PARGAS STAD

RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Tid: torsdag 1.10.2020 kl.12.00 – 13.20
Plats: Bryggan, stadshuset
Närvarande:

Andersson Christian
Henriksson Harold
Lagerroos Bo
Landén Kristina
Lehtilä Elina
Lindman-Korpi Regina
Salminen Mauno
Stolzmann Marianna
Knuts Åsa

ordförande
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
viceordförande
sekreterare

Frånvarande:

Alstrand Ulla
Karrento Pirkko
Lindroos Frej

medlem
medlem
medlem

§ 50

Öppnande av mötet.
Ordföranden öppnade mötet kl. 12.00.

§ 51

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

§ 52

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

§ 53

Tillgänglighetsärenden.
Vid matrestaurangen i fastigheten Bankgården har den gamla rampen nyligen ersatts med en
ny. Den nya rampen är ca en meter lång och är rätt brant eftersom den går rakt ut från väggen
under dörren. Nivåskillnaden mellan rampen och dörrtröskeln är nu ca 10 cm. Rådet avvaktar
och ser om de ännu kommer att göra någon ändring med rampen annars kontaktar rådet
disponenten på nytt.
Den planerade träffen med tekniska disponenten Jari Salminen vid Centralparkens minigolf har
inte genomförts p.g.a corona-läget. Tekniska disponenten kommer att gå i pension och rådet tar
upp frågan med hans efterträdare nästa sommar.

§ 54

Genomgång av skrivelsen till bygg- och miljönämnden angående generalplanen för Pargas
centrum.
Rådet framförde följande :
-

Den inplanerade nya trafikrondellen, med tillhörande lätt trafikleder vid K-Supermarket
Reimari anser rådet vara oerhört viktig. Rådet hoppas att ändringarna i områdets
trafikarrangemang kan detaljplaneras och genomföras inom rimlig tid.

-

Den kommande enhetliga rutan för centrumfunktioner runt Strandvägen är också en
välkommen ändring, som på ett bättre sätt möjliggör planering av ett mer lättillgängligt och
centraliserat utbud av olika servicefunktioner.

Dessutom hoppas rådet på ett aktivt sätt kunna medverka i kommande detaljplanering av olika
områden och byggnationer för att åstadkomma en trivsam och lättillgänglig miljö för alla.

§ 55

Genomgång av skrivelsen till Pargas kyrkliga samfällighet angående ingången till kyrkan i
Pargas.
Rådet har på sina möten diskuterat problemet att som rörelsehindrad ta sig till och från kyrkan
då man blir tvungen att använda infarten vid kapellet. Rådet anser läget ojämlikt då alla inte kan
använda samma ingång till kyrkan.
Rådet rekommenderar varmt att ingången vid hjältegravarna byggs om så att även personer
med rörelsehinder kan använda sig av den. På så vis blir det samtidigt avsevärt lättare för alla att
likvärdigt ta sig t.ex från kyrkan till församlingshemmet.

§ 56

Övriga ärenden
Det gemensamma mötet med äldrerådet skjuts upp. Vi måste följa rådande coronarestriktioner
dvs i detta fall blir vi för många som samlas på ett och samma ställe.
Förberedelserna för SOTE i Egentliga Finland är i full gång.
Från Vane har det i februari kommit en påminnelse om att råden skall se till att personer med
funktionsnedsättning borde involveras i det kommunala beslutsfattandet. Ärendet tas upp på
nästa möte.
Ordföranden har fått ett brev från en dotter till en person som bor i en bostad i Furubo i Nagu.
Anledning till brevet är att rampen till lägenheten hade lovats byggas om då personen flyttade in
till lägenheten men ingenting har gjorts på över ett år trots påminnelser. P.g.a detta kan inte
personen som sitter i rullstol själv ta sig ut eller in i lägenheten. Rådets sekreterare skickade
brevet till socialarbetare Katja Koivu som lovade utreda situationen.
Vid ett tidigare möte kom medlemmen Regina Lindman-Korpi med idén att rådet en gång i året
skulle ge ett pris i form av ett diplom till någon som under året kommit till mötes med någon
handikappvänlig gärning i staden. Nu har rådet utsett årets företagare och kommer vid sitt nästa
möte att bjuda in företagaren. För att få publicitet för utnämningen inbjuds en redaktör från
ortens tidning. Viceordföranden beställer ett specialgjort diplom för den årliga utnämningen.

Två medlemmar som fyllt jämna år uppvaktades under mötet med blommor från Pargas stad.
§ 57

Följande möte
Följande möte planeras att hållas 3.12 kl. 12.00

Pargas 1.10.2020

________________________

_________________________

Christian Andersson
ordförande

Åsa Knuts
sekreterare

