Samlet notat med handicaprådets bemærkninger til ture om
tilgængelighed

Handicaprådets tur om tilgængelighed 22. juni 2016
Årets tur drejede sig hovedsageligt om at få en præsentation af de velfærdsteknologier, der relaterer sig til
det aktuelle fokusområde.
Herudover besøgte Handicaprådet Mosede Fort, Karlslunde Stationsplads og svømmehallen på
Langagergård for at kigge på tilgængelighed og der var følgende bemærkninger:

Mosede Fort




Mosede Fort er gennemgået af ”Godadgang.dk” som har bemærket niveauforskelle mellem
rummene.
Handicaprådet bakker op om at bemærkningen og anbefaler ramper/mobile ramper hvor det kan
lade sig gøre, uden det går ud over udstillingen og færden i rummene
Dørtrin mellem rummene fjernes, hvor det kan lade sig gøre.

Karlslunde Stationsplads


Ledelinjer brydes af riste og det anbefales at de separeres fra hinanden.

Svømmehal på Langagergård


Omklædningspladsen med skabe og bænke foran er trange og det anbefales, at der opsættes større
bænke med mere plads til sidde og omklæde sig.

Handicaprådets tur om tilgængelighed 25. juni 2015
Handicaprådet besøgte Bugtskolen, STU, Akuttilbud, Hundige Stand Familiecamping, Hundige Havn Mågen,
Greve Tandklinik og Karlslundehallen.
På turen var der følgende bemærkninger omkring tilgængelighed for borgere med handicap:

Hundige Stand Familiecamping


Der er generelt ikke tilgængelige forhold til køkken, bad og toiletbygninger

Greve Tandklinik



På handicaptoilettet sidder toilet og håndvask ikke tæt nok på hinanden
Papirholder til håndservietter vil sidde bedre til højre for vask.

Karlslundehallen






I hal 1 længere rampe med gummi ned til banen
Håndtørrer på handicaptoilet sidder for højt
Ikke adgang til mødelokaler til 1 2 3 sal og bordtennis
Adgangsdør ved hovedindgange er for tung
Der er for få handicapparkeringspladser

Handicaprådets tur om tilgængelighed 25. juni 2014
Handicaprådet besøgte Jobcentret, Borgerservice Jobcentrets Aktive tilbud, Greve Produktionsskole,
Aktiestykket, Mosede Fort og Greve idrætscenter.

På turen var der følgende bemærkninger omkring tilgængelighed for borgere med handicap:
Borgerservice


Tidligere var der et hæve/sænke bord hvor kørestolsbrugere (som ikke kan komme ind i sneglen)
kunne bruge til selvbetjening. Det undersøges hvor bordet er flyttet hen og hvordan løsningen så er
tænkt.

Jobcentrets Aktive Tilbud (JAT) i Håndværkerbyen
Lokalerne er svært fremkommelige for kørestolsbrugere, men JAT etablerer og tilpasser løbende løsninger
efter brugernes behov. Herudover blev det oplyst at JAT (Håndværkerbyen) flytter til Tejstgården i
børnehavens lokale.

Greve Produktionsskole
Bygningerne er gamle og der forsøges at lave en balance mellem at beholde det charmerende og samtidig
at gøre stedet tilgængelig for borgere med handicap. Når Produktionsskolen modtager elever der har et
handicap, etablerer Produktionsskolen individuelle tilpassede løsninger.
For kørestolsbrugere:









er det ikke muligt at benytte hovedindgangen og komme videre til de øvrige lokaler. I stedet
benyttes indgang via gården eller via den nye havestue.
Det er ikke muligt at benytte den gamle spisesal i stedet benyttes den nye spisesal
Det er ikke muligt at overnatte, da der er trapper til værelserne og badeværelserne er for små
Handicaptoilettet ved den nye spisesal mangler armstøtte, papirholder til hænder skal længere
ned, sæbedispenser skal flyttes ud til siden
Ved musiklokalet manglede handicaptoilettet håndtag, vasken, sæbe og papirholder til hænder skal
længere ned
Der var en niveauforskel til musiklokalet som kan udjævnes med en skinne
Generelt var der flere steder hvor niveauforskelle kunne løses med ramper og knækramper

Aktiestykket
 Låsen til handicaptoilettet var svær at låse/åbne
 Kørevej fra handicapparkering ned til stranden er udført af sveller. Sveller bør efterses pga. diverse
ujævnheder og huller.
 Der mangler en hvilebænk fra parkeringsplads til stranden.

Mosede Fortet
 Toilettet trænger generelt til en renovering
 På handicaptoilettet er sæbedispenser og papirholder for højt og der var tvivl om hvorvidt
toiletpapiret hang for lang fra toilettet.
 Handicaptoilettet er for lavt og håndvasken hænger for lavt.
 Spejlet over håndvasken skal sænkes.
 Der bør etableres handicapparkeringsplads ved handicaptoilettet
 Der mangler hånd- og fodliste på den sidste del af rampen på stranden.
 Der mangler bænke på stranden.

Greve Idrætscenter
 Der mangler automatisk døråbner til hallerne
 Der bør etableres en platform til kørestolsbrugere ved dommerbordet, således at kørestolsbrugere
kan se hele håndboldbanen

Oplevelses tur om tilgængelighed 27. juni 2013
Handicaprådet besøgte DH´s handicaphus, Greve Museum, Skelbakken, Elsehus, Moeskærskolen samt
Kirkemosegård
På turen var der følgende bemærkninger omkring tilgængelighed for borgere med handicap:

DH huset
Der var flere gode eksempler på tilgængelighed som bør noteres til fremtidigt byggeri i Greve Kommune
eksempelvis: Håndtag på døre hvor et lille tryk på håndtaget var nok til at åbne døren, elevatoren kunne
betjenes ved gulvet ved hjælp af kørestolen, håndlister rundt i huset var markeret med stifter og ledelinjer i
gulvet
Greve Museum




I stedet for 2 smalle ramper der ligger løst, kan det anbefales en bred stabil rampe ind til
hovedhuset
Der er 2 ramper indenfor i hovedhuset som er udformet således at man støder på en kant.
Ramperne bør føres helt op til niveau
Der er en grussti rundt om dele af gården. Det anbefales at grusstien videreføres rundt således at
man kan komme rundt om gården og se ude udstillingen

Skelbakken og Elsehus/Center for Teknik & Miljø


Center for Teknik & Miljø opfordres til at vedligeholde stien ved Aktiestykket, således at det blandt
andet giver adgang til stranden for Skelbakkens og Elsehus´ beboere.

Kirkemosegård


Det er positivt at der skal bygges en rampe, der adgang for kørestolsbrugere til fælleslokalerne

Oplevelses tur om tilgængelighed 30. maj 2012 – observationer
Handicaprådet besøgte Borgerservice på Greve Rådhus, Greve Svømmehal, Tjørnelyskolens svømmehal,
Mosede Havn og Hundige Havn.
På turen var der følgende bemærkninger omkring tilgængelighed for borgere med handicap:

Greve Rådhus/Borgerservice - selvbetjening


Ved ankomstregistrering på den digitale skærm mangler der en besked om at man skal tage sit
nummer











Der er en snublekant ind til selvbetjeningsområdet, som er til gene for synshandicappede
Det kan være et problem at komme ind i den store snegl, hvis kørestolen har fodstøtter på. Det
betyder at man ikke kan komme langt nok frem til pcén. Sneglen kan ligeledes ikke rumme en el
crosser eller en stor el-kørestole. Handicaprådet er dog opmærksom på at sneglen ikke var tiltænkt
el crossere, idet disse borgere, i kriterierne for tildeling af el crosser, skal kunne flytte sig til en stol.
Det anbefales at der etableres et hæve/sænkebord som kan betjenes både med højre og venstre
arm. Skærmen skal have et Privacy skærmfilter, der gør at det kun er den borger der sidder lige
foran skærmen, der kan se indholdet. Bordet skal placeres så borgeren kan køre lige ind og
skærmen skal kunne køres frem og tilbage på en arm.
Pasbillede automaten kan ikke sænkes tilstrækkeligt så borgere i kørestol kan få taget et billede.
Det anbefales at der kommer en stol der kan flyttes med hjul og hæve/sænke funktion (Vela stol)
Der opfordres til, at der er stor opmærksomhed på de borgere der stiller sig i området og har behov
for at de ansattes hjælp.
Belysningen er generelt for dårlig (dette er bestilt)
Handicaprådet ønsker fremover at blive inddraget i sådanne bygnings. og indretningsprocesser

Greve Svømmehal









Handicaprådet bemærker at Greve Svømmehal har gjort mange gode tiltag ift. handicappedes
muligheder i svømmehallen, herunder etablering af lift til bassinet
Relief nr. på skabe og nøgler skal være forhøjet (og ikke nedsænket)
I handicapomklædningsrummet bør der være et forhæng foran døren, hvis der skulle komme
borgere ind fra svømmehallen
Der bør etableres et handicaptoilet inde i omklædningsrummet
Kaldesnoren skal gå ned til gulvet i omklædningsrummet
Kanten ind til baderummet er for høj for kørestolsbrugere
Der mangler skifteplads
I stedet for at få udleveret nøgle til elevator og omklædningsrum ville det være hensigtsmæssigt, at
der indbygges en kode i sygesikringsbeviset

Tjørnelyskolens svømmehal


Der mangler skifteplads til børn

Mosede Havn





Mosede Havn er en privat havn og det er begrænset hvad der er af midler for at gøre havnen mere
handicapegnede
Handicaprådet er positive over at høre, at når den store bådebro skal renoveres, kommer
plankerne til at ligge på tværs af færdselsretningen, således at kørestolsbrugere osv. ikke sidder
fast i revnerne
Der mangler hjulværn på broerne





Der bør kunne udleveres nøgle til bommen, således at borgere med handicap kan køre helt ned til
havnen
Handicaptoilettet på havnen er for lavt og der mangler en selvåbner knap til toiletdøren
På skråningen ind til handicaptoilettet, anbefales det, at der er et vandret platou på 1½ meter foran
døren, for at undgå at kørestolen glider tilbage

Hundige Havn


Hundige Havn v. KBS (Køge Bugt Sejlklub) har indrettet klublokale, toilet, baderum, og redskabsrum
som er handicapegnet. Der er lifte således at borgere med handicap kan komme ud og sejle. Ud
over de unge fra Klub Havana der kommer og sejler, er der ikke mange medlemmer med handicap.
KBS ønsker gerne flere medlemmer og spørger om Handicaprådet og Greve Kommune kan være
med til at udbrede kendskabet til klubben

Øvrige bemærkninger til turen:


Hvad er status på den rampe der skal opføres på Mosede Fortet, for at skabe en adgang til stranden
(Kim Andreassen følger op på dette)

Oplevelsestur om tilgængelighed 9. sept. 2010 – observationer
Handicaprådet besøgte Greve Rådhus herunder Center for Sundhed & Pleje, forhallen, mødelokalerne,
Rådhuspladsen, P-plads v. Greve Gymnasium, Hundige Station, Greve Bibliotek, Waves og Portalen.
På turen var der følgende bemærkninger omkring tilgængelighed for borgere med handicap:

Greve Rådhus







De grønne mellemgangsdøre er tunge og kørestolsbrugere kan ikke selv åbne dem (der anbefales
automatiske døråbnere – se DS 30.28 om max brug 2 kg. tryk)
I elevatoren ønskes at stemmen, udover at oplyse etage, også oplyser hvad man kan finde på
etagen, således at synshandicappede kan orientere sig
Møderummene bør udstyres med taktile skilte af hensyn til synshandicappede
Toiletterne i forhal og ved mødelokaler bør ligeledes være udstyret med taktile skilte
Der bør være ledelinjer fra den automatiske indgangsdør frem til informationen
På handicaptoilettet er der for lidt plads når en kørestolsbruger skal flytte sig, skylleknappen er
svær at nå, spejl og håndklædeautomat hænger for højt og belysningen er for svag. Der anbefales
automatisk tænd og sluk lys.

Rådhuspladsen




Trappens gelænder fra parkeringspladsen ved Greve Gymnasium til Rådhuspladsen er ikke
gribevenligt. Det bør være rundt og følge hele trappeforløbet
Lamperne på rådhuspladsen bør være højere end dem der er der i dag på ca. 1 meter, idet
svagtseende går efter lyset og man let overser de lamper der står der
Rådhuspladsen bør udstyres med ledelinjer der fører til den automatiske dør ind på Greve Rådhus

Hundige Station


Ved p-afsætningspladsen ved Hundige Station er der høj kantsten og således ingen mulighed for
kørestolsbrugere at komme ind på stationen (DSB)

Gangbro mellem Hundige Station og Waves/Portal/Bibliotek





Der mangler tydelige adskillelse af kørende og gående trafik
Der mangler ledelinjer til Portalen og Bibliotek
Foran Portalen bør rækværk føres til rampen slutter og trinet mod Portalen bør fjernes
Mellem Portalen og Bibliotekets indgang står der standere forskudt. Dette er til ulempe for
synshandicappede

Greve Bibliotek





Der mangler ledelinjer fra indgangspartiet frem til betjeningsskranken
Standeren ved elevatoren er for høj ved kørestolsbrug i forhold til at betjene elevatorknappen
I elevatoren bør knapperne sidde længere nede og være forhøjet og skråtstillet således man kan
mærke dem
Kørestolsbrugere kan ikke nå touch skærm ved udlåning af bøger. Skærmen bør kunne rykkes
tættere på. Fingertouch er generelt dårligt hvis man er svagtseende eller har dårlig førlighed i
fingrerne. Her er det en fordel med trykknapper

Waves






Rampen mellem Biblioteket og Waves er med meget stort fald
Der er etableret meget bredde trapper som er uhensigtsmæssige for synshandicappede
Døren ind til Waves er lukket, så man skal bruge runddel-indgangen om er farlig for
synshandicappede
På oversigtstavlen over centret mangler der information om hvor elevatorerne er
I underetagen ude ved parkeringsarealet er skråningen ind til elevatoren for stejl. Det anbefales at
1½ meter foran en elevatorindgang er vandret så man ikke glider tilbage med kørestolen




På venstre side af centret (næsen vender mod Hundige Station) mangler der ledelinjer på stien (fra
udgang B)
På samme side mangler der afmærkning ned til kældertrapperne

Portalen


Det ville være hensigtsmæssigt med en udendørs elevator fra parkeringspladsen og op til
indgangspartiet til Portalen

