
 

Spydeberg kommune 

 

Møteprotokoll for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Møtedato: 05.11.12 

Møtested: Fjellheim 

Møtetid: 14.30 – 16.15. 

 

Til stede: 

Jarl Meland 

Berit G. Wammeli 

Karine Veim Baraa 

Gunnar Kjensmo 

 

Forfall: 

Dag Hjørnerud. 

 

Møteleder: Jarl Meland 

Fra adm. møtte: Hilde Dybedahl og Erik Flobakk, sistnevnte var til stede i ca. 15 minutter, Mette Jaren 

(sekretær). 

 

Sak 0022 / 12 : Godkjenning av protokoll: 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 

 

Sak 0023 / 12 : Varsling om oppstart av detaljregulering for 3 boligtomter / småhusbebyggelse  i 

Vestlia. 

Rådet tar dette som en orienteringssak og har foreløpig ingen  kommentarer. 

 

Sak 0024 / 12 : Eventuelt: 

• Det foreligger en invitasjon fra leder av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i 

Askim til tilsvarende råd i nabokommune om å delta på et orienteringsmøte om universell 

utforming tirsdag 13. 11. 12  kl. 18.00 i Askim rådhus, bystyresalen.  Påmelding til sekretær 

innen fredag 09.11.12. 

• Møteplan : mandag 04.02.13. kl. 14.30 

                            mandag 25.03.13 kl.  14.30 

                            mandag 27.05.13 kl.  14.30 

Møtet som var planlagt 10. 12. avlyses. Det legges opp til en felles sosial samling med eldrerådet 

onsdag 12.12. på ettermiddagstid. Leder samarbeider med leder i eldrerådet vedr. dette. 

 

Orientering om status på foregående saker: 

Sak 13 /12 : Status skilt / parkeringsplan for Fjellheim. Erik Flobakk orienterte om at noen skilt var       

montert, og vil bli fullført i inneværende uke.  Leder opplyste om at skiltet på Fjellheim var montert 

på feil side i forhold til planen.  Dette vil bli rettet opp og Erik Flobakk følger det opp. Det vil ikke bli 

malt noe på bakken før det er helt tørt, da det ellers ikke er mulig å få maling til å sitte på asfalten.  

 

 



Toaletter på frivillighetssentralen har ikke handicap-standard, men det er mulig å bruke  toalettet 

inne på kommunehuset. Det skal være nøkkelkort på frivillighetssentralen slik at de som trenger det 

kan komme inn på kommunehuset etter vanlig åpningstid. 

Sak 14 /12 : Parkeringsplasser for forflytningshemmede. Det ble opplyst at rådmannen uttaler at 

tidligere virksomhetsleder har sluttet og det vil ikke bli gjort noe med denne saken før ny 

virksomhetsleder har tiltrådt. Leder i rådet jobber for øvrig videre med saken. 

Sak 18 /12 : Detaljregulering for boutvikling i tilknytning til Stasjonsgt. Rådet kom med en uttalelse 

ved siste møte som ble oversendt til Enerhaugen arkitektkontor. Det foreligger ikke tilfredsstillende 

svar på dette og leder ringer til arkitektkontoret. 

 

Omvisning på Fjellheim: 

Etter en omvisning på Fjellheim / Allaktivitetshuset  ble følgende forhold notert: 

• Heisen er til vanlig låst, men leietager får nøkkel slik at den kan brukes. 

• Teleslynge i kafe / peisestue fungerer bra. Dog ligger teleslynge-kabelen utsatt til ved 

vinduet og bør festes, f.eks. til veggen. 

• Fikk ikke prøvd lydanlegget i auditoriet, virket ikke. 

• Dårlige lydforhold i auditoriet, sterk gjenklang  og støy fra lufteanlegg. 

• Hvis man skal forflytte seg i rullestol ( eller av andre grunner ikke kan benytte trappen) 

mellom auditoriet og andre deler av Fjellheim må man utendørs. Denne veien er enten lang 

eller bratt. 

• Generell dårlig tilrettelegging for synshemmede, ikke merket med kontrastfarger i trapper, 

samt passende merking for gelendere i tilfelle brann,osv.  

Rådet ønsker å følge opp forholdene i Fjellheim / Allaktivitetshuset. 

 

Det ble orientert om at det foreligger forslag i budsjettet om kr 5000,- til rådets egen disposisjon. 

Sekretærfunksjon og møtegodtgjørelse blir som tidligere. 

 

 

 

                                                               Spydeberg kommune 06.11.12 

 

       

                                                                           Jarl Meland 

                                                                                Leder 

 

PS: Tillegg fra leder etter møtet: 

1. Felles sosial samling forsøkes arrangert 12.12. kl. 17 på Grinitun, hvor vi serverer en 

juletallerken. Det sendes ut melding til alle i rådet når det er sikkert. Det blir bindende 

påmelding. 

2. Telefon til Enerhaugen Arkitektkontor v / Rune Slaastad ga det svaret at dagens gang- og 

sykkelvei blir slik den er. Det må ansees som et tilfredsstillende  svar på vårt spørsmål. 

 

 

 


