HR 22/10-2020 Uddybning af punkter Karin Beyer
1) Overholdelse af visitationsaftale vedr. særligt kørestolsegnede boliger
Det har været vanskeligt at opnå forståelse i forvaltningen af, at de 11 boliger i afdelingen ”Sejlgården” er
tiltænkt yngre med fysisk handicap, herunder familier med handicappede børn. Nu er det endeligt lykkedes
efter at jeg har skrevet direkte med Charlotte Kruse Lange.
2) Vanskelige sager om dispensation fra BR 18.
Det viser sig ofte, at de rådgivere (projektledere og arkitekter), der ansættes af almene boligselskaber i
forbindelse med fx renoveringer og ombygninger ikke sikrer overholdelse af bygningsreglementet. Det er
heller ikke altid, at der søges om de nødvendige dispensationer fra BR-bestemmelserne. Dette gælder
naturligvis også for private bygherrer.
Problemet er større nu, hvor kommunens byggesagsafdeling kun i begrænset grad selv skal granske
projekterne, men er afhængig af at bygherren rejser en dispensationssag eller at der rejses en klagesag
udefra. I de tilfælde, hvor DH-Furesø får forelagt et projekt, er det så op til os amatører at gennemgå de
tekniske tegninger mv. for at finde evt. andre afvigelser fra tilgængelighedsbestemmelserne i BR end de
direkte påpegede. (Jeg skal understrege, at kommunens byggesagsbehandlere er fagligt velfunderede og
positive at samarbejde med). Derefter følger så en vanskelig afvejning af, hvor hårdt vi skal stå på de
handicappolitiske principper og evt. tage skridt til en officiel klage til ”Nævnenes Hus”. To aktuelle sager har
krævet en del arbejde.
3) Spærring af den normale adgang til Farum Bibliotek
Som følge af den nye corona-restriktion, der pålægger kunderne at bære mundbind i caféområdet i Farum
Kulturhus, var der nogen der valgte at lukke og spærre den normale indgang helt med blomsterkrukker.
Den alternative adgang gennem Galleriet kræver som bekendt at man kan gå på trapper. Efter klage til
leder af kulturområdet og dialog med bibliotekslederen (der begge var meget positive og
imødekommende) blev problemet løst, så den normale adgang er åben og behørigt adskilt fra Caféen.
4) To af kommunens pedeller arbejder med tilgængelighed i efteruddannelse
Det er meget positivt, at to medarbejdere, der er under videreuddannelse til ”servicetekniker”, har valgt at
skrive en stor opgave om tilgængelighed. Jeg har haft lejlighed til at belyse dagligdagens problemer for
kørestolsbrugere og andre for dem en formiddag.
5) Farum Hovedgade, fodgængerovergang ved Akacietorvet
På det sidste er vi i dialoggruppen blevet lovet en fodgængerovergang ud for Akacietorvet. Det er et sted
hvor børn fra en børnehave i Farum Landsby og fra Fritidshjemmet Fuglsang skal passere, ligesom
mennesker af forskellig alder med og uden funktionsnedsættelser har behov for at krydse Hovedgaden
dette sted. Det vides dog endnu ikke hvornår anlægsarbejdet udføres.

