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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Tid:

Tisdagen den 13 november kl.16.00

Plats:

Konferensrum Högantorp, kommunhuset Salems centrum

Närvarande:

Ordinarie:
Ulla Wickstein (M)
Ankie Bosander (C)
Birgitta Rönnblad (S)
Yvonne Jangebrink, Hörselskadades förening i Botkyrka Salem
Margaretha Häll Assarsson, SRF Botkyrka Salem
Maria Sverker, Neuroförbundet
Övriga:
Eva Christersson, verksamhetschef myndighetsenheten
Marina Furukvist, sekreterare, Socialförvaltningen
Anmält förhinder:
Bo-Jonny Stockhaus, Hjärt- och lungsjukas förening Botkyrka Salem
Caismari Nord, FUB Botkyrka-Salem
Thory Mollberg, verksamhetschef verksamhetsområde funktionsnedsättning
Annika Holmertz, fritidskonsulent, Kultur- och fritidsförvaltningen
Emmatora Alfin, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
1 Minnesanteckningar från KRF:s föregående möte 2018-09-18
Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.
Finns det hörselslinga i Villa Skönvik?
Ja, det finns en hörselslinga som ska beställas i samband med bokning av
lokalen. Den ska laddas. Det finns en trådlös mikrofon men inga högtalare. Ulla
kontaktar Linnea Edström för att se till att hjälpmedlen i kommunen fungerar.
2. Information från kommunens representanter
Inget togs upp.
3. Projekt Garnudden - hur gick det?
Det var invigning den 27 oktober. Ca 40 personer kom.
Ledstråket är 1,5 km och är Sveriges längsta. Det finns 8 sittbänkar längs stråket.
Vi har installerat en anpassad grillplats, 3 sittbänkar och ett multibord som är
anpassat även för rullstolsburna. Marken vid gymmet och grillplatsen har
hårdgjorts.
Utegymmet är kompletterat med redskap anpassade för alla, även för
muskelsvaga personer med rörelsenedsättning, 2 redskap är anpassade för

Minnesanteckningar
2018-11-13
2 av 3

rullstolsburna. Det finns en utförlig beskrivning av redskapen och även en QRkod på de nya maskinerna som läses av med mobil .
Det har inkommit en synpunkt på ledstråket. Mailskrivaren tyckte bl a att
trälisten skulle vara på andra sidan (mot sjön) eftersom det går ett stup där.
Svar: “Trälisten” är ett ledstråk och inte ett avåkningsskydd, därav placeringen.
Ledstråket ska inte förstöra naturupplevelsen.
Annars har det kommit många positiva kommentarer. Eventuellt vore det bra att
fylla på utegymmet med lite tyngre maskiner.
SVT Södertälje har varit och filmat och sänt lite på TV.
4. Information från Ulla Wickstein
Till nästa projekt, som vi har fått bidrag till, är en underhållsfri badramp vid
Möllebadet. Detta projekt är som tidigare projekt Garnudden, delfinansierats av
bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA) av Länsstyrelsen. En
hårdgjord och rätt utformad gångväg kommer att iordningsställas. Projektet ska
vara avslutat senast 2020-12-31. Konsult Magnus Mattisson har utfört
förberedande arbete. Vi kommer att kontakta en rullstolsburen person för
synpunkter. Maria Sverker, Neuroförbundet hör med Anna-Maria Kölhed, DHR.
Det är lite brant i området så det behöver ses över hur man på säkraste sätt tar
sig ner till sjön. Förvaringen av rullstolen behöver ses över.
Informationsträff för äldre den 14/11 på Rönningeborg. Annika Marcelius, Salem
Rehab pratar om vikten av fysisk aktivitet, hur man kan minska fallolyckor,
hjälpmedel, bostadsanpassning m m. Dietist berättar om kostens betydelse för
hälsan. Seniornet kommer och informerar.
Ulla kontaktar Åsa Radne, BoU kring oro i centrum.
Ulla har pratat med Actic i Salems centrum. De har 2 gruppträningar/vecka för
äldre. Öppet 05.00-23.00. Allt ingår i kortet som kostar 309 kr/månad. Ingår 2
timmar med en personlig tränare som går igenom maskinerna. Gratis kaffe. Det
går bra att prova 7 dagar kostnadsfritt. Månadskort på Medley kostar 370
kronor. Tider mån-tors 8-16, fred 8-15.30.
Är E-tjänsterna i kommunen tillgängliga? Vilka finns? Kan vi prova dem?
Margaretha fick i uppdrag att kontakta Clara.
Ulla kontaktar centrumägaren angående ledstråk i centrum. Tar sedan hjälp av
Margaretha.
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5. Ritgranskningsgruppen
Inget togs upp.
6. Tillgänglighetsguiden
Inget togs upp.
7. Funktionshinderplanen
Inget togs upp.
8. Nya medlemmar?
Det har kommit förfrågan från Anna-Maria Kolheden, Samrådsgruppen
Botkyrka/Salem om att 3 föreningar till vill ingå i KRF. Det gäller
Strokeföreningen, Attention och FoB (som redan är representerade).
Gruppen beslutade, med stöd av gällande reglemente, att avslå förfrågan. Ulla
meddelar Anna-Maria.
9. Övriga frågor
Birgitta informerade om att det fortfarande inte monterats efterfrågade
handledare vid branta backar.
Mötesdagar 2019
Tisdagen den 19 februari kl 16.00.
Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum
Tisdagen den 7 maj kl 16.00.
Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum
Tisdagen den 17 september kl 16.00.
Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum
Tisdagen den 12 november kl 16.00.
Konferensrum Högantorp, kommunhuset, Salems centrum
Välkomna!

