
Tillgänglighetspromenad 2019-04-11 

 
1. HK-parkering + avfasning, Torggatan 

2. Måla HK-parkering, Västra Långgatan 

3. HK-parkering, Norra Långgatan 

4. Jämna ut grop, Norra Långgatan  

5. Måla HK-parkering, Norra Långgatan  

6. Måla HK-parkering, Netto baksidaparkering 

7. Fixa till, Hamngatan/Rålinsgatan 

8. Avfasning, Hamngatan 

9. Avfasning, Ida Bäckmans gata 

10. Avfasning, Torggatan/Kyrkogatan 

11. Avfasning, Lunnegatan/Kyrkogatan 

12. Avfasning, Kyrkogatan/Norrtullsgatan 

 

Örnäs badplats 2019-04-16 

HR-toalett Marina 2019-04-17 

Samtal med Ida Rådman 2019-04-30 

 

Promenadslinga 2019-04-02 
 

  

Skurit ur asfalten, väntar på ny beläggning 
Skurit ur asfalten, väntar på ny beläggning 

Utförs ej med anledning av närheten till andra HKP

Gatuenheten har anlagt plattsatt gångväg

Utförs våren 2020

rev 2019-12-12 /Philip Hagström

Målning utförd. Nytt vägmärke 2020

Beslutas i ToF nämnd 17/12



1. Göra: HK-parkering + avfasning 
HK-parkering utanför Länsförsäkringar Torggatan  

 

 

 
 

  



2. Måla HK-parkering – Västra långgatan 
 

 
 

  



3. Göra: HK-Parkering Norra långgatan   
 

 

 
 

  

Beslutas i ToF nämnd 17/12



4. Jämna ut grop, Norra långgatan 10-14  
 

 
 

 

 

 

 



5. Måla HK-parkering Norra Långgatan 9  
 

 
 

  

Utförs våren 2020



6. Måla HK-parkering/Nettoparkering baksida.  

(Ev. tvätta eller byta Hk-parkeringsskylt) 
 

  
 

  

Målning utförd. Nytt vägmärke 2020



7. Fixa till – Hamngatan/Rålinsgatan 

 

 
 

  



8. Avfasning – Hamngata 
 

 
 

 

 

9. Avfasning – Ida Bäckmans gata 

 
 



10.  Avfasning – Torggatan/Kyrkogatan  
 

 
 

 

11. Avfasning – Lunnegatan/Kyrkogatan 

 

 

Skurit ur asfalten, väntar på ny beläggning



12. Avfasning Kyrkogatan/Norrtullsgatan  
 

 
  

Skurit ur asfalten, väntar på ny beläggning



Örnäs badplats 2019-04-16 
Närvarande: Patrik Källgren + fru, Inge Larsson, Park- och fritidsenheten, rådets sekreterare 

 

HK-omklädningsrum = Går på badplatskontot.  

Fjäder till dörren 

Badrumshandtag (lättare får tag i dörr) 

Krok och lås till dörr 

Ny bänk (uppfräschning)  

 

Inge uppger att det finns en motion gällande mer tillgänglighetsanpassad badplats på Örnäs. 

(se motion). Ramp behöver uppdateras vid Örnäs, ramp kommer eventuellt läggas i budget 

inför 2020. Uppskattad kostnad 135 000 kr.  

 

Patrik berättar om att det finns flyttbara mattor som byggs i sektioner, behöver inte asfalteras 

och bär i sand.  

 

Patrik informerar att det finns anpassade strandrullstolar/badrullstolar.  

Kostar cirka 50 000-60 000 kr. Kan vara bra för kommunen, reklam för turismen.  

 

Asfaltera ”uppe” i mitten, bredd 150 cm.  

 

Övrigt 

HK-toalett Marinan.  

Badrumshandtag saknas, kostar runt 100 kr.  

Ansvarsområde: Åkab.  

 

Övrigt 

Patrik visade upp tillgänglighetsanpassade stugor på Örnäs. Problemet var bristande 

tillgänglighet.  

 

En stuga saknar räcke, hålla sig i samt ramperna. Glipa och att det inte är bra material att ta 

sig fram till stugorna på. Tagit kort.  

 

Medborgarförslag:  

https://www.amal.se/media/467498/protokoll-kf-2018-09-26.pdf 

https://amal.fullmaktige.se/20180926/_files/rende-10-692535091.pdf 

 

 

  

Gatuenheten har anlagt plattsatt gångväg

https://www.amal.se/media/467498/protokoll-kf-2018-09-26.pdf
https://amal.fullmaktige.se/20180926/_files/rende-10-692535091.pdf


HK-toalett Marinan 2019-04-17 
Har ringt till turistbyrån och frågade vem som ansvarade för HK-toaletter. Hon gav förslag på 

Eddie på Åkab, telefonnummer 0532-777111.  

 

Hon framförde synpunkten att det var hasp-lås. Inte bra.  

 

I samtal med Eddie framfördes;  

- Badrumshandtag på insidan av dörren.  

- Hasp-låset  

- Hög tröskel 

 

Renoverings om gjordes var på ytskiktet och inte tröskel.  

Han informerade att det hade inkommit synpunkter från Turistbyrån, och att han skulle ta med 

sig synpunkterna. Att ett handtag inte skulle vara så svårt att sätta dit.  

 

Samtal med Ida Rådman + Pia, Verksamhetsutvecklare 2019-04-30 
Gällande program för tillgänglighet så ska jag avvakta med den. Eventuellt arbeta med den i 

höst när Anna kommer tillbaka. Pia hade inte tid för än i höst att hjälpa till, har fullt upp.  

 

Eventuellt kanske ett sådant program/policy inte kommer att skapas då 

tillgänglighet/funktionshinderspolitiska frågor går att väva in i befintliga program eller 

folkhälsomålen som kommunen ska arbeta med.  

 

 

Promenadslinga 2019-04-02 
Janne Eriksson ringer och informerar om ”Hälsans stig” på HKR. Han uppger att de var 

överens och att HKR var positiva till rundan, det enda var om promenadslingen skulle gå 

under konceptet ”Hälsans stig”.  

 

Det är två promenadslingor;  

- Stadsrundan 1,8 km  

- runt Kungsberget 3,6 km 

 

Janne ville komma i kontakt med kvinnan från hjärt- och lugnföreningen, gav telefonnumret. 

Han berättar att det är vissa kriterium för att få heta Hälsans stig, med klistermärken och att 

följa deras profil. Belysningsstolpar, stenmjöl och asfalt ses över.  

 

Janne har pratat med Ulrika Abrahamsson gällande framtagning av kartor.  

 

Gav Janne förslaget att boka in en promenadrunda med medlemmarna i HKR, där de kan gå 

rundan tillsammans. En uppskattad gest där han får feedback direkt.   

Avfasning Hamngatan/Kulturmagasinet
Skurit ur asfalten, väntar på ny beläggning




