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Referat-17/5330 

Tilgængelighedsudvalget 

Torsdag den 19. september 2019, kl. 15.30-17.00 

Mødelokale 1.9, (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.gmail.com 

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

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

Afbud: Arne Kristensen 

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

 
1. Opsamling af punkter fra referat af 7. marts 2019. 

 

Offentliggørelse af referater på kommunens hjemmeside: 

Status: 

Det er en fejl, at referatet fra 7. marts ikke var lagt på hjemmesiden. Det ligger nu på 

hjemmesiden. 

Taget til efterretning 

 

Status på teleslyngeanlæg på Rådhuset: 

Status: 

Byrådssalen er justeret og virker og kommunen har ikke fået klager. 

Der er monteret teleslynge på borgertorvet til brug for arrangementer, koncerter m.m. 

Har lavet test i mødelokale S6, hvor man har forlænget ledningen med 1 meter ned fra 

loftet, så teleslyngen ikke er i nærheden af ventilationen. Høreforeningen har været med 

ind over. Evalueres her til efteråret. 

Udvalget er ikke enig i at teleslyngen virker optimalt i Byrådssalen. Der er sat en seddel 

op, hvor der henstilles til, at det kan hjælpe at flytte lidt rundt på pladserne for at få bedre 

signal og man ikke må sidde foroverbøjet. Der er kritik af den seddel der er sat op. Det 

kan man ikke byde borgerne. 

Skiltning på Ølstykke station: 

Status på skiltning på Ølstykke station 

 

Der arbejdes i øjeblikket på et par løsningsforslag til bedre skiltning. 

 

2. Ølstykke Svømmehal 

Orientering om planen for renovering af svømmehallen i 2020. 

Flere brugere har f.eks. udtrykt bekymring for at låsene i skabene nu bliver skiftet til 

kodelås. Kommer der piktogram på skabene i stedet for tal (så man ikke skal huske 

talkombinationer)?  
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Status: 

Center for Ejendomme og Intern Service har oplyst, at det endnu ikke er planlagt hvornår 

renoveringen af de andre omklædningsrum kan gennemføres. Dette afhænger af hvor 

mange midler, der afsættes til vedligeholdelsesefterslæb i budgetforhandlingerne, som 

først afsluttes i november. Planudvalget vil skulle træffe beslutning om hvilke projekter der 

gennemføres til næste år derefter.  

Renoveringen af kvindernes omklædningsrum bliver foretaget i år. 

 

De kodelåse, som er bestilt er lig billedet. Jeg har forespurgt CEI om der er mulighed for at 

indrette nogen af skabene med piktogrammer. 

 

 
 

Det er stadigvæk et stort ønske, at nogen af skabene kan blive med piktogrammer, da det 

for nogen kan være svært at huske sin kode. Hvad gør man hvis en bruger har glemt sin 

kode til skabet, er der så altid en person til rådighed der har en nødnøgle? 

Spørgsmålene sendes videre til Center for Ejendomme og Intern Service.  

 

Svar: CEI har bedt forhandleren om at undersøge, om tastaturerne kan leveres med 

piktogrammer.  

Forhandleren havde ikke kenskab til denne option, men det undersøges nærmere. 

Der udarbejdes et antal klistermærker til formålet, hvis ikke tastaturerne kan leveres med 

piktogrammer. 

Til spørgsmål om nødnøgle, får personalet en masterkode der kan benyttes ved glemt 

pinkode, dog under foreningssvømning er der ingen personale til stede i svømmehallen, 

her vil man, ligesom i dag, kunne tilkalde den kørende vagt fra hallerne. 

 

Kommunen inddrager de anbefalinger der er kommet i vores tilgængeligheds kortlægning 

fra 2017, ved godadgang.dk – Både i renovering af dameomklædning og i den kommende 

renovering af herreomklædningen, hvor der her etableres faciliteter for 2 kønsomklæd-

ning/assisterede omklædning.  

 

3. Rådhus Alle i Ølstykke 

Det er en del år siden at Rådhus Alle er renoveret. Træernes rødder er nu ved at løfte 

flisebelægningen til gene for alle gående med eller uden handicap. 

(fliserne med ledelinjer blev rettet til for et år siden- og ligger stadigvæk fint) 

 

Status: 
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Materielgården har kigget på fortovene. Alle kanter over 2 cm. vil blive rettet i løbet af 

efteråret. 

 

Taget til efterretning 

 

4. Mulighed for flere handicappladser på Rådhus Alle  
Ølstykke Fysioterapi er flyttet i nye lokaler lige overfor Rema 1000. Er der planer om 

etablering af handicappladser ved fysioterapien? 

Status: 

Afventer svar fra vores vejingeniør der besigtiger forholdene. Evt. nye handicappladser 

skal altid godkendes af politiet. 

 

Der er ikke planer om at etablere 2 ekstra handicappladser ved fysioterapien. Pladserne vil 

ikke kunne øremærkes til fysioterapien og vil derfor kunne benyttes af alle andre med 

handicapskilt og der er 2 på modsatte side ved Rema 1000. 

  

5. Lysreguleringen ved Frode Fredegodsvej/Frederikssundsvej 

Er det muligt at regulerer tiden for grønt, da det kniber personer med rollator, at nå 

midten af krydset, inden lyset skifter?  

 

Status:  

Signalanlægget tilhører Vejdirektoratet (VD). Drøftes på mødet 

 

Center for Teknik og Miljø ringer til VD for at høre om det er muligt at ændre lidt på 

tidsintervallet.  

 

6. Mødedatoer 2020 

Torsdag den 12. marts kl. 15:00 (formøde) og møde kl. 15.30 i lokale 1.9 

Torsdag den 17. september kl. 15:00 (formøde) og møde kl. 15.30 i lokale 1.9 

 

 

7. Eventuelt 

Busholdepladsen på modsat side af Tangbjergvej er i dag anlagt i grus. Det bliver ændret 

her til efteråret hvor, der lægges fast belægning.  

 

Der er ønske om at der bliver sat et vejvisningsskilt op ved busstoppestedet ved 

Rørsangervej, der viser vej til Græstedgård. Vender tilbage om det kan lade sig gøre. 


