
Kommunledningskontoret 1 (2) 

Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 

Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunledningskontoret@eslov.se  |  www.eslov.se 

 

Minnesanteckningar funktionshinderrådet 

När: torsdag 31 maj 2018, kl 13.00-14.00. 

Var: Albert Sahlin, Stadshuset 

Närvarande: Johan Andersson, Henrik Wöhlecke, Tony Hansson, Annette 

Linander, Karin Larsson, Irene Ekdala, Ingalill Wennborg, Sylvia Hansson, 

Göte Roth, Inger Isaksson, Johnny Roj, Erika Hjelm, Anna Jerleke och 

Karin Jonsson 

 

Ordförande: Johan Andersson 

 

Sekreterare: Erika Hjelm, Kommunledningskontoret (Klk) 

 

§1 Tillgänglighetsvandring i Trollsjöparken 

 

Anna Jerleke och Karin Jonsson, planarkitekter på MoS leder 

trygghetsvandringen och noterar synpunkter som kommer in. De driver just 

nu ett idéarbete med att utveckla Trollsjöparken. Under 

tillgänglighetsvandringen lyfts följande:  

 

- Belysningen är bristfällig på en del ställen som upplevs som mörka 

och potentiellt otrygga. Skyttevallen samt minneslunden för smådjur 

är exempel på sådana platser. Armarturen som belyser i parken sitter 

relativt högt och grönskan skymmer i vissa fall belysningen. 

Belysningen vid lekplatsen är bra.  

- Minneslunden för smådjur är inte tillgänglig för rullstolsburna.  

- På gång-cykelvägen med kastanjeallé har asfalten vid sidan om 

kastanjeträden tagits bort, det ska planteras gräs där det numera är en 

grusväg. Tanken är att man ska gå och cykla på vägen i mitten av 

träden. Bom vid infart till vägen kommer att plockas bort.  

- Ett ledstråk från gång-cykelvägen ner till grillplatsen skulle vara bra.  
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- Brist på handikappsparkeringsplatser på området. Dessa skulle 

kunna utökas samtidigt som hänvisningen till andra 

parkeringsplatser (t.ex. Ekevallaparkeringen) kan bli bättre.  

- Det behövs tydligare markeringar i marken samt skyltar om vad som 

är gång- och vad som är cykelbana.  

- Det behövs en kontrastmarkering i bron som man passaerar om man 

tar sig runt sjön.  

- Det behövs överlag fler fast sittplatser i parken. Stort behov av 

bänkar som är rätt utformade med handstöd och plats för att parkera 

rullstolen eller rullatorn.  

- Borden vid cafévåfflan är inte tillgängliga för de som är 

rullstolsburna. Även luckan där man beställer mat är väldigt högt 

upp för de som sitter i rullstol.  

- Scenen; utrymmet bakom scenen är en tillhållsplats, upplevs som 

otrygg. Ej tillgänglig för rullstolsburna.  

- Informationstavlan om vad som händer i parken är olämpligt 

placerad.  

- Det behövs en orienteringskarta vid lekplatsen samt en 

informationsskylt till gungan för rullstolsburna, t.ex. hur få tag på 

kod.  

- Önskemål och utegym samt bangolf.  

 

Anna och Karin tar gärna emot fler synpunkter via mail:  

 

Anna.Jerleke@eslov.se  

Karin.Jonsson2@eslov.se  

 

§2 Övrigt 

 

Det finns inget att ta upp under övrigt.  
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