Til Nordstranda og Husvik vel
v/Trygve Gulliksen
Dato: 10.05.2021

Norges Handikapforbund Øst har gjennomgått tiltakene for oppgradering av Nordstranda syd i Drøbak.
Organisasjonen stiller seg positiv til deres prosjekterte løsninger for å sikre universell utforming av
området med tilgang til stranden og ut til sjøen. Vi setter pris på ha blitt inkludert i denne prosessen
og å ha fått muligheten til å komme med innspill når det gjelder deres løsninger.
Vi håper Frogn kommune tar ansvar for å sikre like muligheter for alle, også når det gjelder tilgang til
strand og sjø for sine innbyggere.

Lykke til i det videre arbeidet.
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Til
Nordstranda og Husvik vel

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har fått informasjon om Nordstranda og Husvik vel sitt initiativ
for å få til rehabilitering og oppgradering av Nordstranda i Drøbak. OF ser på initiativet som
positivt da det vil løfte et strandområde som er lite brukervennlig slik det fremstår i dag.
Friområdet vil få et økt bruksareal og en universell utforming slik at det etablerte HC toalettet
blir tilgjengelig fra stranda. Stranda vil fremstå mer helhetlig, brukervennlig og estetisk. Den
universelt utformede stien langs Husvikveien vil også være et godt alternativ til gående langs
den smale veien og kan i fremtiden inngå som en del av kyststi i Frogn kommune.
OF ber om at arbeidet med oppgradering av strandområdet ivaretar:
-

naturverdier på land og i vann
allmennhetens frie ferdsel og opphold
tydelig skilting av allment tilgjengelig HC-toalett, strandområde og sti
Norsk Standard NS 11005-2011 og Kartverkets veileder for universelt tilgjengelige
friluftsområder
https://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/tilgjengelegheit/rettleiingar/veileder
-uu-kartlegging-av-friluftsomrader-2019.pdf

OF støtter vellaget i at dette tiltaket bør prioriteres på kommunens tiltaksliste og håper med
dette at Frogn kommune vil samarbeide med vellaget for å få til en best mulig løsning for flest
mulig!
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