Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Vår ref: LIER 2011/9423

Deres ref:

Dato: 01.12.2014

Innkalling til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 8.
desember 2014
Dere innkalles med dette til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede mandag 8.
desember 2014 kl. 11.00 på møterom i 3. etasje, Rådhuset.
Vi avslutter med lunsj på Verdal Hotell kl. 12.30.
Sakliste:
1. Godkjenning av møtereferat fra møte 10. november 2014.
2. Videre samarbeid brukerråd i Verdal.
3. Møteplan 2015
Forslag:
Arbeidsutvalget
Tirsdag 10. februar
Tirsdag 14. april
Tirsdag 2. juni
Tirsdag 24. november
Møtestart kl. 13.00

Rådet
Tirsdag 24. februar
Tirsdag 28. april
Tirsdag 16. juni
Fredag 13. november
Tirsdag 8. desember
Møtestart kl. 13.00

4. Budsjett 2014 – evt. fordeling av gjenstående midle.
5. Arbeidsplan 2015 – videreføre fra 2014 – i tillegg må medlemmene komme med forslag
på saker de ønsker å jobbe med/evt. utrede (eks. her «Serveringssted for alle?)
6. Rapport fra arbeidsgruppe: «Serveringssted for alle?» Gjennomgang ved Ingvild
Gregersen Myhre.

Vel møtt!
Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær

Postadresse:
Johannes Bruns gt. 2
7650 Verdal
Tlf. 74048200

Saksbehandler:
Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
Tlf. 74048250

Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587418
E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Web: http://www.verdal.kommune.no
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TIL RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE I
VERDAL KOMMUNE.

Verdal Nov. 2014

OPPSUMMERING ETTER BEFARINGSRUNDE
SERVERINGSSTEDER.
Høsten 2013 vedtok RLF å nedsette en gruppe som skulle kartlegge
serveringsstedene i Verdal.
Gruppen har bestått av: Anita Prestmo, Lars Morten Lerseen, Odd
Steinkjer, Dagfinn Øverkil og Ingvild Gregersen Myhre.
Vi hadde et forberedende møte den 19.11,13 der vi satte opp mål,
fant skjema vi kunne gå etter og hvordan vi skulle jobbe.
Ingvild Gregersen Myhre har vært gruppas sekretær. Sendt ut brev
med informasjon og ønske om å få komme på besøk til
serveringsstedet. Skrevet rapportene og sendt ut rapportene til
serveringsstedene.
Det er besøk 17 ulike plasser. Alle sammen har vært aktive med
innspill på de plassene vi har vært. Litt ujevnt hvor mange som har
vært med, men Lars Morten og Ingvild har deltatt på alle plassene.
Innehavere eller drivere av serveringsstedet har vært med oss når
vi har tatt rundene. Da har de fått muntlige kommentarer om hva
som er bra og mindre bra.
GENERELL KOMMENTARER.
Vi har på vår runde funnet mye bra i Verdal, men det er klart at det
er ingen steder som er helt 100% optimale for alle.
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Vi har konsentrert oss om de store trekkene og ikke gått helt ned på
individnivå eller tatt for oss mat allergi. Da hadde vi ikke blitt ferdige
fordi det blir for stort.
Den plassen vi hadde minst å utsette på har i dag gjort om på mye
av det vi kommenterte.
Mange av plassene er i gamle hus som det ikke er så enkelt å gjøre
så mye med. Ikke alle har tenkt på de detaljene vi kommer med i det
hele tatt. Noe vi ikke er overrasket over.
Det er 1 plass det er helt umulig å komme til som rullestolbruker.
Denne ligger i underetasjen. Det er ikke adkomst med heis dit.
Ut over det er alle lokalene tilgjengelig med rullestol.

Uteområder, parkering og inngangsparti.
Mange steder er det små justeringer som skal til. Dette er ikke noe
som koster vesentlig mye. Flere plasser har de ikke HC parkering,
men det er jevnt over bra med parkeringsplasser.
Der det er trapper i inngangsparti, er det påpekt at disse må
markers. Utendørs ramper er stort sett ok, men de er mange ganger
for trange for store rullestoler.
Inngangsdører er stort sett ok.

Serveringslokalet.
Mange har store lokaler, andre har små lokaler som det er litt trange
forhold i. Noen plasser kan det være litt trangt mellom bordene,
men kommer det rullestolbrukere eller barnevogner er de
behjelpelig med å rydde unna.
Vi ser ofte at disk eller skranke kan være høy. Dette har blitt
kommentert overfor eierne. Her er det da blitt satt fokus på
betalingsterminaler og stort sett alle har flyttbare terminaler.
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Der disk er lav er det stort sett ok.
Meny kart er det stort sett et problem å få i lesbar skrift. Det er stort
sett små skrift på urolig bakgrunn. Der de kan vise til god lesbarhet
har vi gitt dem ros for dette.
Tavler over disk er som regel i små skrift, Urolig bakgrunn og glass
slik at det blir reflekser fra lys.
Ved en plass var det skrevet i store typer på ren bakgrunn. Dette fik
de mye ros for.
Lysforhold er et stadig tilbakevendende diskusjonstema. Mange av
plassene har litt for dårlig lys. Det skal være dempet belysning for
trivsel, men for den som er synshemmet byr det på store problemer
mange ganger. De fleste plassene kan de skru opp belysningene en
del.
Solskjerming for demping av lys utenfra var ofte et av temaene som
gikk igjen.
Uteserveringen. Her er det noen kanter og trapper som kan være ei
utfordring, Den som sitter i rullestol må kjøre rundt bygget for å
komme til uteserveringen og lignende.
Det er snakka mye om bærende stolper og markering av disse.
Likeså glassdører, osv som må markeres med glassmarkører.
Lydnivå er vanskelig å teste ut da det stort sett var lite folk da vi var
på stedene. Vi hadde heller ikke med oss noen som er
hørselshemmet. Men vi snakka en del om dette da vi var på
plassen.

Toalettforhold
Der de har HC toaletter er disse stort sett ok, men det er enkelte
plasser de brukes til å oppbevare ting på. Dette gjør at det ikke blir
stor nok plass for å snu med rullestolen.
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De fleste plasser manglet det håndtak på innsiden av dør for å ta
med seg døren inntil. Dette er påpekt.
Noen plasser må du en etasje ned for å komme på toalettet, der er
det heis, men adkomst til heis eller trapp kan være litt utfordrende.
Dette er bemerka i rapportene.

Rømningsveier
Disse er stort sett skiltet, men mange av plassene kommer du ikke
fram fordi det er brukt som lagerplass. Dette er ikke noe vi har tatt
med i vår rapport, men vi har lagt merke til det på vår runde.

Avslutning.
Gruppen anser seg ferdig med oppdraget vi har fått. Vi har fått sett
mye, truffet innehaverne av serveringsstedene og fått gitt veldig
mye informasjon om tilrettelegging.
De fleste sier de ikke vet så mye om tilrettelegging og vet ikke hva
som kreves og hvordan det skal gjøres.
Vi har ikke pålagt dem noen ting, men kommet med forslag til dem
når de evt. skal gjøre noe omgjøringer eller restaureringer.
Mange av dem vi har truffet, har vært positive til våre kommentarer
og takket for tipsene vi har gitt. Mens andre har vært noe lunken til
det vi har kommet med.
Vi takker for oppdraget og overleverer rapporten til Rådet for
funksjonshemmede i Verdal kommune.
Med hilsen
Lars Morten Lersveen. Anita Prestmo, Odd Steinkjer,
Dagfinn Øverkil og Ingvild Gregersen Myhre.

