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NHF Øst sin  
administrasjon:
Postboks 9219 Grønland, 0134 Oslo.  
Besøksadresse:  
Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo

Ann-Karin Pettersen
Fungerende kontorleder 60%
Epost: ann-karin.pettersen@nhf.no
Tlf: 48 02 07 68

Regionkontorleder, 10%
Hanne Grimstvedt
Tlf: 940 32 887 (dagtid)
Epost: hanne.grimstvedt@nhf.no 

I permisjon frem til mai 2022. 
Ungdoms- og organisasjons -
konsulent Soraya Baker
Tlf: 476 70 365 (dagtid), 
Epost: soraya.baker@nhf.no
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Forsidebilde
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Statsbudsjettet 2022
Etter at forslaget til statsbudsjett for 2022 ble lagt fram tidligere i 
høst, har NHF jobbet aktivt og målrettet for å påvirke det endelige 
budsjettet. NHF vil fortsette arbeidet med å påvirke og dytte  
politikerne i riktig retning. 

Regjeringen har et mål om et likestilt samfunn, der alle innbyggere kan delta og bidra 
til fellesskapet. Norge har fått kritikk av FN for alvorlige og systematiske brudd på 
menneskerettighetene nedfelt i CRPD. FN kritiserer norske myndigheter for ikke å ta 
oss på alvor som fullverdige samfunnsborgere og sikre makt over eget liv, likestilling 
og samfunnsdeltakelse.

For å skape et samfunn som ivaretar våre menneskerettigheter, er det nødvendig å 
bygge ned barrierene for deltakelse. Det trengs konkrete tiltak på mange samfunns
arenaer, og det trengs satsing med friske midler gjennom statsbudsjettet. I Solberg
regjeringens forslag til statsbudsjett forventet vi å se et krafttak for likestilling og men
neskerettigheter. Vi forventet et solid løft for universell utforming og en styrket innsats 
for et inkluderende arbeidsliv. Vi forventet et budsjett som ivaretar det økonomiske 
sikker hetsnettet. Det vi så, var imidlertid et budsjett som fortsetter å sette oss på side
linjen og som øker ulikhetene i folks levekår. 

I budsjettet ligger det også forslag om nytt system der uføretrygden avkortes mot inn
tekt fra første krone, og ikke etter 0,4 G som i dag. Det betyr at alle som tjener rundt  
0,4 G vil tape rundt 12 000, Tjener du over 85 000, vil ny ordning lønne seg. Dette fører 
til økt ulikhet, og gir i tillegg utrygghet for folk som vil prøve seg litt i arbeidslivet. NHF 
fortsetter å jobbe mot Storting og Regjering for å beholde dagens ordning med inntekt 
i tillegg til uføretrygd. 

NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken
For å fortsette med noe positivt så har vi en stor seier å feire i «Østfold». Som alle vet 
så måtte vi kjempe en kamp for å beholde Hjelpemiddelsentralen i «Østfold». NHF Øst 
og SAFO Øst jobbet godt sammen for å påvirke til at Hjelpemiddelsentralen skulle bestå 
i «Østfold». Vi var i kontakt med Stortingskandidater og var klar på å ta opp kampen på 
politisk nivå hvis vi skulle tape kampen mot NAV. Sammen med Guri Henriksen i NHF, 
NAV Hjelpemiddelsentral ØstViken og med Ergoterapiforbundet så klarte vi å vinne 
saken. Dette viser at det nytter å kjempe. 

Det har vært en liten utfordring til å få nok påmeldte til våre kurs – spesielt kurs om 
dette å være brukermedvirkere. Regionstyret hadde lagt opp til 5 dagsmøter i oktober, 
men det var kun 1 som hadde meldt seg på. Vi prøvde med 2 dagsmøter i november, 
men fortsatt ingen påmeldte. Vi håper at vi skal få til et kurs til neste år.

Høstkonferansen fikk vi avholdt i september, og det var fint å se mange igjen.  
Ikke minst møtes fysisk.

12. og 13. november hadde vi et bra kurs om det å reise på ferie med rullestol.  
Her var det 17 påmeldte.

Vil ønske dere alle en riktig fin førjulstid, og håper alle får feiret jul med sine nære.

2. nestleder politisk
Ragnhild Skovly Hartviksen
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I går var jeg så heldig at jeg fikk to skoletimer med helse
fag klassen på Halden videregående. Klassen besto av en 
gutt og en haug jenter. De var godt forberedt, og læreren 
hadde spurt om de kunne spørre om alt. Jeg har gjort 
dette i mange år så jeg regnet ikke med noe nytt eller vel
dig vanskelige spørsmål. Det gikk på universell utforming 
som er pensum, og det gikk på praktiske saker som 
hvordan var det å gå gravid når man satt i rullestol. Men to 
spørsmål var vanskelig å svare på. 

Når jeg drømmer sitter jeg fortsatt i rullestol eller løper 
jeg rundt? Det har jeg ikke tenkt på. Jeg tror ikke jeg går, 
men jeg har ingen drøm der jeg husker rullestolen heller, 
skulle vært moro og hørt hva dere andre drømmer.

Ett annet spørsmål som fikk meg til å tenke var. Jeg har 
holdt på i 20 år med disse besøkene på skolen. Har det på 
denne tiden blitt enklere å være rullestolbruker? Har det 
det?

Jeg har fått BPA det har gjort livet mitt enklere, men 
samtidig er veien for å få BPA blitt vanskeligere. Halden 
kommune har mottatt 10 søknader om BPA i år, 2 har fått 
det innvilget. Har mobbinga blitt mindre? Har antall selv
mord blitt lavere? Store spørsmål, aktiv dødshjelp blitt en 
del av pensum. 

Elevene i går var opptatt av de store spørsmålene og de var 
veldig reflekterte. Kunne livet som rullestolbruker være 
positivt. Vi fikk en god prat og det er håp for morgenda
gens helsepersonell, men ting tar tid. Det er fjerna noen 
fortauskanter, og vi har fått litt mere brostein. De vet at 
folk med CP er forskjellige og at hjerneskadde ikke er 
dumme. De tørr å stille de vanskelige spørsmålene, og de 
helt åpenbare: trenger dere egentlig sofa i stua? Vi fikk 
også snakket litt om «nakendating» på tv og kroppsfikse
ring. Jeg fortalte om de gangene jeg måtte posere som 
jentunge foran studenter på Sophies Minde. «Nakendating» 
på tv er ikke min greie, jeg liker ikke nakenhet. Så mitt råd 
er - liker du det ikke - slå av, men har du lyst så får dere 
bare melde dere på. 

Om man sitter i rullestol eller ikke er helt uvesentlig, bare 
hold meg utenfor. Det viktigste er å respektere hverandres 
valg, og sette søkelys på muligheter og ikke begrensnin
ger. 

Mitt råd til dere som er aktive i Norges handikapforbund. 
Ta kontakt med den videregående skole, vet at vi fra tid til 
annen har kampanjer, men det er så moro å snakke med 
elevene. Klarer du å få dem engasjerte, ja så går det fort 
av seg selv. Du må by på deg selv. Hvis det kommer ett 
spørsmål som blir for nærgående - ja så kan du jo bare si 
nei, eller snu spørsmålet. 

Du kan også avtale med læreren og få noen spørsmål på 
forhånd. Jeg gjør dette gratis, og synes det er en fin måte 
å snakke om holdninger og frivillig arbeid på. Blir stem
ningen litt sånn rar, ja så bruk litt humør og få med deg 
læreren som kjenner elevene. 

Spørsmålene er ganske like fra år til år, men åpenheten er 
bedre. De tørr mer og læreren forbereder mer synes jeg, 
en stund syntes jeg  at jeg var ett morsomt pauseinnslag 
eller noe sånt. Men nå er vi pensum. De kommer senere til 
frivillig arbeid og likemannsarbeid, og da ba jeg dem om å 
ta kontakt igjen. Jeg håper at nettsidene våre er oppdatert. 
For jeg ba dem starte der. Sånn at de kunne se hva vi står 
for. Kanskje sees vi. Som leder av NHF Halden Aremark er 
det mulig å få tak i meg om du lurer på noe. Telefonen min 
er åpen. La oss stå sammen om å spre gode holdninger. Vi 
har mange gode folk, men vi trenger flere.

Nå er det nydelig høstvær ute, men jeg har så vidt begynt å 
tenke på jula. Derfor vil jeg ønske dere alle sammen en 
god jul, 20202021 har vært en vanskelig tid. Men 2022 må 
jo bli bedre. Kos dere i jula det er bare dere som kan gi 
innhold til dagene deres. Noen ganger holder det med en 
kopp med varm gløgg og pepperkaker fra europris. 

Anne Karin Johansen  Helt på grensa

HELT PÅ GRENSA

Anne Karin Johansen
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Konferansen fant sted 10. og 11. september på Scandic 
Asker. Vi var 31 stykker tilstede på høstkonferansen inklu
dert inn ledere og ansatte. Det var hyggelig å se mange 
igjen og ikke minst det å kunne møtes fysisk.

Arild Karlsen åpnet høstkonferansen og ønsket alle hjer
telig velkommen. Soraya Baker og Arild Karlsen hadde litt 
om status fra regionen både når det gjaldt kurs og hvordan 
vi ligger an økonomisk. 

Vi hadde en fin presentasjonsrunde, og det ble også infor
masjon fra deltakerne om hva de har gjort og skal gjøre i 
sine lokallag. Det har vært tungt å i drifte lokallagene i 
pandemien. Mange av våre medlemmer har vært ensomme 
i denne tiden vi har vært i og ikke minst er i. Det ser ut som 
ikke smittetall og slikt vil gi seg helt enda.

Temaene ellers på konferansen var: 
Prosjekt slaglinjen – et nummer til alle  et prosjekt for 
landsforeningen for slagrammede v/Tone Askehagen og 
Roger Amundsen – her presenterte Tone og Roger pro
sjektet– slaglinjen – et nummer til alle og viste til følgende 
utfordringer:

Høstkonferansen er “dialogmøtet» for regionstyret, lokallags 

og landsforeningsstyrene i Øst. 

Høstkonferanse –  
Lederkonferanse 2021 for NHF Øst

■  Tekst: AnnKarin Pettersen      ■  Bilde: Fra flere forskjellige

Arild Karlsen – regionleder.
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10. 000 slagrammede hvert år – Eldrebølgen  Flere og 
flere unge får hjerneslag  Bedre rehabilitering – benytte 
en restarbeidsevne  samfunnsøkonomisk! Kommunene 
er ikke rustet til oppgavene innen samhandlingsreformen. 
Kommunene klarer ikke å overta ansvaret på områder 
spesialisthelsetjenesten har hatt.

Oppsummering fra landsmøtet og arbeidsoppgaver fram
over i NHF. Her oppsummerte forbundsleder Tove Linnea 
Brandvik. Det ble en fin dialog med alle i salen.

Før middag møttes vi i kurs salen til en liten aperitiff og vi 
fikk høre om NHF 90 år v/Sverre Bergenholdt. Gunnar 
Buvik hadde satt sammen mange bilder fra NHF Østfold 
og NHF Akershus sin tid før vi ble region NHF Øst. Mange 
fine bilder fra aktiviteter som har vært opp igjennom tiden. 
Det ble en veldig hyggelig seanse.

Prosjekt inkluderende skole + Kommune og fylkesting 
valgkampen 2023 v/Janne Skei daglig leder i SAFO. Janne 
viste til følgende:
•  Diskriminerende holdninger – en utestengende 

barriere
•  Holdningene utestenger – selv om de ikke er  

vondt ment
Troen på at: 
•  elever med funksjonsnedsettelse trives best sammen 

med andre elever med funksjonsnedsettelser
•  Elever med funksjonsnedsettelse må være egne rom, 

egen klasser, egne deler på skoler, egne skoler
•  Funksjonshemmede trives best i samlokaliserte 

boliger sammen med andre funksjonshemmede,  
eller andre «som dem»

•  64% av elever med nedsatt funksjonsevne faller  
ut av videregående skole

Tone Askehagen og Roger Amundsen   
prosjekt slaglinjen.

Valggeneral Jørgen.

90 år NHF ved Sverre.
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•  70% av funksjonshemmede elever inkluderes ikke i 
klassefellesskapet

•  Arbeidstakere med funksjonsnedsettelser er mindre 
effektive, mer syke, mindre dyktige, krever mye ekstra

• Funksjonshemmede har «spesielle behov»
•  At det er helt greit at økonomi er grunn god nok til å 

diskriminere.
Før lunsj gikk vi ut i gatene på Asker torg for å synliggjøre 
NHF. Før vi gikk ut motiverte vår valggeneral Jørgen Foss 

oss alle sammen. Vi fikk utdelt solbriller med tekst – se 
diskrimineringen. Tskjorten med teksten – «ikke stem 
inn de som stenger andre ute». Vi gikk rundt på valg
standen til partiene og viste oss frem og snakket med 
politikerne.
Sverre Bergenholdt – leder av fylkesrådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i Viken fylkeskommune. Han 
gikk igjennom hvordan arbeidet er i rådet siden valget 
2019.

Forbundsleder Tove Linnea  
oppsummerer landsmøte.

Janne Skei.
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Hedersnålen i sølv er NHF Øst sin høyeste utmerkelse. 
Norges Handikapforbunds hedersnål i sølv er innstiftet som 
uttrykk for den anerkjennelse forbundet ønsker å gi til 
enkeltpersoner i eller utenfor egen organisasjon som etter 
lang varig tjeneste eller på ekstraordinær måte har bidratt til 
å fremme funksjonshemmedes interesser i samsvar med 
NHFs formål og prinsipper.
 
Vi har lagt et par utfordrende år bak oss, særlig med tanke på 
måten vi har kunnet engasjere oss som tillitsvalgte i organi
sasjonen. Regionstyret satte derfor stor pris på å kunne 
arrangere et treff for de som fortjener ekstra anerkjennelse 
for deres arbeid i NHF over lang tid. Tildelingen blir gjort etter 
vedtak i regionstyret, og kandidatene er valgt ut på bakgrunn 
av nominasjoner gjort både av lokallagene og regionstyret 
selv. 

Arne Lein og Hanne Grimstvedt delte ut nål og diplom til alle, 
og de som fikk sølvnålen var:
Terje Olav Eriksen – NHF Indre Østfold  Han har i mange år 
vært en trofast og solid støttespiller / medlem av NHF, det 
være seg i NHF regionalt – Rakkestad – Indre Østfold. I tillegg 
har han gjennom sitt yrkesliv / karriere innen helse og 
sosial sektoren i Rakkestad og Østfold vært en mentor og 
fagperson på funksjonshemmede og deres levekår. Rakkestad 
kommune var under Terje Olav sin tid i kommunen et godt 
eksempel for andre kommuner på hvordan man søker gode 
løsninger til beste for enkeltpersoner.

Bernt Støylen – LFPS Akershus og NHF Bærum  har hatt 
tillitsverv siden 1999 i ulikeroller sittet i NAV Brukerutvalg på 
fylkesnivå for Safo Øst  og var i NHF Øst sitt regionstyre fra 
2011 – 2017

Ingelinn Olsen Buvik  har hatt ulike tillitsverv siden 1993 i 
NHF Sarpsborg – Ingelinn har arbeidet mye for NHF siden 
hun ble medlem i 1983.

Jane Anita Jensen – har vært leder i LFN Østfold siden 2003.
Jane Anita har også vært leder av LFN Hovedstyre og før det 
– styremedlem i LFN hovedstyre. Hun har også vært nestleder 
i NHF Moss og omegn. Hun har også vært fast medlem i rådet 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Moss, men er nå 
i denne perioden varamedlem.

Elin Langdahl – har vært økonomiansvar og leder i HBF sitt 
hovedstyre til sammen 4 år. Vært økonomiansvarlig i HBF 
Akershus i 5 år. Har og har vært i rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne i Nittedal siden 2011

Ragnhild Skovly Hartviksen – begynte som ungdomskontakt i 
NHF Østfold som det het den gangen (1990 tallet), hun har 
vært i regionstyret i NHF Øst i mange år. Forskjellige tillits
verv i NHF Rygge og Råde, NHF Moss og Omegn og LFPS 
Østfold. Nå er Ragnhild leder i LFPS Østfold og NHF Rygge og 
Råde. Ragnhild har også vært med i hovedstyret til LFPS – i 10 
år. Hun har også vær representant i det kommunale rådet i 
Råde.

NHF’s hedersnål i sølv – utdelt av NHF Øst

■  Tekst: AnnKarin Pettersen og Sverre Bergenholdt    ■  Bilder: Ragnhild Skovly Hartviksen og Hjalti Helgasson

For å hedre mange av våre tillitsvalgte så gikk det ut en invitasjon til feiring og 

tildeling av NHFs nål i sølv 25. september på Quality Hotel Entry Mastemyr til 

16 personer. Her ble det disket opp med snitter og kake til kaffen.

Fra venstre – Odvar 
Jacobsen, Torill 
Bergersen med Arne 
Bergersen bak seg, så 
Elin Langdahl, AnnKarin 
Pettersen, Hanne F 
Olsen, Jan Kenrick Glad 
Jackson, Arne Furulund 
tok imot på vegne av 
Bernt Støylen, Hanne 
Petersen, og foran fra 
venstre – Ragnhild Skovly 
Hartviksen, Jane Anita 
Jensen og Ingelinn O 
Buvik.
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Jan Kenrick Glad Jackson – har hatt forskjellige tillitsverv 
NHF Fredrikstad – nå har han vært leder i lokallaget siden 
2012. Var i regionstyret til NHF Øst frem til 2021. 

Hanne Fjerdingby Olsen  har hatt styreverv i HBF Akershus 
fra 2005. Avsluttet som leder i 2013. Hanne var leder av 
hovedstyret til HBF fra 2011 til 2017. Hun er også med i rådet 
i Rælingen som politisk representant, men har selvsagt hatt 
hjerte for våre saker.

Ann-Karin Pettersen – har hatt styreverv som nestleder og 
leder i NHF Nittedal fra 2005 til 2011. Var representant i rådet 
i Nittedal fra 2005 til 2015. AnnKarin var også med i 
regionstyret fra november 2007 til 2011. Her som varamedlem 
og nestleder, og fra august 2009 til mai 2011 fungerende 
regionleder i styret til NHF Øst. Har vært ansatt siden oktober 
2011 i NHF

Hanne Petersen – har hatt verv i NHF Rygge og Råde siden 
2000. Satt som leder fra 2005 til 2013, nå som styremedlem. 
Hanne har også vært i det kommunale rådet i Rygge fra 2011, 
nå er hun med i rådet i Moss.

Torill Bergersen – har vært i styret NHF Vestby/Ås siden 
1991, nå er hun økonomiansvarlig i lokallaget

Arne Bergersen  har hatt styreverv i NHF Vestby/Ås siden 
1991. Fra 1996 har han vært leder. Arne sitter også i rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vestby og 
representant for NAV Brukerutvalg.

Odvar Jacobsen  var økonomiansvarlig i LFS Oslo/Akershus 
fra 2010 til 2011. Ble valgt til leder på årsmøtet i mars 2011 og 

sitter fortsatt som leder. Brukerutvalget Sunnaas Sykehus 
HF, 20122018. (Hvorav 2 år som leder)  Brukerutvalget 
Sykehusapotekene HF, 20162020  Brukerutvalget Helse Sør 
Øst, 2020 flere verv i fagråd

Per Erik Løkkevik – var nestleder i NHF Sarpsborg fra 1998 til 
2010: Hatt forskjellige verv i NHF Sarpsborg siden 1997 og 
frem til 2010. Satt i regionstyret til NHF Østfold – fra 2001 – 
2002. LARS Hovedstyre – leder 20042006, styremedlem 2003 
– 2004. Representant i det kommunale rådet i Sarpsborg i 
mange år.

Tone Lillestølen  Sekretær i NHF Sarpsborg 2012 – 2018. 
Økonomiansvarlig i LKB Østfold fra 20042006, tok over 
ledervervet i 2006 til 2013. Regionstyret i NHF Øst med 
forskjellige verv 2011 2019. Likeperson LKB 20092015, og 7 
år i det kommunale rådet i Sarpsborg.

Geir Eriksen  Har hatt verv i NASPA fra 2007 – 2017. Var 
leder i NASPA fra 2010 til 2017. Leder i NHF Lørenskog fra 
20172019, økonomiansvarlig fra 20192021. Tidligere 
nestleder i regionstyret til NHF Øst – 2011 til 2013.

Per Erik, Tone, Geir, Bernt og Terje var ikke tilstede under 
overrekkelsen av sølvnålen.
Arne Furulund tok imot nålen til Bernt.

Den 22. oktober fikk Terje Olav Eriksen besøk hjemme i 
Rakkestad. Da kom NHF Øst ved regionleder Arild Karlsen og 
1. nestleder Sverre Bergenholdt for å overrekke han for
bundets sølvnål med diplom.

Norges Handikapforbund Øst sølvnål med diplom tildelt 
Terje Olav Eriksen, Rakkestad av Arild Karlsen og  
Sverre Bergenholdt.

Arne og Hanne  sølvnål overrekkelsen.
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NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken 
Nyhetsbrev oktober 2021 

 

Litt informasjon herfra idet vi går inn i høsten for fullt! 
Nå er beslutningen fattet om å opprettholde tre fullskala Hjelpemiddelsentraler i Oslo og 
Viken. Vi ser frem til prosessen videre med fordeling av arbeidsoppgaver og kommuner.  

Samfunnet har åpnet opp etter pandemien, og det har også vi     !    

Nå må vi ha underskrift fra bruker; enten på søknad eller fullmakt.  

Selv om alt nå er mer «normalt, byr vi fortsatt på håndsprit og munnbind her.  

Syke må holde seg hjemme.  

Forsterket arbeidslag på 
tolketjenesten for 
hørselshemmede og døve! 
Både Anita Trana og Anna 
Harsem tiltrådte i høst. Nå 
strømmer oppdragene inn i takt 
med at aktiviteten i samfunnet 
tar seg opp. 

 

 

Kombinerte syns- og hørselstap  
Kombinerte syns- og hørselstap begrenser muligheten for å bruke synet til å kompensere for 
et hørselstap og bruke hørselen til å kompensere for et synstap. Dette er en energikrevende 
tilværelse som kan oppleves stykkevis og delt. Les mer i denne artikkelen på 
www.kunnskapsbanken.net av seniorrådgiver Elisabeth Svinndal, Statped, Nasjonal 
kompetansetjeneste for døvblinde.   

 

Den inkluderende arbeidsplassen – en verktøykasse 
Formålet med verktøykassen er å tilby kunnskap og praktisk støtte til 
forskjellige målgrupper, blant annet arbeidsgivere, arbeidstakere med 
nedsatt funksjonsevne og yrkesgrupper som arbeider med 
arbeidsplasstilpasning. 

Heftet “Den inkluderende arbeidsplassen – en verktøykasse” er skrevet av 
Rudolph Brynn og Gunnar Michelsen og utgitt av Nordens velferdssenter. 

I lett høstregn: Fra ve foran: tolkene Anna Harsem og Ida Værnesbranden, og 
formidler Therese Halvorsen. Fra ve bak: tolkene Anita Trana, Irina Abrahamsen 
og Stian Westlie 

Ill: Forside heftet 
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Bedre ladevett skal hindre brann 
Brukerutvalget har bedt oss dele denne artikkelen fra www.Handilappnytt.no. 
Administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen ber funksjonshemmede som 
lader rullestoler og andre hjelpemidler om å ta sine forholdsregler hjemme. Søk råd hos det 
lokale brannvesenet, sier han.  
Vi anbefaler også å søker opp laderåd for ditt hjelpemiddel i bruksanvisningen fra 
leverandør! 
 
En liten påminning om brukerpass 
Brukerpassordningen er forankret i verdiene likestilling, selvbestemmelse, aktiv deltakelse, 
personlig og sosialt ansvar. Formålet med ordningen er å styrke brukers rolle og forenkle 
hjelpemiddelformidlingen. Les mer her. 
 
ALS og kommunikasjonsvansker 
Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en sjelden og dramatisk diagnose. Etter hvert som 
sykdommen utvikler seg, vil en person med ALS trenge hjelp fra et tverrfaglig team. Siden 
talevansker er en del av sykdommen, trenger de fleste personer med ALS et 
kommunikasjonshjelpemiddel. Les mer i denne artikkelen på www.kunnskapsbanken.net 
 

Variasjon av sittestilling kan forebygge trykksår 
Trykksår oppstår når vi har for mye trykk over tid. Både trykk og fare for trykksår kan 
reduseres ved å velge riktig understøttelsesflate og stilling, mens tiden kan reduseres med 
hyppige stillingsendringer. Les mer her. 
 

Rullestol som sete i bil 
Dersom personen ikke kan forflytte seg mellom rullestolen sin og bilsetet, kan løsningen 
være å benytte rullestolen som sete i bil. Les mer om krav til rullestol i bilsaker, innfesting, 
bytte av sitteenhet og krav til individuelt tilpasset utstyr i denne artikkelen på 
www.kunnskapsbanken.net. Når det er behov for å bruke manuell transportrullestol i taxi 
og personen skal sitte i rullestolen, må dette oppgis i søknaden. Da velger vi rullestol og 
tilbehør ut fra disse opplysningene. 

NYHETER :

 
14-09-2021 
Produktvideoer for Kommunikasjonshjelpemidler 
Produktvideoer for rammeavtalen på Kommunikasjonshjelpemidler er publisert via Kunnskapsbanken 

06-09-2021 
KOMMER: Ny avtale, hjelpemidler for seksuallivet 
Avtalen er gjeldende fra 01.11.2021. 

01-09-2021 
NY: Synstekniske hjelpemidler 
Avtalen trådte i kraft 01.09.2021. 
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Arven etter Linde
Lindebarna, en glemt generasjon, men som i høyeste 
grad fortsatt har mange aktive i sin midte ble samlet til 
Lindesamling – veterantreff i september d.å. Dette 
kunne våre kjære lesere lese om i siste nummer av 
Handikapnytt nr 0521. Dette er også en del av vår 
felles historie.

Viste du at Norges Handikapforbund (NHF) for noen 10år 
siden driftet egen barneskole (Linde i Tønsberg), realskolen 
Vårli i Moss og i tillegg flere Bo og behandlingshjem rundt 
om i landet. Dette startet opp mens vår kjære organisasjon 
het Norges Vanførelag. Veien har vært lang for vår kjære 
organisasjon som fyller 90 år i 2021. Samlingen vår ble derfor 
også Lindebarnas gave ”historien om våre liv” og de mange 
erfaringer vi hver og en har hatt gjennom livet. Historier som 
vi må lære av –bruke for å skape et bedre samfunn for oss alle 
i fremtiden. På denne lange reiser har NHF vunnet kampen 
mot vanføreomsorgen, bidratt til at Norge gikk fra veldedighet 
til selvstendighet. Nå står kampen om et likestilt samfunn 
med like muligheter for alle. Et universelt Norge med likeverd 
og deltakelse for alle.

På denne bakgrunn fant Lindesamlingen i september sted. Da 
samlet vi 23 veteraner, godt voksne, noen sågar over 80 år, til 
mimring – gjensyn med gamle venner – utveksling av våre 
erfaringer på godt og vondt gjennom et langt liv. Tiden ble 
skrudd tilbake, plutselig var vi de ”små barna” som reiste 
vekk fra sine foreldre og trygge hjemmiljø til ukjente og litt 
skremmende Linde. Flere av oss ble her i hele 7  8 år, 
fullførte barneskolen, fikk fysikalsk behandling og trening, 
lærte å bli selvstendige – ta ansvar for oss selv. Vi skulle bli 
gode samfunnsborgere, stifte familie, klare oss i det store 
samfunnet der ute. Mange var de erfaringer vi på godt og 
vondt tok med oss fra Linde.

Samlingen var todelt. Viktig med gjensynet, kontakten med 
de andre veteranene. Men vi skulle også la våre historier 

forankres med tanke på hva dette har lært oss, kan bety for 
den videre diskrimieringskampen som NHF fører overfor våre 
ansvarlige myndigheter. Derfor har Universitetet i SørNorge 
(USN) engasjert og de stilte med 3 forskere. Gjennom flere 
enkeltintervjuer og ikke minst godt planlagte gruppearbeider 
fikk vi den samlede historie på bordet i fullt monn. Dette skal 
nå bearbeides, brukes videre i en egen faglig rapport, både på 
norsk og på engelsk. Det er veteranenes gave til jubilanten, 
NHF – 90 år.

Det var også deltakere med fra Akershus og Østfold, vår NHF
region. To av deltakerne har vi særskilt utfordret til å si litt om 
seg selv og sitt inntrykk fra samlingen. I tillegg viser vi til 
artikkelen i Handikapnytt som går mer i dybden på hva som 
skjedde denne helgen vi var samlet.

Norges Handikapforbund var selvsagt til stede ved vår 
forbundsleder Tove Linnea Brandvik. Hun fikk med seg hjem 
en lang rekke solide vitnemål, sterke enkelthistorier, mye 
som setter NHFs mangeårige arbeide inn i en større 
sammenheng. NHF er ikke minst historien til de mange 
medlemmene våre og hver enkelts kamp for best mulig å 
klare egen hverdag – være nettopp en god og solid 
samfunnsborger. Ta eget ansvar.

Samlingen ble finansiert med tilskudd fra stiftelsen DAM 
(Extralotteriet) og stiftelsen Sophies Minde (trolig den 
institusjon som gjennom mer enn 100 år har satt, skole – 
arbeidstrening – medisinsk.

■  Tekst: Sverre Bergenholdt

Astrid Staalesen i samtale med Tove Linnea Brandvik. Sverre Bergenholdt i samtale med Tove Linnea Brandvik.
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Marit Ingebrigtsen
Marit Ingebrigtsen heter jeg. Er bosatt i Moss i Viken (tidligere Østfold) og var elev på 
Linde kun i 2 år. Første og andre klasse fra 1958 til 1960.
På Linde hadde jeg det godt. Jeg var jo vant med institusjonslivet siden jeg fikk polio i 
1953, kun 2 år gammel. Mange ulike opphold, Bergen – Drammen – Hamar – Sophies 
Minde i Oslo før Linde. Det jeg husker best fra Linde var at jeg følte meg ivaretatt. Vi var 
velstelte, fikk det vi trengte av mat og stell. Jeg var nok en kresen type og ikke all mat falt  
i god smak. Var nok innom søster Bærtha sitt kontor noen ganger for å spise opp alt som 
var på tallerkenen. Trening og behandling fulgte med. Var veldig glad i skole og lærerne. 
Fikk et fint grunnlag for handarbeid og sløyd som har fulgt meg hele livet.
Det var utrolig hyggelig å bli invitert til Lindetreffet. Ikke så mange jeg kjente igjen, men et 
par stykker var det. Mange sterke historier var det å høre. Jeg må nok si at jeg har vært 
heldig på mange måter. Sliter ikke med ettervirkninger som en del gjør.
Fikk fullført min skolegang, ikke minst var Handelsskolen og Krokeide Yrkesskole i  
Bergen viktig for meg. Jeg fikk meg en god jobb etter endt skolegang i Fiskeridirektoratet.  
Møtte min store kjærlighet på Krokeide, vi giftet oss i 1972. Fikk to døtre og fire barnebarn. 
Har hatt et rikt liv på mange måter og er virkelig takknemlig for livet jeg har fått.

Innspill fra to av deltakerne på Lindesamlingen 23.-26.9.-21. 
Gislaug Carr.
Gislaug Carr heter jeg, er bosatt i Vestby i Viken fylke (tidligere Akershus) og var elev på 
Linde i årene 1947  1952. 
Erfaringer fra Linde er «jeg bestemmer over mitt liv», være sosial og være blid, i godt 
humør, få venner som gjorde at jeg ikke lengtet hjem til søsken og foreldre, det funket.  
Jeg er nok født optimist og sosial. Har ingen vonde minner fra Linde som jeg har tatt med 
meg, hadde det bra jeg. Utdannet meg til legesekretær og jobbet som frilanser, en 
spennende jobb som passet min glede ved å være omgitt av mennesker. Fantastisk å se 
igjen så mange fra Lindetiden, flotte mennesker som har taklet livet med polio på godt og 
vondt gjennom et langt liv.
I nitten 72 reiste jeg med mine to barn til Alfas del Pi i Spania, for å komme meg litt vekk 
fra en kommende skilsmisse, planen var å være der i ett år, det ble 15. I 1987 traff jeg Colin 
og vi giftet oss i Sjømannskirken i 1994. Flyttet til Oslo, deretter til Vestby hvor vi  
bor nå. Etter hvert har det blitt 3 barnebarn, en stor glede.
Gislaug forteller også om mangeårig tilknytning til NHF og poliolaget.

Sverre følger med mens Halvard Vike 
(USN) forteller om Universitets 
opplegg.
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Viken fylkeskommune og fremtiden

JA, så rart – så enkelt kan det være. Tidligere hadde vi 
fylke ne Akershus – Buskerud – Østfold og innbyggerne var 
fornøyd med det. Men våre ansvarlige myndigheter, 
Stortinget med daværende politiske flertall ville noe annet. 
Vi skulle slås sammen, koste hva det koste ville og slik ble 
det. 

Hva dette har kostet i kroner og ører, av endringer i struk
turer – rutiner – engasjement – frivilligheten – deg og meg 
– de ansatte er en annen sak. Jeg tror ingen helt vet hva 
dette fullt og helt har kostet oss alle.

Nå er det besluttet, det skal revurderes. Fylkestinget i 
Viken har allerede startet på prosessen og i februar 2022 
faller dommen. Da må Viken ha bestemt seg, skal man 
beholde dagens ordning, eller gå tilbake til tidligere 
ordning med våre 3 gamle fylker. Evt. er det andre 
muligheter for fylkesorganisering ut fra dagens kunnskap 
og erfaringer. Dette skal vi få svar på i februar. Dette er 
spennende og viktig for oss alle sammen som bor her.

Mandatet til Fylkestinget sier bl.a.; Saken skal ta utgangs-
punkt i en deling som, i den grad det er mulig, følger de 
tidligere fylkesgrensene mellom Østfold, Akershus og 
Buskerud. Andre alternativer omtales, men utredes ikke. 

Dermed kan det virke som om alternativene er, enten fort
sette med dagens Viken eller gå tilbake til de 3 tidligere 
fylker. Og som allerede sagt, Fylkestinget i Viken som skal 
avgjøre dette. Deres beslutning skal Stortinget ta til følge, 
eller…

I politikkens verden vet man aldri. Kanskje er det noen 
som endrer mening eller at det tilkommer nye momenter, 
argumenter eller behov som tilsier at man kan finne f.eks. 
mellom løsninger. Hva vet jeg!

Det som er sikkert, er at det vil koste penger og ressurser 
nok en gang å endre kartet. Videre har man innenfor Viken 
sett store endringer, det være seg i samspillet og felles
skapet i fylket/kommunen, innen næringslivet eller orga
nisasjonslivet. Tjenestene er et tett samspill mellom fylke 
og kommunene. De aller fleste har funnet nye måter å 
arbeide, forholde seg til hverandre på. De ansatte som har 
vært gjennom en stor endring allerede, må snu seg rundt 

nok en gang, tenke nytt, omstille seg. Kanskje er det også 
tjenester – service overfor innbyggerne som nå har funnet 
nye veier – nye modeller. 

Eller er det så enkelt, vi kan bare endre kartet – det går 
fint. Jeg skal ikke her og nå ha en personlig mening om 
dette, men kommer til å følge utviklingen tett. Som leder 
av Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse i Viken 
har jeg et særskilt ansvar for å gi til kjenne våre synspunk
ter. Det oppfordrer jeg også SAFO og NHF til å gjøre.

Nå er tiden inne til å si ifra, la vår stemme bli hørt. 
Morgendagens fylke(er) må også ha med seg hva vi på 
grunnplanet mener, ikke bare lytte til «seg selv», våre fol
kevalgte i Viken eller på Stortinget.

■  Tekst: Sverre Bergenholdt

Viken, vårt store og altomfattende fylke med ikke mindre enn 51 kommuner skal 

på nytt utredes – få vurdert sin fremtid. Fylket som ble en realitet i inneværende 

fylkes og kommune periode, dvs. etter valget i 2018 kan nå bli avviklet. Nå er det 

opp til Fylkestinget, våre kjære fylkespolitikere i Viken selv å bestemme.

Vårt store fylke Viken
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Vervekurs i NHF Øst

Vi ønsker at det skal arrangeres vervekurs i lokallagene 
våre, og derfor startet vi med dette i første omgang for 
noen lokallag. Disse lokallagene var representert med til
litsvalgte som ønsket å høre mer om dette nye kurset vårt 
 NHF Fredrikstad, NHF Rygge og Råde, NHF Sarpsborg, 
NHF Moss og Omegn, NHF Halden Aremark, LFPS Østfold 
og LFS Oslo Akershus.

Hvorfor skal vi verve nye medlemmer? Fordi, vi blir flere 
og større og får en sterkere påvirkningskraft, og ikke 
minst vi får en bedre økonomi. Ikke minst  vi blir et større 
fellesskap.

Kurset tok for seg følgende:
•  Muligheter og utfordringer for verving av nye  

medlemmer

• Hvorfor er verving viktig og hva kan vi tilby??

Sterkere påvirkningskraft, bedre økonomi og ikke minst 
trekke med flest mulig i det gode fellesskapet. 
Medbestemmelse og påvirkning slik at Storting og regje
ring gjennomfører reformer for funksjonshemmede. 
Tilrettelegging for mange flere arbeidsplasser for funk
sjonshemmede. Jobbe for beslutninger som opphever dis
krimineringen av funksjonshemmede. Være pådriver for 
universell utforming i ALLE sammenhenger. Påvirke Rådet 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne og møte og 
talerett i kommunestyret.

• Hvem skal vi verve og hva kan vi tilby?

• Hvordan organiserer og gjennomføre vervearbeid

• Planlegging

• Vervefasen – gjennomføring i praksis

• Oppfølging

■  Tekst: AnnKarin Pettersen

Vi ønsket å prøve ut et kurs som skal ta for seg verving. Vi vil at våre 

lokallag skal bli trygge på det å gå ut å verve nye medlemmer.

16. oktober 2021 på Quality hotell Sarpsborg var en fin gjeng samlet 

for vervekurs. Rune Ramsli var kursleder. 

De som var på 
vervekurs. Bakerst 
fra venstre:
Roger Amundsen, 
Odvar Jacobsen, 
Rune Ramsli, 
Gunhild Elfving, 
Randi Vold, 
Ragnhild Skovly 
Hartviksen, Øyvind 
Gerhardsen og 
Arild Karlsen
Nederst fra 
venstre:
Willy Kr. Aagaard, 
Awa Eriksen, Hans 
Elfving, Berit Eira 
og Turid Haaland
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De som var til stede var Arild Karlsen, Ragnhild S 
Hartviksen, Sverre Bergenholdt og Runar Tønnessen fra 
NHF Øst sitt regionstyre. Inger Næss, Anna Solberg og 
Anne Berit Løland fra NFU Nedre Glomma, og Anne May 
Berg og Alette Reinholdt fra NFU Viken. Vi hadde også 
invitert Janne Skei og Sandra V. Borhaug fra SAFO sentralt.

Temaene for dette samarbeidskurset var:
Lokale oppgaver for SAFO, tanker og innspill om samar
beid framover v/Janne Skei, daglig leder SAFO.
Status fra NHF Øst, NFU og Status Viken fylkeskommune 
– hva framover?
Her la vi opp til samtale og dialog mellom forbundene.
Vi gikk også igjennom den overordnede handlingsplanen 
for SAFO Øst.
Vi fikk presentert et prosjekt som SAFO har mot valget 
2023 som handler om inkludering i skoler – mer festtaler: 
Prosjektet handler om inkludering på videregående skole 
og er på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Bakgrunnen 
for at temaet er svært dagsaktuelt er at 70 % av elever i 
videregående skoler ikke er inkludert på skole og 48 % 
opplever krenkelser på skolen. Gjennom prosjektet håper 
SAFO å kunne stimulere til diskusjoner i regionene, få inn
spill til en konferanse som skal settes opp til neste høst og 
slik kunne påvirke fylkespolitikere og partiprogrammene 
til de politiske partiene. 
Etter en kort innledning gikk vi i grupper og her var tema
ene – BPA, skole, bolig og arbeid. 
Det er ønskelig at vi i fremtiden arrangerer flere slike 

samarbeidskurs. Det er veldig nyttig og vi får en god dialog 
og samarbeid også utenfor styremøtene i Safo Øst.

Fakta om SAFO:
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjo
ner (SAFO) er en paraplyorganisasjon for Norges Handi
kapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede 
(NFU) og Foreningen Norges Døvblinde (FNDB).
Vår felles visjon er likeverd og likestilling for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. Organisasjonene samarbeider 
om å gjøre FNkonvensjonen om rettighetene for mennes
ker med nedsatt funksjonsevne til en realitet i Norge. 
Barrierer i samfunnet gjør at personer med funksjonsned
settelser blir diskriminert, og SAFO har siden etableringen 
i 1995, jobbet for å fjerne slike barrierer.
De viktigste områdene som SAFO arbeider med er men
neskerettigheter og diskriminering, levekår, retten til opp
læring i fellesskapsskolen, utdanning og arbeid, universell 
utforming av utemiljø og bygg, og likeverdige helsetjenester.

SAFO arbeider for å påvirke samfunnet gjennom:
Innspill i politiske prosesser og planer.
Representasjon i ulike råd og utvalg.
Samarbeid og allianser med andre organisasjoner og 
miljøer.
SAFO er en konsensusorganisasjon. Det vil si at 
organisasjonene samarbeider om det vi er enige om. 
Organisasjonene hver for seg er helt selvstendige.  
Den første samarbeidsavtalen mellom organisasjonene 
ble underskrevet i 1995.

Samarbeidskurs –  
SAFO Øst - NFU og NHF

■  Tekst og bilder: AnnKarin Pettersen

Det var inviterte til samarbeidskurs mellom SAFO Øst styret, regionstyret i 

NHF Øst, styret i NFU Østfold og FNDB. FNDB kunne dessverre ikke være med. 

Vi møtes på Quality hotell i Fredrikstad 29. og 30. oktober. Kursinnholdet var  

Mål, muligheter og tiltak for økt SAFOsamarbeid i Øst.
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 Vi lærte å bygge opp et maleri med forskjellige materialer 
og teksturer. Silkepapir, ull, ris, garn og alt som ikke 
kunne mugne. Alt vi brukte ble limt fast til underlaget med 
malingen. Om å gjøre å lage underlaget spennende og 
ikke bare helt flatt.

Det er rart å se hvordan et hvitt underlag, en pensel og 
maling i flere farger kan bli til NOE man SELV har laget. 
Ikke bare det, men man må bruke hendene, fingrene, 
armene og hodet for å få festet alt på det hvite arket. Det 
kreves konsentrasjon og en viss fingerferdighet for å få alt 
ned på arket. Jeg tør påstå at hvilepulsen senket seg mens 
jeg malte og jeg kjente det ga ro i kroppen og sjela mens 
jeg lot penselen leke med fargene og visualisere mine tan
ker på underlaget.

Vi rakk å ha 3 herlige timer, så kom covid19 og Norge 
stengte ned.

Gleden var stor da vi igjen kunne starte på malekurset 24. 
august i år, men læreren vår hadde flyttet utenbys, så vi 
fikk ny, like god lærer, Nina Havn også en anerkjent kunst
ner. Hun hadde en litt annen måte å jobbe på, så vi har fått 
opplæring i å føre penselen på to forskjellige, men like 
flotte måter å jobbe på.

Den siste dagen 28.09 delte vi kurset i to. Vi gjorde ferdig 
maleriene våre og vi stilte ut kunsten vår og spiste pizza 
som avslutning på kurset.

En ting er helt sikkert, kommer det flere malekurs er jeg 
den første til å melde meg på. Dette ga mersmak.

Tusen takk til LFS OA for at dere holdt dette kurset.

Eventyrlig malekurs!

■  Tekst og bilder: Vibeke Otterlei Nervik

I 2019 inviterte Landsforeningen for 
Slagrammede Oslo og Akershus (LFS OA) til 
et malekurs de hadde fått støtte til av 
Stiftelsen DAM til å gjennomføre. Kurset var 
realistisk da det faktisk var en kjent kunstner, 
Ingunn Moseng som skulle være lærer. Vi var 
810 deltagere og kurset ble holdt i kantinen 
til NHF på Galleriet i Oslo.

Utstilling, vernissage siste kursdag.

Stolt lærer, Nina Havn

Vibeke Otterlei Nervik , Ingunn Moseng, Janicke Sunde, 
bakerst Nina Havn
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ORG. NR. 995 969 440 

 PS. HUSK GRASROTANDELEN 

 

 

Foreldrehelg med oppdatering fra NHF og HBF 
 
Helgen uke 38 arrangerte HBF Østfold igjen en 
foreldrehelg for medlemmene sine. 
 
Denne gangen meldte en av foredragsholderne forfall så seint 
at det var vanskelig å finne en god erstatter. Heldigvis 
kontaktet vi Leder i NHF Øst Arild Karlsen og spurte om han 
kunne komme å si litt om hva NHF Øst tenker fremover. 
Heldigvis hadde han mulighet og kunne komme på så kort varsel.  
 

Vi ankom hotellet fredag ettermiddag og 
opplegget startet med info fra leder og det 
endelige programmet. Hbf Østfolds status 
ble redegjort for slik at medlemmene forstår 
litt hvordan vi tenker fremover. 
Middagen er kl. 19.30 og flere samler seg i 
sofagrupper ved inngangen. 

 
Lørdag startet med at det blir fortalt litt om dagen som 
kommer, før vi slipper til NHF Øst v/Arild Karlsen. 
Har blir det fortalt om NHF Øst og SAFO og tanker 
fremover. 
Kursplanen blir lagt frem og medlemmene oppfordret  
til å delta. 
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ORG. NR. 995 969 440 

 PS. HUSK GRASROTANDELEN 

 

 

Etter en liten pause overtar nyvalgt leder 
for HBF Annette Jensen. 
Hun er glad for å bli forespurt om å dele 
sine tanker for HBF fremover. 
Hun forteller litt om seg selv og hennes 
vei til å bli leder av foreningen. 
Videre forteller hun om hva HBF sentralt 
driver med og hva de kommer til å jobbe 
med fremover.  

 
Nå har vi kommet frem til lunch og vi tar en fortjent pause. 
Etter mat forlater de to foredragsholderne oss og vi fortsetter programmet 
 
Vi forklarer om tre store saker vi har i tre 
forskjellige kommuner og det blir tid til 
erfaringsutveksling og diskusjoner rundt 
dette. 
 
Vi forblir i en stor gruppe og tar frem 
temaet Covid 19, her deler foreningens 
medlemmene sine erfaringer både positive 
og ikke så positive erfaringer.  
 
Middagen blir også i dag 19.30 og vi samles etter middag i konferanse rommet vi 
disponerer. Her sitter vi i grupper og prater villig om erfaringer og prøver å 
hjelpe hverandre fremover som et ledd i likepersonsarbeidet vårt. 
 
 
 
 
 

ORG. NR. 995 969 440 

 PS. HUSK GRASROTANDELEN 

 

 

 
Søndag står det et stort emne på programmet og vi tar opp 
boligpolitikk i den enkelte kommunen til de som er til stede. 
Her deles positive og negative opplevelser og det 
diskuteres hvordan vi best kan hjelpe hverandre å oppnå 
det beste for barna våre. 

 
 
Lørdag ble det besøkt et historisk sted. 
For den mannlige delen av foreningen er dette en extra 
stor bragd da våre kjære er svært dyktige til å få det som 
de vil i møte med kommune og det offentlige. 
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NHF Sarpsborg står på stand – 
vil ha flere medlemmer!
NHF Sarpsborg ved ungdommen i laget  har vært på stand for å være synlig i 

bymiljøet. I vår strategi er en av målene – å være synlig. Det å snakke med folk 

og verve nye medlemmer har vært fokus. Det er Awa BøenEriksen, Josefine 

Opsund Nicolaysen og Axel H Følling som har stått på stand noen lørdager i 

oktober. Axel alle 3 gangene, Josefine 1 lørdag og Awa 2 lørdager. 

Regionskontoret sendte over noe materiell som ble delt ut 
til de som ønsket det.

Det å stå på stand har hittil gått veldig bra. Vi står på stand 
da vi kan, for vi gjør vår del for laget. Vi ønsker at alle skal 
vite at vi er der, og at det bare er henvise til oss om du 
skulle treffe på noen eller havne i situasjoner som tilsier 
man trenger et nettverk sier Axel. 

Alt i alt var det mange positive reaksjoner, noen litt uhel
dige, men slik er det uansett. Når det var sol, som igjen ga 
mer respons hos folk, og igjen da flere som var villige til å 
ta med seg et infoskriv. Vi delte ut Chips til barna den  
23. oktober, og twist til barn og voksne den 30. oktober.

■  Tekst: Axel H. Følling og AnnKarin Pettersen

For å være synlig er det fint med egne vester

Awa og Josefine 
trivdes godt med 
å stå på stand. 

Axel
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NHFU Øst 
Hei, jeg heter Maren Huseby og er  

24 år. Jeg har vært medlem i Norges 

Handikapforbunds Ungdom (NHFU)  

siden 2016, og leder av NHFU Øst  

siden årsmøtet i mars 2021. 

Jeg bor i Drøbak sammen med min kjæreste Gabriel 
og en labrador. Nå om dagen går mye av tiden til 
skole arbeid, trening og turer med hund, og elektrisk 
innebandy. I NHFU Øst har det vært stille med 
aktivitet det siste året som overalt ellers grunnet 
covid19. Styret vårt er en engasjert gjeng som 
ønsker å få til mye fremover nå som samfunnet 
åpner opp igjen. 

Som ung rullestolbruker er jeg godt vant med å 
forholde meg til kommune og NAV, og kan mye om 
hjelpe midler. Jeg har erfaringer med dårlig 
tilgjengelighet i kollektivtrafikken, offentlig byråkrati 
og andre ting som kan gjøre hverdagen ekstra 
utfordrende for mange. 

Jeg har alltid hatt et engasjement for barn med ulike 
funksjonsvariasjoner, og reagerer når nye bade
anlegg bygges med vannsklie uten heis opp. Det er 
også flere andre eksempler på manglende universell 
utforming, som blir en begrensing for barn som ikke 
bare kan løpe opp trappa. 

Dette engasjementet tar jeg med meg inn i 
organisasjonen ”La barna spørre”. Organisasjonens 
medlemmer reiser rundt på barne og ungdoms
skoler og forteller til skoleklasser om livet med en 
funksjons variasjon. Barna og ungdommene kan 
stille spørsmål om det de lurer på og få svar.

Jeg synes det er hyggelig å få representere ungdoms
organisasjonen i samarbeidet med NHF Øst. Det er 
positivt at NHFU Øst får en spalte i Regionnytt.

Ønsker alle en god jul!

■  Tekst: Maren Huseby

21



22

Medlemsblad for NHF Øst

Spenningen og forventningene til Vebjørn og Eimund Sand 
kritikerroste prosjekt var veldig høy. Utstillingen minnes 
80årsdagen for angrepet på Norge i 1940 og 75årsdagen 
av frigjøringen i 1945.
Vel fremme ved Frognerseteren ble vi delt i to grupper 
som fikk hver sin guide. Det var virkelig godt å bli guidet 
rundt, fordi utstillingen er så innholdsrik. Det å begrense 
seg og plukke ut en liten del av kunstverkene, var nok på 1 
½ time. Det var akkurat passe til å kunne absorbere og 
reflektere over alle inntrykkene.
Roseslottet er virkelig en «lærebok» som forteller histo
rien om okkupasjonsårene og om grunnverdiene demo
krati, humanisme og en rettstat som ble satt ut av spill i 
denne perioden. Den tar også med noen skyggesider i fra 
etterkrigstiden som hårklipping av tyskertøser, tysker
barn og deportasjoner.
Vi gikk under en rekonstruksjon av Leonardo da Vinci bro 
og videre på en 270m lang spiralvei (melkevei) kalt «The 
Frozen river of time». Vi passerte 35 portretter av både 
kjente, ukjente og glemte tidsvitner som Vebjørn har por
trettert. Alle hadde sterke historier fra krigen og Vebjørn 
har arbeidet med disse i mange år. Vi passerte en stor hvit 
roseinstallasjon som Vebjørn hadde lagd med inspirasjon 
av motstandsgruppen Den hvite Rose. Derav navnet 
Roseslottet.
90 store monumentale bilder kretset rundt vår vei, og 
motivene inkluderer viktige hendelser, krigsfangenes 
lidelser, hverdagslivet, motstandskampene i hele landet, 

samt krigsseilernes skjebne. Historiene og bakgrunnen til 
hvert enkelt bilde er godt dokumentert.
Forfølgelsen av de norske jødene og antisemittisme både 
før og under andre verdenskrig var viet stor plass. Dypt 
inntrykk gjorde bildene av lille Ellinor som ble hentet i dro
sje, sendt til Tyskland og endte i gasskammer.
Det var lydinstallasjoner med tekst om humanisme og 
geometriske installasjoner som kastet lys over rettstat og 
demokrati. Eimunds skulptur «De ufødtes stjerne» sym
boliserer fellesskap mot framtiden. 
Utstillingen var utvidet i ettertid med mange nye bilder av 
datidens kjente personligheter.
Avslutningsvis så leste guiden opp fra verdenserklæringen 
om menneskerettigheter, artikkel 1.
Vi ble virkelig minnet på hvor heldige vi er som bor i et fritt 
og demokratisk land, takket være alle de som kjempet i 
mot nazismen.
Etter omvisningen på Roseslottet var det godt å komme 
innendørs på Frogneseteren restaurant. Der varme vi oss 
litt foran peisen med kaffe og te, før det ble servert nydelig 
viltgryte til middag med eplekake til dessert.
På hjemturen satt vi gode og mette og mimret over alle 
inntrykkene vi hadde hatt denne regnfulle dagen.
Slike opplevelser med sosialt samvær, glede og latter, 
men også sterke emosjonelle inntrykk, gir oss et dypt 
felles kap som er viktig for vår mentale helse. 
Vi er virkelig heldig som er medlemmer i LFN Østfold!

Høsttur med LFN Østfold til Roseslottet
Vi kunne atter en gang samles etter opphevelsen av smittevernrestriksjonene. 
Gjensynsgleden var stor da vi møttes på Kambo stasjon og entret inn i SR Turbuss. 
Til tross for en regnfull dag, så stilte hele 37 medlemmer opp og praten og 
latteren stod høyt i taket.

■  Tekst: Viggo Sørensen

Roseslottets eminente 
guide gav oss en flott 
presentasjon av 
utstillingen.
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Mandag 29/11 – Vi erklærer Funkisuka 2021 for åpnet, og 
det blir filmpremiere! Vi lanserer årets kampanjefilmer 
og snakker om hvorfor kampanjeuka er viktig.
 
Tirsdag 30/11 – Quizkveld
Lansering av nye menneskerettighetsnettsider med quiz.
 
Onsdag 1/12 – Julekalenderstart
Vi åpner den første luka i den digitale julekalenderen og 
snakker om 24 gode grunner til å endre samfunnet.
 

Torsdag 2/12 – Barnas dag
HBF og Redd Barna snakker om hvordan fordommer 
skaper utenforskap som varer hele livet.
 
Fredag 3/12 – finale og høydepunkt!
Vi følger med på og gleder oss over alt som skjer over 
hele landet!

FUNKISUKA 2021
Mandag 29. november braker det løs! 
Funkisuka varer hele uke 48, og avsluttes med grand finale fredag 3. desember, 
på selveste FNdagen for funksjonshemmede.
Vi gleder oss enormt til mange spennende og engasjerende arrangementer!
Her er en foreløpig plan for uka: Følg også med på vår hjemmeside –  
nhf.no og facebook side

Vi i Øst markerer 3. desember i Fredrikstad  
sammen med NHF Fredrikstad

Bli med du også!
Vil du også være aktiv gjennom Funkisuka, markere 3. desember og/eller gjennomføre din egen Funkisuke
samtale? Les mer om hva du kan gjøre på nettsidene våre. Vi legger snart ut mer av årets Funkisukemateriell 
og en enkel tipsliste for å gjennomføre samtalene, så følg med på våre nettsider og på Facebook.

Sammen skal vi gjøre Funkisuka til en uke folk over hele landet sent vil glemme!
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Gjensynsgleden var stor da den fine gjengen på ca. 25 
personer møttes på Skjærhalden.
Vi hadde god tid før ferga Gravningen skulle frakte oss 
over til Søndre Sandøy, så praten gikk lystig rundt om på 
brygga. Koronaepidemien har dessverre forhindret oss i å 
kunne møtes så ofte som vi vanligvis gjør, og derfor var 
nok smilet og latteren enda bredere og høyere enn 
normalt.
I et fantastisk flott høstvær fikk vi først en fin rundtur i 
Hvalerskjærgården, for så å gå i land på Nedgården brygge 
på Søndre Sandøy. Derfra gikk vi tvers over øya og rastet 
med medbrakt mat ved en fin strand. Det ble bading på 
enkelte før maten, og det ble rapportert om ca. 17 grader 
C i vannet, slettes ikke så verst!
Vi gikk så en ny runde over den vakre øya og mange ble 
overasket over at vi så et lite samfunn med blant annet 
gårdsbruk med kuer og fruktdyrking.

Vi tok så en annen ferge med navn Olava tilbake. Den tok 
en god runde rundt om Hvalerøyene og vi hadde mange 
stopp ved bryggene underveis tilbake til Skjærhalden.
Hvaler er virkelig et unikt sted og en vakker Østfolds perle! 
Det var mange idylliske plasser, hytter og hus for 
fastboende å se og mye å la øynene hvile på.
Etter mange timer med frisk sjøluft ventet sjøkreps, 
blåskjell og annen sjømat samt en tapas meny på oss på 
Big Fish restaurant.

Vi sitter igjen med mange gode minner og opplevelser. 
Dager som denne løfter oss opp og vekk fra alle de plagene 
vi har. Vi er virkelig heldige som kan delta på slike turer 
som bringer så mye positivitet, glede og samhold. Et flott 
arrangement, og en spesiell takk til Kai Ståle som arrangør 
og til styret som klarer å skaffe midler.

Solskinnstur til Hvaler
LFN Østfold arrangerte en hyggetur til Hvaler siste dag i August. Oppslutningen til 
foreningens arrangementer er alltid bra, og denne gangen var intet unntak.

■  Tekst: Viggo Sørensen
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Nettec AS
Kolbotnvn. 36, 1410 Kolbotn

Tlf. 66 81 06 40   •   www.nettec.no

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

064 85 /
64 85 68 68 

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

064 85 /
64 85 68 68 

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

Kolbotnveien 8
1410 Kolbotn

Tlf. 934 81 410

             https://nb-no.facebook.com/AttentusKolbotn/

Tlf: 63 85 70 70
post@hsbank.no 

www.hsbank.no
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Vi slÅss hver dag for å være blant de aller billigste

“Vi gir oss 
aldri på pris!”

KIWIs PRISLØFTE
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En stor takk  
til alle våre  
annonsører

Tlf: 22 80 08 00 | post@ragnsells.no | www.ragnsells.no

Vi leverer byggestrøm 
fra 63A og opp til 630A 

230/400V

Epost: post@vikenem.no

Telefon: (+47) 401 04 011

vikenem.no

AKERSHUSGARTNEREN AS
Dyrskuveien 9
2040 Kløfta
Tlf: 97698108/97118457
Email: agartner@agartner.no
www.agartner.no

V E S T B Y Å S

Langbakken 9, 1430 Ås
Tlf. 64 97 23 30

ÅPENT HELE DØGNET

Myrveien 2, 1430 Ås
Tlf. 64 94 10 00  •  www.acdc.as

U L L E N S A K E R

E-post: jessheim@dittapotek.no
Vi er på Facebook!

www.ngtas.no

Vestbyveien 29, 1543 Vestby
Tel 64 98 30 40  •  www.vesas.no

• Elektro • Rør • Ventilasjon 
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service 
og nyinstallasjoner

Ring din lokale samarbeidspartner 
Bravida på telefon 69 35 94 00

Bravida Norge AS
Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad

Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

Alt du drømmer om til jul  Alt du drømmer om til jul  
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1954 Setskog • Tlf. 980 01 659
www.hfanlegg.no

Skala 1:30

Skala 1:30

Skala 1:30

Størrelse 150x65 mm

1

2

3

Størrelse 150x75 mm

Tlf: 47 61 12 00 - uteanlegg.no

uteanlegg.no 
Tlf: 47 61 12 00

Størrelse 150x65 mm F R O G N

AURSKOG-HØLAND

L Ø R E N S K O G

E N E B A K K

www.nitschke.no

A S K E R
Tannlege 

Inger Hattestad Henriksen
Kirkeveien 230, 1383 Asker

      Tlf: 66 78 78 17
www.tannlegehenriksen.no

B Æ R U M

www.bakke-as.no

E I D S V O L L

www.saltosystems.no

Epost: vs@sandaas-fjell.no

 

www.heiaas-regnskap.no

www.okaba.no
Tlf: 46 91 62 36

Mob: 452 06 120 | epost: post@rogerror.no

COCA-COLA NORGE

Aurskog Høland Bygdeservice SA
Tlf. 63 85 65 95 | www.ahbygdeservice.no

G J E R D R U M

www.altiasfalt.no | T: 957 93 430

www.mrpukk.no | E-post: firmapost@mrpukk.no

 

      www.nordbomaskin.com 
 

Bergly Mat Råholt AS
Vi støtter NHF Eidsvoll

vitusapotek Vollen
Tlf: 66 98 89 00
www.vitusapotek.no

credor.no

N A N N E S T A D
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Sentralbord: +47 77 75 27 00
firmapost@consto.no

Bølerveien 61, 2020 Skedsmokorset
Tlf: 67 17 30 00 | entreprenorservice.no

firmapost@entreprenorservice.no

N I T T E D A L

norskindustrivask.no

Hydraulikkteknikk AS
www.hydraulikkteknikk.no

Støtter NHF Nittedal

NITTEDAL
Stasjonsveien 69, 1482 Nittedal

Tlf: 67 07 21 61

N E S

                                                NANNESTAD
                                                                      Teiegården, 
                                                                      2030 Nannestad

Tlf. 63 99 72 50    Fax. 63 99 83 76
Åpent: 9 - 23  (9 - 21)

Støtter Norsk Handikapforbund

Tlf. 63 99 72 50
Åpent: 07-23 mandag-lørdag

N A N N E S T A D

fasec.no

B. Anfinsen Eiendom AS
Elvegata 52

2003 Lillestrøm
Tlf. 911 22 266
baeiendom.no

S K E D S M O

 Takstpartner
 Alt av taksering i Oslo og Akershus

Frøyavegen 3 , 1920 Sørumsand
Tlf : 414 40 341  •  www.takstpartner.no

S Ø R U M

www.ullensakerrenholdsteknikk.no

Tlf: 03550 | firmapost@taxiromerike.no
taxiromerike.no

Entreprenørselskapet Johs Granås AS
2030 Nannestad, Tlf.  63 99 99 10

firmapost@johsgranas.no advonico.no

S K I

 

Grefsen Eiendom AS 

U L L E N S A K E R

Tlf. 63 94 75 20

Tlf. 63 99 62 00

ga-meknett.no

S K E D S M O
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TA VARE PÅ HVERANDRE
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AKERSHUS:

LARS Øst/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Ryggmargskadde)
Leder: Marianne Graham Hjelmen
Elgtråkket 83, 1720 Oslo
Tlf.: 926 52 673
e-post: marianne@hjelmen.com 

LFN Oslo og Akershus
(Landsforeningen for Nakkeskadde)
Leder: Åse Olsen
Nannestadveien 339, 2032 Maura
Tlf: 63 99 88 48/971 12 021
e-post: aas-ols@online.no
Hjemmeside: www.lfnakershus.no 

LFS Oslo og Akershus
(Landsforeningen for Slagrammede)
Leder: Odvar Jacobsen
Myrvangv. 21 A, 1344 Haslum
Tlf: 907 48 521
e-post: odvar.jacobsen@outlook.com   

NHF Bærum
Leder: Inger Helene Ruud
Baksteplassen 3, 1349 Rykkinn
Tlf. 997 47 117
e-post: ing-hel@hotmail.no 

NHF Eidsvoll
Leder: Aina Irene Søberg
Ludvikbakken 2, 2080 Eidsvoll
Tlf: 988 09 218 / 63 96 56 52
e-post: nhfeidsvoll@gmail.com /
esoeber@online.no
 
Enebakk (lokallag nedlagt)
Kontaktperson: Robert Fostaas
Potsboks 110, 1917 Ytre Enebakk
Tlf: 452 48 024
e-post: robedel6@gmail.com 

NHF Lillestrøm og omegn
Fung.leder: Tor Inge Møller
Lensm. Klevsvei 156 B, 2019 Skedsmokorset
Tlf. 901 29 005 
e-post: tomoller@hotmail.no 
(Leder Joakim Taaje
Tyrihansvegen 37, 2016 Frogner
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@gmail.com) 

NHF Lørenskog
Leder: Vibeke Otterlei Nervik
Haneborgveien 65 B, 1472 Fjellhamar
Tlf: 928 20 645
e-post: nhf.lorenskog@gmail.com 
(privat: vibner@online.no) 

LFA Akershus/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Amputerte)
Leder: Arve Birkeby
Lintjernveien 18, 2009 Fjerdingby
Tlf: 922 63 344
e-post: arge@altibox.no

HBF Akershus
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Hjalti Helgason
Trollveien 2A, 1482 Nittedal
Tlf: 906 11 518
e-post: akershus@hbf.no 
(privat hjalti.helgason@hbf.no)

LFPS Akershus
(Landsforeningen for Polioskadde)
Sekretær: Helene Kjølstad
Framveien 9, 1472 Fjelhamar
Tlf: 97110207
e-post: post@lfps-akershus.no
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no 
(privat: helene.kjolstad @gmail.com)

LKB Akershus
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Leder: Mona Lundby
Rud terrasse 3 B, 2005 Rælingen
Tlf: 928 97 498
e-post: akershus@lkb.no 
(privat: mo.lundby@gmail.com )

Nittedal / Hakadal (lokallaget nedlagt)
Kontakt: regionskontoret NHF Øst

NHF Nes og Ullensaker
Leder: Liv Liberg
Gunnerudberget 2 A, 2162 Brårud
Tlf: 924 85 510 / 63 90 92 45
e-post: libergliv@gmail.com / gry.karterud@
online.no 

NHF Vestby/Ås
Leder: Arne Th. Bergersen 
Brevikbråtevn. 23, 1555 Son
Tlf: 64 95 92 89 / 970 60 259
e-post: atberger@online.no 

NHFU Øst (Østfold og Akershus)
(Norges Handikapforbunds Ungdom):
Leder: Maren Huseby 
Ullerudåsen 11A, 1447 Drøbak
Tlf: 417 61 685 
e-post: dmumarenh@gmail.com 

ØSTFOLD:

Kontakt for ALF Østfold
(Arbeidsmiljøskaddes Landsforening)
Kontaktperson Terje Holm
Lundeveien 53, 1816 Skiptvet
e-post: britholm1@gmail.com

LFA Østfold
(Landsforeningen For Amputerte)
Leder: Kari Jansen
Åsengvn. 7, 1793 Tistedal
Tlf: 69 19 23 69 / 480 74 125
e-post: kariaa.jansen@gmail.com

LFPS Østfold
(Landsforeningen For Polioskadde)
Leder: Ragnhild Skovly Hartviksen
Saltnesbekken 27, 1642 Saltnes
Tlf: 957 75546
e-post: post@lfps-ostfold.no /  
ragnhsk@online.no 
Hjemmeside: www.lfps-ostfold.no 

LKB Østfold
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Leder: Grete Elise Dahlen Fjellgaard
Maren Juels vei 14, 1726 Sarpsborg
Tlf: 994 70 027
e-post: ostfold@lkb.no
(privat: grete.fjellgaard@gmail.com) 

NHF Fredrikstad
Leder: Jan Kenrick Glad Jackson
Åbyggevn. 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
e-post: kenrick@jackson.kz 

NHF Indre Østfold
Leder: Jostein Rygge
Mellomveien 11, 1820 Spydeberg
Tlf: 958 30 085
e-post: jr@nerdefabrikken.no 

NHF Moss og omegn
Leder: Dagfinn Glad 
Elgveien 26 A, 1534 Moss 
Tlf: 934 60 198
e-post:dagfinn.glad@mac.com 

Lokallag i Norges Handikapforbund Øst

HBF Østfold
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Runar Tønnesen
Tlf.: 482 63 222
e-post: ostfold@hbf.no
Post: HBF Ø c/o Fredrik Fjeld Johansen, 
Syrinveien 3 A, 1636 Gamle Fredrikstad

LFN Østfold
(Landsforeningen For Nakkeskadde)
Leder: Jane Anita Jensen
Tråklestinget 29, 1537 Moss
Tlf: 69 25 95 75 / 995 94 760
e-post: j-anita@online.no 

LFS Østfold
(Landsforeningen For Slagrammede)
v/ Randi Overaa
Gamle Glombovei 1, 1678 Kråkerøy
Tlf:  69 34 03 24 / m. 476 58 350 
e-post: aoberg@getmail.no

NHF Halden / Aremark
Leder: Anne Karin Johansen
Bekkenstenveien 21, 1784 Halden
Tlf: 977 44 796
e-post: post@nhfhalden.no 
Hjemmesider:  http://nhfhalden.no/
(privat: ankjohan@online.no)

NHF Lisleby
Jan Henrik og Anne Grethe Hansen
Emil Holters vei 10, 1619 Fredrikstad
Tlf: 957 07 834 / 971 08 203
Ingen e-post. 

NHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S Hartviksen
Saltnesbekken 27, 1642 Saltnes
Tlf: 95 77 55 46
e-post:  ragnhsk@online.no 

NHF Sarpsborg 
Leder: Runar Tønnesen
Tlf: 482 63 222
e-post: post@nhfsarpsborg.no, evt. runar.
tonnesen@fotball.no
Hjemmeside: http://nhfsarpsborg.no/

Landsforeninger med medlemmer i  
NHF Øst, men uten egne lokallag:

NASPA 
(Norsk forening for Arvelig Spastisk  
Paraparese/Ataksi)
Leder: Jarle Sterner
Gneisveien 62, 1430 Ås
Tlf: 90 28 277
e-post: jsterner@online.no / naspa@nhf.no

AMC
(Landsforeningen for Arthrogryposis  
Multiplex Congenita)
Leder: Monica Haugen
Mobil: 41218357
E-post: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no 

Tilleggsinformasjon pr. 25.07.2019 om 
landsforeningsledere som er bosatt i Øst:
NASPA v/Jarle Sterner, Gneisveien 62,  
1430 Ås. Tlf: 90 28 277,  
e-post: jsterner@online.no 
LFS v/Roger Amundsen, Svalevegen 1 A,  
1929 Auli. Tlf.: 959 82 527,  
epost: leder@slag.no
LKB v/Ellen M Knutsen, Dyrødveien 17,  
1622 Gressvik. Tlf: 984 79 650,  
epost: ellen@whoknew.no 



Retur: NHF Øst, Postboks 9219, Grønland – 0134 Oslo
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Tlf. 69 84 69 00 • rorleggern@rm-as.no
www.rorleggernmysen.no

Ordfører Voldensv. 9, 1850 Mysen
Tlf. 69 89 09 11 • www.arkama.no

H A L D E N

E I D S B E R G

S K I P T V E T

M A R K E R

M O S S

Jernbanegata 10, 1767 Halden
Tlf. 69 17 86 10

Jernbanegata 10, 1767 Halden
Tlf. 69 17 86 10

Toyota Ramstad Bil AS
- et bilfirma du kan stole på!

Ramstadkrysset ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00
Avd Askim: Sagveien 1, 1814 Askim. Tlf 69 84 44 00
www.ramstadbil.no

Toyota Ramstad Bil AS
- et bilfirma du kan stole på!

Ramstadkrysset ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00
Avd Askim: Sagveien 1, 1814 Askim. Tlf 69 84 44 00
www.ramstadbil.no

tlf. 69 81 17 05 | www.westlieas.no

Marker kommune
1870 Ørje

Høk Kro og Motell
1747 Skjeberg, tlf. 69 16 80 00

FREDRIKSTAD 
KOMMUNE
S T Ø T T E R  N H F ’ S
A R B E I D E

Strykerveien 11, 1658 Torp
Tlf. 69 34 51 79 • www.humlegaard.no

     Fredrikstad
Wilberg jo rdet 10, 1605 Fredri k stad

    Tlf: 941 74 675  •  feelgoodsenter.no
Et treningssenter for alle. Bestill gratis prøvetime.   

S A R P S B O R G

Advokatfirmaet Grindstad & Co
Tlf. 69 13 36 00 • www.grindstad.no

Murmester
Sigbjørn Smerthu AS

Askimveien 492, 1816 Skiptvet
Tlf. 970 07 546

S A R P S B O R G

Bunnpris Mysen

TØMRER- MURER OG 
BETONGARBEID             

Tlf 69 35 70 80  www.backeostfold.no  -Et selskap i BackeGruppen

Anonym støtte

F R E D R I K S T A D


