Anteckningar från Aftonskola om tillgänglighet 13.1.2016

Birgitta
Anders
Henrik
Tanja
Peter

A)

Johansson
Hallbäck
Häggblom
Hellsing
Enberg

”Kvällens aha-upplevelse” / Lärde jag mig något nytt?

Hisstrappan
Badrullstol
B) Vad gör vi bra?
WHA, Mariebad, Sjöfartsmuseet
Flera av exemplen som visades var bra
C) Vad kan vi göra annorlunda?
Allt kan förbättras, det här är en process. Det vi gör ikväll är bra.
Kullerstenarna på Torggatan
D) Vad är viktigast att ta tag i först?
1. stort informationspaket för att skapa medvetenhet (riktat till företagare)
2. enhetlig utemiljö (gator, torg, övergångsställen mm)
3. Skyltning

Susanne
Henrik
Lennart
Håkan
Barbara
Arash
John

Lehtinen
Boström
Isaksson
Lindén
Heinonen
Ghasemi
Holmberg

A) ”Kvällens aha-upplevelse” / Lärde jag mig något nytt?
Begreppet tillgänglighet breddades.
Käpphållare, kontraster, syn och hörsel begreppen
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B) Vad gör vi bra?
WHA, Mariebad, Sjöfartsmuséet
C) Vad kan vi göra annorlunda?
Skyltning cykel/gångvägar, enhetliga färger samt material
Skyltningen kan förbättras
Mariehamn ska ha en standardfärg för cykelbanor
D) Vad är viktigast att ta tag i först?
1) Etablera starkare samarbete med handikapporganisationer, få deras hjälp att prioritera
2) Torggatans östra sida utestänger personer, kanske något att jobba med via City Mariehamn.
3) Slipa ner trottoarkanterna (bl.a. vid Trobergshemmet)
4) Göra en testyta på gågatan där man lägger cement istället för sand i fogarna.

Cecilia
Christian
Nina
Christoffer
Stephan
Kjell

Berndtsson
Beijar
Lindfors
Sundman
Toivonen
Nilsson

A) ”Kvällens aha-upplevelse” / Lärde jag mig något nytt?
Badrullstol för utomhusbruk
Terminalgångarna behöver ha viloplatser och skyltning (måttangivelser)
Plottrigt, med olika utseende och lösningar på t.ex. cykelvägar
Bättre nerfasningar vid övergångsställen

B) Vad gör vi bra?
Förbättrar kontinuerligt
Involverar handikappförbundet redan från början vid nybyggnation
C) Vad kan vi göra annorlunda?
Talande hissar
E-tillgänglighet

Anteckningar från Aftonskola om tillgänglighet 13.1.2016

D) Vad är viktigast att ta tag i först?

(Ej i prioritetsordning)

Kullerstenarna på gågatan
Flytta ljudbokshyllan i biblioteket + större skyltar
Handikapparkeringarna behöver vara tillräckligt stora, den vid apoteket på Skarpansvägen behöver
åtgärdas snarast
En uppsättning portabla hörhjälpmedel som kan kvitteras ut då man behöver dem för olika
aktiviteter i staden.
Mer kontrastmarkeringar

Filip
Jessy
Mariann
Patrik
Petri
Maria

Azam
Eckerman
Jansson
Eriksson
Carlsson
Hägerstrand- Mattsson

A) ”Kvällens aha-upplevelse” / Lärde jag mig något nytt?
Kommit ny teknik
Helhetsbilden förmedlades strukturerat
Roligt att en utomstående ser så mycket som är bra i Mariehamn.

B) Vad gör vi bra?
Finns kunskap på stadsarkitektkansliet, visar att man bryr sig om tillgänglighetsaspekten
Samarbetet med City Mariehamn.
Förbättrar kontinuerligt

C) Vad kan vi göra annorlunda?
Fokusera även på andra funktionsnedsättningar än rörelsehinder
Ha med tillgänglighetsexpertis redan från början
Instifta ett tillgänglighetspris -> årets företag i tillgänglighetsanseende

D) Vad är viktigast att ta tag i först?
Vi tycker att det är viktigast att först höra expertorganisationernas åsikter om vad som bör
prioriteras.
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Sirkka
Tony
Pernilla
Kerstin
Ingrid
Barbro
Johan

Wegelius
Wikström
Söderlund
Ramström
Johansson
Sundback
Mansnerus

A) ”Kvällens aha-upplevelse” / Lärde jag mig något nytt?
Även om man gjort insatser och planer tidigare så är det mycket kvar att göra
Att det finns allmänna toaletter i stan
Att det är svårt att veta var man ska cykla/gå
Hur ologiskt och olika det är
Behovet av lägre diskar
Skyltarnas betydelse, borde vara enhetlig utformning

B) Vad gör vi bra?
Mycket har blivit bättre
Snöplogningsprioritering
Det finns medvetenhet och vilja, men saknas ansvar
De nya bestämmelserna gör det bättre

C) Vad kan vi göra annorlunda?
Lagstiftning < - > bidrag och morötter.
Mariehamn ska vara bättre på att kontrollerasina egna byggnader kontinuerligt.
En långsiktig plan som följs upp kontinuerligt skapar en helhet.

D) Vad är viktigast att ta tag i först?
1) En långsiktig plan som skapar en helhet. Börja med centrum. FÖRVERKLIGA!
2) Staden ska se till att alla stadens egna byggnader är tillgängliga.
3) Kunskapsförhöjning som visar på potential (ökad handel, turism, besökare, ökat
marknadsföringsvärde). Därefter marknadsföringsinsatser så att även de som har funktionshinder
känner sig inbjudna. OBS! Kunskapsförhöjning behöver vara personlig
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Ingela
Petra
Vendela
Kai
Erica
Camilla

Högman
Svens
Sjöberg
Söderlund
Sjöström
Johansson

A) ”Kvällens aha-upplevelse” / Lärde jag mig något nytt?
Vilobänkar borde finnas – och de borde vara högre, gärna med armstöd
De som vet och kan borde få göra prioriteringarna: handikappförbund eller de som jobbar
inom äldreomsorgen
Konsekventa markeringar
Trapphissen var bra (Flexstep). Information från Lilian: finns i flera utformningar, med olika
kapacitet och prisklasser. Ca 30 000 e får man nog räkna med.

B) Vad gör vi bra?
Alla gör sitt bästa, bra att träffas i forum som det här.
Infrastruktursektorn har budgetmedel för tillgänglighetsanpassningar
Planeringen beaktar tillgänglighet från början

C) Vad kan vi göra annorlunda?
Den som arbetar på fältet borde få mer info och kunskap
Gemensamma träffar

D) Vad är viktigast att ta tag i först?
Mer vilobänkar för äldre med flera
Öppna ögonen för driftpersonal
Konsekventa markeringar
Det borde finnas en helhetsplan för gatuplaneringen – nu är det ett lapptäcke
Invalidtoaletter ska markeras ut på kartan

