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Förslag om behov av ökad tillgänglighet 
 
Vi är flera personer, boende på Johan Enbergs väg 32, som har svårt att ta oss ut från 
trappan till trottoaren idag.  
 
Dörrarna är mycket tunga och vi skulle önska dörröppnare. Vi behöver också en lösning för 
att kunna ta oss ut med rullator eller shoppingvagn. Det finns ramper eller hissar för den här 
typen av praktiska problem.  
 
Vi önskar att styrelsen utser någon som kan hitta en lösning så snart det är möjligt. 
  
Med vänlig hälsning, 
Gunborg Fransson 
Johan Enbergs väg 32b 

 

UTLÅTANDE ÖVER MOTION OM ÖKAD TILLGÄNGLIGHET 

Motionens förslag:  

Motionären efterlyser åtgärder för ökad tillgänglighet i 32:ans port, såväl vad gäller portens 

dörr som möjlighet att ta sig ut med rullator eller shoppingvagn. I motionen beskrivs att nyss 

nämnda dörr är väldigt tung och att trappen (som endast finns utanför 32:ans port) är svår att 

ta sig upp och ned för om man har svårt att gå – vilket flera har i just 32A och B.   

Styrelsens utlåtande:  

Det motionären tar upp är utan tvekan en viktig fråga, även om den tyvärr inte är helt lätt att 

lösa. Det normala är att åtgärder för ökad tillgänglighet, t ex dörröppnare och ramper ner för 

trappor, kommer till via kommunens socialförvaltning, och då efter individuell 

behovsprövning. De åtgärder av detta slag som redan finns i vår fastighet är precis sådana.  

Vid det senaste styrelsemötet diskuterades frågan, och styrelsen beslutade då att börja titta 

på vilka förutsättningarna är för att få till automatiska dörröppnare i samtliga portar. Det 

handlar såväl om tekniken som ekonomin men också om vilket ansvar andra aktörer har, t ex 

socialtjänsten. En förutsättning som skulle underlätta är om det går att erhålla 

tillgänglighetsbidrag via Boverket eller motsvarande stöd någon annan stans ifrån.   

Om frågan om tunga portdörrar är gemensam för samtliga våra portar är den branta trappan 

unik just för de som bor i 32:ans port. Det i sin tur gör att – precis som motionären beskriver 

–flera boende i just denna port har börjat få problem att ta sig in och ut ur fastigheten.  

Även här har styrelsen diskuterat frågan, och i ett första steg bett vår nuvarande tekniska 

förvaltare Nabo att börja titta på om det är möjligt att hitta en lösning via t ex cykelrummet 

alternativt det som idag utgör soprum för 32A.  

Det kanske inte är vare sig tekniskt möjligt eller ekonomiskt försvarbart att få till en sådan 

lösning, men styrelsen delar motionärens uppfattning om att det vore önskvärt att hitta en 

lösning som gör att alla som bor i vår fastighet kan ta sig in och ut utan problem.  

Styrelsen föreslår därför årsstämman besluta:  

 

att anse motionen besvarad. 


