Tilgængelighedsudvalg - TGU
Holstebro Kommune
01-2015
Referat fra møde den 13. januar 2015
Referat:
1. Valg af mødeleder
- Jørgen Ahler
2.

Valg af referent
- Jytte von Seelen

3.

Fra første møde 15. september til årsskiftet 2014
a. Mødet Handicaprådet og Ældrerådet den15. september.
- Referatet er blevet udsendt.
b. Møde med Winnie Munk, gennemgang Sundhedscentret den 25. september 2014.
- Intet referat fra formødet med Winnie Munk
c. Møde med Arkitema, gennemgang af tilgængelighed m.m. i Center
for Sundhed den 6. oktober 2014.
- Referatet fra mødet er udsendt.
d. Hjemmesiden i luften den 29. oktober 2014. Webmarster Pia Krag efterspørger beskrivelse af TGUs opgaven. Bilag 1
- Dette vil der blive arbejdet videre på efter mødet med teknisk direktør Anders Debel. Mødet bliver den 19. februar 2015.
e. Svar til Jørn Kjær vedr. lyd-fyr og den ny busterminal. Bilag 2 (åbnes
med Excel)
- Der gøres opmærksom på, at når der installeres lyd-fyr ved nye
overgange og gerne også ved eksisterende, at det da bliver mulig
at anvende ”forgængerbrikken” som kan erhverves af gangbesværede og handicappede. Brikken forlænger den tid hvor lyset er
grønt.
f. Henvendelse fra kommunen vedr. ny Sundhedshus. Bilag 3
- Benny Vittrup og Jørgen Ahler blev hasteinformeret om nyt sundhedshus og orientrede udvalget desangående. Der blev givet en
kort orientering, der vil senere blive fulgt op på det.

4.

Status på ældre tilgængeligheds-sager i kommunen
a. Musikteateret: Bilag 4
i.
Skiltning
ii.
Midte-gelænder
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iii.
Værn ved trapper
iv.
Handicappladser i salen
- Jytte von Seelen ser nærmere op problemstillingerne i bilag 4.

b. Handicaptoiletter: Bilag 5
i.
Holstebro Kommunes ansvarsområder, teknik og miljø
ii.
Rådhus og Bibliotek under Borgmesterkontoret
iii.
Diverse haller m.m. er selvejende institutioner
- Trine Louise Flørnæss retter forespørgsel til forvaltningen vedr.
pkt. 1
c. Henvendelse fra Provstiudvalget i Holstebro. Bilag 6
- Jørgen Ahler blev bedt om at se på forholdene ved Sevel Kirke,
noget blev ændret til det bedre, men desværre ikke helt godt.
Ved Sir Kirke er der etableret toiletforhold for handicappede.
d. Parkeringshus (bag Rådhuset). Bilag 7 øverst side 2
- Der henvises til at overholde bygningsreglementet, hvilket ikke er
blevet gjort her.
5.

Holstebro Kompaktterminal (busterminal)
a. Intet toilet forhold
b. Mødet med COWI Aalborg, Kommunen og TGU. Bilag 8
c. TGUs brev til DSB og deres svarbrev. Bilag 9
- Der er ingen toiletfaciliteter, hvilket er uacceptabelt, hele området
bør taget op til en nyvurdering.

6.

Nye butikker i Nørregade u/niveaufri adgang, der er etableret ramper
som ikke opfylder lovgivning vedr. stigningsgrad. Bilag 10
- Der lægges vægt på, at man fremover ved udstedelse af byggetilladelser overholder loven om niveaufri tilgængelighed.

7.

Mødet med Anders Debel direktør Teknik og Miljø
- Der er blevet aftalt møde med direktør Anders Debel fra Teknik og
Miljø den 19. februar 2015 kl. 15.00 i lokale 187 på Holstebro
Rådhus.
På mødet vil der blive givet en orientering omkring Tilgængelighedsudvalgets arbejdsområde samt pågå en drøftelse af hvorledes samarbejdet mellem forvaltningen og TGU kan forløbe.

8.

Eventuelt
- Det blev aftalt at TGU mødes den 19. februar 2015 kl. 14.00 ved
Busterminalen. Derefter møde med direktør Anders Debel kl.
15.00. – se pkt. 7.
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