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Tid och plats

Tisdag 3 december 2013 kl. 13.00 -14.40
Prostgårdslagårn, Torsby

Beslutande

Carina N ordqvist, (S), KS, ordf KTR
Curth Åsberg, rörelseneds
Britt Jönsson, medicinsk funktionsneds
Ebbe Carlsson, hörselneds
Mia Gerke, (S), BUN
Berit Johansson, (M), tj ers SN

Övriga deltagare

Anna Eriksson, ers hörselneds
Gunilla Montan Halvardsson, sekr KTR/tillgänglighetssamor
Två tolkar

Justerare

Curth Åsberg

Tid för justering

Måndag 16 december 2013
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Sekreterare
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Justerare
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KTR § 27

Information från tekniska avdelningen
Tekniska avdelningen inledde mötet med en information. GV A-chef Mikael
Löfvenholm berättade om de ombyggnadsarbeten som nu pågår i Torsby centrum.

Etapp 2 Biografgatan-Hantverkaregatan
I etapp 2 byggs Biografgatan om så att den får en rak sträckning, från Järnvägsgatan
upp till Hantverkaregatan. Korsningen Nya Torget/Biografgatan får ett fartdämpande
upphöjt område som är utformat som de tidigare ombyggnaderna på bl.a.
Järnvägsgatan. Det kommer att sättas upp ljuspelare vid övergångspassager för att det
ska bli lättare att identifiera dessa och kunna orientera sig om man t.ex. har nedsatt
syn. Kännbara ledstråk i form av räfflade plattor kommer att finnas och de kommer att
leda mot passager och en taxipåstigningsplats på Biografgatan.
Intill höghuset Mejeristen kommer ett litet torg att finnas . Här kommer en
utsmyckning att göras och allmänheten hal' haft möjlighet att komma med förslag. Det
är kommunen som ansvarar för detta arbete. När det gäller det lite större området som
angränsar till det planerade torget, så är det Torsby Bostäder som här har byggrätten
till en andra huskropp. Det är därför Torsby Bostäder AB som bestämmer vad detta
område ska användas till i väntan på att ett eventuellt andra huskropp ska byggas.
Utanför fastigheten vid entren till Inovia och Chokladbiten på gatan Nya Torget
kommer en handikappanpassning att göras. Invändigt finns dock fortfarande trappor
så själva lokalerna måste även de byggas om för att bli tillgängliga föl' alla.
Norra Torggatan vid Gamla Torget, kommer att få samma utseende som ·
Järnvägsgatan. Ägaren till en av de två fastigheterna hal' tagit bort höga trappor till tre
affärslokaler och byggt en ramp.
Berit Johansson har en fråga som rör den mur som finns runt Gamla Torget. Många
upplever den som ogästvänlig och då det är h'appor som leder upp från Kyrkogatan
kan inre alla nå torget härifrån utan måste ta sig ända bort till östradelen och från
Järnvägsgatan ta sig in på torget. Mikael L svarar att det funnits planer på att bygga
om och göra torget mer tillgängligt men att man idag inte har någon finansiering för
detta och planerna får skjutas på framtiden.
Curth Å ställer också frågan om den trappa som finns toaletterna vid Qvickly och om
det kommer att göras räcken vid den. Mikael L svarar att det idag inte finns några
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planer på att sätta upp räcken och att man i så fall får ta med det i planeringen för
etapp 3.
Carina N lämnade en synpunkt som gällde en trottoarkant som förorsakat skador på
bilars däck Det är på Hantverkaregatan, utanför fastigheten vid gamla FK. Mikael L
svarar att allt är utformat enligt de ritningar som finns men att man naturligtvis kan
fasa av kanten för att minska risken för skador på däck när man ska svänga in och
parkera.

Målningsarbeten
Carina N undrade också hur det gått med de målningsarbeten som skulle göras under
sommarhalvåret. Det var bl.a. uppmålning av kantsten vid de handikappanpassade
övergångsställena på Järnvägsgatan och Nya Torget. Mikael L svarade att man har en
entreprenör som målar trafiklinjerna och att detta sker när det är barmark Arbetet
samordnas med andra kommuner. Kommunen hade i sin beställning inte tänkt på att
ta med denna målning i sin beställning och att man därför själva skulle göra
målningsarbetet. Idag finns därför en provisorisk målning gjord. Till våren kommer
därför målningen att göras om av entreprenören som man vanligen anlitar.

Handikapparkeringar
Berit J tog upp missbruket av handikapparkeringar och hur man ska få bukt med detta.
I andra kommuner har man infört dubbla avgifter för trafikförseelsen, kanske kan
detta vara något att införa även i Torsby kommun. Mikael L svarar att man utreder
frågan just nu och att som en led i att stävja missbruket har föreslagit bl.a. en höjning
av nuvarande avgifter.
Berit J tog också upp att när bilister svänger ut från parkeringen vid Coop och ut på
Berggårdsvägen med hög fart utan att stanna. Berit föreslår att en stopplinje ska målas
för att få bilisterna att stanna så att hastigheten hålls nere när man sedan svänger ut.
Som det är idag finns stor risk för att olyckor ska ske. Mikael L lovar se över
möjligheten att måla upp flagg-linje men säger samtidigt att det är utfartsregeln som
gäller.

Lyktstolpar med blått ljus vid övergångsställen
Mia G uppmärksammade på att nu när det är den mörka årstiden så syns gående
dåligt när de ska passera vid ett övergångsställe. Mikael L informerar att vid
övergångsstället vid järnvägsövergången och Vitsandsvägen finns ljussignal som
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varnar bilisterna för övergångsstället. De gående ska dessutom själva också aktivera
stoppsignalen så att den blinkar. Det är en besvärlig sträcka och därför har
rekommemderad högsta hastighet satts till 30 km här.

Rådet tackar för informationen
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KTR § 28

Föregående protokoll
KST dnr 2013/219.01

Föregående protokoll från den 17 september 2013 gicks igenom.

Handlingar i ärendet
Protokoll KTR 2013-09-17
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Information från dialogmöte med tekniska 14
november 2013
På dialogmötet deltog Hilary Högfeldt som representant från tekniska då Mikael
Löfvenholm och Jan Esping var förhindrade att närvara.
Man har gjort en omorganisation på tekniska avdelningen som Hilary H informerade
om.
På mötet informerades om den översyn som nu görs av kommunens hörslingor där
bl.a. en service ska göras av samtliga nuvarande slingor. Man ska också se över om var
behov av slingor finns idag och om kompletteringar bör göras.
Missbruket av handikapparkeringarna togs också upp och behovet aven
avgiftshöjning. Tekniska har kommit med ett förslag på en avgiftshöjning och
kommunstyrelsen har ställt sig bakom en höjning. Det är sedan kommunfullmäktige
som fastställer de föreslagna avgiftshöjningarna.
När det gäller trottoarpratarpolicyn finns ett färdigt förslag som ligger ldart för
beredning och beslut.
Snöröjning togs också upp på dialogmötet och rådet vill påminna om vikten av att
handikapparkeringar och trottoarer hålls fra från snö. Hiall-Y H lovade ta med sig
påminnelsen till tekniska.
För att få mer information om det pågående ombyggnadsarbetet i Torsby centrum så
bjöds Mikael L in till dagens KTR möte.
Information gavs också av tekniska om hur långt man kommit med planerna för
Fridhemsområdet samt att LSS-boendet på Envägen, Torsby nu står klart för
inflyttning.
På Holmeskolan planeras för fler elever och en del ombyggnadsarbeten ska göras för
att handikappanpassa lokaler. Rådet framförde vikten av att få vara med tidigt i
planeringen av byggnationen. Man önskar vara med på de byggsamråd som hålls med
byggherren för att bevaka så att utformning ska bli rätt från bÖljan och inte behövas
göra om senare.
Företaget Funka Nu har besökt Holmeskolan för att testa ett nytt inventeringsmaterial
för självkontroll. Materialet är tänkt att kunna användas för att identifiera brister i
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tillgänglighet i lokaler och verksamhet. De insamlade uppgifterna ska sedan vara en
hjälp vid åtgärdsplanering.

Handlingar i ärendet
Minnesanteckningar Dialogmöte med tekniska 14 november 2013

Rådet tackar för informationen
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Ärenden enligt bevakningslista
En uppdaterad ärendelista har skickats ut till ledamöterna tillsammans med kallelsen
till dagens möte.
Ärendelistan gicks igenom och Gunilla M H återrapporterade vad som fram till idag
hänt i de olika ärendena.

Rådet tackar för informationen
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Mötesdatum för 2014
Mötesdatum för 2014 föreslog till onsdag 5 mars, onsdag 4 juni, torsdag 4 september
samt onsdag 3 december.

Beslut
Att fastställa ovan föreslagna mötesdatum för 2014.

Beslutet expedieras till
Annelie Lindberg
Ledamöterna KTR
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Tillgängligheten i Prostgårdslagårn
Dagens möte hölls på Prostgårdslagårn, Torsby. Rådet ville se hur tillgängliga
lokalerna är efter den upprustning som nyligen gjorts.
N ågra synpunkter som lämnades var om lokalernas akustik som kan upplevas
besvärande för personer med hörselnedsättning. Berit J efterlyste mer textilier som kan
kan dämpa störande ljud för personer som använder hörapparat. Det vore också bra
om man kunde dela av lokalen med t.ex. draperier, dels för att dämpa ljudet men
också för att få ett trevligare och mer ombonat inh·yck. Det kan vara bra att kunna dela
av lokalen om man inte behöver hela ytan.
Hörslingan på övre plan kunde inte testas då headsetet med mikrofon inte kunde
sättas på. På nedre plan fungerade ljudet bra tyckte Ebbe C.
Ledamöterna fick i uppdrag att lämna eventuella synpunkter till Gunilla M H som
sammanställer och återrapporterar på nästa möte.

Rådet tackar för informationen
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