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RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 04.06.2019 – EKSTRORDINÆRT MØTE 
 
 
INNSPILL FRA SKOLEVEIEN LEGESENTER I  EPOST: 
 
Fra: bjarne <docvig@gmail.com>  
Sendt: fredag 31. mai 2019 09:36 
Til: Ås kommune <Post@as.kommune.no> 
Kopi: Turid-Sissel Storhaug <Sidsel.Storhaug@as.kommune.no>; Jan Einbu 
<Jan.Einbu@as.kommune.no> 
Emne: UNIVERSAL UTFORMING 
 
Viser til brev av 28. d.m. angående universell utforming og pålegg om utbedring.  
 
Skoleveien legesenter ble etablert før kravene om universell utforming kom og omfattes således ikke 
av denne. Jeg forutsetter derfor  at kravene ikke har tilbakevirkende kraft (Ås kommune etablerte 
forøvrig kontoret i sin tid). 
 
Stiller meg forøvrig undrende til at trappen skal være trang og vanskelig å forsere for vanlig gående - 
befaringen kan da ikke ha vært på riktig sted som er Skoleveien 2 F.  
 
Bygget Skoleveien 2 blir forøvrig revet når planarbeidet for sentrum foreligger. Ved 
bruksendring/etablering av nytt kontor må selvfølgelig dagens regelverk følges.  
 
Forøvrig er det gitt alt for korte frister i brevet, spesielt for plan og utbedring, dette bør endres. 
 
Mvh. Bjarne Vig (fastlege og tillitsvalgt) 

  



INNSPILL FRA BREKKEVEIEN LEGEKONTOR I  EPOST: 

 

Fra: Leif Sandsdalen <brekkeveienlegekontor@gmail.com>  

Sendt: søndag 2. juni 2019 20:51 

Til: Jan Einbu <Jan.Einbu@as.kommune.no> 

Emne: UNIVERSELL UTFORMING AV LEGEKONTOR. 

 

BREV AV 28. MAI 2019 UNIVERSELL UTFORMING AV LEGEKONTOR.  

Svar fra Brekkeveien Legekontor, tilrettelegging for brukere med nedsatt funksjonsevne.  

 

1. 6 cm. trinn fra rampe og inn i gangen. Det lages permanent utjevning til inngangen fra 

rampen. 

 

2. Trapp med tre trinn i gangen. Det lages en rampe med solid feste som legges på plass 

når det er behov for tilgang med rullestol. Rampen vil dekke halve trappen, slik at 

gående uhindret kan komme fram selv om rampen er på plass.  

3. Teleslynge. Slik vår ekspedisjon er utformet, vil det være naturlig å reise seg og gå 

rundt skranken ved behov, slik at man er i umddelbar nærhet til den hørselshemmede. 

Der man har ekspedisjon med luke i veggen, vil teleslynge være en naturlig løsning, 

hvis ikke microfon og høytaler kan fungere like bra. Hos oss er elektronisk løsning på 

kommunikasjon ved skranken ikke nødvendig.  

4. Framdrift. Løsninger vil være på plass innen fristen 18. august 2019.  

 

Med vennlig hilsen  

 

Leif Sandsdalen 

Fastlege i Ås 

 


