Handicappolitikken – handleplan

Handleplan 2017 - 2018: Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget – Indsats 4
Slutstatus, oktober 2018
Sæt kryds ved det eller de temaer, som indsatsen
vedrører

X Samfundsdeltagelse og demokrati

Indsats 4:
Tilgængelighed og brug af kommunens faciliter på fritids- og
kulturområdet

 Boligforhold
 Børn og familieliv
 Skole og uddannelse
 Beskæftigelse og arbejdsmarked
X Tilgængelighed og mobilitet
X Fritid og kultur

Uddybende beskrivelse af indsatsen:
Mål
(Vi vil opnå at…)
Forbedring af
tilgængeligheden og
brugen af kommunens

Delmål
(Derfor vil vi…)
Arbejde på at sikre god
tilgængelighed og et udstrakt
samarbejde med

Handlemål
(Det betyder, at…)
Indtænke Handicappolitikken i
alle relevante projekter på fritidsog kulturområdet.

Succeskriterier
(Det er en succes, når…)
Når tilgængeligheds- og
brugshensynene indarbejdes tidligt i
projektforløbet – og der er

fritids- og kulturfaciliteter.
Hjørring Hallerne står
centralt i indsatsen, men
indsatsen bør udstrækkes
til alle faciliteter indenfor
området

Tilgængelighedsudvalget i
byggeprojekter, men tilsvarende i
små og store renoverings- og
vedligeholdelsesarbejder.

brugertilfredshed med projektet.
Herunder koordinere med
Der er eksempelvis kommet langt
rådgivere, byggesagsbehandlere flere brugere med
og Tilgængelighedsudvalget med funktionsnedsættelser i Park Vendiaområdet grundet forbedringer.
henblik på at sikre god
tilgængelighed.
Dette forhold kan sikkert overføres til
en række andre faciliteter på fritidsKonkret d.d. forestår et projekt i
og kulturområder, såfremt
Bagterp Hallen, hvor
Handicappolitikken indtænkes og tilgængeligheden forbedres
det forventes, at der vil komme
eksempelvis med handicaptoiletter,
elevator mv.
flere mindre projekter.

Slutstatus 2018
Vi har…(handlinger)

Vi har opnået …(resultater)

Vi vil arbejde videre med …

De tiltag, der tages indenfor Hjørring
Hallernes regi bestemmes i høj grad af
bruger- eller foreningsønsker om
forbedringer i kombination med de
anlægsmidler, der afsættes.
Siden ultimo 2016 og til oktober 2018 har
der været en række mindre projekter, der
har været rettet mod tilgængelighed:
- i Bagterp Hallen er der etableret
automatisk skydedør til den lille sal, hvilket
letter adgangen, ligesom der er lavet
udligning af gulvniveauer, så der er bedre
og nemmere tilgængelighed
- der er installeret nye handicapvenlige
håndtag på handicaptoiletter i Park Vendia
- I Vandhuset er der ved
handicapomklædningen etableret
”stationer”, så personer med
bevægelseshandicap kan sænkes i vandet

- fuldt optimerede anlæg for så vidt angår
tilgængelighed og handicapvenlighed og
dermed optimale rammer for at personer
med funktionsnedsættelser kan dyrke idræt
eller motion eller f.eks. stimuleres via
muligheden for at komme i vand/deltage i
aktivitet mv.
- større brugertilfredshed
- god dialog med foreninger på området,
hvor der løbende etableres forbedringer ud
fra bruger- og foreningsønsker og afsatte
ressourcer

- større og mindre forbedringer af faciliteter
vurderes løbende ud fra brugerønsker og
økonomi mv. For en stor del af faciliteterne
har faciliteter en høj standard for så vidt
angår tilgængelighed mv.
- administrationen vurderer at der er meget
fokus på området og at tilgængelighed er en
integreret del af Hjørring Hallernes
virksomhed
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via
- I Vandhuset og ved varmtvandsbassin kan
multihandicappede komme i vandet i liftsstole via et etableret skinnesystem
- I forbindelse med udbygning af Hjørring
Stadion er der etableret 6 handicappladser
til kørestolsbrugere
- Ved den kommende ombygning af stadion
vil der blive etableret handicaptoilet ved
Øst-tribunen
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