HANDIKAPPRÅDET I JAKOBSTAD
Protokoll fört vid möte torsdagen den 17.10. 2019 kl. 13.30-15.15 i SeniorCentret,
Runebergsg. 9, mötesrummet
Närvarande: ordf. Seppo Kangas, Ahlstedt Per samt Maire Paavola, Christel GranholmHagen, Fride Sjöblom, Eivor Emas, Monica Grankulla-Häggblom, Markus Karlsson och Viktor
Nieminen.
Frånvarande Laila Rantanen-Timonen
Närvarande 2 medlemmar för Äldrerådet samt för informationstadsplanearkitekt Sören
Öhberg
Beslut:
1

Öppnande av mötet
Ordförande Seppo Kangas öppnade mötet och hälsade de närvarande
hjärtligt välkomna och särskilt välkommen till nya medlemmen Monica
Grankulla-Häggblom samt dagens gäst och informatör stadsplanearkitekt
Sören Öhberg.

2

Konstaterande av laglighet och beslutförhet
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

3

Föregående mötets protokoll
Protokollet från mötet 1.10.2019 upplästes och godkändes.

4

Stadsplanearkitekt Sören Öhbergs information om Trafik- och miljöplanen
för Jakobstads centrum, aktuella planeringar
Sören Öhberg redogjorde för bakgrunden till uppdateringen av trafik- och
miljöplan samt för de åtgärder och händelser som hittills har blivit genomförda
angående arbetet.
Presentation och genomgång av innehållet i den nuvarande trafik- och miljöplanen
från 1989 samt kvalitetshandboken för stadens centrum från 2007. En del kartor
och tidigare uppgjorda utredningar från centrumområdet genomgicks angående
markanvändning, entréer, grönområden, trafik och stadsmiljön. Det blev redogjort
för de nyaste detaljplaneändringarna i stadens centrum exv. Tomtebo-Choraeus
plan, Halpa Halli plan, Nordmans skolas plan samt järnvägsunderfartens plan.
Diskussioner pågick angående trafik (enkel/dubbelriktat), skyltningar på trottoarer
utanför butiker, snöhantering och i övrigt hinderfria miljöer. Önskan finns om fria
och öppna förflyttningsleder utmed trottoarerna som helst skall vara raka till sin
karaktär.

Planläggningsavdelningen har för ett antal år sedan genomfört en utredning om
hinderfri miljö i centrumområdet. Den utredningen skall inkluderas i det fortsatta
arbetet med trafik- och miljöplanen.
Korsningen framför Jakobstads kyrka mellan Strengbergsgatan och Visasbacken
diskuterades flitigt då skissförslag visades på mötet. Större öppna och bilfria
arealer framför kyrkan torde vara en positiv sak som även ger en värdigare
omgivning runt kyrkan.
Flera möjligheter till diskussion och påverkan kommer att ordnas under detta år
och nästa år, fram till våren. Workshops kommer att ordnas där allmänheten ges
möjlighet att delta.
I mån av möjlighet skrivs ännu en lista av handikapp- och äldre rådet på åtgärder
som de anser bör beaktas i det fortsatta arbetet med trafik- och miljöplan.

5

Mötets avslutande
Ordföranden tackade stadsplanearkitekten för den viktiga informationen och
när inga övriga ärenden fanns förklarade ordföranden mötet avslutat.

Seppo Kangas, ordförande

Maire Paavola, sekreterare

