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Torben Olesen byder velkommen til Connie Nielsen fra Teknisk
Forvaltning, Vej og Park afdelingen.
1.0. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2.0. Meddelelser
Torben Olesen orienterer:
I december 2008 udkom DCH’s danske oversættelse af FN’s
handicapkonvention. Det bliver spændende at se om Folketinget følger op
med ratificeringen som er meldt ud til at ville ske ca. 1. april 2009.
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 11. november
2008
Ingen bemærkninger.
4.0. Fysisk tilgængelighed til byens ude arealer og bygninger
Orientering om registrering og forbedring af den fysiske tilgængelighed af
byens ude arealer og bygninger ved tilgængelighedsrevisor Connie K.
Nielsen, Teknisk Forvaltning.
Connie K. Nielsen: I 2007 tog Hvidovre Kommune hul på
forbedringsarbejdet af den fysiske tilgængelighed i kommunen. Kommunen
har nu egen tilgængelighedsrevisor, der arbejder med at kvalitetssikre
vejprojekter i kommunen i forhold til tilgængelighed.
Der har i 2008 været nedsat en gruppe med repræsentanter fra
Handicaprådet, Ældrerådet og relevante forvaltningsrepræsentanter.
Gruppen har arbejdet med registrering og kortlægning af fysisk
tilgængelighed i Hvidovre Kommune. Der er på baggrund af arbejdet i
gruppen udarbejdet en rapport hvori indsatsområdet er identificeret. Der er i
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budget 2009 afsat 1. mio. kr. til forbedring af den fysiske tilgængelighed i
kommunen, heraf vil de knap 800.000 kr. gå til forbedringerne på vej
området. De resterende 200.000 kr. er afsat til projekter på
bygningsområdet.
Indfaldsvinklen til forbedring af den fysiske tilgængelighed er, at hvis
handicappede kan færdes på områderne vil det ramme positivt på andre
målgrupper i forhold til tilgængeligheden. Der er mange forskrifter inde for
tilgængelighedsområdet.
Connie fremviser powerpoint-præsentation vedr. arbejdsgruppens arbejde
om kortlægning og registrering af den fysiske tilgængelighed.(se bilag 2
hvor PowerPoint skitse).
Fra powerpoint præsentationen fremgår det:
At følgegruppen har udpeget fire overordnede indsatsområder i
Hvidovre hvori tilgængeligheden bør øges.
Der er i udpegningen af områder taget udgangspunkt i områder i
kommunen hvor der er placeret institutioner, transportmuligheder,
og indkøbsmuligheder.
Forskellige visuelle eksempler på forbedring af tilgængelighed
fremvises (Se bilag 2)
Bente Viola Holm: Er der i Hvidovre Kommune mange anmeldte skader
grundet manglende tilgængelighed?
Connie K. Nielsen: Vi modtager nogle anmeldelser, men det er ikke mange.
Connie Albrechtsen: Hvorfor er krydset ved havnevej og Gl. Køge landevej
ikke nævnt i de fire fokusområder?
Connie K. Nielsen: Vi er i øjeblikket i gang med netop dét kryds, der
kommer nogle heller på mm.
Pernille Falcon: Vi har jo i kommunalbestyrelsen haft en gennemgang af
det vi kalder de ’sorte pletter’ i Hvidovre, altså steder hvor der sker mange
trafikulykker. Det nævnte kryds er ét af de steder. Kommunalbestyrelsen
har afsat et særligt beløb til at forbedre trafiksikkerheden netop på de
steder i Hvidovre kommune.
Vi arbejder også kraftigt på at få trafikhastigheden i Hvidovre ned,
eksempelvis på Gl. Køgelandevej. I Hvidovre kan man i dag køre igennem
med 70 km/t. hvor man i nabokommunerne er helt nede på 50 km/t.
Bente Viola Holm: Vi har også haft fartproblematikken oppe i Teknik og
Miljøudvalget. Vi ville jo gerne have sat hastigheden på havnevejen ned til
60 km/t men det ville politiet ikke gå med til. Nu er der så sket en
reducering i tilladt farthastighed fra 80 km/t til 70 km/t. Politiet har det
afgørende ord i forhold til farthastighederne. Vi har forsat fokus på det, og
jeg ved at Rødovre netop har fået nogle hastighedsnedsættelser igennem,
så vi arbejder videre med sagen.
I forhold til heller mm. må jeg tilføje, at riget fattes penge, så det er
begrænset hvad vi har af midler til at gøre godt med, også på dette
område.
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Knud Søndergaard: Kunne man evt. overvej at lave en tunnel ved krydset i
stedet, så ville fodgængerne helt undgå at komme ud på vejen?
Kim Jørgensen: Selvom farten er sat ned til 70 km/t på havnevejen bliver
man stadig presset og chikaneret af de andre bilister, når man overholder
den tilladte hastighed. Politiet burde sætte hastighedsmålere op, der ville
være mange penge at hente dér.
Connie K. Nielsen: I forhold til tunneler vil jeg påpege, at de er ret
bekostelige at anlægge og der er flere undersøgelser der peger på at folk
generelt føler sig utrygge ved at gå gennem tunneler, især om aftenen.
Knud Søndergaard: I forhold til hastighedsproblematikken har politiet sat
fotofælder op. Men det er jo ikke hastighedsnedsættelserne der er
løsningen, i virkeligheden bør man arbejde på en adfærdsændring, det er
dét der skal til.
En helt anden ting er, at når Teknisk Forvaltning kigger på
handicapparkeringer, er der to ting man skal være opmærksomme på.
Det ene er hvorvidt pladserne er store nok. Der er nogle der har
kassevogne, og der har jeg erfaret at der er pladser som simpelthen ikke er
store nok til at kassevognen kan komme til.
Det andet er i forhold til snerydningen. Nu er sæsonen jo nok overstået for i
år. Men til næste år bør man være opmærksom på at snerydningen ikke
foretages således at handicapskiltet bliver dækket til at snebunker. Danske
Handicaporganisationer har haft problematikken oppe, og vi ved godt at
kommunen kun har pligt til at sørge for egne handicapparkeringspladser.
Men Danske Handicaporganisationer arbejder på en skrivelse omkring
dette for at gøre opmærksom på problemet.
Connie K. Nielsen: Ja, når det er privat ejendom kan vi ikke gøre så meget,
dér er det politiet der skal håndhæve loven.
Pernille Falcon: Vi kunne jo også lave en skrivelse fra Handicaprådet som
en positiv ros eller omtale i forhold til problematikken. Vi kunne skrive noget
med at Handicaprådet har bemærket, at der gøres en masse på området
og i forhold til handicapforholdene og så komme med en venlig henstilling
om at man også husker på dette til vinter når sneen kommer.
Kim Jørgensen: I forhold til handicapparkeringspladser så undrer jeg mig
over at man har fjernet den der var ved sundhedscenteret. Den i har ovre
på personaleparkeringen er ikke hensigtsmæssig, der er ikke ordentlig
plads hvis man kommer i en kassevogn.
Pernille Falcon: Jeg må da også lige nævne én af mine kæpheste, nemlig
karrusel døren i medborgerhuset. Den er bestemt heller ikke
handicapvenlig, alle sidder jo fast i den.
Connie K. Nielsen: Jeg tager sagerne med til bygningsafdelingen, det hører
under deres område.
Kim Jørgensen: I forhold til karrusel døren kan jeg da nævne at Kilden i
Brøndby også har en sådan, men der har man installeret en dør med
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døråbningsfunktion ved siden af karrusel døren. Dér kan kørestolsbrugere
så komme ind, uden at sidde fast.
Torben Olesen: Først så arbejder vi på udearealerne. Næste skridt bliver
så tilgængeligheden til kommunens bygninger, der kunne Medborgersalen
jo være et glimrende eksempel på en case. Det er bygget under det gamle
bygningsreglement. I det nye bygningsreglement er der foreskrevet, at hvis
man installerer sådanne karrusel døre skal der være en dør ved siden af
med døråbnerfunktion til kørestolsbrugerne.
Connie K. Nielsen: I kan læse hele rapporten på kommunens hjemmeside:
www.hvidovre.dk . Den ligger under: > Service til Borgerne> Veje og
Grønne områder> Anlægsprojekter> øget tilgængelighed> 2008. (Bilag 3)
5.0. Årsberetning 2008
Torben Olesen: Det er glædeligt med den udvikling der er i gang.
Handicaprådet er stadig en relativ ny institution, men jeg syntes klart at vi
mærker, at almindelige borgere, ansatte på rådhuset og i kommunen og
politikere alle er blevet opmærksomme på handicapdimensionen og
indtænker handicapaspektet. Det er glædeligt.
Jeg vil også fremhæve, at Handicaprådet indgår i et meget konstruktivt
samarbejde med Ældrerådet.
Årets store satsning, nemlig dialogmødet om handicappolitik i oktober 2008
blev en succes. Der var en rigtig flot dækning i de lokale medier, og en
overvældende fremmøde på selve dagen. Det har været med til at sætte
fokus på Handicaprådets eksistens, men vigtigst af alt har vi fået mange
meget positive tilbagemeldinger fra handicappede, der med dialogmødet
oplevede, at de for første gang blev hørt og spurgt de udfordringer de
møder i dagligdagen grundet deres handicap. Det er vel nok den største
gevinst vi har fået fra dette arrangement.
Pernille Falcon: Jeg syntes det er fint vi har denne årsberetning, og den er
meget flot lavet. Jeg savner dog lidt fokus på det jeg kalder den mentale
tilgængelighed. Det er fint at vi har fokus på fysisk tilgængelighed, men jeg
syntes også vi skal have noget med omkring den mentale tilgængelighed
som vi også talte om på dialogmødet. Så rammer vi også de større
handicapgrupper, eks. udviklingshæmmede som jo er en overset gruppe i
forhold til andre handicapgrupper, her tænker jeg på syns- og
hørehæmmede og på fysisk handicappede.
Torben Olesen: Jeg er meget enig i den betragtning. Det er svært at
beskrive det med ord, men jeg overvejer om vi ikke skal anvende begrebet
den tredje dimension. Så har vi tre dimensioner; 1. Den fysiske
tilgængelighed, 2. Den IT-mæssige tilgængelighed og 3. Den mentale
tilgængelighed. Syntes du at vi evt. skal arbejde noget ind i årsberetningen
omkring den tredje dimension?
Pernille Falcon: Ja, jeg vil meget gerne have at vi får arbejdet noget ind i
årsberetningen omkring den tredje dimension, i forhold til
udviklingshæmmede og kultur mm.
Torben Olesen: IT og Kultur er dækket ind, den tredje dimension dækker
også over utilgængelige sagsbehandlere mm.
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Pernille Falcon: Det er vigtigt, at vi finder en passende definition som
rummer alle aspekterne. Kultursammenstød kan være mellem den verden,
mødes uden handicap og den verden, der mødes med handicap. Der er
nogle kultursammenstød, og der skal vi anerkende, at der er nogle
kulturforskelle. Det var også derfor nogle på dialogmødet blev så voldsomt
provokeret over Miltons sammenligninger med hans rygoperation og
handicappedes forhold.
Helle D. Kilde: Jeg er meget enig i at det er vigtigt, at vi får denne
dimension med, jeg syntes dog ikke vi skal kalde det for den tredje
dimension. Lad os dog kalde dette for hvad det er. Den tredje dimension
giver mig nogle associationer til noget åndeligt, og det vil jeg nødig forbinde
dette med. Vi er gode til at definere fysisk tilgængelighed, men ikke den
mentale. Lad os kalde det tilgængelighed for fysisk og psykisk
udviklingshæmmede. Eksempelvis mener jeg at ledsagerordninger hjælper
en hel del, men der kunne sagtens gøre mere på eks. det område. IKT kan
hjælpe nogle grupper, men igen er det ikke alle det gavner. Det er et svært
område.
Det gik så hen over mit hoved, at nogle blev provokeret over Miltons
sammenligninger. Min oplevelse er, at Milton sagtens kan have oplevet det
lige så stærkt som jeg gør med mit barn. Oplevelsen kan ikke gradbøjes,
det er en individuel oplevelse. Derfor kunne jeg sagtens følge ham i hans
sammenligninger, det var jo en øjenåbner for ham. I øvrigt vil jeg tilføje, at
jeg syntes det er en glimrende årsrapport og et meget flot høringsarbejde.
Vi ved jo alle, at det er Torben der er primus motor for begge og det skal du
da have ros for. Det er virkelig meget flot arbejde.
Knud Søndergaard: Beretningen her er jo bagudrettet, og viser vores
arbejde i 2008. Visionerne for 2009 kunne jo så være at vi får mere fokus
på nogle af de handicapgrupper vi ikke har talt så meget om. Vi har stadig
fokus på tilgængeligheden, men måske skal vi i 2009 rette fokus noget
mere mod kommunens tilbud til disse handicapgrupper.
Anne Moebius: Det er rigtig, at tilgængelighed er meget vigtig. Når
handicappolitikken skal udarbejdes skal det sikres at den selvfølgelig
rækker en del år frem. I forhold til voksen og børnehandicapområdet er der
nogle ting der er væsentlige, eksempelvis psykiatrien. Især på
børneområdet sker der lige nu et boom i diagnosticeringen. Disse ting vil
det også være hensigtsmæssige at indtænke i forhold til visionerne for
2009 og en kommende handicappolitik.
Helle D. Kilde: Borgermødet viste jo også at mange af grupperne rent
faktisk allerede havde diskuteret denne form for tilgængelighed. Man kan
sige vi er begyndt med fokus på området i 2008 og fortsætter med at
fastholde fokusset i 2009, psykiatriområdet er et fokusområde for 2009.
Bente Viola Holm: Det er et udmærket oplæg, og jeg er imponeret over de
utrolig mange høringssager Handicaprådet har været inde over og afgive
udtalelser på.
Connie Albrechtsen: Jeg syntes umiddelbart at mental tilgængelighed er en
ret god betegnelse.
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Helle D. Kilde: Jeg bryder mig ikke om det, det signalerer socialklasse på
en uhensigtsmæssig måde.
Anne Moebius: Selve termen ’mental’ bruges til klassificering inden for
intelligensområdet.
Helle D. Kilde: I dag er den politisk korrekte betegnelse fysisk og psykisk
udviklingshæmmede.
Torben Olesen: Så vi kan konkludere, at fokuspunkterne for 2009 bliver
psykiatrien og udviklingshæmmede. Jeg vil indarbejde fokusområderne i
afsnittet om dialogmødet og i visionerne for 2009.
6.0. Opfølgning på Dialogmøde om en handicappolitik for Hvidovre
Kommune
Torben Olesen: På novembermødet drøftede vi hvad der skulle ske i
processen. Der er udarbejdet en foreløbig rapport, som gerne skulle
færdiggøres. Der skal ske lidt justeringer i den og herefter skal den sættes
op. Så er den klar til udgivelse. Så blev det aftalt på novembermødet, at der
skulle arbejdes på at få sat processen i gang i Kommunalbestyrelsen.
7.0. Spørgsmål
7.1. Med hvilken begrundelse besluttede Socialudvalget på mødet
den 6. november 2006 at målgruppen, der kan opnå støtte efter § 79 i
lov om social service, kun omfatter godkendte pensionist foreninger i
Hvidovre Kommune?
Pernille Falcon: Det er besluttet i 2006 at målgrupperne er
pensionistforeninger i Hvidovre. Der er her tale om en gammel tradition,
som er baseret på at tilskuddene skulle tilfalde Hvidovre borgere. Det er
selvfølgelig en afgrænsning som udelukker landsdækkende organisationer.
Vi har netop haft § 18 uddelinger og her kan de landsdækkende ansøge
om tilskud, der kommer en runde 2 i efteråret. Hvis vores prioriteringer er
forkerte må Handicaprådet jo rette henvendelse til Social- og
Sundhedsudvalget og gøre opmærksom på dette.
Knud Søndergaard: Det er mig der har stillet spørgsmålet fordi der ikke er
nogle døve i Hvidovre der mig bekendt deltager i pensionistforeningernes
aktiviteter eller tager med på kommunens pensionistudflugter for den sags
skyld. Hvidovre er på andre områder tværkommunalt orienteret, hvorfor kan
man så ikke gøre det også på dette område? Det ville jo være dyrt for
kommunen i tolkeudgifter hvis fem døve valgte at tage med
sommerudflugterne.
Anne Moebius: I forhold til foreningstilskuddene er det små driftstilskud der
uddeles til pensionistforeninger hjemmeboende i Hvidovre, og det er de
små der prioriteres frem for de større foreninger. Der gives jo også andre
tilskud via vores § 79 pulje, eksempelvis tilskud til pensionist og
handicapsvømningen i kommunen. Man kan jo lave den lokale forankring
hvis man blot er to mennesker der sammen laver en forening i Hvidovre.
Jeg syntes da det ville være en god ide at man gik sammen og lavede en
klub i Hvidovre, så vi kunne få folk trukket hertil i stedet for at alle skal tage
ind til byen. I forhold til sommerudflugterne er det jo et andet tilbud og kan
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ikke sammenlignes med foreningstilbuddene i kommunen. Foreninger er
ikke offentlige, det er pensionistudflugten, den er en del af kommunens
tilbud.
Torben Olesen: Vi kan konkludere, at Danske Handicaporganisationer kan
skrive en henvendelse til Social- og Sundhedsudvalget og gøre
opmærksom på problematikken.
7.2. Har Hvidovre Kommune planer om at forbedre tilgængeligheden
til kommunens hjemmeside?
IT- og Telestyrelsen udsendte den 21. januar 2009en oversigt over 234
offentlige hjemmesiders tilgængelighed.
For Hvidovre Kommunes hjemmeside blev det oplyst, at hjemmesiden kun
er jævnt tilgængelig, idet det væsentlige indhold dog er tilgængeligt med
mindre fejl og at der er behov for forbedringer.
Anne Moebius: Der er stor opmærksomhed på IT og tilgængelighed i
kommunen. Der er to store projekter der undervejs. Udskiftning af det
interne dokument håndtering system i kommunen samt opgradering af
kommunens hjemmeside. Det er prioriteret at det interne system skal
opgraderes først og bagefter kommer så hjemmesideprojektet. Grunden til
denne prioritering er blandt andet at det nuværende system vi bruger til
intern dokumenthåndtering og journalisering det udgår, så derfor haster det
med at få et nyt system kørt ind.
I forhold til hjemmesideprojektet kan følgende oplyses:
Web-afdelingen arbejder på et nyt hjemmesideprojekt. Der skal ske
fundamentale ændringer i selve CMS-systemet, derfor foreslås et helt nyt
projekt hvori der sker en revidering af det nuværende CMS-system.
Projektopstarten foreslås i 2010. Der skal mere fokus på, at hjemmesidens
brugere hurtigt og nemt skal kunne betjene sig selv på nettet.
Den nuværende version af kommunens hjemmeside blev lanceret i maj
2003. I ”hjemmesideår” er det en gammel hjemmeside. Den trænger til et
redesign, en gennemarbejdning af menu strukturer og informationer, samt
ny funktionalitet så som chat, debat og avanceret søgemulighed.
Pr. d. 1. januar 2008 har alle offentlige myndigheder, ved væsentlige
ændringer og ved indkøb af nye hjemmesideløsninger, skullet leve op til de
obligatoriske åbne tilgængeligheds-standarder (WCAG, level AA ), hvilket
vil betyde, at alle borgere har mulighed for digital adgang til vores
elektroniske kommunikation på nettet. Selvom Hvidovre Kommune teknisk
set ikke køber et nyt hjemmesidesystem, er det naturligvis målet, at den
nye version af hvidovre.dk skal leve op til de obligatoriske standarder.
Borger.dk er indgangen til ”det offentlige på nettet”. Det er oplagt, at
Hvidovre i et nyt hjemmesideprojekt har fokus på, hvordan man får
borger.dk og hvidovre.dk til at supplere hinanden bedst muligt, bl.a. ved at
integrere tekster fra borger.dk på kommunens hjemmeside og tilsvarende
at lægge supplerende kommunale informationer ud på borger.dk, så
Hvidovre-borgerne oplever sammenhæng i det offentliges tilbud om
elektronisk selvbetjening.
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I Social- og Sundhedsforvaltningen er man allerede startet en lille smule på
integrationen mellem hvidobre.dk og borger.dk. Der køres i
dagsinstitutionsafdelingen lige nu et projekt hvor man forsøger at rense ud i
lov stof i forhold til det lov stof på området som allerede er tilgængeligt på
borger.dk. Hvidovre kommunes hjemmeside skal være med lokale nære
informationer og alt lov stof delen skal finde på borger.dk. Her sker
automatisk opdatering, så kan vi have fokus på vores lokale informationer i
forvaltningerne.
Torben Olesen: Hvis vi samler punkter ind i 2009, er der så mulighed for at
sende dem til de ansvarlige for hjemmesideprojektet?
Anne Moebius: Ja, jeg er sikker på at vores web-ansvarlige vil være meget
interesseret i noget feedback fra jer.
Pernille Falcon: Jeg vil lige tilføje, at hjemmesiden heller ikke er tilgængelig
for folk uden handicap. Brugervenligheden skal forbedres. Der skal vælges
en kommunikationsform som er mere enkel uden at være fordummende.
Det med billeder tilgodeser jo den store andel af befolkningen som læser
dårligt, så vidt jeg husker, er det ca. ½ million dansker der læser dårligt. Det
er en bred tilgængelighedsdimension der skal diskuteres.
Torben Olesen: Vi må være opmærksomme på hvad der bør forbedres, og
så kan Handicaprådet indsamle inputtene og sende dem til den webansvarlige.
8.0. Emner til kommende møder
- Fleksjob – muligheder i Hvidovre
Det vedtages, at emnet til næste møde er fleksjob mulighederne i Hvidovre
Kommune. Handicaprådet inviterer Jobcenterchefen i Hvidovre til at
komme og fortælle om mulighederne for at få bevilliget et fleksjob og hvad
mulighederne for at få et fleksjob konkret er, efter man er visiteret.
- Oprettelse af en handicappris
Torben Olesen: Danske Handicaporganisationer har foreslået, at man
opretter en handicappris i hver kommune for herved at skabe positiv
opmærksom på en person/forening mm. der gør et ekstra godt stykke
arbejde for at tilgodese handicappedes forhold og muligheder.
Pernille Falcon: Det er fint med en pris. Vi har i sidste budgetrunde ryddet
op i alle de prisuddelinger vi havde, der var kommet for mange priser og i
flere tilfælde manglede vi kandidater at uddele prisen til. Vi var ved at
drukne i priser. Det er en god ide at man i hvert fald overvejer hyppigheden
af uddelingen hvis man skal have en sådan pris.
Torben Olesen: Min umiddelbare reaktion er også, at vi i Hvidovre har
været ved at snuble i priser og mærkedage. Ideen med en forskydning i
uddelingen er en god ide. Jeg syntes vi skal overvej det til næste møde.
Knud Søndergaard: Jeg er meget enig i at det ikke er godt med for mange
priser. Nu var det jo grundet en henvendelse fra Danske
Handicaporganisationer, at jeg bragte det på dagsordenen. Jeg deltager
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ikke på næste møde, så jeg syntes det skulle med på dette møde. Men i
kan behandle det på næste møde.
-

Opfølgning på Dialogmødet om en handicappolitik
FN’s handikapkonvention

9.0. Næste ordinære møde
Onsdag den 13. maj 2009 kl. 19.
10.0. Eventuelt
Der blev uddelt orienteringsskrivelse om ændring af regler på området for
brugere af elektriske trehjulet kørestole. Ændringen træder i kraft på
baggrund af principbeslutning fra Ankestyrelsen på området.
Knud Søndergaard: Vi løber snart ind i en ny valgperiode, der skal også
indstilles til et nyt Handicapråd. I den forbindelse skal
Kommunalbestyrelsen tage stilling til antallet af medlemmer i
Handicaprådet. Vil man beholde den nuværende sammensætning med 14
medlemmer eller ønsker man en anden sammensætning. Derudover har
jeg erfaret at Handicaprådet i Ballerup en gang årligt indbyder lederne fra
de forskellige afdelinger for at redegøre hvad man har gjort for
handicappede i de forskellige afdelinger.
Pernille Falcon: Med hensyn til sammensætningen af Handicaprådet kan
det blive ændret hvis Handicaprådet ønsker det. Så skal Handicaprådet
lave en skriftlig anmodning til Kommunalbestyrelsen, og i skal have det klar
til majmødet. Hvis ikke, tror jeg ikke der ændres i sammensætningen af
medlemmer. Jeg syntes det fungerer godt med de nuværende 14
medlemmer.
Knud Søndergaard: Vi har ikke noget ønske om at ændre
sammensætningen, jeg syntes det er en meget flot repræsentation vi har i
Handicaprådet.
Bilag 1: Årsberetning 2008
Bilag 2: Powerpoint præsentation om tilgængelighed
Bilag 3: Rapport om øget tilgængelighed i Hvidovre.
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