Tilgængelighedsudvalgsmøde den 6.12.2021.
Deltagere: Svend H., Niels K., Lene S., Richard P., Allan og Susanne K.P.
Afbud: Henriette K.N. og Marlene P.

Gennemgang af sædvanlig liste:
(3)Sindal:

Fortove Nørregade, intet nyt.

(4) SundhedsCenter:

Ledelinjer inde, Marlene, intet nyt.

(5) Hirtshals Midtby:

Sikre Ledelinje fra nyt lægehus kommer i kontakt med
ledelinjen til midtbyen. Allan kontakter Henrik Lolholm.

Løkken:

Vrenstedvej ved Brugsen, kantstene bør sænkes, fordi
kørestole/rollatorer ikke kan forcere vejen pga. hældning og
dårlig stand.
Kunsttrappe ved Pandekagehuset v. Sdr. Strandvej, se om det
er bedre sikret til foråret, sammen med Kirsten Munk.

Sygehus Vendsyssel:

Svend kontakter sygehusledelsen om fremtidigt samarbejde.

Vrå Ny Skole:

Det sidste var Blindfo v. Marlene.

(30)Tversted:

Intet nyt.

(32)Rundtur i Hjørring: Standard i midtbyen. Med Rasmus Rask forvaltning. Se
referat november. Der er udfærdiget Rapport.
Amtmandsboligen, Rampe opfylder ikke BR kravene om ”fast, jævn og
skridhæmmende” mangler også gelænder.
(36)Åge Holmsvej:

Er ved at være afsluttet.

(37)Vendelbohus:

Se ref. Nov. Aftalt kontakte politiker i det nye år.

(39) Hirtshals:

Peter Ydesen, Mole og Havnegade, ta’ på det i det nye år.

(40) Stier i Hjørring:

Opfordre nyt T.udvalg til at arbejde ud fra GIF flade,
kortlægning af stier i kommunen, med grader af hvor
tilgængelige de er.

(41)Abstrakt Hirtshals: Intet

?

(43)Movie House:

Intet nyt

(45) Lønstrup:

Interimistisk trappe ved Turistbureau i Lønstrup. Der er intet
sket i sagen. Allan kontakter Per Møller.

(47)Lægehus i Hirtshals: Er taget i brug den 1. dec. T-udvalg inviteres til indvielse i
det nye år. Allan hører status ved Henrik Lolholm.
Håndlister på plejehjemmene: Nedtagning af disse. Bør undersøges.
(51)P.Pladser i Løkken: v. Rundkørsel på Vrenstedvej/ Harald Fischersvej, mangler
fortsat nedsænkning af fortovskanter, for at kørestole kan
komme over vejen. T-udvalget mødes derude til foråret
sammen med Team Park og Vej. Lave aftale med Rasmus
Rask.
(52)Hjørring Øst:

Nyt trinbræt. Susanne kontakter Arne Povlsen forhører om
status på adgangsvejen fra Fr.havnsvej og ind til trinbrættet.
Mail er skrevet d. 14.12.21, cc. Svend og Marlene.

(55)Nørregade 14:

: Intet nyt.

Nyt projekt Hc.Toilet: Dansk Handicap Forbund. Står lidt stille.
(58)NBV:

Flytning til Bjergby står lidt stille.

(59)Nordbovej boliger, DOMEA: Intet nyt.
(60)Lægeklinik Åge Holmsvej:
Niels har talt med Per K. Der er problemer med
Regionen, Svend tager sagen med videre til Regionens
Kontaktråd. Sammen med sagen; Mor/Barn hus.
(61)Amtmandsboligen: Rampe overholder ikke BR krav om ”fast, jævn og
skridhæmmende.”
RAPPORTER med status: Hirtshals midtby, Hjørring midtby, Løkken og -Mor/Barn
hus. Sygehus Vendsyssel.
Lave et overdragelses møde. T-udvalg foreslår onsdag den 2. marts 2022.
HP Computer (Rød) tilhører Tilgængelighedsudvalget, den har Henriette Kvist
Nielsen, skal afleveres ved Svend Hjorth som fortsætter i
udvalget.
Referat: Susanne Kragh Pedersen

