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John Busk Sørensen
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INTERNETTET

Internettet har vundet indpas i  mange 
handicappedes hjem. Det er blevet en nem 
kommunikationsform, selv for stærkt fysisk 
handicappede uden verbalt sprog. Vi har 
derfor lavet en hjemmeside til dette formål. 
Det er også muligt via e-mail at skrive til os 
om de ønsker, man har, således at vi kan være 
behjælpelige med at finde løsninger, eller 
man kan selv i ro og mag gå på opdagelse i 
Handi-Travel-Info’s database.

www.handi-travel-info.dk

SPØRGESKEMA

Derfor har vi lavet et spørgeskema, som vi til 
dels selv bruger, når vi måler steder op, og 
som dels er til interesserede kørestolsbrugere, 
som i dette skema kan registrere de forhold, 
der møder dem på deres rejser af såvel anbe-
falelsesværdig art som det modsatte.

Spørgeskemaet kan rekvireres ved henvendelse 
til:

E-mail : jbs@handi-travel-info.dk

Tlf.nr.: +45 7847 7389

H
AN

D
I-T

RA
VE

L-
IN
FO

HANDI-TRAVEL-INFO
R E J S E D A T A B A S E  F O R  H A N D I C A P P E D E

DATABASE

Der har manglet en samlet da-
tabase over handicapegnede fe-
riemål.  En database som inde-
holder alle relevante oplysninger 
om: adgangsforhold, dørbredder, 
toiletfaciliteter, trapper, ramper, 
elevatorer, sengehøjder og bredder, 
terrænforhold osv.

BARRIERER

Handicappede støder ofte ind i 
barrierer, når de rejser, enten fordi 
der ikke er tænkt på fuld tilgænge-
lighed, eller fordi de såkaldt handi-
capegnede steder ikke lever op til 
det, de lover.


