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Ing-Marie Lagher Kågerstig, Ordförande
Hej alla medlemmar, nytt år nya möjligheter brukar man säga. Ja, det är ju faktiskt ett oskrivet blad,
vi gör vad vi vill med dagarna framåt 2015. Jag hoppas att vi ska få ett händelserikt år med bra
intresse/rättighets-politiska göromål. Vi har Talespersonsnätverket som är väldigt givande och en
intressant bussresa till EU-Parlamentet i september. Däremellan är det flytt till nya lokaler och de
Regionala råd där vi är representerade. Måndagar kan ni ringa till en styrelseledamot och ställa frågor.
Avdelningarna kommer också att bli kontaktade av en styrelseledamot som kommer att vara
kontaktperson till er.
Ta hand om er där ute
2015-01-06

Lars-Göran Wadén var troligen först ut med att anmäla ett fall av diskriminering i
form av bristande tillgänglighet.
- Min funktionsnedsättning gör att jag använder en manuell rullstol och när bussbolag använder
otillgängliga bussar blir jag utestängd och känner mig diskriminerad, skriver Lars-Göran
Wadén på sin blogg Livet rullar vidare.
I fredags postade han sin anmälan till DO, Diskrimineringsombudsmannen, strax efter ett misslyckat
försök att åka buss med X-trafik.
- Fredagen den 2 januari 2015 ville jag åka buss. Jag är rullstolsanvändare men trodde inte det skulle
ge mig problem eftersom jag uppfattade det som att samtliga bussar ska vara tillgängliga enligt Xtrafiks hemsida. Buss nummer 49 kom i tid klockan 08.30. Men när jag skulle gå ombord visade det
sig att det inte fungerade. Bussen var utrustad med trapplift, men den kunde inte användas eftersom
bussens chaufför sa att han inte hade någon utbildning på den.
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Lars-Göran berättar att han blev både ledsen och irriterad när busschaufförens enda råd var att
vänta på nästa buss.
- Busschauffören var dock vänlig, frågade om han kunde lyfta upp mig och rullstolen och ringde en
kollega för att få mer information. Hans trevliga attityd och försök att hjälpa mig gjorde att jag
naturligtvis inte kunde bli arg på honom. Men jag förklarade att det inte var en bra idé att bära mig upp
för alla trappor.
Händelsen resulterade i en snabb anmälan enligt den nya diskrimineringslagen som trätt i kraft
dagen före, den 1 januari 2015.
- Så som jag tolkar lagen måste åtgärder för tillgänglighet göras i exempelvis den fysiska miljön och
när det gäller transporter. En person med funktionsnedsättning ska kunna ta sig ombord på och färdas
med en buss eller annat transportmedel. Och eftersom det uppenbart inte fungerar så i Gävle har jag
lämnat in en anmälan, skriver Lars-Göran Wadén.
2015-01-15

Söndagen 11 januari blev Marianne Enoksson och Inger Janebrink intervjuade av
Partille Tidning om den nya lagen som gäller från 1 januari 2015.

”Nya lagen en seger för oss”
Bristande tillgänglighet för funktionshindrade förbjuds från årsskiftet i diskrimineringslagen.
– Jag ser lagen som en seger för oss och alla andra inblandade organisationer, säger Marianne
Enoksson från DHR – förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.
Bristande framkomlighet drabbar rörelsehindrade också där man minst anar det. Inger Janebrink
demonstrerar genom att ta en sväng in på Apoteket med sin elskoter
– Det räcker inte att det finns dörröppnare, det ska gå att använda dem också, säger hon.
När hon ska nå dörröppnaren är hon inte riktigt framme vid dörren utan hon måste göra en sväng för
att kunna komma ut. Det gör att hon inte alltid hinner ut innan dörren slår igen. Då måste hon backa
och börja om. Saken blir inte lättare av att ställ med broschyrer placerats i vägen.
– Det handlar ofta om ren tanklöshet, säger hon.
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Gäller alla områden
Från och med årsskiftet kan bristande tillgänglighet juridiskt betraktas som en form av diskriminering
och det ska, enligt regeringskansliet, gälla i stort sett alla samhällsområden.
– Men det finns många undantag som kan göra lagen tandlös. Till exempel är företag med färre än tio
anställda undantagna, säger Marianne Enoksson.
Hon framhåller ändå att DHR inte är ute efter att sätta dit någon utan att upplysa och övertala.
Inger Janebrink har hela livet haft nedsatt rörlighet efter att som barn haft polio. På äldre dar har det
blivit sämre och numera bor hon på Forellen. Tack vare sin elskoter lever hon ändå ett väldigt rörligt
liv.
– Med den här kan jag åka till Gamlestan varje vecka för att spela bridge, säger hon.
Marianne Enoksson arbetar med framkomlighetsfrågor på regional nivå och är också personligen
engagerad eftersom hennes mamma sitter i rullstol.

Partille ganska bra
På det hela taget tycker de att Partille är en framkomlig kommun.
– Allum, till exempel, fungerar ju bra, säger Marianne Enoksson.
– Men det finns en hiss som jag inte kommer in i, replikerar Inger Janebrink.
På Allum går det ändå att komma in på alla plan, däremot är det si och så med framkomligheten inne i
butikerna beroende på hur de inreds.
– Det blir ofta väldigt trångt. På Clas Ohlson gäller det till exempel att köra rätt från början, säger
Inger Janebrink.
Hon vill dock inte låta någon skugga falla över personalen i butikerna som alltid är väldigt
tillmötesgående.
Om framkomligheten i Allum är god uppstår dock problem redan när man ska ta sig ut på Kyrktorget.
Kanten vid passagen in på torget ser oansenlig ut men det är precis så att Inger tar sig över den. En
person i vanlig rullstol riskerar att ramla ur om det vill sig illa.
– Jag påtalade det här för kommunen. Då sa de att hela torget snart ska göras om. Det var för två år
sedan, säger Marianne.

Hög kant. Den kan verka oansenlig, kanten i tunneln från Allum till Kyrktorget. Men för Inger
Janebrink är den krånglig. Hon får också ont av dunsen.

FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER
Adress

DHR Region Västra Götaland

Telefon

0521-122 91

Organisationsnr.

862501-1922

Plusgiro

480 12 35-5

Internet

www.dhr.se/vastragotaland
e-post
vastragotaland@dhr.se

Delaktighet
Handlingskraft
Rörelsefrihet
DHR Region Västra Götaland
In genom köket ibland
I affärsrörelser i äldre hus i centrum varierar framkomligheten. Det finns många exempel på lokaler
där det helt enkelt inte går att ta sig in på grund av höga trösklar, trottoarkanter och smala dörrar utan
dörröppnare.
– Ibland får man komma in bakvägen, genom köket, säger Inger Janebrink.
– Det borde ligga i innehavarnas intresse att ha tillgänglighet. Särskilt för dem som ligger lite avsides
och ändå måste konkurrera med affärerna i Allum, säger Marianne Enoksson.
Tilläggas ska att entrén till Partille Tidnings lokaler inte heller fick godkänt, där hade Inger Janebrink
svårligen kommit in utan hjälp.

…men på kommunen kände man inte till den nya lagen
När det gäller framkomlighet för rörelsehindrade i Partille är det samhällsbyggnadskontoret som har
tillsynsansvaret. Men där kände man inte till den nya lagen.
– Vi jobbar utifrån plan- och bygglagen, det är nog därför, säger byggnadsinspektör Mikael Hultqvist.

Bättre framkomlighet på torget
I förra veckan skrev PT om höga kanter som gör det svårt för rörelsehindrade att ta sig fram, bland
annat på Kyrktorget. Redan innan det numret kommit ut åtgärdades kanten vid passagen från Allum ut
på torget. Samtidigt togs också hinder bort vid ingången till den närliggande skoaffären.
– Där var också en hög kant vid ingången från torget som vi fasade av, så nu ska det gå att rulla helt
fritt in där, säger driftsingenjör Marcus Hull.

Efter åtgärd.

Infobladet utges av
Styrelsen för DHR Region Västra Götaland
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