
Bilaga 1.  

Åmåls Kommunala Handikappråd 

 

Anteckningar förda vid Tillgänglighetspromenad i centrala Åmål  

Fredag 20 april 2018 kl. 10.00 – 12.00 

 

1. Vågmästargården, nylagd trottoar med cementplattor, lagd ”avrinning ” sticker upp 

några cm ovanför plattorna. Förslag till åtgärd: skall vara i fas med övriga plattor. 

 

2. Hamngatan Kyrkogatan nedfasning mot norr – för brant. Förslag till åtgärd: mindre 

brant. 

3. Nedfart till Fisketorget, för brant och knagglig då det är gatsten. Förslag till åtgärd, 

förslag: gör ett mindre brant ”spår” på gräsytan som kan asfalteras. 

4. Hamngatan norra sidan plattorna ”ger sig” och bildar mellanrum.  Förslag till åtgärd: 

rätta till innan något händer! 

5. Hamngatan – Rålinsgatan: brant nedfart ( känt, skall åtgärdas). 

 

6. Gamla Kyrkan / Kulturmagsinet: går man mot gamla kyrkan via allén från Rålinsgatan 

med t.ex rullstol, rullator kommer man direkt mot gräsyta – kullerstenar. Vore fint 

om den delen kunde åtgärdas på något sätt – alternativet är idag att gå tillbaka och 

gå runt för att komma från Hamngatan där det är plattsatt. Byggnaden är ju så 

fantastiskt renoverad så en förbättrad entré för alla är önskvärt. 

7. Scenen är ej tillgänglig för alla, skall komma i nästa etapp enligt kulturchefen. Skall 

kunna ordnas provisoriskt i nuläget. 

 

8. Enligt utsago är inte scenen vid Sagabiografen tillgänglig???? 

 

9. Harrys: tröskel vid entrén för hög. 

10. Verandorna vid Harrys: alldeles för brant lutning. 

 

11. Turistbyrån: entré, alltför hög och kantig tröskel. Åtgärd: rätta till! 

12. RH- toalett Marinan: handtag saknas på insidan av dörren vilket påpekats tidigare 

från Handikapprådet som fått svaret att det skall åtgärdas vid renovering. Nu är 

renovering gjord men handtag saknas fortfarande.  Hög Tröskel. 

13. Marinan, Entré: hög tröskel. Ramp önskvärt. 

 

14. Kyrkogatan – Torggatan södra sidan: brant nedfasning. 

 

15. Parkeringsplatser HK, ”nya” Folktandvården Västerlånggatan – Torggatan. Rådets 

förslag / önskemål är: en HK-plats på Torggatan, den första utanför Café / 



Internationell butik samt en HK-plats på Västerlånggatan utanför Länsförsäkringars 

fönster alternativt första ”snedparkeringen” utefter Torggatan. 

 

16. Parkeringsplats HK, önskas utanför Tingshuset på Västerlånggatan.  

 

17. Norra Långgatan: en av ”snedparkeringarna ” mitt emot Tingshuset får gärna vara 

HK-plats. 

 

18. Södra Långgatan: avfasningar bör förbättras vid HK- parkeringen utanför 

Försäkringskassan / Arbetsförmedlingen. 

 

19. Synoptik ( f.d. lokalerna) Kungsgatan. Hög kant mot Kungsgatan. Kommer man ut från 

butiken och går rakt fram mot Kungsgatan är det en ca 5 cm hög kant. Riktigt illa om 

man inte uppmärksammar eller känner till den. 

 

PS Jag hade möjlighet att vid onsdagens Kommunfullmäktige ta upp en diskussion 

med fastighetens ägare Thomas Lindström och han lovade att vid Synoptiks 

återinflyttning 1 september skall det vara åtgärdat. 

 

 

 

 

Anteckningarna förda av Barbro Gustafsson 


