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Plats och tid Sarnmanträdesmrmnet  Salen,  Alvesta  kormnun,  Centralplan  1, Alvesta.
Den  18 maj  år 2017  kl. 13.30-14.30

Justerade  paragrafer  9-14

Deltagare Thomas  Haraldsson  (C),  ordförande  i rådet  och  representant  från

kornmunstyrelsen

Peter  Johansson  (S),  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg

Hagart  Valtersson  (C),  närmiden  för  samhällsplanering

Erik  Olofsson  (S),  kultur-  och  fritidsnämnden

Helen  Gustavsson  (synskadade)

Leif  Jönsson  (hörselskadade)

Charlotta Bengtsson (FUB) g5 13-14
Karl-Erik  Johansson  (DHR)

Ann-Margreth  Malmborg  (Neuro)

Ulla  Johansson  (Reum)

Charlotte  Widh  (FUB)

Övriga närVarande  Lisa  Eriksson,  kornmunsekreterare

Kerstin  Björknert,  trafiktekniker,  förvaltningen  för

samhällsplanering

Göran  Bergstrand,  Byggnadsinspektör,  förvaltningen  för

samhällsplanering

Utses att justera Leif  Jönsson



mWorr»'e"maunf

Kommunala  tilIgängIighetsrådet

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-05-18

Sida

2(5)

Justeringspersonemas  signatur



Kommunala  tillgänglighetsrådet

KTR  g 9

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-05-18

Mötet  öppnas

Ordförande  Thomas  Haraldsson  (C)  hälsar  välkormnen  och  förklarar
mötet  Öppnat.

KTR 510

Val  för  justering

Ordförande  frågar  ti1lgäng1ighetsrådet  om Leif  Jönsson  kan  utses  som
justerare  av sarnrnanträdets  protokoll.

Beslut

Tillgäng1ighetsrådet  beslutar  att utse  Leif  Jönsson  som  justerare.

KTR  g 11

Referensgruppens  ärenden

Ti11gäng1ighetsrådets  referensgrupp  har  vid  sitt  möte  den IO april  2017
beslutat  att följande  ärenden  ska  behandlas  på ti1lgäng1ighetsrådet:

Anmäld  händelsei  Vislanda.

Referensgruppen  lyfter  frågande  avseende  gångbanan  utanför  WICA,
vid  Elnarydsvägen.  Referensgruppen  framför  att det är stora  gropar  i
vägen,  vilket  medför  att det är lätt  att halka,  speciellt  under  vintertid.

Kerstin  Björknert,  trafiktekniker  på förvaltningen  för
samhällsplanenng  besvarar  synpunkten  på dagens  samrnantrade

Helene  Gustavsson,  representant  för  synskadades  förening  lyfter
frågan  avseende  att det  är stor  skillnad  i kva1it6  på gång  gångbanorna  i
Alvesta  tätort.  Hagart  Valtersson,  ordförande  inämnden  för
samhällsplanering  och  Kerstin  Björknert,  besvarar  synpunkten  på
dagens  samrnanträde

Skymmande  häck  i Moheda  vid  utfarten  från  kyrkogården.

Ti1lgäng1ighetsrådets  referensgrupp  har  framfört  synpunkter  angående
en skyrnmande  häck  i Moheda,  vid  utfarten  från  kyrkogården.  Kerstin
Björknert  besvarar  synpunkten.  Utfarten  är inte  att kategorisera  som
en korsning  utan  en utfart,  vilket  medför  att utfarten  vid  Moheda
följer  de riktlinjer  som  finns,  eftersom  utfarten  har  en så kallad
sikttriangel  på 2,5 meter.  Hagart  Valtersson  svarar  att
Mohedaförsamlingen  inte  framfört  till  kormnunen  att utfarten  är
besvärlig.  Kerstin  Björknert  har  även  vant  i kontakt  med  villaägarna,
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de har  klippt  ner  häcken  något,  kornmunen  följer  ärendet  om  det  är så

att  häcken  komxner  att  breda  ut sig  på  gångvägen.

Projektering  för  tillgäng}igheten  vid  den  tilltänkta

parkeringsplatsen  i Alvesta.

Referensgruppen  har  ombett  att få diskutera  den  tilltänka,  nya

parkeringsplatsen  i Alvesta.  Kerstin  Björknert  redogör  för  ärendet.

Den  tilltänka  parkeringsplatsen  iAlvesta,  kornmer  att följa  alla  regler

avseende  tillgängligheten.  Finns  det  ett  behov  av fler  parkeringar  för

rörelsehindrade,  kommer  dessa  att  upprättas  på den  gamla  parkeringen

vid  sjöparken.  Den  parkeringen  ligger  närrnare  stationen  och  är bättre

ur  ett ti11gäng1ighetsperspektiv.

Förvaltningen  för  samhällsplanering  följer  utvecklingen  avseende

tillgängligheten  på  parkeringar  för  rörelsehindrade.

Komrnunen  kommer  inom  den  närmaste  tiden  att  införa  p-skiva,  detta

komrner  inte  gälla  på parkeringarna  för  rörelsehindrade,  utan  de med

tillstånd  komrner  att  kunna  parkera  på sina  vanliga  platser.

På parkeringar  som  inte  är anpassade  för  rörelsehindrade  måste  man

däremot  använda  sig  utav  p-skivan  (trots  att  man  har  ett  tillstånd).

Tillgängligheten  vid  nya  hembageriet  i Alvesta.

Til1gänglighetsrådet  framför  synpunkter  angående  tillgängligheten  vid

nya  hembageriet  i Alvesta,  de anser  att  lokalen  inte  är anpassad  för

mllstolsburna.

Ordföranden  Thomas  Haraldsson  (C)  och  Göran  Bergstrand,

byggnadsinspektör  på  förvaltningen  för  samhällsplanering  besvarar

frågan.  Hembageriet  är en privat  näringsidkare  och  ärendet  åligger

därrned  inte  kormnunen.  Kornrnunen  kan  utföra  åtgärder  menar  Göran

Bergstrand,  det  som  är problematiskt  är att  det  inte  får  drabba

fastighetsägaren  för  hårt  ekonomiskt,  ska  åtgärder  utföras  måste  det

vara  ekonomisk  försvarbart.  I detta  kan  det  bli  omständligt,  det

komrnunen  kan  göra  är att föra  en dialog  med  fastighetsägaren  och

marknadsföra  den  hiss  som  ska  finnas  på bageriets  baksida.

Säkerheten  kring  den  nya  rondellen  vid  Rönnemyr.

Referensgruppen  framför  synpunkter  angående  att  den  nya  rondellen

vid  Rönnemyr  har  kornrnit  nära  korttidsboendet.  Det  staket  som

avskiljer,  är för  lågt  och  vägen  kormner  för  nära.  Detta  har  medfört  att

ungdomarna  inte  kan  nyttja  grönområdet  och  grillplatsen  som  det  är

tänkt,  Kerstin  Björknert  besvarar  synpunkten  med  att  det  är Allbohus

som  äger  alla  fastighetslokaler,  och  att  kormnunen  kornmer  att  föra

med  sig  synpunkten  om  önskan  om  ett  högre  staketräcke.
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Övriga  ärenden

Representanterna  anmäler  inga  övriga  ärenden  på dagens

sarnmanträde.

Ordförande  frågar  om  det  fungerar  att referensgruppen  får  välja  sina

representanter  till  tillgäng1ighetsradet.  Representanterna  för

referensgruppen  menar  att det fungerar  bra  för  många  föreningar,  men

att andra  föremngar  inte  kommer,  och  meddelar  inte  att de uteblir.

Til1gänglighetsrådet  kommer  fram  till  att denna  fråga  framförallt  rör

referensgruppen,  och  att eventuella  frågor  får  lösas  inom  ramen  för

referensgruppen.

KTR  g 13

Information  om  den  blivande  nationalparken  Åsnen  samt

om  granskning  av  den  fördjupade  översiktsplanen  för

Alvesta  tätort.

Hagart  Valtersson  (C)  inforrnerar  ti1lgänglighetsrådet  om  att den

fördjupade  översiktsplanen  för  Alvesta  tätort  är ute  för  granskning

under  sornmaren.  Hagart  Valtersson  (C)  menar  att ti11gäng1ighetsrådet

bör  uppmärksamrna  detta  och  läsa  på översiktsplanen  ur  ett

til1gäng1ighetsperspektiv,  det är bra  om  dessa  synpunkter  kormner

med.

Hagart  Valtersson  (C)  inforrnerar  även  tillgäng1ighetsrådet  om  den

blivande  nationalparken  Åsnen.  Nationalparken  ska  fastställas  av

regeringen  under  september  2017,  med  invigning  under  våren  2018.

Den  25 maj  är det  en informationsdag  i trollberget,  där  länsstyrelsen

inforrnerar  om  nationalparken,  här  har  man  möjlighet  att ställa  frågor

om  hur  nationalparken  är uppbyggd  utifrån  ett

ti11gäng1ighetsperspektiv.

KTR  g 14

Sammanträdet  avslutas

Ordförande  frågar  ti11gäng1ighetsrådet  om de redan  nu  har  något

ärende  de vill  lyfta  på sarnrnanträdet  efter  sormnaren.  Vid  dagens

sarmnanträde  anmäler  inte  ti11gäng1ighetsrådet  några  ärenden  till  nästa

sarmnanträde.  Önskan  om  att lyfta  ett ärende  kan  amnälas  till

ordföranden  eller  till  sekreterare,  Sandra  Marcusson.

Ordförande  tackar  sedan  för  dagens  sarnmanträde  och  förklarar

sarmnanträdet  avslutat.
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