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Referat-17/5330 

Tilgængelighedsudvalget 

Mandag den 12. marts 2018, kl. 14:00-15:30 

Mødelokale 1.9, Egedal Rådhus (booket tid til formøde fra kl. 13:30) 

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 

Roar Engelsen (Center for Ejendomme og Intern Service) – roar.engelsen@egekom.dk 

Afbud:  

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

 
1. Opsamling på punkter fra mødet d. 2. oktober 2017 

 Man skal stå i mudret for at nå standeren til ”grøn mand” ved det lysreguleret kryds 

ved Dronning Ingrids Vej/Frederikssundsvej.  Det er aftalt at Kommunen lægger et 

par fliser når vejret tillader det, så det ikke længere er nødvendigt at stå i mudret.  

Når vejret tillader det, lægger Materielgården et par fliser. 

  

 Fliser og ledelinjer på Rådhus Allé er udbedret på fornem vis. 

Dejlig med ros 

 

 Der opleves stadigvæk parkeringsproblemer for almindelige biler ved 

Sundhedscentret. Borgeren kan komme en torsdag ved 10-tiden til en aftale i 

Sundhedscentret – og få parkeringsplads helt yderst nede. 

Roar Engelsen er projektleder på det nye parkeringshus ved Føtex, som skal stå 

færdig ca. 1. september 2020. Her vil der blive etableret handicappladser med gode 

adgangsforhold. Medarbejderne fra Rådhuset/Sundhedscenteret henstilles til at 

benytte parkeringshuset frem for parkeringspladserne ved rådhuset. I første 

omgang bliver der plads til 160 pladser med mulighed for udvidelse op til 600 

pladser. 

 

Udvalget er i tvivl om, vi som kommune opfylder kravene til antal handicappladser, 

nu hvor Sundhedscenteret ligger i forbindelse med rådhuset. 

Roar undersøger om kommunen opfylder kravene til handicappladser i forbindelse 

med Sundhedscenteret. 

Udvalget spurgte ind til, om der er mulighed for, at sætte en undertavle på de 

eksisterende handicapskilte, der er sat op ved skråparkeringerne foran 

Sundhedscenteret. Understavlen skal indikerer, at handicappladserne er forbeholdt 

større handicapbiler? 
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Kan handicappladserne gøres tidsbegrænset? 

Afventer svar fra vejmyndigheden. 

 

Udvalget mener der mangler en fodgængerovergang i rundkørslen i Ganløse.   

Det fremgår ikke af projektet, at der skal være en fodgængerovergang. 

 

Der er lagt fliser op til busholdepladsen (det stykke fortov det drejer sig om, er på 

højre side når man kommer fra Farumvej og drejer ad Hvidehøjvej). Det er kun 

busholdepladsen der bliver ryddet for sne, er det en fejl? 

Aftalen er at kommunen håndrydder på vej op til busholdepladsen. 

 

Fortovet forbi biblioteket i Ganløse bliver ikke ryddet for sne, er det en fejl?  

Ja, det er en fejl. Fejlen er rettet til den kommende sæson. 

 

2. Telesynge i foyeren på Rådhuset 

Orientering fra Egedal Høreforenings møde med Egedal Kommune den 15. februar 2018 

vedr. manglende teleslyngeanlæg i foyeren på Rådhuset. 

Der mangler teleslyngeanlæg i foyeren. Borgmesteren har modtaget et brev fra Egedal 

Høreforening over mangel på teleslynge, da Egedal Høreforening ønsker at få en garanti 

om, at det bliver sat op til næste år. 

Arne Kristensen oplyste at en teleslynge skal finjusteres af og til, så taleforståelsen bliver 

reguleret. 

Ventilationen i mødelokale 1.9 suser så meget, at det overdøver teleslyngens funktion. 

Samtlige mødelokaler med teleslynge bør gennemgås, for ventilationsstøj. 

 

Der bliver indhentet tilbud, på teleslynge i foyeren, så det evt. kan indarbejdes i budgettet 

for 2019. 

 

3. Bomme på cykelstierne 

Henvendelse fra borger om at bommene er for smalle til passerer med en 3-hjulet 

dobbeltsædet handicapcykel 

./. Henvendelse vedhæftet 

Kommunen overholder de afstandskrav der er gældende for opsætning af bomme og det 

ønskes der ikke ændret ved. En løsning kunne være, at Bostedet Søhøjvænge får tildelt en 

nøgle til bommene, så de selv kan låse bommene op når de er på tur og låse dem igen. 

Søhøjvænge kan tage kontakt til Materielgården v/Lars Krog for udlevering af nøgle.  

 

4. Elevator på Ølstykke Bibliotek 

Borgerne har fået at vide at elevatoren på biblioteket ikke længere er sikker at bruge. De 

pågældende har derfor problemer med at deltage i arrangementer i bibliotekssalen, da de 

ikke tør bruge elevatoren og ikke tør gå ned ad rampen med rollator. 

Elevatoren er driftssikker, og er senest blevet godkendt ultimo 2017. Normalt har en 

elevator en dobbeltdør (en indvendig og udvendig), det er ikke tilfældet ved nævnte 

elevator, der kun har en udvendig dør. Elevatoren er derfor forsynet med en sikkerheds-

sensor, der stopper elevatoren, hvis en person kommer for tæt på dørhullet.  

Der sættes en tekst på elevatoren, som beskriver hvorfor elevatoren slår fra og hvordan 

man uden hjælp kan aktivere elevatoren igen.  
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5. Svømmehallen – adgangsforhold for handicappede 

 

Handicappladserne er fint markeret og tæt på bygningen, men udenfor hegnet, møder den 

handicappede en låst port. Det optimale vil være hvis udendørs adgangsområdet blev 

omlagt. Er der plan om det? 

Det er ikke en løsning der kan lade sig gøre. Sonja Bratt har oplyst, at der er mulighed for 

at lave flere opstribninger, hvis der er behov for flere handicappladser.  

I dag er der udleveret 54 nøglekort til porten ved svømmehallen. Der er ingen 

begrænsning for udlevering af nøglekort til badegæster, der må benytte 

handicappladserne. Skiltningen hvorpå, der står det telefonnr. man skal ringe til, står med 

lille tekst. Der sættes et mere læsbart skilt op ved porten. 

 

6. Svømmehallen – Omklædningsfaciliteter for handicappede brugere 

Nedenfor nævnte punkter er blevet efterlyst af flere handicaporganisationer. Hvordan ser 

det ud med mulighederne for, at få det udbedret i 2018? 

a) Rumdækkende lift i handicapomklædning 

b) Liggeleje, som borgere kan liftes over på, så hjælperen kan hjælpe den 

handicappede af /i tøjet/badetøjet. Der skal også være toilet i lokalet, så de 

handicappede kan liftes på toilettet 

c) Lift så de handicappede kan benytte varmtvandsbassinnet, selvom deres 

funktionsevne gør, at de ikke selv kan komme på derned/op. 

 

Center for ejendomme og intern service vil undersøge, om det er muligt at få et 

mindre rum af en relativ fornuftig størrelse, med de funktioner der nu skal til. 

Rummet vil kunne benyttes af kørestolsbruger. Borger der har brug for liggeleje, 

bliver ikke en mulighed. Indarbejdes i budgettet til næste år, da vi bliver nød til at 

prioriterer de midler vi har i år på friluftsbadet. 

 

7. Øget mødefrekvens for Tilgængelighedsudvalget. 

Ønske om 4 årlige møder 

Der holdes fast ved 2 årlige møder, med mulighed for at indkalde ad hoc, hvis det bliver 

nødvendigt. 

 

 

8. Eventuelt 

 

Aftal dato for næste møde 

 

11/9 kl. 13.30-14.00 (formøde) – indkaldelse er sendt ud 

14.00-15.30 (Udvalgsmøde) – indkaldelse er sendt ud 

 

 

Arne Kristensen – (Høreforeningen) 

Kan kommunen stille krav til bygherren ved det nye boligområde i Egedal By., om f.eks. at 

monterer teleslynge i fælleslokaler, hvor der holdes borgermøder? 

Vores planafdeling undersøger nærmere, om kommunen har mulighed for at stille krav ved 

byggeri af almennyttigt byggeri. 


