
Dagsorden 
Tilgængelighedsudvalg 2022-2025 

Hjørring Kommune 

 
Mødedato: 14. novvember 2022, Hirtshals Rådhus 
Mødet påbegyndt: kl. 9:30 
Mødet afsluttet: 12.30 
Mødested: Hjørring Rådhus 
Fraværende: Marlene Pedersen 
 
 

Bemærkninger 

 

Følgende sager behandles: 

 
Pkt. Tekst 

 

1 - Besøg af Hirtshals Havn v. Peter Ydersen 

• Fortælling om deres projekter på Havnegade 
• Havnen har blot placeret nye lysmaster på de gamle positioner for at undgå for meget 

flytning af ledninger i jorden. El-kassen kan evt. flyttes, og der kan arbejdes med ramper 
mellem fortov og vej. Bl.a. ved Cafe Møller. Hirtshals Havn vender tilbage på disse punkter. 

• Fortælling om kommende projekter 
• Projektet omkring Havnegade fortsætter med fortov. Bl.a. i samarbejde med Hjørring 

Kommune, hvor tilgængelighed har et opmærksomhedspunkt. 
• Der opleves skiftende højde på kantsted på Vestmolevej. Havnen undersøger nærmere og 

vender tilbage til udvalget. 
• Kommende havneudvidelse – der er ikke konkrete nedslag endnu. 

• Gåtur på Havnegade 

2 - Stier i naturen 

• Niels Kristiansen tager kontakt til Team vej omkring dette projekt og udbredelse af stier med 
tilgængelighed i kommunen. 

  



3 - Deltagelse fra team vej i møder med Tilgængelighedsudvalget 

• Team vej inviteres til at deltage i udvalgets møder efter behov, som min. 2 gange årligt. Her kan der 
følges op på anlægsarbejder. 

4 - Gennemgang af opgaveliste 

• Udvalget gennemgik opgavelisten. P-plads i Løkken er besigtet og klarmeldt. Opgaver omkring 
Regionshospitalet afventer. Planlægning omkring midtbyprojekt etape 2. Planlægning omkring 
projekt i Tversted. Besigtigelsestur omkring standarder for veje og gader, Meny-krydset. 
Vendelbohus afventer. Projekt omkring Movie-House justeres. Lønstrup – Ole tager kontakt til 
byggeri. Adgangsforhold omkring butik på Nørregade, afventer. Domea og nyt byggeri på 
Nordbovej – afventer endelig afklaring. Der aftales besøg på Svanen. Toiletbygningen i Tversted 
som undersøges. Adgang til kirkegården i Vrå. 

5 - Vi lægger vejen forbi Den Grønne Plads 

6 - Vi lægger vejen forbi det nye Lægehus, Kulturbåndet. 

7 - Vi lægger vejen forbi Hirtshals Skole 

• Den nye toiletkerne besigtes ved serviceleder Hans Ørnbøl. 

8 – Evt. 

• Næste møde – 7. december 

 
 
 

 


	Dagsorden
	Bemærkninger
	Følgende sager behandles:
	1 - Besøg af Hirtshals Havn v. Peter Ydersen
	2 - Stier i naturen
	3 - Deltagelse fra team vej i møder med Tilgængelighedsudvalget
	4 - Gennemgang af opgaveliste
	5 - Vi lægger vejen forbi Den Grønne Plads
	6 - Vi lægger vejen forbi det nye Lægehus, Kulturbåndet.
	7 - Vi lægger vejen forbi Hirtshals Skole
	8 – Evt.


	Tekst
	Pkt.

