
 
 

 
 
 G Palmqvist / J Nilsson 

Åtgärdslista  

 
2022-03-09                                          BILAGA1 
  

  

 
Åtgärdslistan 
Klara åtgärder har tagits bort från åtgärdslistan  

 Fråga Åtgärd Beslut 
1 Fråga: Möjlighet att bygga en upphöjd ramp 

längs hela fastigheten vid torget + trottoar 
Bergsmanshuset. 

Konsult tar fram bygghandling Byggstart 2022 
Skiss Bergsmanshuset sänds till samtliga 
ledamöter 

    
2 Båtramp som är tillgänglig för alla vid 

Grönfeldtsudden 
Utredningsarbete pågår. Arbetet inkluderat i 
områdeskartläggning  

I samband med projektet Aggerudsvikarna ser 
man övermöjligheten att komplettera bryggan med 
någon form av swinglift under 2022. 

    
3. Förtur anpassade lägenheter Förnyad kontakt tas av ordförande RFF Karlskogahem AB, VD medverkade och 

informerade på sammanträde den 8 december 
2021 med RFF.  

    

4. Trottoar- och cykelväg Storängen 
(Skogsbovägen) 

Uppdrag av SSF:s ordförande att se över trottoar 
genom området.  
Även RFF bevakar. Ambitionen är att få till en 
förbättring i hela området.  

Bevakas av SSF. 
Hela området ses över.  

    

5. Ramp vid Espresso House -rampen slutar vid ett 
trappsteg och behöver ses över 

Dörröppnare önskas.  Dialog förs med Espressohouse som internt har 
lyft önskemålen med byggavdelning som 
tillsammans med arkitekt ser över önskemålen.  

    

6. Önskemål om dörröppnare - vid Daisuke Sushi . 
Uteplats byggt utan tillgänglighetsanpassning. 

 Samordnare SSF: fortsatta kontakter har tagits 
med fastighetsägare. Möjliga åtgärder ses över för 
att åtgärderna fullföljs. Bevakas 
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7. Café Ekeliden Önskemål om dörröppnare Offert inlämnad. 
Ekliden är K-märkt och för att dörröppnare ska 
kunna installeras behöver öppnare installeras på 
båda dörrarna och därmed blir det en högre 
kostnad. 

Undersöker möjligheterna för installation i 
samarbete med IFAB. 

    

8. Parkering (handikapp) vid 39:an  Sänkning av kantsten, sker hösten 2022. 

    

9. Miljöstation i Sandviken Stationen kommer att göras i ordning, parkeringen 
och återvinningskärlen kommer att byta plats. 
Påpekas att kärlen står alldeles för tätt. 

Asfaltering sker under 2022. Bevakas av SSF 

    

10 Belysning på Skrantatorget.  
Hyresgäster upplever otrygghet pga dålig 
belysning vid parkeringsplatser på Skrantatorget  

Undersöks om parkering handikapplatser kan vara 
kostnadsfria för föreningarna. Fråga till 
Karlskogahem AB 

VD, Karlskogahem AB medverkade vid rådsmöte 
8 december 2021. Belysning vid parkering ägs 
inte av Karlskogahem AB.   

    

11 Tunnel under E18 (Sandviken) Nedfarten för tunnel under E18 är för brant. Berör Trafikverket. Bevakas av SSF 

    

12 Parkering Folktandvården Örncenter Handläggare Josephine Nilsson kontrollerar med 
Folktandvården och Karlskoga hem AB hur 
planering för parkeringsplats för funktionshindrad 
är tänkt. Krav från Folktandvården är två 
parkeringsplatser.  

Bevakas av SSF  
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13. Övergångsställe samt gång- och cykelväg Se över övergångsställe Värmlandsvägen (Go 

banana) ej separerad gång- och cykelväg 
Avvakta slutförande av utredning gällande 
Värmlandsvägen. Återkoppla gällande utredning. 
Berör Trafikverket. Bevakas av SSF  

    

14. Tillgänglighet (KF) kommunfullmäktigesal  Talarstol – ej höj- och sänkbar 
Ramp till talarstol – förses med räcke, risk för att 
ramla.  
Åhörarläktare – ej tillräcklig stor ingång eller plats 
för rullstol 

Bevakas av SSF 
Kostnadskalkyl är under framtagande 

    

15. Trafikljus /övergångsställe E18 Undersökning om tid för trafikljus vid 
övergångsställen kan förlängas 

Bevakas av SSF, handläggare Josephine Nilsson 

    

16. -Snöröjning vid övergångsställen behöver 
åtgärdas 
 

 Bevakas av SSF 

    

17. Kantsten vid Tingshusparken/Konsthallen 
- Kantsten för hög 
 

Projekt gällande förändringsarbete för 
Tingshusparken har startats. Informationen 
vidarebefordras projektledare för Tingshusparken. 

Bevakas av SSF.  

 


