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1. Information på Tranås kommuns hemsida om hörhjälpmedel
Det finns i dagsläget ingen information på Tranås kommuns hemsida om möjligheten att låna hörhjälpmedel.
Detta ska läggas ut på hemsidan.
Mikael Stenqvist tar kontakt med Tranås United så de lägger in detta på samma ställe som
tillgänglighetsdatabasen.
När det gäller hyra av andra lokaler så bör föreningen som bokar säga till att hörslingan skall vara på. Bra om det
finns tillgänglig information om hur de olika hörslingorna fungerar och/eller vem som är ansvarig.

2. Förbättringar vid badet i Hätte
Handikapprampen fungerar inte för de som sitter i rullstol. Rampen är för kort och det är för brant när den tar slut.
Det är också för stenig botten.
RFF vill poängtera för Kultur och fritid att de vill ha handikappbadet flyttat till sandstranden inne i viken. Då skulle
man kunna flytta den tillgängliga rampen som skulle räcka till där. Förvaltning bör se över olika alternativ.
Man efterlyser också särskilt anpassade rullstolar för bad.

3. Rundvandring på Storgatan
På förra mötet gick rådet och tittade hur tillgängligheten på Storgatan är. Det kom upp några synpunkter och
sekreteraren sammanfattar dessa, och skickas ut inför nästa möte.
Det bör skickas ut information gällande bestämmelserna av placering av trottoarpratare, varor, uteserveringar
m.m. Informationen ska gå ut både till nya och gamla näringsidkare. Alla nya näringsidkare ska få information om
sinuslinjerna vid tillståndsprövningen.
Gatuchef Björn Johannson och enhetschef Ann-Marie Ljunggren skulle göra detta. Kontakt tas med dem för att
höra om informationen har gått iväg.

Det upplevs att det är stora problem med cyklar, och det har framkommit önskemål om fler cykelställ. Frågan om
kommunen har möjlighet att bötfälla de som parkerar cykeln fel, kom upp, och även vem som i så fall ska göra
detta. Ett förslag är att cityväktarna ”lappar” felaktigt uppställda cyklar.
Under konstrakan var det många utställare som hade ställt sig olämpligt ur tillgänglighetssynpunkt. Kontakt ska
tas med Palle på Tranås Handel så detta tas upp som information till utställarna.

4. Ansvarig för funktionshinderfrågor i kommunen
Frågan om vem på Tranås kommun som har ansvar för funktionshinderfrågor har kommit upp. Den nya
folkhälsosamordnaren, Agnetha Karlsson, har ansvaret för detta.
Nyckelpersonerna på de olika förvaltningarna i programmet behöver uppdateras.
Lars Sundin har slutat och hans efterträdare bör ha tagit över uppgifterna.
Socialtjänsten har inte lämnat något svar än.
Agnetha Karlsson, folkhälsosamordnaren, är anställd på kultur och fritid och bör därför ses som deras
nyckelperson.
Kommunledningen har ej lämnat någon ansvarig.
Christina Engstrand tar upp att det har varit svårt för olika företag och föreningar att få svar från Tranås kommun
när det gäller övergripande frågor. Bland annat har Humana fått inkompletta svar på sina frågor och Trafikverket
hade inte fått några svar alls. Detta kan delvis bero på att Tranås kommun ej har haft någon som varit ansvarig
för folkhälsofrågorna på ett par år.
Föreningarna har möjlighet att bjuda in folkhälsosamordnare Agnetha Karlsson till sina möten, även om det är på
kvällstid.
5. Anpassning av Storgatan
Nya stenplattor har lagts på Norra Storgatans östra del. I och med detta har det även byggts ramper där det har
behövts. Kommunen har bidragit ekonomiskt till detta.
6. Berget
Annelie Kvist tar upp de långa väntetiderna som är för att få flytta till Berget. Finns det planer för att påverka
detta? Enligt Anders Wilander så är kön till lägenheterna i husen på sidan mot Storgatan inte alls lika lång som
den till lägenheterna på å-sidan. Tranåsbostäder är medvetna om problemet.
Det är även kö till boendet Duvan på Östra Järnvägsgatan.
Tranåsbostäder ska bygga nya lägenheter där Gula villan låg. Det blir tvåplanshus, men lägenheterna kommer
vara 1-plans, så det innebär att en del kommer att vara i markplan och andra inte. I första etappen kommer det att
byggas 2:or och 3:or.
7. Punkt till nästa möte
Christina Engstrand har fått en förfrågan från Ida Svensson på Funktionsrätt i Jönköping. De besöker olika
handikappråd i länet, och vill komma och träffa RFF, det tar ungefär en halvtimma, Christina tar kontakt med
henne och bjuder in henne till mötet den 9/11, kl. 13.15.
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