Handicapvenlige stier i Egedal Kommune
Projektbeskrivelse
Ansøgerens navn, adresse, telefon, E-mail og CVR-nr.
Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke,
Telefon 72 59 60 00, E-mail: kommune@egekom.dk,
CVR/SE nr.: 29 18 83 86
Projektets titel
Handicapvenlige stier i Egedal Kommune
Projektansvarlig og økonomisk ansvarlig kontaktperson:
Afdelingsleder Thomas Jakobsen, Center for Teknik og Miljø (CTM),
Telefon 72 59 73 33, E-mail: Thomas.Jakobsen@egekom.dk
Projektets baggrund samt problemstillinger der søges løst gennem projektet
Egedal Kommune har i flere år arbejdet på at forbedre både rekreative og trafikale stisystemer.
Stisystemerne bærer dog præg af at være overtaget fra de tre tidligere kommuner og en samlet
planlægning, opgradering, sammenbinding og vedligeholdelse går relativt langsomt. Der eksisterer digitale
stikort, der dog har sine begrænsninger for at være praktiske for borgere at bruge.
Især for personer med forskellige handicap er dette problematisk. Stier der pludseligt stopper, ikke er
vedligeholdt, manglende eller lange stiforbindelser til kommunale institutioner, osv. gør hverdagen for
handicappede besværlig eller gør det helt umulig at klare selv.
Projektets formål
Forbedre mulighederne for at mennesker med handicap kan færdes på og benytte de rekreative stier rundt
omkring de fem største bysamfund i Egedal Kommune gennem kortlægning, forbedringer, vedligehold samt
udarbejdelse af projektforslag til større investeringer.
Projektets målgruppe
Handicappede borgere i de fem største bysamfund i Egedal Kommune.
Beskrivelse af projektforløb og tidsplan
I samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer Egedal (DH-Egedal) og Egedal Kommune (CTM)
kortlægges stiforløb mellem beboelsesområder og naturområder med naturstier. Problemsteder
identificeres og meldes enten i papir eller elektronisk form til CTM. Mindre forhindringer og
uhensigtsmæssigheder søges rettet til med det samme indenfor kommunens vedligeholdelses- og natursti-
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budget. Ved behov for større investeringer, udarbejdes projektforslag og budget til brug for
budgetforhandlinger i kommunen 2016-2017 samt til kompletterende fondansøgninger.
Uge
1

Opgave
Start-up og forberedelse

Ansvarlig
CTM

2-4 og løbende i Rundspørge blandt DH-Egedal
projektperioden medlemmer for at identificere
udfordringer og problemer ved
stisystemerne (problemsteder)
5
Pilottest: Et stiforløb på 2-3 km
gennemgås og nødvendig forbedring
kortlægges og beskrives. Resultatet fører
til vedligehold, umiddelbar forbedring
eller til projektforslag for større
investering
6-25
20 Stiforløb af 2-3 km gennemgås som
beskrevet under uge 5.
Forslag projekter og budgetter til brug for
fundraising udarbejdes løbende i sidste
del af perioden
26-29
Katalog over projektforslag udarbejdes,
budgetter og forslag til fundraising
udarbejdes
30
Projektet afsluttes med teknisk og
finansiel rapportering til kommunen, DHEgedal og til støttende fonde

DH-Egedal og
CTM

Bemærkninger
Aftale om praktiske forhold
med DH-Egedal, aktivering
af Tip Egedal app til
registrering af
problemsteder
Tilbagemelding vha.
formularer (papir) eller Tip
Egedal (elektronisk)

CTM i
samarbejde
med DHEgedal

Istandsatte og
vedligeholdte stier
registreres på
http://www.godadgang.dk/

CTM i
samarbejde
med DHEgedal

Arbejdet fører til et udkast
til handlingskatalog

CTM og DHEgedal
CTM

En vurdering af de forventede resultater af projektets gennemførelse. Herunder en beskrivelse af
projektets konsekvenser på miljøområdet
Det forventes at mennesker med handicap og andre borgere vil få glæde af et opgraderet stisystem. Det vil
gøre det muligt for flere mennesker fx i kørestol at komme længere ud i naturområderne og mange flere til
at bevæge sig mere. En sidegevinst vil der være for forældre med barnevogne og daginstitutionerne med
små børn. Disse vil få en nemmere og mere sikker tilgang til naturen rundt om bysamfundene.
En redegørelse for hvordan og til hvem resultaterne tænkes formidlet
I forhold til offentligheden formidles resultaterne gennem Lokalavisen, Egedal Kommunes hjemmeside og
Nyhedsbrev samt gennem Danske Handicaporganisationers kanaler.
Samarbejdspartnere
Danske Handicaporganisationer Egedal ved Marie-Louise Allerslev, marie@sunway.dk og Lea Jensen,
lj@dbc.dk.
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Ansøgerens samt eventuelle ansattes faglige kvalifikationer i forhold til projektet
Egedal Kommune har myndighed på området og er ansvarlig for vedligeholdelse og anlæg af stier.
Kommunens ansatte har teknisk og projektleder erfaring, så projektet kan gennemføres professionelt.
Medlemmerne af Danske Handicaporganisationer Egedal er de bedste til at spotte mangler og
uhensigtsmæssigheder ved stisystemerne og kan bidrage med beskrivelse af krav til det tekniske anlæg, så
det bliver anvendeligt for handicappede brugere.
Tilskuddets betydning for projektet. Herunder hvordan der vil blive disponeret, hvis der ikke gives tilskud
Det drejer sig om en ’kan’-opgave for den kommunale forvaltning. Derfor er et tilskud af stor betydning for
at fremme projektmålet i en overskuelig fremtid. Uden et tilskud, vil projektet bliver projektet blive
forsinket, og tiden vil blive brugt til at søge andre fonde.
Foreløbigt budget
Nr.
1
2
3
3.1

Beskrivelse
Projektleder CTM 10 timer per uge
Frivillige timer DH-Egedal
Entreprenør arbejder
Småreparationer (grus, asfalt)
dækkes af CTMs budget (50 %
2015/50 % 2016)
Mindre reparationer, mindre nye
anlæg og større forbedringer
Administration (papir, møder, etc.)
I alt

3.2
4

Antal
300
300

Enhedspris DKK
450
0

Beløb DKK
135.000
0
200.000

10

25.000

250.000
10.000
595.000

Finansiering
Egedal Kommune (nr. 3.1 og 4)

210.000

Fondsansøgninger (nr. 1 og 3.2)

385.000

Danske Handicaporganisationer – Egedal

300 timer frivilligt arbejde

Ansøgning sendes til følgende fonde






Naturstyrelsen - Lokale Grønne Partnerskaber
Friluftsrådet - Udlodningsmidler til friluftsliv (tidligere Tips- og Lottomidler)
Nordea Fonden
Satspuljemidler for mennesker med handicap
Og mange flere muligheder
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