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GATU- O C H
FASTIGHETSNÄMNDENS HANDIKAPPRÅD

Protokoll nr 3,
2004.

Tid: Torsdagen den 11 mars 2004 kl. 15.00 – 17.00.
Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, rum 5:133.

Justering:
Ken Gammelgård

Katarina Härdmark-Sandström

Närvarande: Ken Gammelgård (ordf.) (DHR), Elisabet Bergvall
(R), (§§ 1-9), Katarina Härdmark-Sandström (Hjärnkraft), Åsa
Jansson ( RBU), Hjördis Stolt (Astma/Allergi) och Monicka
Zachari (SRF) (§§ 1-8). Ulf Lettermark (SRF), adjungerad.
Förhindrade: Lasse Gustafsson (NHR), Tommy Hagström
(DHR), Eva Johansson (SRF) och Gunnar Slätt (FHDBF)
Tjänstemän: Lennart Klaesson (§§ 9 och 10), Karin Mehlis (§§ 9
–13), Catarina Thuresson (§§ 9-13) och Lennart Nilsson.

§1. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställs med följande tillägg:
Under punkt 7 a redovisas ändring i anteckningarna efter
utskicket. (Utsänd skrivelse ersätts med ny).
Under punkt 7 b läggs protokoll nr 3, 2004 från SBN:s
handikappråd. (Har utsänts separat).
Under punkten Övriga frågor tas upp förslag om att det på rådets
möten finns en punkt om handlingars och lokalers tillgänglighet
och användbarhet.
§2. Justering av dagens protokoll.
Till att justera dagens protokoll utses ordföranden och Katarina
Härdmark-Sandström.
_________________________________________________
Postadress: Box 8311, 104 20 Stockholm. Telefon: 508 26 000.

§3. Anmälan av protokolljustering.
Det anmäls att protokollet för sammanträdet 19 februari 2004
justerats och lämnats till nämnden.
Angående § 5. Parkeringsvillkor för rörelsehindrade.
Ordföranden framför att frågan tas upp på möte med tillfällig
arbetsgrupp 12/3 och att rådet gör en uppföljning på sitt
sammanträde 1/4. Handikapporganisationerna representeras av
en person från HSO och två från DHR.
Angående § 6. Behovet av åtgärder i Gubbängens centrum.
Monicka Zachari framhåller att i hallen pågår en sport som
synskadade personer utövar och att behovet av åtgärder därför är
extra stort. Rådet tillstyrkte denna synpunkt.
Angående § 7 e. Årlig konferens om tillgänglighet.
Ordföranden meddelar att den kommer att hållas 13 maj 2004.
Angående § 11 b. Inbjudan till parkeringsavdelningen för att
diskutera parkeringstillstånd.
Ordföranden meddelar att rådet tar upp frågan på mötet 1 april.
§4. Adjungering av Ulf Lettermark för dagens möte.
Rådet beslutar att adjungera Ulf Lettermark för dagens
sammanträde med full yttrande- och förslagsrätt.
§ 5. Sammanträdestider för rådet.
Rådet beslutar att ha förmöte kl. 14.00 och att hålla
sammanträden kl. 14.30–16.30.
§ 6. Lista över rådets medlemmar.
Lista över rådets medlemmar med e-postadresser mm upprättas.
Namn på rådets ledamöter och ersättare kan redovisas på GFK:s
hemsida likaså e-postadressen till ordförandens bostad.
Telefonkontakt kan förmedlas genom sekreteraren.
§7. Inkommna skrivelser, protokoll mm.
a) Anteckningar från möte 1 mars 2004 med Beredningsgruppen
för tillgänglighet för funktionshindrade i Hammarby Sjöstad.
Anmäls.
Ordföranden går igenom anteckningarna och redovisar bl a
ändringarna av tidigare utsända anteckningarna under rubriken
PBL-kommitténs konferens 29 januari.

Rådet önskar information om byggprocessen på något möte.
b) Protokoll nr 3, 2004 från SBN:s handikappråd.
Anmäls.
Ärende som SBN:s råd ville aktualisera hos GFN:s råd. (Se § 10
detta protokoll).
Sekreteraren har informerat handläggaren på GFK om trappa i
Telefonplansområdet. (Se § 11 detta protokoll).
§8. Inbjudan från SBN:s handikappråd till utbildning för
sakkunniga inom området tillgänglighet och användbarhet
onsdagen den 14 april 9.30-12.00.
Rådet utser Elisabet Bergvall, Ken Gammelgård, Katarina
Härdmark-Sandström och Monicka Zachari att delta i mötet som
även innebär utbildning för rådets ledamöter och ersättare.
§ 9. Redovisning av Tillgänglighetsprojektet.
Utvärderingar. Catarina Thuresson redovisar att projektet avser
att utvärdera åtgärder på lekplatser (uppbyggnad, utrustning och
tillgänglighet), trappor som kontrastmarkerats (olika sätt, gamla
och nya, kontrastkombinationer) och cykelbanor (olika sätt att
skilja gång- och cykelväg, cykelbanor vid busshållplats,
korsningspunkter).
Konsulter med teknisk kunskap ska anlitas. Framför allt kommer
personer med olika funktionshinder att ha en viktig roll i
utvärderingsarbetet. Det är viktigt att personerna som deltar kan
vara fria att ha synpunkter utan att styras av de organisationer de
möjligtvis tillhör eller av program och riktlinjer som tagits fram.
Rådet ser positivt på initiativet och anser att det också bör vara
personer utan funktionshinder med i utvärderingen.
Bas-programmet.
Lennart Klaesson redovisar att förslag till program bearbetas
tillsammans med SBK. Bl a ska en analys av byggkostnaderna
göras av en fristående konsult.
Fråga från ledamot i rådet om vilka hissar som
rekommenderas.
Lennart Klaesson redovisar att det finns tre typer av hissar som
europeisk standard. Typ ett kommer dock ej ifråga för Sveriges
del då den strider mot nuvarande byggregler. Detta medför också
att en större typ av siffror mm i hisspanelen kommer ifråga.

§10. Program för ny planläggning av Rabatten 9 mm, Ersta
Sjukhus, inom stadsdelen Södermalm, S-Dp 2002-14174-54.
Ärende som SBN:s råd uppmärksammat GFN:s råd på.
Karin Mehlis informerar. Syftet med planarbetet är ny- och
tillbyggnad av Ersta Sjukhus och att förbättra sjukhuset och dess
verksamhet. Bl a byggs tre nya hus och huvudentrén till
sjukhuset flyttas mot Folkungagatan. Det blir färre
parkeringsplatser. Det ska finnas besöksparkering bl a för fordon
med handikapparkeringstillstånd (2-3 platser). Tillgängligt
alternativ till trappa mot Lilla Erstagatan planeras ej men det
finns möjlighet att komma på plan yta genom huvudentrén till
sjukhuset.
Rådet framhåller att:
- vid utförandet av den planerade inglasade gångförbindelsen
mellan husen måste man beakta tillgänglighetsaspekter för
synskadade
- det bör undersökas om det kan ordnas en tillgänglig gångväg
från Lilla Erstagatan istället för nuvarande trappförbindelse
- en sammanställning från samrådet bör presenteras för rådet
§11. Ärenden i nämnden 2 mars 2004.
Sekreteraren meddelar att konsekvenser mm för tillgänglighet
och användbarhet för personer beskrivs i tjänsteutlåtanden i ökad
utsträckning. Exempelvis har det framkommit följande vid
granskning några ärenden:
Markanvisning för bostäder på Stora Essingen. Tillgängligheten
ska prioriteras.
Utveckling av Telefonplansområdet inom Midsommarkransen
och Västberga. Området är relativt plant varför stadens mål om
tillgänglighet i utomhusmiljön bör kunna tillgodoses. Byggherren
ska även följa stadens riktlinjer för att göra inomhusmiljön
tillgänglig för personer med funktionshinder. Stadsdelsförvaltningen har påtalat att det finns behov av nya gruppbostäder.
Markansvisning för bostäder i Nybohov, Liljeholmen.
Tillgängligheten kommer att studeras under planskedet och
sedan följas upp.
Markanvisning för bostäder i Råcksta. Tillgängligheten har inte
studerats då förslag på ny bebyggelse inte tagits fram. Stadens
program för tillgänglighet kommer att tillämpas i det fortsatta
utredningsarbetet.
Markanvisning för bostäder i Vinsta och Grimsta i Vällingby.
Tillgängligheten till den föreslagna bebyggelsen är mycket god.
Entréer är i direkt anslutning och i nivå med gatan.
Detaljplan för fastighet i Grimsta. Remiss av programförslag.
Pga närhet till ridskola bör riskerna för hästallergier inom

planområdet undersökas. En komplettering av befintlig
bebyggelse i detta läge bedöms som lämplig och ger ett
välbehövligt tillskott av lägenheter med hiss.
Tillbyggnad av barnstuga Drottningholmsvägen, Bromma.
Tillgängligheten kommer att tillgodoses genom beaktande av
krav enligt Boverkets byggregler och kontorets utemiljöprogram.
Rådet önskar uppgifter om tider för nämndens sammanträden
samt information om möjligheten att lämna synpunkter till de
politiska partigrupperna innan sammanträdena.
§12. Rapport från seminarium anordnat av
Miljöförvaltningen om Barn, astma och allergi 2004-02-05.
Bordläggs.
§ 13. Övriga frågor.
Handlingarnas och lokalernas tillgänglighet och
användbarhet.
Rådet anser att det på dagordningen ska finnas en återkommande
punkt om handlingars och lokalers tillgänglighet.

Vid protokollet
Lennart Nilsson

Sekreterare

