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Høringssvar vedrørende udeservering på Majpladsen 
(Birkerød Kro) og Nærum Hovedgade ud for nr. 50 
 
Handicaprådet takker for at få muligheden for at udtale sig om de to an-
søgninger om tilladelse til udeservering på henholdsvis Majpladsen i 
Birkerød og på Nærum Hovedgade 50. 
 
Et medlem fra Handicaprådet har besigtiget de to steder, hvor der er 
søgt om tilladelse til udeservering. I vurderingen af forholdene har det 
været vigtig for Handicaprådet at sikre, at der er tilstrækkelig plads til fri 
passage i forbindelse med udeservering. Rådet har følgende bemærk-
ninger. 
 
For så vidt angår Nærum Hovedgade vil det ikke umiddelbart give pro-
blemer for blinde og svagtseende, at der gives tilladelse til udeservering. 
Der er ikke ledelinjer på stedet, og det vurderes, at der er tilstrækkelig 
plads til passage. Dog bemærker rådet, at der ved besigtigelsen var 
borde og stole sat op, såvel inde ved bygningens mur som i en række 
ude ved fortovskanten tæt på vejbanen, hvilket også fremgår af tegnin-
gen. Handicaprådet forventer, at det som skrevet i høringen sikres, at 
fortovsarealet friholdes i en bredde på 1,60 m.  
 
For så vidt angår Majpladsen i Birkerød, er der her en lidt vanskelig pas-
sage. Der er ikke en egentlig ledelinje fra gågaden mod kirken og admi-
nistrationsbygningen hen forbi den kinesiske restaurant. Der er en lede-
linje bestående af chaussé/brosten, som ligger ca. 1 m. udenfor murene 
ved restauranten. Det betyder, at denne linje ligger inde i det felt som 
ønskes brugt til udeservering.  
 
Her vil Handicaprådet foreslå, at der sikres en passage - f.eks. ved at 
friholde de første 2 meter fra muren for borde og stole. Det vil give blin-
de og svagtseende mulighed for trygt og frit at kunne færdes langs Maj-
pladsen.  
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Handicaprådet står gerne til rådighed i det videre forløb, hvis der er be-
hov og ønsker til dette. 
 
 
På vegne af Handicaprådet 
 
 
 
 
 
 

Jens Darket
Næstformand


