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Glæde over bedre
adgangsforhold
Lejer, tandlæge og patienter er glade for, at
adgangsforholdene
er
blevet bedre, efter der er
installeret elevator i Sct.
Knudsgade 1.

OPGANG: Den nye elevator i Sct. Knudsgade 1 har
vakt stor glæde i opgangen.
Hos tandlægen på første sal
kan man endelig tilbyde
ordentlige forhold for ældre

og handicappede.
Tandlæge Birgit Haargaard havde længe ønsket
bedre adgangsforhold for
sine patienter. For mange
af hendes patienter var det
et spørgsmål om, hvorvidt
de kunne blive ved med at
komme i hendes klinik.
- I Ringsted er der ingen
klinikker med handicapadgang, og behovet her er
lige så stort som alle andre
steder. Vores befolkning
bliver ældre og ældre, og
der bliver et større behov
for at tilgængeligheden bliver bedre. Det handler ikke
om, at vi skal ud at kapre
en masse nye kunder, men
derimod om, at man skal
kunne fortsætte hos sin
tandlæge, selvom man har
fået ændrede livsvilkår, og
for eksempel ikke længere
kan klare trapperne, fortæller Birgit Haargaard.
Men den nye elevator har
faktisk sikret hende i hvert
fald én ny kunde.
- Vi har haft besøg af en
helt ny patient, der kom fra
Hillerød, og jeg undrede
mig meget over, hvorfor
Lise Cruckov har efter en
hjerneblødning haft svært
ved at klare trapperne, når
hun har indkøbsposer med.

Tandlæge Birgit Haargaard har længe ønsket bedre adgangsforhold for sine patienter.
mon hun kom her hos os.
Hun havde været handicappet hele livet, og hun
kom i sin kørestol med sin
hjælper. Hun fortalte, at
hun havde bekendte i Ringsted, der fortalte, at vi havde fået lavet elevator, og så
tog hun hele vejen til Ringsted, fortæller hun.
Lise Cruckov på 75 år
har boet de sidste mange
år i opganges øverste lejlighed på tredje sal. Hun
er frisk og rørig, men efter
en hjerneblødning for seks
år siden er balancen blevet
dårlig, og trapperne et problem, især, når indkøbsposerne skal op, og skraldet

man tydeligt en stigende
interesse for et alternativ
til de mange trappetrin.
- Nu har folk fået altaner
og flotte gårdanlæg, og vi
tror på, at elevatorer bliver
det næste. Langt de fleste af
os tager jo trapperne hver
gang, men for blandt andet ældre og børnefamilier
gør en elevator en kæmpe
forskel i hverdagen. Og vi
hører også tit, at raske og
rørige folk bliver glade for
deres nye elevator, når nye
møbler skal på plads eller når indkøbsposerne er
rigtig tunge, fortæller Bo
Herløv, afdelingschef hos
Alevator.dk.

skal ned.
- Jeg havde nær aldrig
fået armene ned, da jeg
hørte, at vi skulle have elevator. Jeg kunne ikke have
mere op, end jeg kunne
holde i den ene hånd, for
jeg blev nødt til at holde i
rækværket. Hvis vi ikke
havde fået elevator, kunne
jeg ikke blive her. Jeg har
brugt halvandet år på at
finde noget nyt at bo i, men
det her er bedre. Nu bliver
jeg her, til jeg dør, fortæller
Lise Cruckov.
Hos Alevator.dk i Sorø,
der har specialiseret sig i at
opsætte elevatorer i ældre
etageejendomme, mærker
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Åbningstider:
Mandag-fredag 08.00-20.00
Lørdag 08.00-18.00
Søndag 08.00-18.00
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