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Information om Herrgårdsområdet
Dagens möte inleddes med en information om Torsby Herrgård och området runt
dammen. Jon Wiggh från miljö och byggkontoret visade kartor och berättade om de
planer som finns. Området ska vara öppet för allmänheten och utformas för att bli
trivsamt och tillgängligt för alla.
Allmänheten har fått möjlighet att komma med förslag på vad området ska kunna
användas till. Bl.a. har en skolklass 4-5 på Holmeskolan lämnat förslag med önskemål
om allt från skateboardramp till glassförsäljning. Önskemål finns också om att anordna
husbilsuppställningsplatser. Vid rätt planering finns möjlighet till 3-4 sådana.
Det finns också en del kulturvärden som bör tas vara på och som kan vara trevliga att
visa och berätta om. Bruket var det som var Torsbys vagga. Den gamla Bruksallén går
från Gamla torget upp mot Herrgården. Tanken är att i en framtida planering förtäta
bostäderna och bygga en ny 2½plans byggnad på den obyggda tomten. Förr fanns
flera olika byggnader på området, kvar finns bl.a. den gamla smedjan. Byggnaden kan
kanske användas för utställningar och bli ett informationsställe för hela området.
För de som vill vandra runt i området planeras en strandpromenad runt hela dammen
med trivsamma bänkplatser. Vid Östmarksvägen planeras ett soldäck och en lekpark
för barnen. Ett skateboardområde finns också med i planeringen.
Själva parken kommer att behållas som den är idag, men kanske kan någon öppna en
restaurang eller annat. Huvudbyggnaden har man ännu inte några färdiga planer för.
Just nu är den tillfälligt uthyrd till ett företag. I ladugårds-byggnaden finns sen tidigare
Fordonsmuseet. Stallbyggnaden kan hyras ut för olika verksamheter.
I vattnet, som syns från 45:an, väster om Herrgården, kanske någon utsmyckning kan
göras som t.ex. en fontän. Kaffeservering och glassförsäljning nere vid bryggan är
andra idéer som finns.
På Björkholmen finns planer på bostadsbyggande. Broar som binder ihop alla gångoch cykelvägar är något som också finns med i planerna. Då broar är dyra att bygga får
planering göras längre fram. Prioriterat idag är området runt dammen.
Förslaget på inriktning för området finns att se under hela sommaren. Det kommer att
läggas ut på kommunens hemsida om ca 14 dagar. Alla är välkomna att lämna
synpunkter på förslaget. Det som föreslagits är alltså en väldig tidig planering, en
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viljeinriktning. I höst startar arbetet med att ta fram en detaljplan för området. Detta
arbete tar cirka ett år. Därefter ska beslut tas och detaljplanen antas. Om ingen
överklagan sker (fördröjning sker då 1 år) kan byggnation starta om ca 3 år.

Rådet tackar för en mycket trevlig och intressant information
_______
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Föregående protokoll
KST dnr 2014/135.01

Föregående protokoll från den 5 mars 2014 gicks igenom.
Dialogmötet från den 13 maj 2014 gicks igenom.

Handlingar i ärendet
Protokoll KTR 2014-03-05
Minnesanteckningar dialogmöte 2014-05-13
_______
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Återrapportering av ärenden enligt
bevakningslista
En uppdaterat bevakningslista hade sänds ut inför dagens möte.
Gunilla Montán Halvardsson rapporterade vad som hänt i de olika ärendena.

Hörslingor 2013-02
Den utlovade översynen av samtliga kommunens slingor är ännu inte gjord.
Några slingor har dock kollats bl.a. de på Klarastrand, Stöllet i samband med
ombyggnaden till trygghetsboende.
Kommunkansliet har köpt in två bärbara hörslingor för receptionerna på
Kommunhuset i Torsby och Samverkanskontoret i Sysslebäck. Utredning av behovet
av fler hörslingor fortsätter.

Trottoarpratarpolicy 2013-06
”Policy för trottoarpratare, varuexponering m.m. i Torsby kommun” antogs av
Kommunfullmäktige 22 april 2014. Policyn gäller fr.o.m. detta datum. Information
kommer att ges i nästa nummer av Torsby Nu som kommer i brevlådorna 30 juni. Ett
informationsbrev kommer också att skickas ut till alla berörda företag i kommunen.

Tillgänglighet i Prostgårdslagårn 2013-07
Som rapporterats på förra mötet har rådets synpunkter överlämnats till förra
administrativa chefen Margot Enkvist. Eftersom det nu finns en ny administrativ chef
på plats, Ann-Margreth Edberg vill rådet veta hur rådets synpunkter behandlats.
Rådet vill också veta om den ”hörslingegrupp” som tidigare fanns kommer att jobba
vidare med att utreda hörslinge-behovet.

Bänkar i centrum 2013-08
En inventering av bänkar i Torsby centrum är nu gjord. Berit Johansson och Gunilla
Montán Halvardsson gjorde en rundvandring i centrum 23 april och såg på lämplig
placering och antal bänkar. Vid tidpunkten för inventeringen fanns inga bänkar
utställda. Det insamlade materialet sammanställdes och en skrivelse gjordes till
Kommunstyrelsen. Skrivelsen behandlades i kommunstyrelsens samhällsutskott den
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12 maj. Kssu överlämnade rådets framställning till tekniska avdelningen för beaktande
i framtida planering.
Rådet anser att det är mycket viktigt att det är trivsamt i centrum och att de bänkar
som finns kan användas av alla. De bänkar som ställs ut i offentlig miljö måste vara
utformade så att de uppfyller de krav som finns för god tillgänglig- och användbarhet.
Rådet hänvisar till kommunens ”Mål och Vision 2020” och anser att de beslut som
tagits ska följas.

Handikapptoalett på Folktandvården 2013-10
En skrivelse har gjorts till Folktandvården, Torsby rådet har begärt svar senast 30 maj
2014. Något svar har ännu inte kommit.

Vallokalers tillgänglighet 2014-01
En inventering har gjorts av vallokalers tillgänglighet. Gunilla Montán Halvardsson
har tillsammans med Valnämndens ordförande Rune Mattsson, vice ordförande
Tommy Persson och Kicki Lecht, arkivarie o registrator på kommunen, besökt
Östmarks Församlingshem, Vitsands skola, Stölletskolan, Transtrands Friskola, Dalby
Församlingshem, Samverkanskontoret och Biblioteket Sysslebäck. Dessutom har Oleby
Folkets Hus och Kommunhuset Torsby, Stjerneskolan, Biblioteket Torsby,
Prostgårdslagårn och Holmeskolan inventerats. Bograngens förröstningslokal kommer
inte att bli aktuell någon mer gång då fastigheten är under försäljning enligt
nuvarande ägare.
De insamlade uppgifterna har samman ställts och överlämnats till Valnämnden
tillsammans med förslag på tillgänglighetsförbättringar. Teknisk chef Jan Esping
kommer också att få ta del av samman ställningen.
När det gäller skyltningen för handikapparkering anser Curth Åsberg att den inte var
godtagbar. Den provisoriskt tillverkade skylten kunde inte läsas på tillräckligt långt
håll.
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Övrig återrapportering
Tillgänglighet på nya Finnskogscentrum
På frågan från Curth Åsberg angående tillgängligheteten på nya Finnskogscentrum i
Lekvattnet har Jan Esping teknisk chef svarat att lokalerna är fullt tillgängliga (Se även
minnesanteckningar från mötet 13 maj 2014).

Tillgänglighet till brandmännens utställningslokal
På Curth Åsbergs fråga om gamla lokstallets tillgänglighet har Håkan Boström svarat
att brandmännen, som tänker använda lokalen för utställning av gamla brandbilar och
utrustning, ännu inte ansökt om bygglov. För övrigt informerade Håkan Boström att
det finns planer för en tunnel under järnvägen. I samband med byggande av gång- och
cykelväg fram till tunneln kommer området runt lokstallet att tillgänglighetsgöras.

Ta tillvara kunskapen i råden
Curth Åsberg tog på förra mötet upp frågan om inte Pensionärsrådet och
Tillgänglighetsrådet kunde ha något gemensamt möte i syfte att utbyta erfarenheter
och driva gemensamma frågor. Carina Nordqvist lovade ta reda på och undersöka om
sådana möten kan hållas och om vad man i så fall kan tänkas kunna ta upp. På dagens
möte föreslogs att vi redan till hösten skulle kunna hålla ett möte för att ta tillvara de
erfarenheter och goda krafter som finns bland rådens nuvarande ledamöter för att
sedan kunna förmedla dessa till de nya som väljs in i råden, för nästa period.

Handlingar i ärendet
Uppdaterad bevakningslista

Beslut
Att bjuda in Pär Olsson och Ann-Margreth Edberg till rådets möte 4 september 2014
för att få mer information runt hörslingor, checklistor mm
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Att uppmärksamma på att tillgänglighetskrav ska ställas vid inköp av bänkar m.m. i
centrum. Rådet önskar föra en dialog runt det som beslutats i ”Mål och vision 2020”.
Rådet anser att detta ska ske skyndsamt.
Att sända ärendet tillbaka till Valnämnden och påpeka brister i skyltningen för
handikapparkering. Rådet anser att inför valet i september måste denna fråga vara löst
så även alla andra brister i tillgänglighet till och i lokalerna.
Att ett möte hålls i höst för att fånga upp alla goda idéer från de båda rådens
representanter och förmedla dessa till de nya i råden nästa valperiod.

Beslutet expedieras till
Gunilla Montán Halvardsson
Jan Esping
Sune Eriksson
Rune Mattsson
_______
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Nya ärenden
Mejeristen
Curth Åsberg informerar om att han under ett samtal med en person som bor i
höghuset Mejeristen, Torsby fått veta att det finns ett angöringsproblem för personer
med rörelsenedsättning. Det saknas handikapparkering till fastigheten och det finns
ingen möjlighet att med bil ta sig fram till entrén för av- och påstigning.
Marken utanför höghuset är inte helt färdigställd ännu. Det finns möjlighet att relativt
enkelt bredda den hårdgjorda ytan fram till entrén och anlägga ett par
parkeringsplatser för rörelsenedsatta samt göra det möjligt att åka bil/färdtjänst, fram
till porten.

Brister i utformning-EAH
Curth Åsberg har besökt Torsby Begravningsbyrå som har byggt en ramp till
fastigheten. Det finns brister i den utformning som gjordes, det blev en nivåskillnad till
entrédörren, som gör att inte alla kan ta sig in.
Han har också besökt grillbaren Quickly, på Gamla torget, Torsby där allmänna
toaletter finns. En omarkerad trappa leder ner mot dessa toaletter. Trappan saknar
balansstöd som räcken samt kontrastmarkering. Om en ramp av metall med räcken på
båda sidor, läggs över trappan kommer alla att kunna nå toaletterna på ett säkert sätt.
Curth Åsberg berättar att det är en strategi enligt May Alméns förslag, för att komma
till rätta med brister i tillgänglighet, bör en anmälan enligt Boverkets föreskrifter om
Enkelt avhjälpta hinder (HIN), göras. Curth Åsberg föreslår att rådet ställer sig bakom
anmälningar till Miljö, bygg och räddningsnämnden (MBR).

Beslut
Att rådet enhälligt ställer sig bakom anmälan angående bristande tillgänglighet p.g.a.
avsaknad av handikapparkering/angöringsplats för boende/besökare, Mejeristen.
Att rådet enhälligt ställer sig bakom anmälan angående bristande tillgänglighet i
utformning av ramp, Torsby Begravningsbyrå.
Att rådet enhälligt ställer sig bakom anmälan angående brister i tillgänglighet vid
trappa till allmänna toaletter, Quickly.
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Beslutet expedieras till
Curth Åsberg
Miljö, bygg och räddningsnämnden
_______
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Aktuell information från
tillgänglighetssamordnaren
Möjligheternas dag 15 maj 2014
Årets handikappdag ”Möjligheternas Dag” som kommunen anordnar tillsammans
med ABF, var mycket uppskattad. Mycket bra information gavs under dagen om bl.a.
kost motion och aktiviteter för äldre. Ett tiotal verksamheter deltog från
handikappföreningar och från kommunen.
Toleif Högberg informerade att en handikappdag kommer att anordnas i Sunne under
hösten 2014.

Rådet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

