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Formalia 
Dette anmeldte tilsyn blev gennemført på Værestedet Gråsten Midtpunkt, Slotsgade 
11, 6300 Gråsten, den 23. oktober 2017. 

Ledelsesrepræsentanter 

• Afdelingsleder Irene M. Lange 

• Distriktsleder Teresa Schürmann 

Medarbejderrepræsentanter 

• Social og sundhedsassistent 

• Socialpædagog 

Brugerrepræsentanter 

• 5 brugere 

Indledning 
Værestedet Gråsten Midtpunkt er et kommunalt værested til voksne borgere med 
psykiske funktionsnedsættelser etableret i april 2014. Brugerne af værestedet har 
alle en psykiatrisk diagnose og/eller udfordringer i hverdagen, der gør, at de har 
vanskeligt ved at opnå sociale relationer, at indgå i sociale fællesskaber og i nær-
miljøets aktiviteter. Brugerne kan benytte værestedet uden at være visiteret, og de 
kan være anonyme, hvis de ønsker det. Værestedet benyttes af 10 – 14 faste bru-
gere, nogle kommer en gang ugentligt, medens andre benytter værestedet, når der 
er åbent. Værestedets telefon er åben for henvendelser fra borgere i værestedets 
åbningstider, og der er i snit 3 – 4 henvendelser pr. dag. Borgerkontakt og telefon-
henvendelser registreres anonymt. 

Organisatorisk hører Værestedet i Gråsten under Socialpsykiatrien i Sønderborg 
Kommune og ledes af en afdelingsleder, der er leder af Sønderborg Kommunes fire 
Væresteder. Medarbejdergruppen for de fire væresteder er sammensat af 12 med-
arbejdere uddannet som socialpædagog eller social- og sundhedsassistent. Medar-
bejderne er organiseret i to team og er således tilknyttet to væresteder.  

Værestedet Gråsten Midtpunkt har åbent mandag til onsdag kl. 10.00 – 17.00, 
torsdag – fredag og søndag kl. 14.00 – 21.00. Værestedet har lukket tirsdag og 
lørdag. Programmet er varieret og sammensat, så det svarer til brugernes behov og 
ønsker. 

Værestedet ligger på hovedgaden i Gråsten by og har til huse i en tidligere forret-
ning. Værestedet er beliggende i stueetagen med direkte indgang fra hovedgaden, 
og på førstesalen er der kontor og mødefaciliteter. Førstesalen benyttes endvidere 
af § 85 støtten. Bygningerne vurderes at være egnet til formålet.  
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Værestedet i Gråsten ledes af en daglig leder, som sammen med seks medarbejde-
re varetager den pædagogiske indsats.  

Tilsynet er gennemført anmeldt i overensstemmelse med de aftalte tidsfrister for 
varsling og programsammensætning. Besøget er et udtryk for det øjebliks billede, 
som er tilgængelig på tidspunktet for tilsynets gennemførelse. Det eksterne tilsyn 
refererer til Sønderborg Kommune, som er tilsynsmyndigheden.  

Datagrundlag 

Grundlaget for tilsynets gennemførelse er aftalt med Sønderborg Kommune og be-
skrevet i en tilhørende tilsynsmanual. Forinden tilsynsbesøget har konsulenten for-
beredt sig gennem tilgængeligt materiale på kommunens hjemmeside, servicede-
klarationer og opdateret oversigter over medarbejdere samt Tilbudsportalen.  

Efter aftale med Sønderborg Kommune gennemføres tilsynet med fokus på de 
samme faglige begreber, som er indeholdt i kvalitetsmodellen, og som benyttes af 
det sociale tilsyn.  

Under tilsynsbesøget er der gennemført rundvisning på stedet, og der er gennem-
ført interview med deltagerne individuelt og i grupper.  

Konklusion 
• Brugerne, som tilsynet talte med, fortæller, at de trives på værestedet. De for-

tæller, at der er stor accept og rummelighed i forhold til deres forskelligheder, og 
at deres ønsker og beslutninger respekteres.  

• Lederen fortæller, at medarbejderne tager et stort ansvar for opgaveløsningen i 
forhold til værestedets brugere, og de medvirker i høj grad til at udvikle teamet. 
Medarbejderne er gode til at sparre med hinanden og at gøre brug af tværfaglig-
heden i medarbejdergruppen. 

• En af de anvendte pædagogiske tilgange er relations arbejde, som er en forud-
sætning for, at der kan skabes tillid og tryghed hos brugerne således, at de fort-
sat har lyst til at benytte værestedet. Der anvendes endvidere ”De små skridts 
metode” og ”Den motiverende samtale”. Tilsynet finder, at der er et klart formål 
med indsatsen på værestedet, og at de anvendte metoder medvirker til at sikre 
brugernes trivsel. Tilsynet vurderer endvidere, at medarbejdere og ledelse har 
en høj faglig og etisk tilgang til brugerne. 

• Tilsynet observerede en god og hyggelig stemning på værestedet, og der var en 
god kontakt mellem brugerne og mellem brugere og medarbejdere. Der var 
plads til godmodig smådrilleri såvel mellem brugerne som mellem brugerne og 
medarbejderne.  

Værestedets udviklingsområder 
Tilsynets opsummering af punkter til behandling, hvor skal er udtryk for forhold, som er uacceptable, og 
som skal bringes i orden, eventuelt i samarbejde med forvaltningen eller tilsynsmyndigheden. Anbefalin-
ger er udtryk for tilsynets vurdering i et forhold, som skal overvejes, men ikke nødvendigvis følges. 

• Tilsynet fandt ikke anledning til at påpege udviklingsområder.   
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Uddannelse og beskæftigelse 
Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundsli-
vet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Uddannelse og beskæftigelse omfat-
ter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som forskellige former for særlige grundsko-
le-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud.  

Brugerne i Værestedet i Gråsten Midtpunkt er for langt den overvejende dels ved-
kommende i aldersgruppen fra midt i 40 erne, og de fleste modtager førtidspensi-
on. Et af de primære indsatsmål for brugergruppen er, at de tilskyndes til at fast-
holde kontakten med værestedet, og at de derigennem opnår sociale relationer og 
inkluderes i samfundslivet. For nogle af brugerne kan det være vanskeligt at over-
vinde udfordringerne ved at komme hjemmefra. En bruger fortæller, at hun fast 
kommer på værestedet en gang ugentligt, og at dette kun er muligt, fordi en pårø-
rende kører hende til værestedet. En anden bruger fortæller, at han kommer på 
værestedet, når der er åbent, og at han på denne måde får struktur i hverdagen og 
får dækket behovet for sociale relationer ved samværet med de andre brugere. 
Endvidere får han jævnligt hjælp fra medarbejderne til forskellige praktiske opgaver 
så som kontakt til lægen, kommunen m.v. 

Tilsynet vurderer, at værestedet støtter brugerne i at gøre brug af værestedets ak-
tiviteter og støttemuligheder, ligesom der er opmærksomhed på at hjælpe brugerne 
til inklusion i samfundslivet. 

Selvstændighed og relationer 
Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i 
sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væ-
sentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og ak-
tiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og 
relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk.  

Brugerne af værestedet bestemmer selv, i samarbejde med værestedets medarbej-
dere, hvilke aktiviteter, de ønsker at deltage i. Der er dels individuelle aktiviteter 
dels aktiviteter, hvor flere brugere deltager. Ved tilsynsbesøget var en bruger i 
gang med at lægge et puslespil med 1000 brikker, støttet af en medarbejder. En 
anden bruger var beskæftiget med hækling af produkter til værestedets butik. 

En vigtig og rehabiliterende aktivitet er forberedelse af måltiderne på værestedet, 
hvor der tilberedes enten frokost eller middagsmad afhængig af værestedets åb-
ningstider. Brugerne planlægger sammen med medarbejderne menuen, og der vej-
ledes samtidig om sund kost. Der udarbejdes indkøbsliste, og en medarbejder 
handler ind sammen med de brugere, der ønsker det. Brugerne hjælper til ved til-
beredning af måltidet, borddækning m.v. i det omfang, de magter det. Aftensma-
den om torsdagen er en særlig begivenhed, hvor der ofte deltager 10 – 12 brugere. 
Menuen offentliggøres på opslagstavlen således, at brugerne kender menuen. Bru-
gerne fortæller, at temaet i øjeblikket er ældre sønderjyske retter.  

Der arrangeres jævnligt oplevelsesture. Brugerne fortæller, at værestedet sammen 
med Sønderborg Kommunes tre andre væresteder og Aktivitets- og Udviklingscen-
tret har været på bustur til Den gamle by i Århus. Der var 44 deltagere, og alle 
havde en god og hyggelig dag. Værestedet har for nylig deltaget i Gråstens Æblefe-
stival, hvor der var placeret en bod uden for værestedet med forskellige produkter, 
fremstillet af værestedets brugere, og hvor der blev informeret om værestedet. 
Medarbejderne har ind imellem mulighed for individuelle aktiviteter uden for være-
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stedet med en bruger, og alle medarbejdere har et rejsekort de kan bruge, hvis ak-
tiviteten kræver transport med bus eller lignende.  

Medarbejdere og ledelse fortæller, at de har opmærksomhed på at motivere være-
stedets brugere til at benytte nærmiljøet i Gråsten, hvilket for en del af brugerne er 
en stor udfordring. Der er eksempelvis samarbejde med Kirkens Korshærs gen-
brugsbutik, der ligger i nærheden af værestedet, og en bruger fortæller, at han, 
med hjælp fra værestedets medarbejdere, nu arbejder som frivillig i genbrugsbu-
tikken. 

Medarbejderne fra § 85 bostøtten kommer jævnligt på værestedet, og har de kon-
takt med borgere, der endnu ikke er brugere af værestedet, præsenterer de være-
stedet for borgeren og støtter dem i den første kontakt, hvis borgeren ønsker det. 
Udsatte teamets gadeteam besøger ligeledes jævnligt værestedet således, at bru-
gerne lærer disse at kende. Det skaber mulighed for opsøgende virksomhed, hvis 
en bruger, der plejer at komme på værestedet, ikke er set i en periode. 

Værestedet har, som en tilbagevendende aktivitet, foreslået, at der holdes pårø-
rendecafe. Brugerne har dog klart givet udtryk for, at de ikke ønsker dette. De op-
lever værestedet som et fristed, hvor de pårørende ikke ønskes involveret. Medar-
bejderne og ledelsen vurderer samtidig, at de pårørende heller ikke er interesseret i 
en sådan aktivitet. 

Det er tilsynets vurdering, at værestedet støtter brugerne i at indgå i selvvalgte so-
ciale relationer, fællesskaber og aktiviteter, og at brugerne motiveres og understøt-
tes i at opnå sociale kompetencer. 

Målgrupper, metoder og resultater 
Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets me-
toder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne.  
 

Brugerne kan frekventere værestedet anonymt og uden at være visiteret til være-
stedet. Der sker således ingen registrering af brugerne, ligesom der ikke opstilles 
indsatsmål for den enkelte bruger. Værestedernes formål er blandt andet at være 
et frirum, hvor det sociale samvær vægtes højt.  

Brugerne af værestedet har alle en psykiatrisk diagnose og/eller udfordringer i 
hverdagen, der gør, at de har vanskeligt ved at opnå sociale relationer, at indgå i 
sociale fællesskaber og i nærmiljøets aktiviteter. En bruger fortæller, at han har 
vanskeligt ved at bevæge sig uden for sin lejlighed, og at han i den første periode 
på værestedet blev ledsaget af §85 støttten. Han er nu tryg ved at komme på væ-
restedet, men han er fortsat ikke tryg ved at bevæge sig ud i nærområdet. En an-
den bruger fortæller, at en af grundene til at hun gør brug af værestedet er, at hun 
oplever det som et frirum, hvor hun ikke konstant bliver stillet overfor krav. 

Medarbejderne fortæller, at en af de anvendte pædagogiske tilgange er relations 
arbejde, som er en forudsætning for, at der kan skabes tillid og tryghed hos bru-
gerne således, at de fortsat har lyst til at benytte værestedet. Der anvendes endvi-
dere ”De små skridts metode” og ”Den motiverende samtale”. Medarbejderne giver 
flere eksempler på, hvordan metoderne anvendes i samværet med brugerne. End-
videre anvendes NADA hos de brugere, der ønsker det. NADA kan ofte være med til 
at skabe ro hos brugeren. 
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Tilsynet finder, at der er et klart formål med indsatsen på værestedet, og at de an-
vendte metoder medvirker til at sikre brugernes trivsel. Medarbejdere og ledelse 
kan redegøre for de metoder og tilgange, der anvendes på værestedet. Tilsynet 
vurderer endvidere, at medarbejdere og ledelse har en høj faglig og etisk tilgang til 
brugerne. 

Sundhed og Trivsel 
Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og triv-
sel. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og 
herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse. Desuden er det væsentligt, 
at tilbuddet forebygger vold og overgreb.  

Det er tilsynets vurdering, at værestedet understøtter brugernes selv- og medbe-
stemmelse, og at brugerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Brugerne, som 
tilsynet talte med, fortæller, at de trives på værestedet. De fortæller, at der er stor 
accept og rummelighed i forhold til deres forskelligheder, og at deres ønsker og be-
slutninger respekteres.  

Brugerne har sammen med medarbejdere og ledelse aftalt husregler for ophold i 
værestederne. For eksempel må der ikke forekomme misbrug af alkohol, hash og 
andre euforiserende stoffer, og der må ikke indtages alkohol på værestederne. Det 
er ikke forbudt at være påvirket af alkohol, når brugeren kommer på værestedet, 
men uhensigtsmæssig adfærd accepteres ikke. Medarbejdere og brugere fortæller, 
at det sjældent forekommer, at brugere må bortvises fra værestedet på grund af 
uhensigtsmæssig adfærd. 

Er der brugere, der ønsker at holde op med at ryge, er der uddannede rygestop-
konsulenter blandt værestedernes medarbejdere. Medarbejderne understøtter bru-
gernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, og der er i området gode muligheder 
for gåture og udendørs aktiviteter. En bruger fortæller, at der er mulighed for ture i 
den nærliggende skov, og at de ind imellem er nogle stykker, der tager madkurven 
med og spiser i skoven. Der er planlagt tur i skoven for at samle materialer til jule-
pynt og juledekorationer. 

De interviewede medarbejdere har kendskab til reglerne vedrørende magtanven-
delse, og ledelsen oplyser, at alle medarbejdere har gennemført Sønderborg Kom-
munes e-læringsmodul vedrørende magtanvendelse. Magtanvendelse forekommer 
ikke på værestedet. 

Medarbejderne har relevant faglig viden om konfliktnedtrappende adfærd og fore-
byggelse af vold og overgreb i forhold til værestedets målgruppe. Der handles hen-
sigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb. Værestedet har en 
nedskrevet og kendt procedure for sikkerhed, og der gives eksempler på, hvordan 
sikkerhed i arbejdet med brugergruppen er en integreret del af det pædagogiske 
arbejde. Der er opmærksomhed på brugernes psykiske tilstand, og oplever en 
medarbejder ændringer i en brugers adfærd, der kan have betydning for sikkerhe-
den på værestedet, skrives det et notat i døgnrapporten i det elektroniske kommu-
nikationssystem. Alle medarbejdere starter en vagt med at læse i døgnrapporten 
med henblik på opmærksomhedspunkter vedrørende brugerne, og om der skal ta-
ges specielle hensyn eller forholdsregler. Der skrives ikke personfølsomme oplys-
ninger i døgnrapporten, og oplysningerne slettes automatisk efter 30 dage. Endvi-
dere anvendes teammøderne til drøftelse og sparring vedrørende brugere, der kan 
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have en bekymrende adfærd, og det drøftes og aftales, hvordan situationen kan 
håndteres. 

Medarbejderne har modtaget undervisning fra en specialkonsulent fra politiet ved-
rørende konfliktnedtrappende adfærd, og hvorledes medarbejderne sikrer sig bedst 
muligt ved problemskabende adfærd hos brugerne. Flere af medarbejderne har 
gennemført kompetencegivende uddannelse vedrørende konflikthåndtering. 

Tilsynet vurderer, at værestedet understøtter brugernes medinddragelse og indfly-
delse på aktiviteterne i værestedet. Medarbejdernes tilgang til brugerne er præget 
af respekt for den enkelte brugers integritet og indflydelse på egen hverdag. Alle 
brugere giver udtryk for, at de føler sig hørt, set og respekteret, og at der er plads 
til alle trods store forskelle i funktionsniveau. Medarbejderne kan på kvalificeres vis 
redegøre for relevante metoder vedrørende konfliktnedtrappende indsatser. 

Organisation og ledelse 
En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering 
samt en kompetent og ansvarlig ledelse.  
 
Sønderborg Kommunes fire socialpsykiatriske væresteder er inddelt i to team med 
seks medarbejdere i hvert team. Team Syd dækker værestedet i Gråsten og i Søn-
derborg og Team Nord dækker værestedet i Augustenborg og i Nordborg. Som ud-
gangspunkt er der tre til fire medarbejdere på arbejde i hvert team. Medarbejderne 
har alle en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 32 timer. Der er udpeget en tov-
holder og en planlægger, der har ansvaret for vagtplanerne på værestederne. 

Medarbejdere og afdelingsleder har fælles personalemøde en gang månedligt, hvor 
der blandt andet drøftes metoder og tilgange til arbejdet med målgruppen. Der 
drøftes også opmærksomhedspunkter vedrørende konkrete brugere, og med bruge-
rens samtykke orienteres der om ønsker om indsatsmål. Med mellemrum deltager 
distriktslederen i disse møder. 

En gang månedligt holdes der teammøde i hvert af de to team, hvor der ligeledes 
kan drøftes forhold vedrørende brugerne, men hvor der primært drøftes forslag til 
aktiviteter.  

Afdelingslederen har ledelseserfaring fra tidligere ansættelser. Hun har supplerende 
uddannelse og kompetence i relation til værestedets målgruppe og er uddannet i 
akut krisehåndtering. Afdelingslederen underviser endvidere redningsmedarbejdere 
i krisehåndtering. Hun holder hver tredje måned en individuel samtale med medar-
bejderne med henblik på opdatering vedrørende medarbejderens trivsel og eventu-
elle udfordringer i arbejdet på værestedet. Medarbejderne giver udtryk for, at de er 
glade for den individuelle samtale med afdelingslederen, hvor der er afsat tid til 
drøftelserne. Medarbejderne giver endvidere udtryk for, at afdelingslederen er god 
til at lægge ansvar ud til medarbejderne med tillid til, at de kan håndtere opgaven. 
Hver uge sender afdelingslederen et elektronisk nyhedsbrev til medarbejderne. 

Værestedernes medarbejdere modtager ekstern sags supervision 10 gange årligt. 
Herudover giver afdelingslederen sparring, dersom medarbejderen ønsker det. Væ-
restedet er tilknyttet Nordisk Krisekorps, som kan kontaktes ved akut brug for indi-
viduel krisehjælp. 
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Ledelsen fortæller, at der er et godt samarbejde med tillidsrepræsentant (TR) og 
arbejdsmiljørepræsentant (AMR). En TR fra værestederne og en TR fra § 85 støtten 
varetager i fællesskab TR funktionen, og en AMR dækker de fire væresteder. 

Der er tilknyttet fire frivillige til værestederne. De arbejder primært på værestedet i 
Sønderborg. Der er igangsat forsøg på at etablere en frivilligforening med det for-
mål at skabe klare rammer for deres funktion og samtidig at gøre flere borgere in-
teresseret i arbejdet som frivillig på de socialpsykiatriske væresteder. Der er hos 
medarbejderne delte meninger om brugen af frivillige inden for socialpsykiatrien, da 
det kræver, at de frivillige er robuste og har kendskab til målgruppen. Det drøftes 
endvidere, hvilke opgaver de frivillige kan løse for at imødegå, at de ikke løser op-
gaver, der er placeret i normerede stillinger. 

Ledelsen oplyser, at sygefraværet på værestedet for perioden januar til oktober 
2017 udgør 1,83 %. Medarbejdergruppen er stabil, og flere medarbejdere har væ-
ret ansat siden opstart af værestederne i april 2014. 

Det er tilsynets vurdering, at værestedernes leder har relevant uddannelse og erfa-
ring, og at ledelsen foregår på en faglig kompetent måde. Medarbejdernes uddan-
nelse og kompetencer danner grundlag for en faglig kvalificeret tilgang til væreste-
dets målgruppe. Medarbejderne har mulighed for at modtage relevant supervision 
og sparring såvel eksternt som internt.  

Kompetencer 
Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle 
og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgrup-
pe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov.  
 
Medarbejdergruppen er sammensat af medarbejdere med en socialpædagogisk ud-
dannelse og social- og sundhedsassistenter. Medarbejderne har ud over basisud-
dannelsen erhvervet sig forskellige kompetencer, der understøtter indsatsen i for-
hold til værestedets målgruppe. 

Ledelsen fortæller, at medarbejderne tager et stort ansvar for opgaveløsningen i 
forhold til værestedets brugere, og at de løbende medvirker til at udvikle deres eget 
team. Medarbejderne er gode til at sparre med hinanden og at gøre brug af tvær-
fagligheden i medarbejdergruppen. 

Der er planlagt en temadag for hvert team i november, hvor der blandt andet skal 
drøftes faglige metoder i opgaveløsningen og faglighed generelt.  

Medarbejderne giver i interviewet med tilsynet udtryk for, at de ønsker viden om 
kommunikation i forhold til brugerne. Endvidere ønsker medarbejdere med en soci-
alpædagogisk uddannelse mere viden om de mest almindelige psykiatriske diagno-
ser og om medicinens effekt og bivirkninger. 

Tilsynet finder, at værestedets medarbejdere har gode faglige, relationelle og per-
sonlige kompetencer i forhold til værestedets målsætninger og brugergruppe, og at 
tværfagligheden i opgaveløsningen vægtes og anvendes relevant. Dette ses blandt 
andet i medarbejdernes samspil med brugerne ved tilsynsbesøget. 
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Fysiske rammer 
Det er centralt, at de fysiske rammer svarer til brugergruppens behov og at brugerne trives i de fysiske 
rammer.  

Værestedet er centralt beliggende på hovedgaden i Gråsten i en ældre tidligere for-
retning med udsigt til Gråsten Slot og sø. Værestedet indeholder et stort fælleslo-
kale med aktivitetsområde, sofagruppe og rummeligt køkken med spiseplads samt 
et lille kontor. Der er en stor terrasse samt nem adgang til skov og sø. På førstesa-
len er der mødelokale og kontor, hvor også bostøtte medarbejderne har kontor. 

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer tilgodeser brugergruppens trivsel. 

Andet 
Tilsynet observerede en god og hyggelig stemning på værestedet, og brugerne gi-
ver udtryk for, at de føler sig godt tilpas. Tilsynet observerede en god kontakt mel-
lem brugerne og mellem brugere og medarbejdere. 

Tilsynet spiste frokost sammen med brugere og medarbejdere, og der var her plads 
til godmodig smådrilleri såvel mellem brugerne som mellem brugerne og medarbej-
derne. 

Under tilsynets besøg kom der et par lokale borgere for at købe varer i Værestedets 
butik. 

Værestedet er registret på Tilbudsportalen med opdaterede oplysninger. 


