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Mötet öppnas

Ordförande Johan Asplund hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Mötet
inleds med att genomföra ett upprop.

2.

Godkänna dagordningen

Dagordningen godkänns.

3.

Information från tekniska nämnden och
teknikförvaltningen

Jenny Iversjö informerade om kommande projekt som teknikförvaltningen
arbetar med.
Passager Jägargatan/ Kung Magnus väg – byggs hösten 2022
Södervärnsskolan – ska vara klart före skolstart 2022
Roma busstation – byggstart efter sommarsäsongen 2022
Cirkulationsplats Artillerigatan/ Östra Hansegatan – byggs så det blir klart
hösten 2022. Projektledaren Markus Björklund bjuds in till nästa möte.
Anslutning till flygplatsen - byggstart vår 2023 – klart innan semestern 2023
Roma lekplats hoppas teknikförvaltningen hinna med till sommaren 2022.
Ny handikapparkering i Visby hamn, nya platser planeras på Skeppsbron, vid
Kallis och vid Kruttornet till våren 2022. Jenny återkommer angående platser
utanför Trossen.
Jenny berättade att tekniska nämnden ska behandla översiktsplanen i april och
att teknikförvaltningen förbereder ett yttrande. Ordförande uppmanar
gruppens deltagare att ta del av materialet https://www.gotland.se/113703
Hjälpmedelscentralen har lång leveranstid på hjälpmedel på till exempel datorer
till synskadade. Vad händer där? Representant för hjälpmedelscentralen bjuds
in till nästa möte.
Jyrki berättade om kollektivtrafikupphandlingen och transportörupphandlingen
som har genomförts. Båda upphandlingarna är överklagade och det finns ingen
tidsplan för genomförande.
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Information om konsultuppdrag
kollektivtrafikens förutsättningar som
gäller för Gotland.

Jyrki berättade om den förstudie som genomförs av konsult angående
kollektivtrafiken på Gotland. Resultatet ska komma teknikförvaltningen till del
i slutet av mars. Gruppen kommer att få information om förstudien när den är
klar.

5.

Information från miljö-och
byggnämnden och
samhällsbyggnadsförvaltningen

Ingen från samhällsbyggnadsförvaltningen deltog i mötet.

6.

Föregående protokoll

Föregående protokoll gås igenom. Frågor som markerades med status
avslutade senaste mötet 2021-12-01 tas inte upp i detta protokoll.
Fråga: Har man bytt skötbordet på handikapptoaletten på Grötlingbo udd till
en brits för ombyte?
Återkoppling: Teknikförvaltningen inväntar på svar från Funkisam som skulle
mäta på plats om det är möjligt. Inväntar också på att Funkisam ska testa
rampen om den funkar mot halka, men har inte fått något svar än.
Teknikförvaltningen har lagt i den för 3 säsonger sen för att undersöka om de
ska arbeta med betongramper.
Status: Frågan kvarstår. Samrådsgruppen påpekade att en
tillgänglighetskonsult bör anlitas av teknikförvaltningen, inte att Funkisam som
ska göra bedömningen. Per Edman svarade att tidigare när konsulter anlitats
har funktionshinderrörelsen påpekat att de inte gjort rätt bedömning. Gösta
Karlsson berättade att Funkisam inte besökt platsen än. Stängt för säsongen.
Kvarstår.
Fråga: Önskemål om att anlägga en trottoar på vänster sida från korsningen
Neptungatan – Broväg norrut på Broväg, fram till rondellen. Saknas även
övergångställen på sträckan.
Återkoppling: Detta ligger för närvarande inte med i investeringsplanen.
Förstudier pågår vid Torslunden inför eventuell exploatering. Sker exploatering
framåt tittar man även på lösningar utanför själva exploateringsområdet.
Dagvattenfrågan är en stor fråga som behöver lösas i arbetet.
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Status: Lite oklart om frågan har fått resurser, frågan kvarstår.
Samrådsgruppen föreslår att en trottoar byggs om exploateringen ligger långt
fram i tiden. Jenny svarade att teknikförvaltningen har börjat undersöka hur
gatan ska åtgärdas. Kvarstår.
Fråga: Ledstång vid Hällarna som slutar 50 cm före trappan.
Återkoppling: Det finns 4 ledstänger på Hällarna förvaltningen önskar
återkoppling på vilken av dem som är problemet.
Status: Pernilla Johansson har varit ute tillsammans med Maud Åkesson och
Gösta Karlsson och provat området och gjort en gemensam bedömning att
terrängen är svår och att den inte lämpar sig att gå i om man är synskadad.
Därav ser teknikförvaltningen inte att räckena behöver längas. Samrådsgruppen
håller inte med att bedömningen ska göras att området är olämpligt. Johan
Asplund föreslår att det är svårt att ta sig fram till platsen och att räckena är
tillräckliga. Kvarstår.
Fråga Toalett för funktionshindrade med lift saknas på Kompetenscenter,
Gesällgatan i Visby.
Återkoppling: Ingen beställning har inkommit till Fastighetsförvaltningen.
Status: 2021-02-18 fick Johan Asplund i uppdrag att kontakta ansvarig chef på
Kompetenscenter för att förstå problematiken. Tjänstemän på
Kompetenscenter har varit mycket tillmötesgående. De är mycket intresserade
av att öka och höja sin tillgänglighet för elever och medborgare i samråd med
TKF (som fastighetsförvaltare) och berörda organisationer som kan bistå med
kompetens inom området. Johan Asplund förmedlar kontaktuppgifter till
berörda personer på Kompetenscentret till Jenny Iversjö för fortsatt arbete i
frågan. Frågan avslutas efter detta och kan tas upp om inga framsteg görs.
Återkoppling frånkompetenscentrum 2021-09-20: Gällande hissen så verkar
diskussionen föras utanför organisationen. Johan Asplund ringde om detta.
Kompetenscentrum hade många frågor som inte kunde besvaras, om det inte
är bättre med en portabel eller när behovet uppstår så den inte blir omoderna,
de flesta behöver ändå ha hjälp trots hiss. Kompetenscentrum ser inte behovet.
Efter besök konstateras att det är under utredning. Om behov uppstår får
Kompetenscentrum göra en beställning. Avslutas.
Fråga: Hur går arbetet med entrén och ledfyren på Korpen. Den har tidigare
stängts av för att den var för hög?
Återkoppling: Ledfyren installerades i samråd med förvaltaren en gång i tiden
när fastighetsförvaltningen gjorde iordning undertak med mera i entrén.
Pipljudet (som är för att synskadade ska hitta entrén in och ut) störde dock
personalen i centralkassan (Anna Glas) så de är inte i drift i längre. Anna Glas
hade dock ett möte med några representanter för synskadade så de har varit
delaktiga i beslutet att ha dem avstängda. De är dock fortfarande monterade så
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behövs de någon annanstans vid tillfälle så går det att demontera dem.
Synskadades förbund känner inte till vem som varit delaktiga att stänga av
dessa och är förvånade över svaret. Ledfyrar brukar kunna justeras både i
ljudnivå, tonläge och typ av signal. Till exempel vid hamnterminalen i Visby
hörs inte ledfyren inne i byggnaden.
Status Samrådsgruppen föreslår att teknikförvaltningen undersöker om ljudet
kan justeras och ber om återkoppling. Martin Jonsson som är projektledare för
Korpen informerade att taktila stråk i golvet planeras nästa gång golvet görs
om. Jenny Iversjö får frågan om taktila stråk kan anläggas från busshållplatser
vid Brömsebrokväg.
Fråga: 2 timmar parkering på Korpen räcker inte för deltagare i badaktivitet.
Gruppen önskar 3 timmars parkering.
Återkoppling: Fastighetsförvaltningsavdelningen kommer att skylta om
parkeringen.
Status: Avslutas.
Fråga: Parkeringstid 2 timmar vid hälsans stig. Gruppen önskar 4 timmar.
Återkoppling: Efter som det även är reglerat med tiden 9-18 (9-14) kan man i
praktiken stå fram till kl. 11 samt från kl. 16 på vardagar. Fram till kl. 11 samt
från kl. 12 på lördag och dag före helgdag. Söndag/helgdag ingen reglering.
Om de tiderna inte passar så finns det 24h-parkering på omgivande gator samt
på befintliga parkeringsytor vid Snäckgärdsvägen.
Status: Avslutas.

7.

Övriga frågor

Ordförande Johan berättade om funderingar om vattnet från södra Gotlands
bräckvattenverk och mineralliteten i detta. Hur bevakas innehållet i vattnet?
Vad tillsätts? Kan till exempel litium tillsättas? Tommy Gardell tar med sig
frågan till tekniska nämnden. Tommy förtydligade även att Region Gotland
försöker få fram vatten på fler sätt än via bräckvattenverk.
Ordförande Johan tog upp problem med tillgänglighet på Gotlands badplatser.
Frågan skickas till Jenny Iversjö inför nästa möte. Vilka krav ställs på privata
aktörer som till exempel Tofta och Sudersand gällande tillgänglighet?
Johan kontaktar de privata aktörerna.

8.

Mötet avslutas

Ordförande tackar för idag och mötet avslutas.
Nästa möte 12/5, därefter 28/9 och 29/11.
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