Tilgængelighedsudvalgsmøde den 3.11.2021.
Deltagere: Svend H., Niels K., Lene S., Richard P. og Susanne K.P.
Afbud: Henriette K.N. og Marlene P.
Gennemgang af sædvanlig liste:
Sindal:

Graves op forår 2022, så det kan ikke betale sig af lave
tilgængelighedstiltag.

SundhedsCenter:

Marlene, kender pt. ikke status.

Hirtshals Midtby:

Sikre Ledelinje fra nyt lægehus kommer i kontakt med
ledelinjen til midtbyen . Ledelinjer stopper umiddelbart før
det nye Lægehus, hvor det er tanken at dette projekt skal
føre ledelinjen til dørs. SKP kontakter Henrik Lolholm om
dette. Rapport følger.

Løkken:

T-udvalg HK, NK, LS, SKP. og Kirsten Munk, Bylanddistriktudvikling, set på P.pladser ved Strand-pavillion,
adgangsvej for gående ned til Sdr. Strandvej/kunstværk/trappe. Der er farlige elementer ved trappe/gelænder
og her er usikkert for svagtsynede/blinde. Kirsten arbejder
videre med det aftalte. Rapport følger.

Sygehus Vendsyssel:

SKP set på nye Mor/barn afdeling. Her er ikke taget hensyn til
blinde/svagtsynede. Rapport følger. Svend sidder i
kontaktråd, SH. Tager sagen videre. Rapport følger.

Vrå Ny Skole:

T-udvalg har set på den næsten færdige skole, vi har fået
tilføjet hæve/sænke bord i Skolekøkken, Sløjt og Natur/teknik
-lokalerne. Henrik Lolholm sørger for. Forvaltningen. Henrik
inddrager Marlene vedr. opsætning af Blindfo. (for blinde)

Tversted:

Svend H. Der skal graves op om 2 år, først derefter gør man
noget ved tilgængeligheden. T-udvalg bør inddrages i
startfasen. Pause projekt.

Rundtur i Hjørring:

med T-udvalg, HKN., MP., N.K. og SKP. samt Rasmus Rask
forvaltning. Turen gik fra Springvandspladsen af Østergade,
ned af Brink Seidelinsgade, over Parallelvej til stationen, ned

af Parallelvej og op af Jernbanegade. Der var enighed om, at
der trængte til opretning af fliser, indkørsel til
Amtmandstoften var særlig slem, kantstensramper er for
stejle men på søndre side af Parallelvej (Banegårdssiden) er
alt som det bør være i fremtiden. DSB konceptet er værd at
kopiere. Rapport følger.
Sognegård i Højene:

Er blevet indviet. Vi afslutter sagen.

Åge Holmsvej:

Niels har set bygningerne. ”Det ser fint ud” De første er
færdig i november.

Vendelbohus:

Adgangsvejen til arrangementer og handicaptoilet er gennem
restauranten, da der er uenighed mellem lejerne af huset og
forpagter af restauranten, er der problemer med at blive låst
ind denne vej. Forpagter Jimmy. Niels kontakter Jimmy om
man kan få ejer af bygningen til at lave en bedre løsning.
Tilgængelighedsudvalget er selvfølgelig villige til at bedrage
med løsningsforslag for at bedre tilgængeligheden.

Stier i Hjørring:

Er på pause, vi mangler kapacitet i udvalget til at se på stierne
og klassificere dem.

Abstrakt Hirtshals:

?

Movie House:

?

P.Pladser i Løkken:

v. gl. Stationsvej/Harald Fischersvej. T-udvalget mødes
derude til foråret sammen med Team Park og Vej.

Hjørring Øst:

Nyt trinbræt. Susanne kontakter Arne Povlsen forhører om
status på adgangsvejen fra Fr.havnsvej og ind til trinbrættet.

Nørregade 14, begravelsesforretning: ?
Nyt projekt Hc.Toilet: Er til godkendelse ved byrådet.
Nordbovej boliger:

Det er planen at borgere fra boenheden på Buen skal flytte til
Nordbovej. Finn Østergaards, Tegnestue, Søren har projektet.
Boligforeningen Domea er bygherre. Formand Mikkel
Smidstrup. Susanne Kragh Pedersen har været til 1. møde.
Opstart 1.11.21. Jeg har bedt om referat af udvalget.

Lægeklinik Åge Holmsvej:

Der er et problem med døren ind til klinikken. ?
Niels kontakter Per Konnerup.

Næste møde den 6.12.21. Svend arrangere lidt spisning til efter mødet.

Referent: Susanne Kragh Pedersen

