PARGAS STAD

RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Tid: torsdag 5.12.2019 kl.12.00 – 14.00
Plats: Skansen, stadshuset
Närvarande:

Andersson Christian
Alstrand Ulla
Henriksson Harold
Karrento Pirkko
Lagerroos Bo
Landén Kristina
Lehtilä Elina
Lindman-Korpi Regina
Lindroos Frej
Stolzmann Marianna
Knuts Åsa

ordförande
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
viceordförande
sekreterare

Frånvarande:

Salminen Mauno

medlem

§ 32

Öppnande av mötet.
Ordföranden öppnade mötet kl. 12.00.

§ 33

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

§ 34

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

§ 35

Stadens tekniska disponent Jari Salminen –aktuell information.
Stadens tekniska disponent Jari Salminen presenterade sig och berättade om fastighetsavdelningen. Det mest aktuella projektet på fastighetssidan är för tillfället planeringen av det
nya skolcentret i Pargas. Disponenten berättade också att staden har satsat mycket på
luftkvaliteten i skolor och på daghem. I varje skol- eller daghemsfastighet finns nu en apparat
som automatiskt mäter luftkvaliteten. Fastighetsavdelningen kommer även att ta i bruk ett
fastighetskontrollprogram till vilket man direkt kan skicka respons om man t.ex märker att något
behöver repareras. Disponenten samarbetar också med socialarbetare Katja Koivu som jobbar
med olika slag av service för personer med funktionsnedsättning.
Rådets ordförande påminde om att rådet gärna ger utlåtanden vid reparationer eller nybyggen.
Beslöts även att några medlemmar från rådet gör en träff med disponenten vid Centralparkens
minigolf på våren och går igenom ”fel” som ännu borde ändras för en bättre tillgänglighet.

§ 36.

Tillgänglighetsärenden
Nagu Apotek. Ingången till apoteket har inte ännu byggts om. En ny apotekare börjar arbeta
vid nyår och rådet kommer att fortsätta diskutera ärendet med den nya apotekaren.
Matmalmen: Medlemmen Harold Henriksson har diskuterat med ägaren Eva Johansson och hon
meddelade att hon kommer i vår att göra skenor eller en ramp vid den ena ingången. Rådet
hjälper gärna Eva med planeringen.
Kajutan: Rådet kunde konstatera att ägarna har byggt en ny invalidtoalett. Om någon av rådets
medlemmar besöker restaurangen skall hen ge beröm åt ägarna för denna snabba ombyggnad.

§ 37

Publicering av protokoll på stadens hemsida.
Staden har förnyat sina hemsidor och rådet beslöt att mötesprotokollen i fortsättningen också
publiceras på de nya hemsidorna.

§ 38

Mikael Heinrich från Pargas Kungörelser gör en intervju till tidningen.
Redaktör Mikael Heinrich intervjuade rådet för en artikel i tidningen.

§ 39

Övriga ärenden
Medlemmen Regina Lindman-Korpi kom med idén att rådet en gång i året skulle ge ett pris i
form av ett diplom till någon som under året speciellt kommit till mötes med någon
handikappvänlig gärning i staden. Samtidigt vid överlåtelsen av priset skulle man kontakta en
redaktör för publicitet i ortens tidning. Ordföranden lovade undersöka om det någonstans skulle
finnas färdiga diplombottnar.
Medlemmarna Harold Henriksson och Bo Lagerroos deltog i samarbetsträffen för föreningar
14.11.2019 där projektet JärjestöSotehanke 113 presenterades. Sekreteraren skickar per mail
presentationen av projektet till rådets medlemmar.
En medlem som fyller jämna år uppvaktades under mötet med en blomma från Pargas stad.
Vammaisneuvostojen koulutuspäivät hålls i Helsingfors 18-19.3.

§ 40

Följande möte
Följande möte hålls torsdag 6.2.2020 kl. 12.00 i stadshuset.

Pargas 5.12.2019

_________________________

_________________________

Christian Andersson
ordförande

Åsa Knuts
sekreterare

