvikling og anvendelse af området og derfor vil der være 
en del borgerinddragelse undervejs. Udviklingsplanen, som også skal godkendes politisk, 
vil forventeligt først være færdig 3. kvartal 2023 og derefter kan arbejdet med lokalplan 
sættes i gang. Det tager cirka 12 måneder at udarbejde en lokalplan. Administrationen vil 
indtænke behovet for yderligere handicapparkeringspladser i området, men der ikke afsat 
midler til at anlægge noget.  
 

 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. 
SVAR: 
Besigtiges samtidig med skiltningen ved Ølstykke Station den 14/10-2022. 

 
 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. Sender ønsket videre til 
vejgruppen, der sætter det ind i deres liste over prioriterede asfaltopgaver. Sendt videre til 
vejgruppen. 

 SVAR: 
Cykelsti besigtiges og indarbejdes i den prioriterede liste. 

 
2. Orientering om kommende planstrategi 

Planlægger Amalie Dombernowsky orienterer udvalget om den kommende planstrategi herunder 
inddragelsesproces. 
 
Amalie gav en grundig gennemgang af planstrategien med en kort beskrivelse af de forskellige 
niveauer såsom kommuneplanen og lokalplanerne. 
Tids- og procesplan for planstrategi 2023 blev gennemgået og det blev oplyst hvilke grupper der 
er mulighed for at deltage i.  
Inge Kiilerich meldte sig til gruppen ”Adgang til naturen”.  
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3. Status på arbejdet med ny handicappolitik 

Lea giver en status på arbejdet med den nye handicappolitik. 
 
Handicappolitikken har været i høring og administrationen har kigget på de høringssvar de har 
modtaget, som efterfølgende skal drøftes igennem. Politikken forventes vedtaget i december. 
 

4. Info og kommunens vejarbejder/vejspærringer 

Er der mulighed for at man på kommunens hjemmeside kan orientere om kommende 
vejarbejder/vejspærringer?  
Handicappede borgere vil gerne kunne orientere sig om hvor og hvornår de kan forvente ”visse” 
udfordringer”, så man ikke pludselig kommer ud på længere omveje. Det samme gælder 
pårørende, chauffører m.fl., der henter/bringer borgeren. 
Allerød kommune har på deres hjemmeside fast info https://alleroed.dk/borger/by-veje-og-
trafik/aktuelle-vejprojekter. Er det noget, der kan overvejes i Egedal? 
 
Kommunen kigger på muligheden i øjeblikket med særlig fokus på de store projekter. Der er 
fokus på god skiltning til diverse omkørsler. 
 

5. Mødeplan 2023 

 

Mødedato 2023 Mødelokale 

Frist for pkt til 
adm. 3 uger før 
mødet 

Dagsorden sendes 2 
uger før mødet 

Referat sendes 1 
uge efter mødet 

          
30. marts 2023 M 1.9 kl 15.30-17.00 9. marts 2023  16. marts 2023 6. april 2023 
Formøde M 1.9 kl 15.00-15.30       
          
          
28. september 2023 M 1.9 kl 15.30-17.00 7. september 2023 14. september 2023 5. oktober 2023 
Formøde M 1.9 kl 15.00-15.30       
          

Mødeplanen blev godkendt. 
 
 

6. Eventuelt 
 

1. Udvalget har stor interesse i, at kommunen tager temaer op på udvalgsmøderne, som 
f.eks. orienteringen om planstrategien. Næste emne kunne evt. være orientering om 
digitalisering i kommunen og hvilke hensyn tager kommunen i forhold til digitalt handicap? 
Har kommunen f.eks. et overblik over hvor mange der benytter QR-koder og evt. 
alternativ til dem som ikke har? 

2. Der er flere steder i kommunen hvor borgerne ikke overholder deres vedligeholdelsespligt 
ud mod offentlig fortov/vej i form af beskæring af træer/buske. Løsningen er at der sendes 
en mail til teknik-miljo@egekom.dk så sørger kommunen for besigtigelse og evt. varsel om 
påbud til borgerne. 

3. Er der en standard for afstande på stibomme? 
4. Hvad sker der hvis Rema 1000 lukker, så er der ingen detailbutikker i Ølstykke Stationsby, 

hvad er status på den sag? 


