
   

 

SAKER TIL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
08.02.2018 
 
Vi har hatt møte i Foreldreutvalget for funksjonshemmede barn under 18 år 07.02.2018. I 
forbindelse med dette møtet ønsker vi å sende følgende saker videre til deres råd for videre 
behandling.  

1. Vi ønsker en videreutvikling av tilpasning av badeplasser i kommunen for rullestolbrukere. Ved 
Tjenna som fra før er et veldig fint sted for rullestolbrukere å være, mangler det tilpasninger for 
stell/ bleieskift.  Vi ønsker at det kunne være et bredt stellebord med hev senk funksjon.  
Hantostranda er også et flott sted ved sjøen for rullestolbrukere å kunne bade. Det er imidlertid 
svært vanskelig å få parkert. Kan Tvedestrand kommune få til en leieavtale med Marinaen om en 
rullestolparkeringsplass der? 
Både Einersvika på Gjeving og Pers Øygårdstrand på Borøya er flotte badeplasser. Vi ber om at 
det også her vurderes tiltak med greie parkering og stellemuligheter for rullestolbrukere. 
 

2. Kommunelegen Hans Tomter er vanskelig å komme i kontakt med. Det kan se ut på 
epostadressen hans at han har tilholdssted i Risør kommune. Er det mulig å treffe han på noe 
legekontor/ Familiehuset i Tvedestrand? Burde kommunens nettside ha tydeligere informasjon 
om kommunelegen? Legekontorene samt kommuneadministrasjonen kunne heller ikke besvare 
disse spørsmålene. 
 

3. Det er flere foreldre med funksjonshemmede barn som ikke er trukket inn i prosessen med 
bygging av nye boliger til psykisk utviklingshemmede som kommunen nå er godt i gang med. Vi 
lurer på hvorfor de ikke er det og hva er kriteriene/årsakene til at de ikke er inkludert? 
 

4. Vi synes det hadde vært positivt om kommunen kunne tilrettelegge og starte opp fritidstilbud 
for funksjonshemmede barn. I dag eksisterer to tilbud i privat regi; håndball og minibuss. Begge 
disse tilbudene er per i dag fulle. Vi har drøftet sammen og skisserer her to tilbud som vi synes 
hadde vært svært positivt om kommunen kunne tilrettelegge for: 
 
- Bading for funksjonshemmede barn og familiene deres. Vi ønsker ekstra oppvarming av 

bassenget på Lyngmyr og tenker at for eksempel fredager fra 16.00 – 18.00 hadde vært en 
fin måte å avslutte uka sammen med våre barn. Eventuelt lørdager. 

- I Arendal har kommunen et tilbud som heter «jympa». Der møtes personer mellom 6 år og 
60 år med alle typer funksjonshemminger. Kommunen stiller med 5-6 instruktører som er 
fysioterapeuter og som legger til rette for en type aerobic time. Kunne kommunen startet 
noe lignende for eksempel i samarbeid med Aktivitetshuset og deres instruktører sammen 
med kommunens fysioterapeut?  

- Er det mulighet for oss foreldre og låne for eksempel nøkkel til gymsalen til Tvedestrand 
barneskole ved ferier slik at de kan utfolde seg fysisk i en sosial ramme? 
 

Vi vil invitere til felles cafebesøk to formiddager/ kvelder før sommeren for foreldre. Slik kan vi 
bli litt kjent og ha det hyggelig sammen. Vi ønsker da å invitere foreldre til også de som har barn 
som har fylt 18 år. 
Solfrid Ekedal, 08.02.2018 


