Referat af TG-udvalgsmøde d. 3/6-2020 kl. 9.30
Mødedeltagere:

Lene Smidstrup, Susanne Kragh Pedersen, Niels Kristiansen, Svend Hjort, Michael
Hammer, Henriette Kvist Nielsen.

Afbud:

Marlene Pedersen og Richardt Petersen.

1.

Godkendelse og gennemgang af referat.

Gennemgang af igangværende projekter
Stisystemer:

Birgitte Pedersen har udtrykt ønske om hjælp og vejledning til kategoriseringen af
tilgængeligheden på stisystemerne,
I forhold til, stigningsgrad, belægning, fremkommelighed osv. Dette vil gøre det mere
overskueligt for brugerne i planlægningen og brugen af stierne. Susanne tager kontakt
til Sif Holst, DH Centralt, for at undersøge om der allerede findes en national
kategorisering, til brug af dette.

”Giv et praj”, link:

for at udbrede kendskabet til linket ”Giv et praj”, som findes på kommunens
hjemmeside, vil Lene, i samarbejde med Michael Hammer, skrive en kort
oplysningsartikel, med beskrivelse af hvor og hvordan dette link kan bruges, også med
henblik på mindre tilgængelighedsproblemer. Artiklen forsøges videreformidlet i div.
Medier.

Løkken Moleleje 2:

Sagen er stadig aktiv, TG-udvalget følger sagen i forhold til tilgængeligheden. Susanne
tilføjes Projektleder, Helle Lyngbaks maillisten, for fremtidig korrespondance.

Tørholmsvej/Skolevangen:

Da de påtalte forhold nu er bragt iorden, lukkes sagen.

Photo-Care:

Butiksindehaveren har opsat en ringeklokke på fordøren, hvis man som
kørestolsbruger, eller dårligt gående har brug for hjælp. Dog vil man som
kørestolsbruger ikke kunne tilgå forretningen, da den rampe der haves, er for tung at
løfte rundt med. Derfor er man henvist til at få taget udendørsbilleder i baggården.

Sognehus, Højene:

Niels kontakter Bygherre, for status på projektet.

Åge Holms vej:

Arkitekt, Niels Bundgård er bygherre på projektet, ellers status quo.

Movie House:

I forhold til den forringede tilgængelighed efter renovationen af Movie House, oplyste
Michael Hammer, at da sagen ikke er byggesagsbehandlet af kommunen, kan
kommunen, som myndighed, ikke pålægge Movie House nogle ændringer.
Problematikken vedr. kørestolsbrugeres placering i/på flugt/brandveje, kontakter
Michael Hammer Per Møller, for en udredning.

Hirtshals Havn/Mole
Husmoderstrand:

Der blev på mødet sat spørgsmålstegn ved, hvorfor man på Hirtshals Havn, endnu ikke,
er påbegyndt forbedringen af tilgængeligheden, jf. de punkter TG-udvalget fremkom
med på mødet i Hirtshals til Havneinspektør Peter Ydesen. Dette skyldes at Peter
Ydesen ikke har modtaget referatet, og dermed notaterne vedr. forbedringerne. Mailen
er nu sendt.

Vendelbohus:

Henriette kontakter daglig leder på Vendelbohus, i forhold til forespørgsel/hjælp til
forbedringer til stedets tilgængelighed. Problemstillingen er de meget dårlige

adgangsforhold for gangbesværede og kørestolsbrugere, som enten skal ind ad en
aflåst sidedør i Nørregade, eller køkkenindgangen, hvor belægningen er pigstensbelagt.

Nye/kommende projekter
Besøgscenter v.
Rubjerg Fyr:

Kommunen har afsat midler til et fremtidigt projekt, et besøgscenter ved Rubjerg knude
Fyr. TG-udvalget vil følge projektet og håber naturligvis på at blive inddraget i
tilgængeligheden heromkring.

Guldregn/iscafe:

Ny indehaver påtænker at indrette en iscafe i Guldregns gamle lokaler. Da
fødevarestyrelsen ikke kræver et handicaptoilet i cafeen, vil man fra kommunens side,
ikke kunne kræve fuld tilgængelighed for alle, TG-udvalget ser naturligvis gerne at
adgangsforholdene kunne udformes som hos La Bonta, da lokalerne er identiske. På
grund af Corona krisen er projektet pt. sat i bero, men vi følger naturligvis udviklingen.

Økonomi
Intet nyt.

Eventuelt
Hanne Nielsen vil fremadrettet udsende mødeindkaldelse. Mødedatoer, for resten af
2020, er fremsendt til udvalgets medlemmer.
Svend kontakter Kirsten Munk, ift. muligheden for et snarligt orienteringsmøde i
Løkken. Evt. kan næste udvalgsmøde afholdes samtidig.

Næste mødedato, d. 5/8-2020 kl. 9.30, Hjørring kommune, hvis ikke andet aftales med
Kirsten Munk.

