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Til Udvalget for byudvikling og bolig

Farum, den 4. december 2018

Høringssvar til UBB-møde den 6. december 2018 – dagsordenens pkt. 3
Bylivsprojekter i Værløse Bymidte
Danske Handicaporganisationer Furesø ønsker at bymiljøet - også på Værløse Bymidte indrettes så der er gode muligheder for alle for at færdes og gøre ophold. Bymidten giver
vanskeligheder for en del mennesker med bevægelseshandicap bl.a. på grund af kantstenene mellem p-pladser og fortove og på grund af niveauforskellene og de relativt stejle
ramper mellem niveauerne.
Så meget desto vigtigere er det, at der skabes egnede siddemiljøer, hvor man kan hvile
og slappe af. Og kan indretningen samtidig bidrage til forskønnelse af området, er det jo
perfekt. På denne baggrund tillader vi os at kommenterer de opregnede bylivsprojekter.
Generelt ønsker vi, at der i alle områder af Bymidten findes siddemuligheder der er egnede for mennesker, der er dårligt gående og fx har problemer med knæ, hofter eller ryg.
Det betyder at der bør findes stole eller bænke med ryglæn og armlæn, og hvor sædet
ikke skråner så meget bagud, at det kan være vanskeligt at rejse sig igen. Bemærk, vi
siger ikke at alle bænke skal opfylde disse krav, blot at der skal være nogle, der gør det i
de forskellige områder, og aktuelt gælder det især ved områderne for projekt 2 og 3.
Ad. 1 Udvidelse af siddemulighederne ved betonstøttemur
De viste siddemuligheder virker fint tilpasset området, og vi foreslår ikke at der skal opsættes armlæn her.
Ad. 2 Nye siddemøbler ved det nordlige torv på den røde plads
De viste møbler er enkle og pæne og de kan formodentligt ikke uden videre påmonteres
ryg- og armlæn? Det vil derfor være ønskeligt, hvis der i nærheden findes andre, mere
almindelige bænke, som opfylder disse krav. De fotograferede møbler har dog tilsyneladende den fejl, at de ikke tillader kørestolsbrugere at sidde med ved bordet. Kunne det
korte stykke af de L-formede bænke være endnu kortere, så en kørestol eller en barnevogn/klapvogn kan kommet ind til bordet uden at spærre indgangen helt?
Centerforeningens forslag til borde og bænke i bilag 3.3 giver heller ikke kørestolsbrugere
mulighed for at sidde med ved bordenderne da bordbenene sidder helt ude i enden af
bordpladen.
DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer – DSI.
De 34 medlemsorganisationer repræsenterer 330.000 medlemmer og alle slags handicap.

Ad. 3 ”Siddeskulptur” ved torvet ved Kvickly
Vi har ikke indvendinger mod en ”sjov siddeskulptur” på torvet her, men vi vil opfordre til,
at der et sted på det relativt store torv oprettes en siddemulighed med ryglæn og armlæn,
som beskrevet ovenfor. Derudover skal vi anbefale, at man overvejer hvor de naturlige
gangbaner på kryds og tværs af torvet forløber. Da torvet blev anlagt, lykkedes det desværre ikke at få indlagt ledelinjer af hensyn til blinde og svagsynede. Det er derfor vigtigt,
at der ikke opstår uhensigtsmæssige forhindringer på grund af det inventar, der nu opstilles.
De opsatte steler vinkelret ud fra trappen er i øvrigt rigtigt farlige i den forstand at de ikke
nødvendigvis opdages af den blinde med mobility-stok, og at personen derfor kan komme
til at gå lige ind i dem, og evt. få stelen hårdt i maven eller mellem benene. Ved dårlig belysning er der også risiko for andre end svagsynede.
Centerforeningens forslag med bænke opsat på trappetrin vil også betyde en fare for
svagsynede. Det fremgår ikke, hvordan man kan undgå faldulykker ved dette arrangement.
Byparken
Dette projekt er undervejs og ikke på dagsordenen, men vi tillader os at gøre opmærksom på, at handicaporganisationerne i sin tid – på borgermøde og i høringssvar - stillede
en række spørgsmål og bl.a. gjorde opmærksom på risikoen for faldulykker. Bekymringerne blev afvist med henvisning til, at den slags problemer ville blive løst i projekteringsfasen. Vi håber naturligvis, at der er fundet en tilfredsstillende løsning.

Med venlig hilsen
På vegne af DH-Furesø

Karin Beyer
Tovholder for arbejdet med fysisk tilgængelighed

2

