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Referat-17/5330 

Tilgængelighedsudvalget 

Torsdag den 7. marts 2019, kl. 15.30-17.00 

Mødelokale S11, i stueetagen Egedal Rådhus (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.com 

Lea Jensen (Dansk Blindesamfund) – lj@dbc.dk 

Ingela Karlsson (Center for Teknik og Miljø – ingela.karlsson@egekom.dk 

Afbud:  

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

 
1. Opsamling af punkter fra referat af 11. september 2018 

Punkt 3. 

Referaterne fra Tilgængelighedsudvalget bliver fremover offentliggjort på kommunens 

hjemmeside. Ligger under politik/nævn og råd/handicaprådet og nederst på siden ligger 

referaterne som link.  

 

Punkt 6.  

Materielgården har kigget på en løsning som inddrager 3 busstoppesteder, hvor der er 

behov for at ensrette af- og påstigning. Det er ved Svanholm Vænge, et imellem Tangbjerg 

og den på Tangbjerg. Prisoverslag kr. 100.000-200.000,-. Udvalget mente, at behovet for 

at ændre på forholdene er størst ved busstoppestedet ved Svanholm Vænge. Grunden er, 

at der bor en del ældre, som ofte tager bussen til indkøb og til S-tog. Tages op igen med 

Materielgården 

 

Punkt 9. 

Det er vigtigt at kommunen fremover i forbindelse med asfaltudbud på renovering og ny 

anlæg sikre, at ramperne er placeret hensigtsmæssigt i forhold til tilgængelighed.  

 

Punkt 10. 

Hanne Blankensteiner oplyste, at der er sendt et forslag op til Center for By, Kultur og 

Borgerservice der handler om parkeringspladserne ved Ølstykke Bibliotek. 

 

2. Støttebøjle til brusenichen i svømmehallen 

Ønske om opsætning af en støttebøjle til brusenichen i svømmehallen. 

Center for Ejendomme og Intern Service (CEI) har oplyst, at det bliver indarbejdet i 

projektet ”Renovering af omklædningsrum” 
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Udvalget ønsker oplyst, hvorfor man ikke kan montere et par støttebøjer her og nu. Der 

går jo en del tid før renoveringsprojektet startes op. Iben der er leder i svømmehallen, 

kender til ønskes borgernes ønskes. Tag evt. kontakt til Iben. 

 

3. Er skiltning god nok, efter at elevator er fjernet på Ølstykke Station? 

DSB har fjernet henvisningsskiltene til elevator på perronen. Kommune kigger på en ny 

skiltning, hvor der tages hensyn til gående og bruger med rollator/kørestol/barnevogne. 

Specielt de passagerer der kommer fra København og skal over til busserne. 

Der var forslag om at tjekke DSB piktogrammer. 

 

4. Manglende renovering af trappe ned til bibliotekssalen ved Ølstykke 
Bibliotek 

Trappen er et hængeparti fra da CEI havde udearealerne. Det er derfor et hængeparti 

Center for Teknik og Miljø (CTM) og CEI søger anlægsmidler til. 

Der udarbejdes oplæg til forbedringer i 2020. Oplægget skal til politisk behandling. 

 

5. Manglende bus til Græstedgård 

Der mangler skiltning ved Udlejretorvet (Rørsangervej) om at bus 312 kører til 

Græstedgård. Evt. skiltning på opslagstavle på Græstedgård om, at bus 312 kører til 

Græstedgård. 

  

6. Status på teleslynger 

Støj fra ventilationssystemet forstyrre teleslyngens funktion, er det udbedret? 

En konsulent har tjekke teleslyngerne i stueetagen og på 1. sal. Forslag til forbedring er 

pt. 

1. Se om der er ledning nok til at tække ”mikrofonen” længere ned i lokalet (sidder i 

dag i loftet). 

2. Bordmodel, men der skal ledningen ligge over bordet og på gulv, er ikke den 

bedste løsning. 

3. En afskærmning, som ligner en parabol, hvor ”mikrofonen” er placeret i midten af 

buen. Dyr løsning. 

 

Hvorfor virker teleslyngen i HEP-Huset, når det er stå stort et problem på rådhuset? 

 

Udvalget spurgte ind til hvornår teleslyngen i foyeren bliver installeret? 

 

7. Eventuelt 

 

Næste møde afholdes 19. september 2019 

Formøde fra kl. 15.00-15.30 i mødelokale 1.9 

Møde i udvalget kl. 15.30-17.00 i mødelokale 1.9 

 


