Ringe, den 7. juni 2017

Pressemeddelelse

Faaborg-Midtfyn Kommune forbedrer tilgængeligheden for borgere
med handicap
Borgere med handicap får nu bedre tilgængelighedsvilkår flere steder i Faaborg-Midtfyn. Den 1. juni
åbnede et omklædningsrum på Klintestranden, og senere i år kommer der nye
handikapparkeringspladser til ved ni af kommunens haller.
Et nyt omklædningsrum
Det nye omklædningsrum på Klintestranden ved Faaborg findes i den nordlige ende af strandens
toiletbygning, og rummer nu faciliteter til mere end at tage et bad og klæde om. Brugerne kan også opbevare
deres værdigenstande, mens de er ved stranden, og der bliver samtidig mulighed for frit at kunne bruge en
saltvands- og sandkørestol, som er særlig velegnet til brug på strand og i vand. Ved stranden er der også
kommet en rampe, der gør det muligt for kørestolsbrugere at komme ud i vandet.
Praktisk information
For at benytte omklædningsrummet, skal borgeren først oprettes som bruger. Man kan oprette sig som bruger
ved at ringe på telefonnummer 72 53 21 60 eller ved at sende en mail til hbjen@fmk.dk med oplysninger om
navn, adresse, mobiltelefonnummer og eventuelt et institutionsnavn samt adresse.
Når man er oprettet som bruger, skal man ringe til det telefonnummer, der står ved indgangen til dørportalen,
hvorefter døren går op.
De ni parkeringspladser
Udover nemmere adgang til strand og hav kommer der inden årets udgang også bedre parkeringsforhold for
borgere med handicap ved ni af kommunens haller. Vejafdelingen har givet Tilgængelighedsudvalget grønt lys
til i år at afmærke ni parkeringspladser til handikappede ved:










Allested-Vejle Hallen
Bøgebjerg Hallen
Carl Nielsen Hallen
Gislev Hallen
Horne Hallen
Korinth Hallen
Rolfhallen
Ryslinge Hallen
Årslevhallen

Formand for Handikaprådet, Kristian Nielsen (V), siger:
”De ni parkeringspladser og det nye omklædningsrum er et led i vores offensive, praktiske tilgang til
tilgængelighed. Vi går systematisk til værks og sætter ind der, hvor vi konkret kan gøre hverdagen nemmere
for borgere med funktionsnedsættelse”.
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte tilgængelighedskoordinator Heidi Bruhn Jensen på tlf. 72
53 21 60 eller mail hbjen@fmk.dk.

