Innspill i arbeidsmøtet

Spørsmål
1. Hva er viktig for å tilrettelegge tettsteder og friluftsområder for alle i fremtiden?
2. Etter å har hørt om dette prosjektet. Har dere ideer eller forslag til kommunen?
3. Ålesund kommune ønsker å samarbeide med lokalsamfunn og innbyggere om utvikling av tjenester og
samfunn. Tilrettelegging av tettsteder og friluftsområder er viktig i så måte. Hvordan kan vi bruke
eksisterende arena for samarbeid og hvilke nye arena for samarbeid har vi behov for?

Pkt 1:
•

Viktig å huske hele tida at vi lager ikke et «tilbud» til personer med særskille behov, dette er lovpålagt. Setningen: ..dette er bra nok for
enkelte… holder ikke!

•

MEN vi kan ikke perfekt på alle områder. Viktig med informasjon, vis fram status fra kartleggingen, selv om den er ikke bra. Men opplys om
at det kan være bedre for enkelte, utfordre brukere til å teste område, finne sine egne grenser, gjerne med en ledsager i starten. Denne
informasjon vil føre til at man føler seg ivaretatt, selv om ting er ikke perfekt. Oppfordre til innspill og dialog, forslag !

Pkt.2:
•

Det er viktig med kommunikasjon og dialog. Viktig å involvere berørte grupper til dialog. Det holder ikke med en e-post, det må skjer
personlig! Mange har brent seg før og erfart at alle innspill ble ikke hørt. Ålesund har en unik sjanse å starte denne dialogprosessen på
nytt som ny kommune. Det ligger mye kreativitet og masse gode ideer blant folk som bare må hentes.

Pkt.3:
•

Skape et møterom om tilgjengelighet som møtes personlig med jevne mellomrom. Hører på folk og ikke snakke ned (dette er bra nok!).

•

Oppfordrer til innspill og reagerer på dette! Det er mange lavhengende frukt som kan hentes (markering av P-plasser) .

•

Gi folk mulighet til å engasjere seg selv. Arbeidsgrupper, oppfordre til å overta faderskap for et nærområde. Det finnes masse frivillighet
som kan brukes og som trenger ikke masse penger.

• Det er veldig viktig med å skape forståelse også intern i kommunen for kravene i TEK17. Enkelte ting høres alt for strenge ut, men kan
bestemme hvor hverdagen blir for en som sitter i rullestol.
• KARTVERKET kan bidra til forståelse og gjerne kjøre kurs med ansatte i kommunen. Jeg tror alle vil det beste, men det er viktig å forstår
hvorfor enkelte ting er viktig !

• Det må gjøres enkelt. En veileder kanskje for bruk innad i kommunen og på tvers av etater. Forenkle samarbeid.
Hvordan vise hva som er tilgjengelig.
• Det er viktig med kunnskap og bred kompetanse i planleggingsfasen og gjennom hele prosessen når det arbeides
med prosjekt slik at ikke en endring hos en entreprenør ødelegger for universell utforming for neste steg i
prosjektet. Kommunikasjon er viktig!
• Det må tales hensyn til skriftstørrelse, kontraster og fargebruk, utforming, tilkomst, helling og framkommelighet
mm.
• Hva ønsker brukergruppen selv? Ta med brukerrepresentanter og brukerne i arbeidet.
• Vi ønsker oss at all info om friluftsområder og tettsted eller samles i en app eller et hefte. Forskjell på vinter og
sommer.
• Vi ønsker oss å lære mer om hva som finnes av forskjellige vinteraktiviteter for forskjellige brukergrupper. nav
hjelpemiddelsentral, brukerrepresentanter og andre aktører bør involveres. Kirkens bymisjon har gratis utlån av
utstyr sommer og vinter til barn og unge.
• Det bør hentes inspirasjon fra andre byer og andre land. Eksempel er delte benker i Polen hvor rullestolbrukere kan
grillen inntil uten å tenke på bordbein eller bli sittende utenfor. Bilbao er også god på universell utforming på en
god måte i det offentlige eksempel heis ved broer der det er trapp for å komme til.
• Vi ønsker oss flere lekeapparater tilpasset forskjellige brukergrupper.
• Vi ønsker oss en fiskeplass, en Kai med rekkverk og enkel tilkomst med rampe for rullestol.
• Det er viktig med vedlikehold på gang og sykkelveier.
• Trivsel, inkludering, trygghet er viktig for alle. Ikke bare mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Lenke til plan og veiledere
• https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1292
/m1292.pdf
• https://kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/tilgjengelegheit/vei
lederfriluftsomrader.pdf
• https://www.ks.no/fagomrader/velferd/universell-utforming/

