Møte i råd for personer med nedsatt funksjonsevne – Mandag 14.09.20.
Møtested: Brevold

Møtestart : kl 10

Møteslutt: kl 1130

Tilstede: Karin Viken Sumstad, Arne Nervik, May Lian, Per Eivind Willmann, Edit Humstad
Forfall : Kåre Gottvasli og May Britt Sundet

1. Gjennomgang av møtereferat forrige møte. Ingen hadde noe å bemerke i forbindelse med
gjennomgangen av referat og notat.
2. Gjennomgang av tegninger av Roan Sykehjem – Karin informerer om hvordan det nye
sykehjemmet er tenkt. Sansehagen er blitt noe endret, slik at brukerfunksjonen for de eldre
er bedre ivaretatt. Noen blomsterbed er opphøyd slik at det blir lettere for de eldre å
eventuelt luke bort ugress.
Viktig at det som er innendørs og utendørs holder seg til universell utforming. Alle rom er
tilrettelagt for at det kan monteres heis ved behov.
Rådet hadde noen punkter de ville at Karin skulle ta med seg tilbake på neste byggemøte.
- Spylerom til senger, veldig tungvint pr. i dag.
- Vaskerom er små, ikke stort nok til å tørke klær.
Trapp fra veranda på det gamle trygdeboligen, her bor det rullestolbrukere og trappen blir
også brukt som rømningsvei. Karin tar dette med tilbake til neste møte med utbygger.
3. Aktuelle saker til neste kommunestyremøte. Rådet har ingen innvendinger til sakene som
skal opp i kommende kommunestyremøte.
4. Eventuelt
-Veien ned til kirkegården er asfaltert men det mangler fortsatt et lite stykke fra brua.
dette må følges opp.
-Rutinen med overgangen grunnskole/videregående er pr i dag for dårlig. Her ønsker
foreldregruppen til barn med nedsatt funksjonsevne og rådet at det skrives et felles brev til
fylket. Per Eivind og Karin samarbeider om et skriv, det blir nå viktig og følge med
skolestrukturen fremover, viktig at elevene blir best mulig ivaretatt.
- Karin informerte om et innlegg som vil komme i neste utgave av Åfjordingen.
Marit sjekker opp om Frode Mørreaunet kan komme på neste møte for å orientere om uteområdet
til Aktivitetshuset og Sentrumsbarnehagen.
Neste møte blir tirsdag 27.10.20 kl: 10-12

Møte slutt 11.30

