
6. oktober 2020

Handicaprådet
Rudersdal Kommune
handicapraad@rudersdal.dk

 

Til:  
Kulturområdet, Kultursekretariatet 
 
Att:  
Funktionschef Johnni Mosevang Christensen joch@rudersdal.dk  
 
 
 

Høringssvar vedrørende Analyse af Idrætsfaciliteter - Samlet 
struktur- og strategiplan for Rudersdal Kommunes idrætsfaci-
liteter 
 
Handicaprådet takker for modtagelsen af analysen af Idrætsfaciliteter, 
som indeholder en samlet struktur- og strategiplan for Rudersdal Kom-
munes idrætsfaciliteter. Handicaprådet skal i den sammenhæng knytte 
følgende kommentarer til oplægget: 
 
Handicaprådet kan ikke ud fra den sagsfremstilling, der er fremlagt for 
Handicaprådet i forbindelse med høringen se, om der i den samlede 
struktur- og strategiplan for Rudersdal Kommunes idrætsfaciliter er taget 
hensyn til mennesker med funktionsnedsættelser. Handicaprådet savner 
således, at det i oplægget til Handicaprådet er fremhævet, hvordan han-
dicapaspektet er indtænkt i struktur- og strategiplanen, og hvilke tiltag 
der i givet fald er overvejet for at fremme lige muligheder for at menne-
sker med funktionsnedsættelse kan deltage i idrætslivet. 
 
På et overordnet plan anbefaler Handicaprådet, at handicapforhold sy-
stematisk indtænkes, hver gang et projekt sættes i gang, eller der foreta-
ges en investering som led i udmøntningen af struktur- og strategipla-
nen. 
 
På et mere konkret plan kan Handicaprådet pege på følgende områder, 
hvor der er behov for at løfte tilgængeligheden. Eksemplerne er fra 
svømmehallen, men viser også behovet for - mere bredt set - at indtæn-
ke handicaptilgængelighed i idrætsfaciliteterne. 
 

1) Faciliteter til at kunne benytte bassinerne i svømmehallen, også 
når man er kørestolsbruger. Det kunne fx være en rampe / slids-
ke, så man kan køre ned i vandet. 

2) Badestole med 4 hjul, fodstøtter og armlæn samt et godt solidt 
håndtag, som hjælper kan bruge til at flytte stolen med. 

3) Gode solide håndtag placeret i bruseområdet og i omklædnings-
området, som bruger kan holde fast i. De må gerne være en me-
ter lange og sidde både vandret og på skrå. 

4) Et særskilt omklædningsrum eller et aflukke, hvor hjælper af an-
det køn kan bistå bruger med omklædningen uden at være til ge-
ne for de øvrige badegæster. 
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Med venlig hilsen 
 
 
Formandskabet v/ 
 
Jeppe Bülow-Lehnsby   Jens Darket 
Formand     Næstformand 
 
 
 
 


