
 

TYNSET KOMMUNE 
Tjenesten for funksjonshemmede 

 

  

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

15/191-18 20902/16 033 06.12.2016 

 

Møtedato

: 

 19.10.2016 

Sted:  Rådhuset 

Tid:  12.00 

Til stede:  Karl Morten Skaar Nilsen, Leif Håvard Henriksen, Kurt Fossum, Eva Eggen, 

Mari Morønning 

Referatet  sendes til: 

  Deltakerne 

   

RÅD FOR LIKESTILLING OG FUNKSJONSHEMMEDE 2015/2016 

MØTEINNKALLINGER OG REFERATER 
  

Sak 21. Godkjenning av referat fra møte den 28.09.2016 Ok 

 

sak 22. Befaring i Brugata - ang. parkering/fremkommelighet for bevegelseshemmede. 

             Se brev datert 24.11.2016, sendt til AMFI kjøpesenter v/ senterleder/eiendomseier og  

             brev til Tynset kommune. 

 

sak 23. Referat fra møte med Sykehus Innlandet HF/Tynset sykehus. 

             Karl Morten Skaar Nilsen refererte fra møtet. Angående HC-parkeringer er det pr i  

             dag 2 plasser som er godt skiltet og merket. 

 

sak 24. Er det andre ting/saker vi bør ha innspill til angående kommunenes budsjett for 2017? 

             Det er ønskelig med et møte sammen med Eldrerådet – informasjon angående   

             Virksomhetsplan 2017-2020 v/Rådmannen. Sissel Urset avtaler med Rådmannen og  

             Eldrerådet. 

 

sak 25. Påmelding til konferansen i Rendalen10 november 2016. 

             Karl Morten Skaar Nilsen og Leif Håvard Henriksen ønsker å delta. Frist for  

             påmelding er 28.10.16. Hvis flere ønsker å delta gi beskjed til Karl Morten Skaar     

             Nilsen eller Sissel Urset. Sissel Urset sender påmeldingen til Fylket. 

 

sak 26. Eventuelt. 

             Ingen saker 

 

Med hilsen 

 

Sissel Urset 

Sekretær 



TYNSET KOMMUNE 

 

Saksnr.:   15/191-18  2 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 

 

 

 

AMFI Kjøpesenter 

v/senterleder/eiendomseier 

2500 Tynset  

   Tynset den 24. november 2016 

 

 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede i Tynset gjennomførte i oktober en befaring i og 

rundt kjøpesenteret og bygningen der Europris holder til. 

Rådet har registrert en del mangler/feil som vi ber senteret vurdere å rette; 

1. Rampe ved Bingolokalet må repareres da det ikke er mulig for rullestolbrukere å 

komme inn via denne. Vi registrerte også at det på dette skråplanet var lagret et 

sykkelstativ, men håper dette bare var midlertidig. Allikevel bør ikke dette skje. 

2. Inngangsdørene mellom gamle bankbygget og senteret er det ikke mulig for 

rullestolbrukere å benytte. Da det er en HC parkeringsplass knyttet til denne delen 

av bygget, bør en vurdere om det kan monteres elektriske/automatiske døråpnere 

helt inn til butikkplanet.  

3. Trappa fra Meierigata ned til parkeringskjeller skal være markert med gult felt og 

taktil merking, både oppe og nede  

Sitat» Taktil merking er et påbud etter kapittelet om universell utforming fra 

bl.a. TEK10. Det skal varsles med et farefelt (knotter) og oppmerksomhetsfelt 

(linjer) f.eks. foran en trapp. 

Trappeneser skal og markeres. 

Alt dette skal ha en gitt luminanskontrast til de andre materialene.» 

4. Ved Europris er det ikke skilt på vegg som angir HC parkering. Dette er uheldig da 

det oppmerkede feltet ikke kan sees på vinteren. En håper at slikt skilt kan komme 

på plass. 

5. Oppkjøringsrampen til inngangen ved Europris er ikke etter forskriftene. En bør 

her vurdere annen mulighet enn den valgte da det er vanskelig å anlegge dette i 

motbakke. Se Byggteknisk forskrift Tek 10 § 12-18 o.l. 

 

Rådet er godt fornøyd med oppmerkingen og skiltingen for HC parkering ved inngangen mot 

Meierigata. En utfordring her er gangfeltet som ikke er avgrenset mot bilparkeringen og som 

det parkeres på. En håper det kan finnes en løsning på dette for å skille biltrafikk og gående 

slik at ikke farlige situasjoner oppstår. 

Rådets befaring tok bare for seg de utvendige forholdene ved denne befaringen. 

 

 

 

Med hilsen 

Rådet for funksjonshemmede i Tynset kommune 

 

 

Karl Morten Skaar Nilsen 
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Tynset kommune  

2500 Tynset 

 

 

      Tynset den 24 november 2016.11.24 

 

 

 

 

 

Rådet har ved flere anledninger sett at det parkeres i Alfarheimgata foran Jysk, og gjerne da til 

dels oppe på fortauet. Personer må da ut i gata for å passere bilene. For bevegelseshemmede 

og synshemmede gir det en større utfordring med bl.a. fortauskanter som det er vanskelig å 

forsere. Med den trafikken som er i gata kan farlige situasjoner oppstå. 

Rådet ber Tynset kommune vurdere om det kan settes opp skilt med parkering forbudt i denne 

sonen. Det finnes parkeringslommer utenfor parkeringskjelleren som kan nyttes av kunder til 

Jysk og det er innlastingsplass for større varer mot Brugata. 

 

I samme område bør det merkes med hvite striper på asfalten ved fotgjengerfeltet langs 

Brugata, fra Brugata 7 (bensinstasjonen 44/13) til eiendommen Brugata 9 (44/17). 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Karl Morten Skaar Nilsen 

Rådet for funksjonshemmede 

 


