Fra: Hege Methi [mailto:hegemeth@gmail.com]
Sendt: tirsdag 17. januar 2017 13.51
Til: Eva Antonsen <Eva.Antonsen@vadso.kommune.no>
Emne: Sak til møte 7. februar - molo/fugletitterskuret

Dette er hovedessensen av epost fra Farid Shariati
Den kan legges ved møteinnkallingen når den kommer. Var det 1. februar?
Hege Methi

Saken jeg referer til handler om moloen i havna. Mer spesifikt er det moloen med
fuglekiksutposten som jeg referer til. Moloen er ment å være ferdig, til tross for at toppdekslet
er av en slik karakter at det ikke kan regnes som universelt tilpasset. Med tanke på at det er
investert i en fugleutkikspost i enden av moloen er det problematisk fordi ikke alle har en reell
adgang til utkiksposten. Er man bruker av rullestol, dårlig til beins og bruker rullator,
synshemmet eller lignende er det veldig vanskelig, farlig eller kanskje praktisk umulig å
kunne ta seg til den posten.
I kommunestyret sitter leder, nestleder og diverse medlemmer av havnestyret som er etter mitt
skjønn ansvarlige for at det skal være et toppdeksel som kan imøtekomme krav til en
universell løsning. Mine oppfordringer til styret har ikke ført frem og det virker som at det
ikke blir tatt på alvor. Det betyr at man ikke heller tar plan- og bygningsloven på alvor når
man overser kraven til universell utforming.
Jeg ønsker å gjøre rådet orientert om denne saken, til tross for at jeg mener at denne saken
burde vært kjent med tanke på moloens plassering og hyppige bruk av innbyggerne. Jeg håper
at dere tar fatt i denne saken som råd for funksjonshemmede. Rådet er ment å fungere som et
rådgivende organ og en anbefaling eller innspill fra dere skal spille en rolle. Hvis rådet
mener at det ikke er nødvendig for dere å løfte denne saken opp ønsker jeg gjerne en
tilbakemelding på det og en begrunnelse for hvorfor dere vil si at det eventuelt ikke er
nødvendig.

