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1. INNKJØP AV NYE BUSSER
LEVE HELE LIVET er i startfasen og transport er et viktig tema. Mange heimeboende har ikke
sertifikat og er avhengig av organisert transport FOR Å KOMME SEG PÅ ARRANGEMENT
OG HANDEL.
Det vil være stort behov for buss(er) som er tilgjengelig for rullestolbrukere og de som er
dårlig til beins. Heis i bussen er en nødvendighet.
Bussen i Korgen er i dårlig forfatning og ny buss er påkrevet.
På sikt kan det være behov for fast lønnet sjåfør som tar seg av all transport.
Vi vet det er vanskelig å få tak i frivillige sjåfører i dag.
Den som pr. i dag tar seg av transporten, har holdt på i over 11 år og ser behovet tydelig.
Med en kommende eldrebølge blir det enda flere eldre med transportbehov av ulik art.
I tillegg er det vanskelig å tå tak i taxi.
Ser det som aktuelt å kjøpe en buss først for å se behovet. Kanskje trengs det at den ene bussen
er større fordi behovet blir større. Og med en egen sjåfør en det ingen problem med større buss.
Slik det er i dag, er det mange som har rullator og uten lagerplass i bussen, er det et problem
med lagring under transport.
Pr i dag har bussen på Hemnesberget plass til max 10 personer. Med rullestol går det bort 3
seter og med flere rullestoler brukes ett sete til lagring. Det vil si det er 6 seter igjen.

2. AUTOMATISK ÅPNING AV HOVEDDØR
Korgen samfunnshus har ikke fullstendig universiell utforming.
Det mangler tilgjengelighet for åpning av ytterdør med døråpner utvendig og innvendig.
Med den store bruken i forbindelse med coronavaksinering gir det utfordringer for
rullestolbrukere. De kan ikke dra alene, men være avhengig av andre.
CRPD er ikke innfridd.

