PARGAS STAD

RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Tid: fredag 6.6.2019 kl.12.00 – 14.10
Plats: Skansen, stadshuset
Närvarande:

Andersson Christian
Alstrand Ulla
Henriksson Harold
Lagerroos Bo
Lindman-Korpi Regina
Lindroos Frej
Robertsson Annemaj
Knuts Åsa

ordförande
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
sekreterare

Frånvarande:

Henriksson Yvonne
Lindberg Ahti
Nyström Patricia
Stolzmann Marianna

medlem
medlem
medlem
viceordförande

§18

Öppnande av mötet.
Ordföranden öppnade mötet kl. 12.00.

§ 19

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

§ 20

Invalidförbundets nya organisationsarbetare Sanna Leppäjoki-Tiistola besöker rådet.
Rådet tog del av organisationsarbetarens information. Hon delade ut boken YK:n
yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja
( FN.s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess
fakultativa protokoll). Hon gick även igenom rådets rättigheter, uppgifter, kommunallagens
22 och 28 § samt samarbetet med staden (bilaga).

§ 21

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

§ 22 Tillgänglighetsärenden.
-Mindes: Harold Henriksson har inte ännu träffat ägaren Eva Johansson men hon har bl.a haft
som avsikt att öppna ett bed and breakfast och hyra ut rum i övre våningen. Nu står projektet
stilla då byggnadstillsynen kräver hiss. I nedre våningen kommer hon att öppna en restaurang
och via gårdens terrass kan personer med funktionsnedsättning komma in via köket till restaurangen. Terassen har tre trappsteg. I samband med trappstegen borde en liten fast ramp byggas
eller så kunde det helt göras om så att man skulle ha trappan och en ramp skilt.

-Pireus. Harold Henriksson har kontaktat ägaren och hon var inte intresserad av att bygga någon
ramp eftersom varuintaget sker på baksidan av huset. På framsidan av huset finns en terrass
vilken kommer att förstoras. Efter diskussion konstaterar rådet att rådet inte kräver rampbygge
på baksidan av huset.
- på föregående möte talade vi om fastigheten Bankhörnet men fastighetens rätta namn är
Bankgården. Fastighetsägaren är ett aktiebolag och som disponent fungerar Christel Sonntag
(Memera). Harold Henriksson har diskuterat med disponenten om de höga trösklarna vid
ingångarna till affärerna och hon har lovat återkomma. På detta möte konstaterade rådet
att alla ingångar har höga trösklar och att tre av affärerna har trall och tre har ramp.
Rådet konstaterade även att vid matrestaurangens ramp blir plattformen bakom dörren då
dörren öppnas.
- vid gamla KOP-fastigheten på Strandvägen 18 finns ingen ramp. Harold Henriksson har talat
med butiksinnehavaren och hon påstår att om ramp byggs så kan hon inte föra ut klädställningarna och dessutom skapar en ramp stora problem vid snöskottning. I detta hus är
Mikael Lindholm (Åbolands fastigheter ab) disponent.
- Äventyrsgolfen: Ordföranden kontaktar stadens tekniska disponent Jari Salminen och
diskuterar tillgänglighetsärenden som togs upp vid förra sommarens tillgänglighetssyn.
-Ålandsbanken. Ordföranden kontaktar även Ålandsbanken angående ingångens ramp.
- Nagu Apotek. Ordföranden kontaktar apotekaren och kontrollerar om ingången har byggts om.
-I juli kommer Christian, Harold och Bo att göra en liten tillgänglighetsrunda i centrum. Rådet
hoppas att de ovannämnda fastigheternas disponenter kan delta i rundan.
§ 23

Övriga ärende
-till rådets kännedom har antecknats att Pargas stad har beviljat Finlands svenska taltidningsförening rf 450 € i understöd och produktion av taltidningen.
-val av ledamöter till rådet för personer med funktionsnedtning för perioden 2019-2020 har
inletts.
-en medlem som fyller jämna år uppvaktades under mötet med en blomma från Pargas stad

§ 24

Nästa möte
Nästa möte hålls torsdag 12.9 kl. 12 i stadshuset.
Pargas 6.6.2019

_________________________

_________________________

Christian Andersson
ordförande

Åsa Knuts
sekreterare

