Dagsorden - Referat
Tilgængelighedsudvalg 2022-2025
Hjørring Kommune
Mødedato:
Mødet påbegyndt:
Mødet afsluttet:
Mødested:
Fraværende:

20. juni 2022, lokale 049
kl. 9:30
kl. 11.40
Hjørring Rådhus
Ole Ørnbøl deltog telefonisk.

Bemærkninger

Følgende sager behandles:
Pkt. Tekst
1 Præsentation af udvalget
2

Konstituering af Tilgængelighedsudvalget
Formand – Ole Ørnbøl
Sagsliste og økonomi - Svend Hjort
Sekretær – Allan Kaup-Nielsen
Mødetidspunkt – 1. møde 3. august 2022 kl. 9.30-11.30. Mødeplan aftales på mødet i august
måned.

3 Gennemgang sager – fra tidligere udvalg.
3a Udbedring af Vendelbogade i Sindal. Tilgængelighedsudvalget v. Marlene Pedersen tager
kontakt til teamleder Rasmus Rask omkring projektet.
3b Lede-linjer i Sundhedshuset. Tilgængelighedsudvalget v. Marlene Pedersen undersøger
status.
3c Hirtshals Midtby – forbindelse mellem lægehuset og resten af byen. Der er givet input til
Hjørring Kommune v. Kirsten Munk og Henrik Lolholm.
3d Løkken og parkeringsplads v. gl. busstation – overkørsel opleves som stejl. Ligeledes forhold
omkring gelænder, hvor Niels Kristiansen tager kontakt til Hjørring Kommune v. Kirsten
Munk.
3e Hjørring Sygehus – og tilgængelighedsvilkår mellem Regionen og Tilgængelighedsudvalget i
Hjørring Kommune.
3f Hjørring Sygehus - der har og er udfordringer med lede-linjer rundt om sygehuset og omkring
indgang til informationen, bl.a. i forbindelse med ombygninger.
3g Ny skole i Vrå – byggeriet er afsluttet bl.a. med flere tilgængelighedsfaciliteter.
3h Tversted by og en fordring af hovedgade i forbindelse med kloakeringsprojekt. Projektet er
pt. udsat.
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Udarbejdelse af standarder for vej og gader – hvorledes der bør arbejdes med og tænkes
med tilgængelighed i projektarbejder. Dette tages med i kommende møde med Teamleder
Rasmus Rask.
Ny børnehave ved Pallekærs Engvej, Børnehuset Svanen – der spørges til tegninger på
børnehaven.
Tilgængelighed i Vendelbohus og besværligheder. Tilgængelighedsudvalget tager kontakt til
lejer omkring status og forbedringsmuligheder.
Sti ved Husmorstranden og dialogen med Hirtshals Havn. Sagen behandles på kommende
møder.
Naturstier og tilgængeligheden herpå – synlig på kortmateriale gennem kommunens
hjemmeside. Tilgængelighedsudvalget v. Allan Kaup-Nielsen finder status. Der kan være
muligheder med samarbejde med Friluftsrådet.
Moviehouse i Hjørring og tilgængelighedsfaciliteter. Tilgængelighedsudvalget laver
besigtigelse.
Gennemgang af øvrige sager blev udskudt til senere møder.
Teamleder fra Team Vej Rasmus Rask inviteres til kommende møde i
Tilgængelighedsudvalget.

