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Svar till “En som inte trodde sina ögon” HD 20 maj 
“Alla ska ha rätt att kunna använda kommunala anläggningar“, skriver du i din 
insändare.  Ja, alldeles riktigt, men det finns fortfarande alltför många som inte har 
den möjligheten.  Med den nya lag som klassar otillgänglighet som diskriminering 
utgår vi  från att även personer med olika slag av funktionsnedsättning också blir fullt 
delaktiga i samhället. Det handlar om framkomlighet med barnvagnar, rollatorer,  
permobiler eller att med en ramp kunna ta sig ner till havet. 
Magnus Svederberg har lämnat ett mycket bra svar under “Direkt”.  Det är fel att 
klaga på en byggnation innan verket är färdigt och vi har sett resultatet och 
funktionen.  Annemarie och Alf har varit med från början.  Det kunde snabbt 
konstateras att den förra handikapprampen låg på  alldeles för grunt vatten.  Det är 
svårt för rörelsehindrade att gå i sanden, man måste ut i midjehöjd så att vattnet bär.  
Vi har  kämpat i flera år för att få rampen flyttad och är tacksamma för att Magnus 
kontaktade oss så att vi fick framföra våra synpunkter. Det är så här det ska gå till.  
Kommunens tekniskt ansvariga för projekten ska kontakta berörda användare.  I det 
avseendet är vi på rätt väg. 
Vi har nyligen hört ett föredrag om verksamheten på Sankta Mariaområdet i 
Helsingborg om hur patienterna levde och behandlades från 1930 fram till 1970-talet.  
Där blandades funktionsnedsatta med förståndshandikappade på ett stort inhägnat 
område.  Den tiden vill väl ingen ha tillbaka. 
Det verkar nästan som om insändarskribenten vill ha badplatsen reserverad för det 
“fina folket.”  Handikapprampen kunde ju då i stället ha placerats bakom hamnen där 
cisternerna låg i många år. Nej, i ett modernt och progressivt samhälle är även 
badstranden tillgänglig för alla.  Hoppas att vi får en bra badsäsong tillsammans 
vilken brygga vi än  använder. 
 
Annemarie och Alf Wallin  Strokeföreningen 
Leif Andersson RTP - trafik och polioskadade 
Bengt Silfverstrand  DHR - förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 


