
  

 

Flere får glæde af Handicapkørsel 

i Hedensted Kommune 

Lokal kampagne for Handicapkørsel gør flere gangbesværede 

ældre mobile igen. I oktober måned optog Hedensted Kommune 

25 nye kunder i kørselsordningen. 

En tur til købmanden eller på familiebesøg kan virke uoverkommelig, 

når man er afhængig af at få sin rollator med. Der er dog hjælp af få 

med kørselsordningen Handicapkørsel. Det er der bare ikke mange, der 

ved. 

Det manglende kendskab til Handicapkørsel er en af de udfordringer, 

som Hedensted Kommune har fået øje på i projekt ”Kollektiv trafik frem 

i lyset” fortæller udvalgsformand for Fritid & Fællesskab, Liselotte Hille-

strøm:  

- Vi ser en stor uligevægt imellem, hvor mange mennesker der kan 

søge om Handicapkørsel og hvor mange mennesker, der rent faktisk 

søger, og det gør mig ked af det. Jeg har mødt ældre på nippet til at 

flytte fra deres hjem i håbløshed over, at de ikke længere kan komme 

af sted til ting på egen hånd. Og det kan de med Handicapkørsel, siger 

hun. 

Siden sommerferien har Hedensted Kommune derfor gjort en ekstra 

indsats for at fortælle om kørselsordningen, fx på plakater i lægehuse-

nes venteværelser og i samarbejde med hjælpemiddeldepotet, der står 

for at udlevere kommunale ganghjælpemidler. 

- Alle rollatorer og kørestole fra Hedensted Kommune bliver nu udleve-

ret med et skilt, der informerer om Handicapkørsel, og det bliver virke-

lig set. Vi får flere og flere ansøgninger, og alene i oktober måned kom 

25 nye kunder med i kørselsordningen, siger kommunikationskonsulent 

og ansvarlig for projekt ”Kollektiv trafik frem i lyset”, Lotte Kristiansen. 

I alt er 91 nye kunder optaget i kørselsordningen siden sommerferien.  

 

Fakta om Handicapkørsel: 

 Handicapkørsel er en del af den kollektive trafik 

 Bopælskommunen visiterer til Handicapkørsel 

 Man kan få 104 ture pr. kalenderår, prisen er 3,-/km 

 Handicapkørsel kan bruges til alle formål 

 Kørslen er fra gadedør til gadedør i gadeplan 

Søg om Handicapkørsel i Hedensted Kommune, hvis du: 

 Har fået et ganghjælpemiddel af kommunen, som du skal bruge 

permanent eller 

 Er svagtseende med en synsstyrke på max 10 % (6/60) på bed-

ste øje 

 Læs mere på www.hedensted.dk/kørsel 

Kørselskontor - 

Uldum 

19.11.2019 

http://www.hedensted.dk/kørsel


  

 

 

 

 

 

For mere information:  

 

Liselotte Hillestrøm (A) 

Formand for udvalget Fritid & Fællesskab 

Telefon: 30 38 32 37 

liselotte.hillestoem@hedensted.dk  

 

Lotte Kristiansen 

Kommunikationskonsulent, Hedensted Kommune 

Telefon: 29 13 74 02 

lotte.kristiansen@hedensted.dk  
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