Ungdommens Folkemøde 2021
Vejvisnings til Handicapparkering og Handicapvenlig indgang
Adresse: Tudsemindevej, Valbyparken - 2450 København

Ankomst:
Ved ankomst til rundkørslen ved Hammelstrupvej og Tudsemindevej i hjørnet Valbyparken, vil man blive
mødt af Ungdommens Folkemødes trafikansvarlige, angivet som Checkpoint 1. Vejen mod festivalpladsen,
Tudsemindevej, vil være spærret, og biler uden ærinder vil blive frasorteret.
Med Handicaptilladelse, som Artist, som leverandør, eller med andet ærinde vil man få godkendt kørsel.
Ved ankomst skal man henvende sig til vores personale, som vil give kørselsvejledning for det sidste korte
stykke.
Ønsker man at parkere ved Handicap- og Artist parkering, skal man fortsætte ned ad Tudsemindevej til man
har passeret haveforeningen, og holde til højre ved Checkpoint 2. Her vil et lille hold trafikansvarlige igen
tage kontakt og tjekke handicaptilladelsen, billetter til Ungdommens Folkemøde, og give artister adgang.
Herefter vil man få tilladelse til parkering.
Det sidste stykke:
Efter bilen er parkeret, skal man bevæge sig ned langs Tudsemindevej, mod Checkpoint 3. Her vil man blive
mødt af Ungdommens Folkemøde personale, som igen vil tjekke billetter og give adgang til festivalpladsen
med et udleveret armbånd.
Indgang vil være kørestolsvenlig, og være i normalt terræn niveau.
På festivalpladsen vil der være udlagt stier med plastgulv, i farverne orange og lilla. Disse stier skal gøre det
nemmere for kørerstolsbrugere og svagtseende at komme rundt på pladsen.
Oplever man problemer skal man ikke tøve med at kontakte personalet. Rundt på pladsen vil der gå
grupper i orange veste, som kan hjælpe med stort og småt.
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Ankomst Checkpoint 1

Personer med særlig tilladelse
bliver dirigeret mod Handicap
Parkering

P-Pladsen Checkpoint 2

Ved tydelig skiltning og vink fra
personale, vil man blive dirigeret
ind på P-Pladsen

Indgang Checkpoint 3

Ved tydelig skiltning ses den
handicapvenlige indgang, som
kan tilgåes med kørestol til
festivalpladsen.
Særskilt Handicap
adgang/indgang.
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Handicap Parkering

Der etableres min. 10
handicapparkeringspladser.
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VIP + Artist Parkering

P område

Indgang

P Forbud
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Festivalplads

Der opsættes P-Forbuds tavler 7
dage før afivkling, med undertavle ”7/9-10/9”
Vejbredden er for lille til at 2
lastbiler kan passere samtidig, hvis
der er parkerede biler.

