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Lars Andersson 
Marie Dahlin 
Göran Emanuelsson 
Veronica Mellander   
 
 
 
Mötesanteckningar förda vid RGR 23/1 2023, kl. 14.00 – 16.00. 
 
På dagens möte deltog Inger, Lars och Marie i Grinstadrummet. Göran och Veronica deltog 
via Teams.  
 
Vi började med att hälsa Marie Dahlin välkommen till Ritningsgranskarrådet. 
Sedan gick vi igenom uppdaterad kontaktlista och bokade in mötesdagar för 2023. 
 
Mötesdagar för 2023 
2 februari, 2 mars, 30 mars, 3 maj, 1 juni, 10 augusti, 7 september, 5 oktober, 2 
november, 30 november. Den planerade tiden för mötet är 14:00 – 16:00. 
 
 Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till en dag om funktionshinderspolitiken i Fyrbodal. 
23 februari 09.30-15.30 på Scandic Swania i Trollhättan. Sista anmälningsdag är 14 februari. 
Vi kollar om det går att delta via webben. 
 
Marie berättade att Demensförbundet har ett projekt där de vill ta fram en pins som ska 

bäras av dementa eller andra funktionsnedsatta, som kan behöva extra hjälp och förståelse i 

samhället. 

Göran upplyser oss om att han inte kan delta på vårt planerade möte med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen den 10/2 2023. 

Inger har uppmärksammat att det gröna örat på Kulturbruket inte fungerar samt att slingan 

på Ängenäs inte är bra. Ska Grinstad- och Erikstadrummen användas fortsättningsvis 

behöver tillgängligheten ses över. Vi tar med oss detta till mötet med SHBF samt att toaletten 

på Köpmantorget fortfarande inte har önskvärd öppningstid på sin dörröppnare. 

Börsens restaurang renoveras och vi undrar om det finns ett bygglov och varför vi inte har 

sett ritningarna. Detsamma gäller Mellbos nya lokaler som planeras i f.d. bokhandeln. Inger 

kollar med Filip Björndahl och bjuder på samma gång in honom och framtida vikarierande 

bygglovshandläggare till ett av våra möten i vår, som ett informations-/fortbildningsmöte. 

Marie kommer på nästa Kommunala funktionshinderråd att lyfta funktionsrättskonventionen, 

för att Melleruds kommun ska vara i framkant. 

 

 Veronica   
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