
Steigen kommune 
 

 

Postadresse: Besøksadresse: 
Rådhuset Leinesfjord Telefon: 757 78800 
8281 LEINESFJORD LEINESFJORD Telefaks: 757 78810 

MØTEPROTOKOLL 
 

Rådet for funksjonshemmede 
 

Møtested: "Stua" på Steigentunet   
Møtedato: 16.04.2012 Tid: 13.00 – 15.30 
 
 
Til stede på møtet  
 
Medlemmer: Astri G. Valberg, Øyvind Markussen, Ninie van Schaik  

 
Forfall: Ingen 

 
Varamedlemmer: Ingen innkalt 

 
Fra adm. (evt. andre): Trine Adolfsen (sekretær) 
  
  
  
Behandlede saker: 1/12 og 2/12 
 
 
 
Rett utskrift,  
Leinesfjord, 17.04.12 
 
 
Trine Adolfsen 
sekretær 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
1/12 12/420   
 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE - ORIENTERINGSSAKER  

 
2/12 12/421   
 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE - UTTALELSE TIL 

OMRÅDEPLAN FOR  LEINESFJORD SENTRUM OG VEI MELLOM 
STEIGENTUNET OG COOP 
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1/12  
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE - ORIENTERINGSSAKER  
 
 

1. Ninie van Schaik orienterte om kurs hun hadde deltatt på om Brukermedvirkning. 
Kurset var avholdt 2. og 3. mars i Bodø. 

 
2. Invitasjon fra Fylkesmannen til  ”opplæring av kommunale råd for 

funksjonhemmede”. 
Kurset arrangeres 21. og 22. mai på Sortland og 4. og 5. juni i Mo i Rana. 
Det ble bestemt at Ninie van Schaik deltar på kurset. 

 
3. Astri G. Valberg orienterte om rapport fra Friluftsrådets landsforbund.  

Det er tre statlig sikra friluftsområder i Steigen; Hellvika, Flatøya og Hjartøya. Bare 
Hellvika er tilrettelagt for funksjonshemmede.  

 
4. Toalett i Hellvika. Grendelaget har planer om å bygge toalett i Hellvika. Saken ble 

diskutert i møtet. Rådet har en del betenkeligheter i forhold til tilgjengelighet, lukt, 
renhold osv.. A. G. Valberg  informerer Grendelaget om disse betenkelighetene. 

 
5. Ønske om å ha møtene i Rådet for funksjonshemmede på Rådhuset. Neste møte blir i 

begynnelsen av juni. 
 
 
 
 
  
2/12  
 UTTALELSE TIL OMRÅDEPLAN FOR  LEINESFJORD SENTRUM OG VEI 
MELLOM STEIGENTUNET OG COOP 
 
Innstilling: 
Rådet for funksjonshemmede har i møte 16.04.2012 under sak 2/12 vedtatt følgende uttalelse 
til sakene om områdeplan for Leinesfjord sentrum og vei mellom Steigentunet og Coop: 
 

• Rådet for funksjonshemmede går inn for stenging av bru  mellom Steigentunet og Coop for 

biltrafikk, men veien  mellom Coop og nymabygget må være åpen for biltrafikk,  slik at det 

fortsatt er mulig å komme ned til baksiden av disse byggene. Det må også være mulig å kjøre 

til Nav og  begge veiene rundt Steigen vertshus må holdes åpen for biltrafikk. 

 

• RfF mener at vi må se helheten i hva en rullestolbruker møter når han kommer ut fra 

Steigentunet og skal til Coop.: 

Fra utgangen av Steigentunet må det være en trase med varmekabler og overbygg som blir 

lagt mot elva, sånn at det er FLATT å bevege seg bortover til nav-bygget.  

Man følger så brusteinen utenfor hos nav, skrår over veien bort til brua, og her må det være 

såpass  oppbygd at bakken opp til Coop blir SLAK sånn at både rullestolbruker og 

rullatorbruker kan KOMME OPP. Vinkelen på stigningen må være akseptabel. 

 

• Det må legges asfalt på begge veiene rundt vertshuset, både veien som går ned til 

Helsetorget og veien som går til boligfeltet på oversiden av parkeringsplassen til 

Vertshuset/Steigentunet. 
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• Parkeringsplasser for funksjonshemmede utenfor Coop må gjøres mer synlig. 

 

• Inngangen til Coop er for bratt (og blir for glatt om vinteren). Rff ber om at dette blir 

tilrettelagt, senest i forbindelse med annet arbeid som vil bli utført i forbindelse med 

gjennomføring av sentrumsplan for Leinesfjord. 

 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
  


