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Befaring badestrender 24.4.2018
Tilstede: Nina Holmsen Engh, Karen N Waagestad, Harald Alsvik, Søren Robert Sørensen, Hilda
Berit Evensen, Anette Andreassen, Kjell Rune Løvdal
Bakgrunn for befaring:
Foreldreutvalg til barn med funksjonshemming har kommet med en klar oppfordring til Rådet
om å vurdere muligheter for tiltak som på en bedre måte ivaretar også denne gruppen i å kunne
benytte seg av badestrender som er tilgjengelige for allmennheten. Tiltakene går på atkomst til
strand, tilgang til egnet toalett, mulighet for stellebord, samt parkering.
Einarsvika
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Rådets vurdering Einarsvika:
Området ligger fint til med god tilkomst fra parkering. Eget bygg med toalett. Det anbefales her
en ordning med mulighet for stellebord til vegg. Det er en solid rampe for rullestol fra grusvei til
toalett. Det er ingen mulighet for å komme i nærkontakt med vann, rådet anbefaler her en
passasje fra grusvei og ned til strand omtrent hvor pil er satt for å sikre at alle kan benytte dette
området.
Pers Øygard – Hagefjorden
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Rådets vurdering Pers Øygard:
Området ligger fint til med god tilkomst fra parkering. Det er til dels mye mosegrodd langs den
asfalterte stien fram til stranda. Rådet anbefaler at denne spyles, slik at stien framstår bredere og
blir bedre bevart. Toalett i form av utedo i nærheten, denne oppleves ikke tilgjengelig for alle.
Det er heller ikke innlagt vann eller mulighet for stellebord. Derimot framstår toalettbygg ved
Hagefjordbrygga som et godt alternativ. Toalettet er godt egnet, det anbefales her et veggfestet
stellebord. Videre er stranda ikke gjort tilgjengelig for alle. Rådet anbefaler en rampe over gress
og fram til strand, omtrent hvor pil er satt for å sikre at alle kan benytte området. På
parkeringsplass like ved stien ned til strand anbefaler Rådet at det etableres merkede plasser for
handikap-parkering, omtrent hvor gravemaskinen står i bildet. Det anbefales at dagens tre felt
omgjøres til to handikap-felt.
Tjennaparken

Rådets vurdering Tjennaparken:
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Området ligger fint til, men tilkomst fra parkering synes ikke optimal grunnet asfaltkant og dype
renner i sand, se pil på bildene. Rampen som tidligere gikk ut i vannet ligger nå opp på en flåte
med et lite basseng. Dette bassenget oppleves ikke tilgjengelig, da det mangler
håndtak/rekkverk/rampe ut i vann. Tilgang til toalettbygget oppleves trangt og til dels uegnet for
passasje med rullestol. Det står søppeldunk som sperrer for framkommelighet. Videre så
anbefaler Rådet at rampe for rullestol legges til langside, med passering rett inn, se gul pil i
bildet. Rådet mener dette vil bidra til enklere tilkomst. Videre så oppleves toalettet ok med tanke
på rom og areal, men det er ingen mulighet for veggfeste til stellebord. Rådet anbefaler at
kommunen ser på løsning for å anvende også naborom, og se disse rommene i sammenheng som
et kombinert toalett og stellerom, eventuelt ha eget stellerom i naborommet. Det er uvisst hva
dette rommet brukes til i dag.
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