Tyresö kommun
Funktionshinderrådet
Arbetsgruppen för fysisk tillgänglighet

190129

Anteckningar från arbetsgruppens möte 190124
Tid: kl 1530-1730
Plats: Kommunhuset, rum Myggdalen
Närvarande: Ali Alireza, Ulf Looström, Hans Moberg, Bengt Stenström, Maud
Tillgren, Sirkku Venäläinen
1.1 Norra torget i Tyresö Norra Centrum. Vårt yttrande angående tillgängligheten
är skickat till Planavdelningen.
1.2 Simhallsfrågan. Ali har haft kontakt med Sanna på Kultur Fritid. Hon hänvisar
till Medley. Ali har haft kontakt med Medley som säger att det kan gå bra att få bada
i lilla bassängen kl 7 på morgonen. Det är oacceptabelt för funktionsnedsatta
personer som behöver hemhjälp på morgonen. Den kan man tidigast få vid 8-tiden
om man har tur och kan då vara klar att ge sig ut vid 10-tiden
1.3 Hissen till servicecentret fungerade bra vid dagens möte.
1.4 Avslutad
1.5 Hörselslingor i kommunen måste inventeras. Hans har ringt runt för att få reda
på hur de fungerar men har inte fått vettiga svar någonstans. Bör tas upp i rådet för
besrämning av lämplig åtgärd.
1.6 Enligt planförslag för byggnation av bostäder vid Granängsvägen avser man
riva gångbron över vägen och ersätta den med trappor och en ramp. Boende på
Granängsvägen använder gångbron för att enkelt komma till bussen och för att
handla i affärerna i Granängsringen. För rullstolsburna och personer med rollatorer
blir det väldigt besvärligt med ramper och dessutom livsfarligt på vinten vid
snöväder. Ärendet bör tas upp i rådet.
2. Nya parkeringsregler i Tyresö.
Ny parketingsinstruktion finns på finns på centrumbolagets hemsida. (bifogas)
Det finns en grupp bilister som inte klarar av att betala förlängd P-tid. Det är t ex de
som inte har modern mobiltelefon för att de inte kan använda den. På
handikapplatser gäller tre timmar. Förlängd tid behövs för möten i rådet och ev
även för arbetsgrupper. Ärendet bör tas upp i rådet.
2. Nya parkeringsregler i Tyresö. Personer med funktionsnedsättning kan få
problem med parkering av sin bil. Personer utan smartphone kan inte betala för
utökad parkering. Ulf tar upp det med centrumchefen för att höra hur det är tänkt.
3. Synmarkeringar saknas i kommunhuset. Det är ett starkt önskemål att det
åtgärdas efter det att Maud med assistent gick vilse i huset en kväll. Frågan har
dryftats med säkerhetschefen. Uppföljning sker.
4. Övriga frågor

4.1 En bankomat i ett trångt utrymme nära Clas Ohlson upplevs som en
säkerhetsrisk speciellt för en rörelsehindrad person. Utrymmet är trångt och som
rullstolsburen känner man sig instängd och hotad. Tas upp med centrumchefen.
4.2 Arbetsgrupperna behöver ha en sekreterare som stöd och samordnare vid
mötena. Behov av samordnare har motiverats i tillgänglighetsplanen bilaga 3. Bör
tas upp i rådet.
4.3 Synmarkeringar i golvet behövs på flera ställen i centrum för att markera
gångstråken. Ett utkast har tagits fram av gruppen (se nedan). Tas upp med
centrumchefen förslagsvis genom skrivelse från rådet.
5. Tid för nästa möte. Nästa möte bestämdes till måndag 25 februari kl 1500.
Rum Myggdalen har bokats.
Noterat av Ulf

Gångstråk
Behov av markerade gångstråk i Centrum för synsvaga personer
1. Markering från ingången vid Pressbyrån och uppför rampen och fram
till trappan till plan 3 för dem som inte kan eller vill åka hiss.
En avledare till hissen behövs för dem som ska fortsätta med hiss.
2. På plan 2 behövs ett markerat gångstråk fram till utgången vid ICA
3. På plan 3 behövs ett markerat gångstråk från hissen till kommunentrén
4. På plan 3 behövs också ett markerat gångstråk från hissen till utgången vid
systembolaget.

