Anteckningar
Handikapprådet
Tid:

2017-05-19 kl 9.00-12.00

Plats:

Omsorgsförvaltningen

Närvarande:

Lars Isacsson, (S) ordförande

Johan Thomasson (M)

Kirsti Andersson, (S)

Maria Andersson, (S) till 11.00

Kurt Kvarnström, (S)

Irene Westlund HSO

Ulla Nyberg, Hörselskadades
förbund

Margareta Nord, Synskadads
riksförbund

Iva-Bell Nilsson, Hjärt- och
lungsjukas föreningen

Annette Borgstedt, Svenska
Diabetesföreningen

Monika Flink, ers f Gerti Stenberg Solveig Hagelin HRF, till 11.30
Reumatikerföreningen
närvarande ej kallad
Lasse Sjöström, enhetschef till
10.00

Birgitta Pettersson,enhetschef till
10.00

Mattias Ahlström, Dalatrafik

Annie Lindersson, Dalatrafik

2 st skrivtolkar

Anne-Sofi Hedström, sekr

Ärenden:
Ordförande hälsade välkommen.
1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar genomgicks och lades till handlingarna med ett
förtydligande. Under punkt tre står det att kommunen vill bygga om handikappföreningarnas hus, förtydligas här att det gäller Borlänge kommun.
2. Information från verksamheterna
Lasse Sjöström, enhetschef inom socialpsykiatrin/LSS
Nu finns 7 gruppbostäder, boendestöd och personlig assistans men det kommer
nya grupper som efterfrågar annan typ av boende.
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Presentation av nybygget på Annexgatan i Krylbo där det byggs en- och tvårumslägenheter på 35 respektive 45 m2. Fiber och hiss finns i huset och alla
lägenheter är utrustade med tvättmaskin. Alla lägenheter har också en inglasad
balkong/uteplats på sex m2. Hyrorna kommer att ligga på ca 4 600 resp 5 600 kr
och inflyttningen är beräknad till första oktober. På våning ett samt två finns
även sprinklersystem eftersom kommunen har ett arbetsgivaransvar då 9
personal kommer att vara anställda där. Rekryteringen är igång och personalen
ska börja arbeta omkring den 25 september. Det finns en servicelägenhet samt
en personallägenhet på nedre botten.
Birgitta Pettersson, enhetschef vård och omsorg
Seniorcentrum som öppnade den 5 april 2007 har firat 10 årsjubileum i nyrustade lokaler. Det är viktigt med en öppen träffpunkt för äldre, det fanns
många äldre i närområdet då. Sen 2012 finns även insatsbedömd verksamhet på
plats. Mat kan beställas, måste göras dagen innan och den kommer från Balders.
Syn och hörselinstruktören är där på måndagar och man kan köpa batterier till
hörapparater på seniorcentrum. Man har aktiviteter som bingo, gymnastik,
tidningsläsning, promenader och man kan även köpa fika för tio kronor. Wispelet som skänktes vid öppnandet användes aldrig och är nu på annat ställe i
kommunen. Är man 80 år eller äldre så får man information om att seniorcentrum finns men sprid gärna att det är öppet mellan 10 och 15 måndag-fredag.
Det finns busshållplats precis utanför så tillgängligheten är bra.
Den 14 juni kommer det att vara en ”äldredag” med fika och musikunderhållning.
Birgitta berättar att pensionärsföreningarna kan nyttja lokalen efter kl 16.
”Framrutan” är en grupp strokedrabbade som träffas på Balders.
Maria Andersson, bildning
Sportparken som nu är 3 år hade i söndags invigning av nya beachvolleyplanerna. Pontus Ersbacken var där och visade hur hans utsmyckning kommer
att se ut.
Metropoolen har i år haft den bästa aprilmånad sen starten med 9462 besökare.
I juni byts konstgräset på Avestavallen ut. Det gamla kommer att rullas ut på
Krylbo idrottsplan.
Pengar har sökts och fåtts till avgiftsfria sommaraktiviteter. Det blir bl.a. kollo
för tjejer samt avgiftsfri simskola både i Avesta och i Horndal.
Grundsärskola för träningselever ska öppnas igen till hösten med sex elever i
Karlbo skola .
Renoveringen av leka-lära i Skogsbo fortsätter.
I morgon lördag öppnar Avesta Art med 17 utställare. Isabella Lövin och Mikael
Damberg kommer att närvara och det är fritt inträde för alla den dagen.
Barngrupperna i förskolan har i snitt sjunkit från 20,4 till 16 barn.
I höst stängs intaget till estetprogrammet p.g.a. för få sökande.
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Kurt Kvarnström, Gamla Byn
Vi har nu fått tillstånd för rivning av den gamla idrottshallen vid Markusskolan
samt uppförande av en ny sporthall. Rivningen ska ske under sommarlovet pga
att det finns asbest i byggnaden.
Det kommer också att bli en allaktivitetsplan vid Markusskolan.
Planarbetet för badhustomten pågår och ska vara klart i december. Bassängen
som ligger kvar under jord måste rivas upp och då kommer det att bli p-garage
under de hus som ska byggas på tomten. Det blir både vanliga bostäder,
trygghetsboende, verksamhetslokaler samt ev kontorslokaler i byggnaderna.
Balders hage. Planerna är klara och det blir partnerupphandling (kök, barn,
äldre). Det blir 100 platser för barnomsorg, 36 rum för särskilt boende och så
ska ett nytt kök byggas. Inflytt är beräknad till en bit in på 2019. Det gamla köket
på Balders byggs om till boendeplatser. Det kommer att bli ett trafikintensivt
område så det måste man hitta lösningar på.
På Ravinvägen i Krylbo ska det byggas fyra tvåvåningshus med hiss och loftgång. Det blir 30 st två- och fyrarumslägenheter.
Härden 2 i Krylbo vid gamla biblioteket där blir det inflytt nästa höst.
Abborren vid skvallertorget är det planerat för att bygga bostäder. Där har
vibrationsmätningar gjorts och man har upptäckt en nergrävd oljetank som man
måste åtgärda.
Vid Dalergränd ska det göras vibrationsmätningar, där ska det byggas radhus ev
bostadsrätter.
I Myran 2 mitt emot brandstationen dras fjärrvärme in just nu. Gamla Byn ska
flytta sitt kontor dit.
Det finns tre alternativa tomter att bygga på
1. Lönngränd i Krylbo (vid Brinkbacken)
2. Sågplan i Krylbo
3. Mattsbohöjden i Avesta, där kan man bygga högre hus
Första oktober är det inflytt i hus nummer två (närmast älven) på Annexgatan.
Det är 23 lägenheter i varje hus. Närheten till Dalälven är lockande samt de
inglasade balkongerna som idag är nästan standard när man bygger nytt. Första
kontraktet är precis tecknat.
Kirsti Andersson, omsorgen
Just nu så finns det 12-15 personer i kö för säbo-platser.
Det kommer att bli kameror hos äldre på natten och det kommer att ske under
hösten.
Det är för lite aktiviteter på äldreboendena på söndagarna man ska nu undersöka
med föreningarna i stan om de kan göra något.
Det är brist på sommarvikarier och det kommer att bli svårt att lösa det.
Ang byggnationen på badhustomten så har grannarna fått vara med och påverka.
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Lars Isacsson, kommunstyrelsen
Lars visade lite på nya hemsidan var man kan hitta de större projekten som är på
gång inom kommunen, tex. Myrgatans ombyggnad. Gatan kommer att bli åtta
meter bred och det borde räcka för en stadsgata, nya riksvägen förbi Fors är nio
meter bred.
Fredag 26 maj är det invigning av nya rondellen vid Aaltohuset med avtäckning
av utsmyckningen som heter Av Amore och har gjorts av konstnären Ann
Ahlbom Sundqvist.
Ang renovering av stora dalahästen i Åsbo. Hästen stod färdig 1992 och såldes
1993. Hyra betalades t.o.m. 1999 efter det har ingen hyra betalats. Det är ett
danskt kommanditbolag som äger nästan hela området och de har väldigt lite
intresse för hästen. Kommunen får ej göra något och gynna enskilda ägare men
efter en träff med ägaren så är en lösning på gång.
Näringslivet i Avesta går bra, problemet är att hitta kompetent personal.
Sluttäckningen av Karlslund ska vara klar 2022 och innan Källhagens nya avfallsanläggning blir klar finns ett förslag till beslut om en tillfällig återvinningscentral
vid gamla Ollo i Krylbo.
3. Nya beställnigscentralen
Mattias Ahlström, teamledare och Annie Lindersson, trafikplanerare från
Dalatrafik
Avtalet med Samres går ut nu i sommar och då öppnar Dalatrafik i egen regi.
Personal har anställts och påbörjat utbildning. Fr.o.m. första juli tas
beställnigarna emot i Borlänge, samma telefonnummer som tidigare gäller 070-44
00 00. Det är öppet dygnet runt i samarbete med norra Sverige så på kvällar och
nätter tas samtalen emot i Ånge. Synpunkter kan lämnas till kundcenter på
samma nummer som tidigare 0771-75 75 75. Regelverket görs inte om.
Layouten vid busstationen ses över, det är problem vid hämtning och lämning av
barn vid Markusskolan och det behöver göras säkrare.
Synpunkter som kom fram:
Äldre bör kunna ta sig till sjukhus/vårdcentral med kollektivtrafiken tex från
våra äldreboenden.
Nya sträckningen på Högboleden med den nya hållplatsen blev inte bra. Mattias
tar det med sig till kommunens planerare.
När kommer busskurerna till Torp och Karlfeldtsgården?
Städningen av väntsalen vid Avesta busstation är dåligt skött och bör ses över.
Mattias tar det med sig och ska undersöka det.
4. Rapport från Landstinget
Ingen närvaro från landstinget idag.
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5. Handikappdagen 2017
Arbetet fortskrider med utformningen av dagen på tema ”Hörsel”. HRF vill ha
två föreläsare den dagen eftersom temat är så omfattande.
6. Namnbyte
Förslag att handikapprådet ska byta namn till funktionshinderrådet i Avesta,
FRIA.
Beslutades enligt förslag.
7. Övriga frågor
Två punkter till nästa möte i september
1. Tillgänglighetsplanen, ev bjuds Christina Hardysson in i denna fråga.
2. Ögonmottagningen i Avesta
Ordförande önskar alla en trevlig sommar
Nästa möte är den 22 september 2017

