PARGAS STAD
RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Tid: tisdag 28.2.2019 kl.12.00 – 13.46
Plats: Skansen, stadshuset
Närvarande:

Andersson Christian
Alstrand Ulla
Henriksson Harold
Henriksson Yvonne
Lagerroos Bo
Lindberg Ahti
Lindman-Korpi Regina
Lindroos Frej
Robertsson Annemaj
Stolzmann Marianna
Knuts Åsa

ordförande
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
viceordförande
sekreterare

Frånvarande:

Lindberg Ahti
Nyström Patricia

medlem
medlem

§ 1

Öppnande av mötet.
Ordföranden öppnade mötet kl. 12.00 samtidigt uppvaktades 2 medlemmar som fyllt/fyller
jämna år i början av året med en blomma från Pargas stad.

§ 2

Mötets laglighet och sammankallande.
Ordföranden konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 3

Justering av protokollet från senaste möte
Protokollet från senaste möte justerades.

§ 4

Verksamhetsberättelsen 2018.
Verksamhetsberättelsen för år 2018 godkändes.

§ 5

Kort resumé från mötet med föreningen Steg för Steg.
Rådets medlemmar tog del av informationen från mötet med föreningen Steg för Steg i vilket
Harold och Yvonne Henriksson deltog i. Mötet uppmärksammades även med en artikel i Pargas
Kungörelser 5.12.2018.

§ 6

Sammanfattningen av tillgänglighetsärenden.
Ordföranden har per meil kontaktat Ålandsbanken med önskemål angående rampingången.
Nagu Apotek har meddelat att ingången till apoteket kommer att byggas om i vår. I Reimari har
inget gjorts i WC:n. I Folkhälsanhuset har ingen ny lift ännu installerats. I Korpo i huset var

Amalias hem finns har inget gjorts åt den höga tröskeln. Efter några ändringar är
tillgänglighetslistan klar att skickas till tekniska chefen Ted Bergman samt byggnadsavdelningen.

§ 7

”Pargas Byahus” –planbeskrivning.
Rådet har fått meddelande om att planeringen av byahuset har inletts. Planbeskrivningen
diskuterades och ordföranden lovade skicka e-post till berörda om de punkter rådet lyfter
fram:
- bullerproblem från Skärgårdsvägen borde tas i beaktande då bostäderna är planerade mot
Skärgårdsvägen
- handikappvänligheten både inne i huset och ute på gården
- bassängavdelningen: rådet önskar att man undviker de misstag som Folkhälsanhuset har dvs
tillräckligt med skåp i omklädningsrummet samt en bra inva-lift vid bassängen.
Rådet önskar dessutom aktivt få ta del i den fortsatta planeringen av projektet.

§8

Övriga ärenden.
-diabetesföreningen har kontaktat rådet om problem vid utgivningen av hjälpmedel utanför
arbetstiden. För tillfället kan man på hälsovårdscentralen endast hämta hjälpmedel mellan kl. 816. För de personer som t.ex jobbar på annan ort har detta medfört stora problem. Diabetesföreningen uppmanas ge en skriftlig förklaring av problemet till rådet. Rådet fortsätter behandla
saken på nästa möte och skriver en skrivelse till social- och hälsovårdsnämnden.
-rådet beslöt bjuda in till följande möten Invalidförbundets nya organisationsarbetare Sanna
Leppäjoki-Tiistola och Pargas kyrkliga samfällighets nya fastighetsskötare Jim Karlsson.

§9

Följande möte.
Följande möte planeras att hållas torsdag 25.4 om det passar inbjudna gästen, annars byter vi
mötesdag.

Pargas 28.2.2019

_________________________

_________________________

Christian Andersson
ordförande

Åsa Knuts
sekreterare

