10.06.2016/ehc

Tilgængelighedsudvalg - TGU
Holstebro Kommune
Møde nr. 01-2016
Torsdag den 9. juni 2016
Mødet foregår fra kl. 15.00 – 17.00 i
Mødelokale 189, 1. sal – Rådhuset

Referat
I mødet deltog:
Fra TGU:
Jørgen Ahler, Jytte von Seelen, Preben Bjerring Jensen og Benny Vittrup.
Fra Teknik og Miljø (TM):
Anders Debel, Annette Vognbjerg og Kirsten Andersen
Afbud:
Poul Lindholt Mikkelsen
---------------------------------------Referat:
1. Velkomst ved Anders Debel.
Der blev budt velkommen, og der blev en præsentation af Kirsten
Andersen.
2. Følgende punkter ønskes TGU drøftet under mødet:
a. Opfølgning fra sidste møde den 28. oktober 2015 (Referat vedlagt)
Busterminal – siden sidst.
TM kunne oplyse, at de er i dialog med DSB om brugen af DSBbygningen og de eksisterende toiletter. Der afventes i øjeblikket en
tilbagemelding fra DSB.
Med hensyn til læ og afskærmning ved busterminalen, er der opsat læ
afskærmning på et af læskærmene ud mod Stationsvej. Der er ikke
mulighed for at opsætte afskærmning på resten, da der ikke er den
fornødne plads.
TM noterer sig, at TGU ikke finder løsningen tilstrækkelig.
b. Sønderlandsgade
TGU har haft møde med Jeanette Lind Jørgensen fra TM til
gennemgang af projektet i Sønderlandsgade. TM har fået udarbejdet
en tilgængelighedsrevision for Sønderlandsgade. Det har været en
rigtig god proces.
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Der har været en stor interesse fra butiksejerne, om at få lavet
niveaufri adgangsforhold til deres butikker. Det blev derfor aftalt at TM
vil gå i dialog med hver enkelt butiksejer i Sønderlandsgade, hvor det
er muligt at lave niveaufri adgangsforhold, med et overslag over, hvad
det vil komme til at koste, at få lavet niveaufri adgangsforhold. Derefter
vil det så være butikkerne der enten takker ja eller nej.
TM følger op på dette.
c. Sønderlandsskole
Det er et stort byggeri og et stort projekt.
TGU ville gerne, at det havde været muligt, at få en
tilgængelighedsrevisor til at kigge projektet igennem.
TM kunne oplyse, at der bliver arbejdet på at udjævne stien og få en
repos, så indgangsforholdene kan blive tilgængelig også for
handicappede.
TM vil inviterer TGU ind til en præsentation med nøglepersoner fra
forvaltningen. TGU vil høre nærmer.
d. Sundhedshuset:
o besigtigelse af tilkørsels- og parkeringsforhold m.m. 10. marts
kl. 15.30
o adgangs- og parkeringsforhold i byggefasen (Sundhedscentret)
o referat fra besigtigelsen
Forskellige forhold ved Sundhedshuset blev drøftet.
Det blev aftalt at Kirsten Andersen, Annette Vognbjerg, Morten Jensen
fra TM samt TGU skal mødes inden sommerferien på Stationsvej 33.
Ved dette møde vil TGU og TM drøfte problemstillingerne og mulige
løsningsforslag.
Problemstillingerne kan f.eks. være.:
 Busstoppested
 Adgangsforhold
 Parkeringspladser
e. Toiletter inkl. HT i Holstebro by fremadrettet
Ved sidste møde mellem TM og TGU blev der fremlagt et forslag om
bedre skiltning til handicaptoiletter. Dette er endnu ikke sket.
TM følger op på skiltningen
TGU fremsatte en bekymring for at toiletterne i Enghaven, vil blive
lukket i forbindelse med bygning af Enghavecentret.
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TM vil tage deres bekymring med retur, og vil undersøge om det er
muligt at finde en midlertidig løsning.
f. Parkeringspladser inkl. HP i Holstebro by fremadrettet
TM oplyste, at Parkeringshuset skal være klar til at blive taget i brug pr.
1. januar 2017. Der er ikke afsat midler til at bygge toiletter i
parkeringshuset.
Forslag fra TGU at gøre affaldsspandende synlige, f.eks. med høje
skilte.
g. Giv os et praj, skal være mere synlig på hjemmesiden og mere
brugervenlig i udfyldelses fase
TGU og TM er enige i, at siden ”Giv os et praj” er svær at finde på
holstebro.dk.
Elisabeth vil tage det med til den gruppe, der sidder med arbejdet med
hjemmesiden. Selve siden vil ikke blive ændret, da TM forventer at der
i efteråret vil blive indført et nyt program til indberetning, men siden vil
blive gjort nemmere at finde.
h. Kollektiv trafik:
o Køreplanen bliver fremover kun af få digitalt, hvad med de
mennesker der ikke bruger det digitale medie?
o Ønsker stadig buskørsel til Mellemtoften, uden busdrift bør området
kunne bruge Flextur efter samme vilkår som landområderne.
o Hvad med de nye byområder f.eks. Hornshøj og Mejrup m.m., uden
busdrift bør områderne kunne bruge Flextur efter samme vilkår som
landområderne.
o Flextur til og fra terminal, mulighed for 2 -3 valgmuligheder i
Holstebro.
Flextur må ikke blive en konkurrent til kollektiv trafik. Derfor er der kun
et afsætningssted i Holstebro by, og det er ved busstationen.
Meningen er derefter, at brugeren af Flex-systemet skal benytte sig at
bybusser og evt. taxa.
Se Beskrivelse af Flex-tur.
MidtTrafik – Nu bliver dit 10-turs kort digital.
Fremover skal klippekort købes digitalt enten via MidtTrafiks
hjemmeside eller via en app, der downloades til telefonen.
De 10-turs kort der er købt, vil kunne bruge indtil midt i januar 2017.
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Der vil dog stadig være muligt at købe enkeltbilletter og hente
rejseplaner ved de 7-eleven butikker, der findes på de forskellige
stationer.
MidtTrafik vil gerne, at så mange som mulig begynder at benytter sig af
rejsekort.

3. Punkter til drøftelse fra Teknik og Miljø
a. Orientering om Enghavecenteret
TM gav en orientering om opførelsen af Enghavecentret.
Plandokumenterne er ved at bliver klargjort til politisk drøftelse og
behandling.
Når materialet er klar, vil det fra politisk side, blive udsendt til høring.
Derefter vil der blive påbegyndt en byggesag.
TGU fremførte, at hvis der ikke bliver inddraget
tilgængelighedsrevisorer så håbes det, at TGU vil blive inddraget.

en

Centret forventes færdig til indvielse i 2018.
4. Eventuelt
Mødedato – efterår 2016
Der vil blive indkaldt til møde midt i november 2016.
Byggesagsbehandlere.
Det er vigtigt, når der fremsendes materiale pr. mail til TGU, at der i denne
mail tydeliggøres, hvad forventningen er til TGU.
Samtidig vil der, i nogle situationer give god mening, at de implicerede
parter mødes over tegningerne, fremfor at al korrespondance foregår pr.
mail. Dette tages der stilling til inden henvendelsen til TGU. Har TGU et
ønske om et møde, arrangeres dette.
Sidste skoledag
TGU - Anlægget og plænen ved Kvickly bærer voldsomt præg af, at det
ikke er helt nemt for de unge mennesker, at komme af med deres affald
ved sidste skoledag. Dette kunne f.eks. løses ved at opsætte en
container, der hvor de unge mennesker opholder sig.
TM vil prøve at arbejde videre med forslaget.
Ref. Elisabeth Haahr Christensen
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