Kartlagte hindringer i nærmiljøet - UU
Hindring
K.nr Sted
423 GAS
423 Skasenden

Fremkommelighet

1
1

423 Grue sentrum

1

423 kommunegården/ helsestasjonen

1

Annet Merknader/ annet
Skilting
Vanskelig å finne turstier i nærområdet
Rampe mangler rekkverk på venstre side.
Glipe mellom veggen og rekkverk. Kan kjøre
seg fast med rullestol
Ikke HC toalett på rådhuset
Reklameskilt blokkerer fortau for
rullestolbrukere og synshemmede

1
1
1
1

423 GAS kommunegården

423 Grue Kirke
423 Skyrudsbygget
423 Frivillighetssentralen

Inneklima Lydforhold

1
1

423 Grue Service
423 Grue kommune

423 GAS kommunegården
423 kommunegården/helsestasjon
423 kommunegården/helsestasjon
kommunegården/helsestasjon og
423 kantina

Orientering

1
1

1
1
1

423 GBUS

1

1

423 GAS kommunegården
423 Furubo legesenter

1

423 Transport Grue

1

Størrelsen på wc
Mangler skilting til tjenester og avdelinger.
Ikke godt nok skilting
Ugjevn rampe. Ødelagte plater
Manuelle dører. Hovedinngang
HC parkering skilt i en busk, parkeringen er
lengst unna inngang
Vanskelig å finne Soltun på GAS. Trenger tydlig
skilting
Mangler Rullestolrampe hovedinngang.
Tømmeplass for farlig avfall?
Forurensingsfarer?
Trapper
Trapper
Elever har vondt i hode. Dårlig ventilasjoon og
vinduer som ikke kan åpnes
Parkeringsplassen for besøkende er hullete
Humplete asfalt, ujevnt
Dårlig bussforbindelse til og fra vestsiden til
sentrum
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Kartlagte hindringer i nærmiljøet - UU
Hindring
K.nr Sted
Kommunegården bofellesskap
423 GAS

Fremkommelighet

Orientering
1

423 GBUS

1

423 Kirkenær omsorggsenter

1

425 Kaffegata
425 Flisa barneskole

1
1

425 Hof Kirke

425 Stormarkedet
425 Gang og sykkel vei Flisa

425 Hof kirke
Biblioteket og informasjon i
425 Åsnes

Inneklima Lydforhold

Annet Merknader/ annet
Vanskelig for taxi og ambulanse å finne frembedre å tydligere skilting
Elever har vondt i hodet. Dårlig ventilasjon og
vinduer som ikke kan åpnes
HC dør hovedinngang fungerer ikke som den
skal

Trafikksikkerhet.
Ikke
tilpasset
rullestolbrukere
Hof kirke
har ei
rullestolrampe midtskips. For å

1

1

1
1

1
1

1
1

komme til den må du reise over plenen.
Vanskelig vinter, vår og sommer. Er du
rullestolbruker og er på begravelse i Hof kirke
kan du ikke følge kista ut. Om du er
rullestolbruker og er brud eller brudgom kan
du eller ikke ektefellen ut hoveddøra. Hof
kirke er Solørs konsertkirke og det er en
skamplett at rullestol ikke har tilgang kun
sommerstid midtskips.
Planer for rampe og tilgang hoveddør for
rullestolbrukere foreligger, men har ikke blitt
iverksatt.
Doktorgropa er hullete
Hovedinngangen er ikke tilrettelagt.
Inngangen for HC er på sydsiden av kirken,
som nå er stengt pga. rasfare og er dårli måkt
på vinteren. Mange uføre blir stengt ute fra og
besøke Kirken
HC heis, manglende skilting ,HC heislift
mangler fareskilt inne i heisendør
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Kartlagte hindringer i nærmiljøet - UU
Hindring
K.nr Sted
Biblioteket og informasjon i
425 Åsnes
425 Puls flisa
425 Kiwi

Fremkommelighet

Orientering

1

Annet Merknader/ annet
HC dør og oppetiden på døra er ca 7 sekunder.
Bør være over 20 sekunder.

1
1

Mangler døråpner. Bratt stigning til inngangen
Bratt stigning inn til hovedinngangen

425 Rådhuskino
Biblioteket og informasjon i
425 Åsnes
425 Frøyasgate

1
1
1

425 Myrmoen
425 Biblioteket og informasjon

1

425 Kirker i Åsnes

1

425 Flisa sentrum

425 Dr.Bjørebys vei

Inneklima Lydforhold
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Støynivået i vestibylen er vanskelig med
hørselsproblemer. Etterklangstid bør måles?
Spørsmål om teleslynge
Helning og steinkanter ved fotgjenger
overganger.
Skilting og synshemmede. Prosjekt pågår. Bør
tas tak før det ferdigstilles.
Dårlig merking av trapp opp til lydbøkene for
synshemmet
I kirkene varierer det hvor flinke de er til å
sette på telesynge og mikrofon

1

Mange plasser er fortauskantene for høye. Må
være veldig forsiktig når man kjørerer
rullestol. Mange butikker har dørstokker som
er for høye å passere med rullestol. Mange har
ikke døråpnere. Nevner Gjerderum og
stormarkedet. Aktivitetssenteret

1

Vanskelig å komme frem med elektrisk
rullestol. Fortauet i Dr.Bjørebys vei. Må kjøre i
veien. Gang og sykkelvei i doktorgropa er
farlig å kjøre på. Humpete
fotgjengeroverganger spesielt ved Glåmdalen

1

1

Kartlagte hindringer i nærmiljøet - UU
Hindring
K.nr Sted

425 Legesenter stormarkede

Fremkommelighet

Orientering

Inneklima Lydforhold

Annet Merknader/ annet
Ønsker oss vann på venterommet. Tungvint å
komme hit opp i 3 etg. For gamle
Ingen teleslynge når teater innlandet eller
riksteateter
kommer
i kinosalen.
Solør MCK driver
innendørs
aktivitet -

1

425 Åsnes Kinosal

1

426 Våler senteret

1

426 Sentralgården i Våler

1

1

1

radiostyrt motorsport i kjellerlokalene på
Vålersenteret.
Klubben trenger en trappeheis da denne
aktiviteten er svært godt egnet for
rullestolbrukere og andre med fysisk
handikapp.Med bakgrunn i Norges
Idrettsforbunds og Norges
Motorsportforbunds satsing på integrering i
idretten er dette også Solør MCK sin plikt å ta
ansvar.
Dette er ett av klubbens satsingsområder på
integreringsarbeid, så det hadde vært fint å få
på plass en trappeheis her.
Har kontorer i 2. etasje uten heis. Har
servicetorg i 1. etasje og må rundt bygningen
for å komme til kantina i underetasjen.
Vanskelig vinter og når det er regn.
Landbrukskontorer i 2. etg ferdig 2014 etter
sammenslåing med Åsnes kommune. Huset
skulle hatt heis.
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Kartlagte hindringer i nærmiljøet - UU
Hindring
K.nr Sted

426 Sentralgården i Våler

Fremkommelighet

1

426 Våler sentrum

1

426
426
426
426
426

1
1
1
1
1

Hjemmesykepleien
Karin og Eva blomster
Radio og fiskebutikk
Samssolarie
Drivende lykke

Orientering

Inneklima Lydforhold

1

1

426 transport Våler

1

1

426 Vålbyen skole SFO
426 HC parkering aldershjemmet

1
1

1

426 NAV og psyk. Team
426 Heis NAV

1
1

Annet Merknader/ annet
Rekkverk ved inngang Kommunelokalet er på
plass, men det skulle ha vært to.
Heis på Sentralgården. Det er vanskelig for
rullestolbruker bl. a å komme opp til
landbrukskontor og teknisk.
Teleslynge stallen og kommunelokale. Dette
finnes ikke.
1
Ikke tilpasser infrastruktur for handicappede.
Ikke ordentlige ventefasiliteter eller benker.
Ingen informasjon om rutetider og busstilbud
Hovedinngang- dørterskel. Løs skråhella
planke. 3 cm glippe
trapper
trapper . Feil på inngangsdør
trapper
trapper
Få avganger og vanskelig å komme seg til
sentrum . Er bestillingsdrosje nok opplyst i
kommunene?
SFO er i kjeller. Må gå over en plen og ned en
skråning for å komme frem til SFO. 11
nivåforskjeller det finnes en rapport om
skoler og Vålebyen. Det skal bygges en ny
skole. Pr. i dag har våler ingen barneskoler
som er godt nok tilrettelagt for HC.
Hvor finner vi HC parkering?
ikke skiltet. ikke godt nok opptegnet HC
parkering og skilt. Bør være 2? Legesenter og
NAV?
Ikke skiltet med veggskilt.
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1

Kartlagte hindringer i nærmiljøet - UU
Hindring
K.nr Sted

Fremkommelighet

426 KIWI

Orientering

Inneklima Lydforhold

1

Annet Merknader/ annet
Ikke godt nok opptegnet HC parkering. Ikke
skilter
Inngangen er ikke bred nok. Vurdere terskler.

426 VOS inngangen ut mot Heia

426 Den nye kirken i Våler

426 kommunelokalet
SUM

stellerommet/toalett ved dåpssakrestiet er
ikke tilgjengelig med rullestol eller barnevogn.
Gjelder dørbredde og størrelse på rom
Området med publikumstoaletter er helt
mørkt. Svarte fliser på gulv og vegger. Ingen
kontraster mellom det lyse og inngangspartiet
"hulen" med toalettene er stor. Det gjør at det
virker enda mørkere.
Mangler rekkverk/gelender på ene siden på
trapp i kommunelokalet
Mangler teleslynge
Dårlig lys i trappegangen utenfor
kommunelokalet

1

426 Den nye kirken i Våler
426 kommunelokalet
426 kommunelokalet og stallen
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