2020-12-03

DHR Höganäs håller ut! Ditt medlemskap betyder mycket!
2020 blev inte vad vi hoppats på. Pandemin Covid 19 har lagt en våt filt över verksamheten
och alla våra utåtriktade aktiviteter inklusive årsmötet har fått ställas in.
Ändå gav oss sol, sommar och en mild höst tillfällen att bedriva utåtriktat
tillgänglighetsarbete.
• Den 9 juni delade vi ut årets Tillgänglighetspris till Höganäs Golfklubb och Lerbergets
Segelsällskap för att de öppnat möjligheter för personer med funktionsnedsättning att genom deltagande i föreningarnas aktiviteter kunnat uppnå ett
friskare liv.
• Under juli och augusti granskade vi parkeringsmöjligheterna i centrala Höganäs och
fann brist på hcp-platser, som vi nu begärt ska rättas till i samband med Storgatans
omläggning. Tillgängligheten till handikapprampen på Kvickbadet får inte, som under
den gångna sommaren, blockeras av trängsel på trädäcket.
S. k. strandmattor bör läggas ut på tillämpliga badplatser för att underlätta för
rullstolsburna att ta sig ner till stranden.
• I vårt yttrande över kommunens ”Plan för tillgänglighet och delaktighet – för ett
inkluderande Höganäs 2021-2025” har vi föreslagit att föreningsbidragen ska
återspegla föreningarnas aktivitetsgrad, att Kommunala Funktionshinderrådet – KFR
– ska bli remissorgan, att arbetsgruppen för offentliga badplatser och toaletter ska
återinrättas, att ensamåkning i färdtjänsten ska tillåtas under coronatider, att bänkar
ska finnas på hållplatser för resenärer med buss 201 samt att den certifierade
vandringsleden ”Kullaleden” ska vara fullt framkomlig även för funktionsnedsatta
mellan Viken och Mölle.
Medlemsantalet är ganska stabilt men utvecklingen framöver kommer att kräva aktiva
värvningsinsatser. Din medverkan i detta arbete skulle uppskattas. Avgiften för
medlemskap är 150 kronor första året och därefter 300 kronor per år för huvudmedlem.
Familjeavgiften är 100 kronor per år och omfattar samtliga medlemmar utöver
huvudmedlem, som är bokförda på samma adress. För varje ny medlem du värvar får du en
Sverigelott. Värvas 3 nya medlemmar är ditt medlemskap gratis under nästkommande år.
Som ni säkert förstår kan vi inte i dagsläget lägga fast någon verksamhet för 2021. Vi har fått
dispens att slå samman 2020 och 2021 års årsmöten och återkommer med verksamhetsplan
så snart vi kan skönja ljuset i tunneln. Vi tackar alla som genom personliga, anhörigas och
vänners erfarenheter och uppslutning kring vår förening bidragit till att vi ligger i främsta
ledet i arbetet med att göra vår kommun tillgänglig för alla.
EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR VI ER ALLA OCH HOPPAS ATT VI SNART
SKA KUNNA SES IGEN I TREVLIG OCH BERIKANDE GEMENSKAP.
DHR Höganäsavdelning
Styrelsen/Bengt Silfverstrand

