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Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, kl. 14.00 – 15.00. 

Öppet sammanträde  

Beslutande Kristina Frigert, ordförande 
Peter Hemlin, kommunstyrelsen 
Wilhelm Olsson, SHIF 
Bengt Görling, hjärt- och lung 
Ingemar Wilhelmsson, HRF 
Mona Johansson, DHR 
Mikael Moberg, epilepsi i Bohuslän 
Vivianne Gustafsson, byggnadsnämnden 
Margareta Hallenberg, SRF 
 
 
 

 

Närvarande 
ersättare 

Bibbi Hallenberg, hjärt- och lung 
Karls-Gösta Staaf, HRF 
Annette Fredriksson, DHR 
Bodil Abrahamsson, NHR 
 
 

 

Övriga deltagare Lena Vilhelmsson, sekreterare 
  

Justerare Ingemar Wilhelmsson 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 11 september 2017, kl 08.00. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Kristina Frigert   
Justerare    

 Ingemar Wilhelmsson   
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KRT § 1  

 
Handikappdagen 2017 
Handikappdagen är inplanerad till lördagen den 23 september. Information sker genom 
annonser och skyltar som sätts upp. Information på kommunens hemsida. 
 
Vivianne Gustafsson redogör för planeringen och organisationen inför dagen.  
Ingemar Wilhelmsson har skickat ut inbjudan till olika föreningar. 
 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor tar upp att det är mycket gamla skyltar som 
står uppsatta på kommunens informationsplatser. Kommunala rådet för 
tillgänglighetsfrågor är överens om att de gamla skyltarna tas ner och lämnas till 
återvinningscentralen. 
 
 

Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor godkänner förslag till 
program för handikappdagen.  
 

 

KRT § 2  

 
Rapport från organisationerna 
 
Ingemar Wilhelmsson, HRF: föreningen har hörselhjälpare som hjälper allmänheten 
med deras hörapparater. I höst är det hörselkurs där 5-6 medlemmar deltar. 
 
 
Wilhelm Olsson, SHIF: föreningens aktiviteter i idrottshallen börjar i september. 
 
Mona Johansson, DHR: lunchbuffé 29 september, julfest i december och deltar i 
Smögens Fiskhalls julmarknad. 
 
Bodil Abrahamsson, NHR: båttur till Malö strömmar . 
 
Mikael Moberg, epilepsi i Bohuslän:  30 års jubileum, julfest. 
 
Bibbi Hallenberg, hjärt- och lung: promenader, medlemsmöte i oktober, julfest, 
aktiviteter på Tumlaren, Linedance 
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Margareta Hallenberg, SRF:  måndagsträffar, resa till Göksäter, Koberg julmarknad 
julfest. 
 
 
Kristina Frigert lämnar sitt uppdrag i kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor och 
framför ett tack till alla i rådet för ett gott samarbete. 
 
 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor tackar Kristina Frigert för ett gott samarbete. 
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