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GATU- O C H
FASTIGHETSNÄMNDENS HANDIKAPPRÅD

Protokoll nr 11,
2003.

Tid: Torsdagen den 4 september 2003 kl. 14.00 –
Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, rum 5:128.
Justeras:
Lasse Gustafsson

Åsa Jansson

Närvarande: Lasse Gustafsson (ordf), (NHR), Elisabet Bergvall
(R), Åsa Jansson (RBU), Dagny Mörk (SRF), Ken Gammelgård
(DHR), Gunnar Slätt (FHDBF), Hjördis Stolt (Astma-Allergi).
Förhindrade: Tommy Hagström (DHR), Lennart Jonsson (SRF),
Katarina Härdmark-Sandström (Hjärnkraft).
Tjänstemän: Erica Carlsson (§§ 8-12 ), Paulina Eriksson (§§ 812), Eva Leijon (§§ 3-4), Lennart Klaesson (§ 7) och Lennart
Nilsson. Karin Stenberg, SBK (§ 7 ). Lars Westerberg, Citytavlan
(§§ 1-2).
§ 1. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställs.
§ 2. Justering av dagens protokoll.
Till att justera dagens protokoll utses ordf. och Åsa Jansson.
§ 3. Montering av tidningsställ på höljen till biljettautomater
Lars Westerberg informerar. - Rådet föreslår följande:
- Tidningsställen sätts ej i gångbanans färdriktning med hänsyn
till bland andra synskadade personer.
- Tidningsställen sätts ej på fastigheternas fasader.
- Höjden ca 80 cm i överkant är bra så att personer med rullstol
kan hämta en tidning.
- Locket ska vara lätt att öppna med tanke på personer med
nedsatt armstyrka.
- Hårdgjord jämn markyta ca 2 m behövs så att det går lätt att
köra intill med en rullstol.
Adress: Box 8311, 104 20 Stockholm. Telefon: 508 26 000.

§ 4. Uppföljning av nämndens sammanträde 2003-08-19
utifrån förteckningen, Uppdrag från nämnden.
a) Genomföra förnyelse av reklambärare på offentlig plats, byta
ut en del av befintliga trekantspelare mot affischplats. ITkiosk samt ”stadsklockan”. Ta fram anbudsunderlag för
upphandling av telefonkiosker.
Eva Leijon informerar. Arbete pågår. Bl a ska trekantspelare
bytas ut och ”stadsklockan” med bänk sättas ut (ca 20 st i
innerstaden). Rådet föreslår att det undersöks om tiden också kan
anges genom ljud i klockan t ex varje halvtimme. Rådet föreslår
att bänken förses med armstöd. Rådet önskar fortsatta
lägesrapporter.
b) Säkerställande av angöring till alla fastigheter. Skrivelse av
Kurt Hultgren (sp) och Svante Linusson (sp).
Rådet anser att ärendet är mycket viktigt och önskar träffa
handläggaren så snart som möjligt. Sekreteraren får i uppgift att
kontakta handläggaren om detta.
c) Gata för gata. Redovisning speciellt i förhållande till
angöringszonerna. Rådet 25/9 -03.
c) Cykellösningar på innerstadsgator. Genomföra s k
konfliktsstudier och Undersöka möjligheterna att förstärka
säkerheten vid cykelparkeringarna. Rådet 16/10 –03.
d) Trafikplan för Norrmalm och trädplan för Vasastaden.
Uppdrag att genomföra de dubbelriktningar som föreslås.
Rådet utgår ifrån att Norrmalms handikappråd lämnar
synpunkter och avstår från egna.
§ 5. Anmälan av justering av protokoll nr 10/2002 för rådets
sammanträde och anmälan av protokoll nr 12/2003 från
SBN:s handikappråd.
Det anmäls att protokollet för rådets sammanträde 14 augusti
2003 justerats. Protokoll från SBN:s sammanträde 19 augusti
2003 anmäls.
§ 6. Förslag till skrivelse till Boverket om hotell Clarion i kv
Åkern vid Skanstull.
Förslag till skrivelse diskuteras och godkänns. En gemensam
skrivelse ska sändas från GFN:s och SBN:s handikappråd till
Plan- och bygglagstiftingskommittén.

§ 7. BAS-program.
Lennart Klaesson och Carin Stenberg redovisar förslag till BASprogram, Stockholms stadsriktlinjer för tillgängliga och
användbara byggnader. Det finns ett beslut i KF om att ett sådant
program ska tas fram. SBK och GFK ska utarbeta ett förslag som
sedan ska antas av våra nämnder. Förslaget är nu ute på remiss.
Förslaget delas ut och rådet förbereder synpunkter till kommande
möte.
Bas-programmet ska visa på hur staden tolkar och tillämpar planoch bygglagstiftningen. Staden kommer i vissa fall att ställa
högre krav än vad byggreglerna anger. Om inte stadens riktlinjer
följs kan resultatet bli att byggherren inte får någon ny
markanvisning. Underlag till programmet är bl a Boverkets
byggregler, Bygg ikapp handikapp (HI) och det förslag till
”Innemiljöprogram” som SBN:s handikappråd arbetat med.
§ 8. Remiss till GFN om Nya instruktionerna för stadens
handikappråd.
Sekreteraren informerar om remissen och redovisar det som
kontoret planerar att ta med i yttrandet. Rådet lämnar synpunkter
bl a om arvoden till ledamöter i arbetsgrupper formuleringar om
vilka ärenden som råden bör behandla. Rådet önskar yttra sig
över förslaget till remissvar på nästa sammanträde.
§ 9. Rapporter från studiebesök i Kristiansand och Århus.
Bordläggs.
§ 10. Europeiska handikappåret.
Inget nytt för dagen.
§ 11. Åtgärder vid övergångsställe, Hornsgatan Bellmansgatan.
Erica Carlsson och Paulina Eriksson informerar och frågor
diskuteras. Någon för rådet acceptabel lösning går ej att finna.
§ 12. Ärenden i nämnden 2003-09-09.
Bordläggs.

Vid protokollet
Lennart Nilsson
Sekreterare i rådet

