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ÄRENDEN 
 
§ 9 Tillgänglighet vid Lindesjön 
§ 10 Övriga frågor 

 
_____________ 
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KRF § 9    
 
Tillgänglighet vid Lindesjön 

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning lägger 
informationen till handlingarna och följer upp ärendet vid nästa 
sammanträde den 11 december 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
 
KRF genomför en vandring längs strandpromenaden vid Lindesjön 
för att kontrollera tillgänglighet. (Bilder på nedanstående punkter 
bifogas protokollet.) 
 
1. Oscarsparkens två toaletter är öppna maj till september. Den 

ena av toaletterna är rymligare och har en bredare dörröppning. 
Det sluttar uppför mot ingångarna som har hög kant, underlaget 
är grus som sjunkit ner. Södra Torggatan leder brant ner mot 
toaletterna. Inga dörröppnare finns och invändigt är utrymmet 
för litet för att rörelsehindrade med t.ex. rullstol ges tillräckligt 
med plats. Toaletterna är s.k. sommartoaletter, och enligt 
leverantör tillverkas inte den typen av toaletter i sådant 
utförande att de blir tillgängliga och användbara för alla. 
Utvecklingssamordnare Ann Resare tar med frågan om hur man 
löser behovet av tillgängliga toaletter för alla till planeringen 
inför nästa sommar. 
 

2. Södra Torggatan leder brant ner mot strandpromenaden och 
Lindesjön utan någon avgränsning, vilket kan vara en risk för 
t.ex. personer med permobiler. Trafikingenjör Håkan Blaxmo 
utreder för- och nackdelar med att sätta upp någon sorts 
avgränsning som skyddar utan att hindra exempelvis 
räddningsfordon. 
 

3. Kanterna på Kyrkbryggan och Strandskolans bryggområde har 
målats med mörk kontrastfärg, som inte syns tillräckligt bra. En 
reflekterande vit färg är att föredra. Håkan Blaxmo utreder i 
samråd med Synskadades Riksförbund hur säkerheten kan 
förbättras med hjälp av varningsmarkeringar på Kyrkbryggan. 
När det gäller Strandskolans bryggområde kontaktas 
Fastigheter i Linde AB (FALAB). 
 

4. På mitten av Strandskolans brygga är en bänk placerad så att 
den begränsar tillgängligheten. Kontakt tas med FALAB.  
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5. Handikapparkeringen på Prästgatan vid Församlingshemmet är 
placerad i början av den branta delen ner mot Lindesjön vilket 
inte är bra ur tillgänglighets- eller säkerhetssynpunkt. Håkan 
Blaxmo ber föreningarna komma med förslag på ny placering. 
Bodil Larsson, RBU samordnar förslaget till Håkan. 
 

6. Kontrastmarkeringar längs med sidorna av strandpromenadens 
gång- och cykelbana skulle förbättra säkerheten, bl.a. för 
synskadade. I synnerhet där gång- och cykelbanan gränsar 
direkt mot Lindesjön, såsom vid ”kajen” nedanför 
Församlingshemmet/generationslekplatsen. Håkan Blaxmo 
utreder frågan. 
 

7. Vid Gröna bron finns ett pumphus med nedfart från gång- och 
cykelbana. Nedfarten sluttar brant nedåt och sluttningen börjar 
redan på gång- och cykelbanan. Om inte nedfarten går att göras 
om föreslås kontrastmarkering eller annan avgränsning för att 
förbättra säkerheten, Håkan Blaxmo utreder frågan. 

 
 
__________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Utvecklingssamordnare Ann Resare 
Trafikingenjör Håkan Blaxmo 
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KRF § 10    
 
Övriga frågor 
 

• Attention frågar om villkor och tillstånd enligt ordnings-
lagen för att få ställa upp trottoarpratare på allmän plats. 
Representant för polismyndigheten i Lindesberg bjuds in till 
nästa sammanträde den 11 december 2019. 
 

• Attention frågar om tillgänglighetsanpassning av offentliga 
lokaler. Fastigheter i Linde AB (FALAB) har fått i uppdrag att 
anpassa sina lokaler. 
 

• Ogräsbekämpning runt Lindesjön har inte fungerat bra 
under sommaren. Ordförande Irja Gustavsson har tagit upp 
frågan med ansvariga och planer finns på att nästa sommar 
låta kommunens feriearbetare sköta detta. 
 

• Frågan om möjligheten att ställa ut och erbjuda lånecyklar 
gratis eller till låg kostnad vid buss- och järnvägsstationer i 
kommunen diskuterades.  
 

• Trottoarerna på båda sidorna om övergångsstället i 
korsningen där Torphyttevägen möter Bergslagsvägen är 
smala med buskar som begränsar gångytorna och sikten för 
fotgängare. Även för fordon är sikten begränsad. Frågan 
skickas till Håkan Blaxmo. 
 

• KRF frågar om föreningarna tillfälligt kan få tillgång till flera 
av  f.d. Lindens lokaler. Ordförande tar upp frågan med 
ansvariga. 
 

• Attention lämnar en skrivelse om tv-skärmar i buss och tåg. 
KRF tackar för informationen och skickar den vidare till 
Region Örebro.  
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• Synskadades Riksförbund i Örebro län har lämnat en 
skrivelse om hälsofrämjande aktiviteter för synskadade. KRF 
tackar för informationen och skickar den vidare till  social-
förvaltningen gällande ledsagning och till Besök Linde AB 
(BELAB) gällande utbud av aktiviteter. 
 

• Ordförande delar ut förslag till nytt reglemente för KRF till 
föreningarna för synpunkter till nästa sammanträde. 
 
 

  
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Håkan Blaxmo, trafikingenjör Samhällsbyggnad Bergslagen 
Socialförvaltningen 
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1. Oscarsparkens toaletter  
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2. Södra Torggatan ner mot strandpromenaden  
 

 
 

3. Kanterna på Kyrkbryggan och Strandskolans bryggområde.  
4. Bänk på Strandskolans brygga 
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5. Handikapparkering uppe i backen Prästgatan vid Församlingshemmet  

 
 

6. Kontrastmarkeringar längs med sidorna av strandpromenaden – kajen 

 
 
 

7. Pumphus vid Gröna bron 
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