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LEDER
Magnhild Sørbotten

ansvarlig redaktør

Vi er Handikapforbundet!
Handikapforbundet er ikkje eit kontor, ein nettstad eller 
eit organisasjonsnummer. Handikapforbundet er oss – 
tillitsvalgte, medlemmer og ansatte. Handikapforbundet er 
det vi saman gjer det til – det er vår organisasjon og det er 
vi som skaper den – kvar einaste dag!

Når vi seier at Handikapforbundet må vere meir synleg 
– er det vi, du og eg, som må sørge for at vi er det. Den 
avdøde politiske kommentatoren Frank Aarebrot sa at 
funksjonshemma sitt beste virkemiddel var trusselen om 
å gjere oss synlege. Skal Handikapforbundet vere meir 
synleg må vi delta på markeringar, i demonstrasjonar, på 
stands, i politiske debattar, like og dele på sosiale medier, 
skrive under på opprop, stille opp når det trengs eit 
intervjuobjekt – og vi må sørge for at funksjonshemma 
synest i samfunnet utanfor organisasjonen. Det er 
mye folkeopplysning i å sjå at rullestolbrukarar ikkje 
får plass på bussen, t-bane og tog, eller kjem seg inn 
på skolen. Det er også mye folkeopplysning i å sjå 
folk med synlege funksjonsnedsettelser – som også er 
filmskaparar, journalistar, lærarar, barnehageassistentar, 
gravemaskinførarar – med andre ord vanlege kollegaer. 
Du tenker kanskje at ikkje alle kan stille opp på alt dette 
– og det er rett, men alle kan bidra til meir synlegheit enn 
i dag. Om du og eg ikkje bidrar til meir synlegheit, blir 
heller ikkje vi, Handikapforbundet meir synleg!

Handikapforbundet, vi, er ein organisasjon med stor 
truverdigheit. I mange samanhengar blir vi lytta til, og 
vårt arbeid, vår eksistens gjer ein forskjell. Det skal vi vere 
stolte av! Den truverdigheita vi over år har bygd opp er 
ein stor og viktig del av vår ”kapital” og heilt essensiell 
for å få gjennomslag. Det er vi, du og eg, som ber 
ansvaret for å opprettholde og styrke Handikapforbundet 
si truverdigheit på våre skuldrer. Vi skal fortsette å 
provosere, fortsette å synleggjere, fortsette å ansvarleggjere 
dei som diskriminerer, fortsette å vere eit hår i suppa – men 

vi skal vere etterrettelege, det vi seier skal vere sant. Det 
betyr ikkje at det ikkje er lov å gjere feil, eller ta feil, men 
då må feilen rettast opp. Å innrømme og rette opp feil gir 
ofte endå sterkare truverdigheit

Og når det er vi som er Handikapforbundet, så må vi 
vere sterkast muleg. Vi må stå saman og vi må styrke og 
støtte kvarandre. Du som ringer meg, andre tillitsvalgte 
eller ansatte, og w å styrke oss ”frontsoldatar” i vårt 
arbeid, slik at vi lettare kan beskrive og vere di sterke 
stemme. Kjenner du andre i Handikapforbundet som 
ikkje heilt tørr å sei noko, eller stille opp? Tre støttande 
til, vis at dette er vi saman om. Akkurat i disse tider 
gjennomfører administrasjonen kurs som skal bidra til at 
fleire føler seg trygge på å vere synlege og aktive for og i 
Handikapforbundet. Eg gler meg til å sjå resultatet. Saman 
er vi sterke. Saman er vi slagkraftige. Saman skaper vi 
resultat. Saman gjer vi ein forskjell!

Vi er Handikapforbundet – og vi er stolte av det!
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Det er mye folkeopplysning i å sjå at 
rullestolbrukarar ikkje får plass på 
bussen, kjem seg av t-banen, eller inn på 
skolen.
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Mobiliserte på 
kvinnedagen

Surt vær og plassering laaaangt bak i toget til tross: NHFU Oslo og 
NHF Oslo mobiliserte til årets tog på kvinnedagen.

Tekst og foto: Ida C. Freng

Opptakten startet allerede i midten av januar, da Henriette 
Felix og Marie Karlsen stilte på parolemøtet for 8. mars. 
Dessverre ble ikke parolen «Uansett funksjonsevne: 
Like mye kvinne- Like mye verdt» valgt som en av 
hovedparolene, men verken NHFU Oslo eller NHF Oslo 

lot seg avskrekke av det.
I dagene før selve 8. mars ble det malt banner i kantina på 

NHF, og det var også her man samlet seg før avgang til toget.
Ida Hauge Dignes holdt en glødende appell, og det ble 

servert spesialbestilt kake for dagen. Marie Iversen Bjørn 

Klare: Godt påkledt og ditto forberedt før avmarsj.
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Selv om vi ikke sier noe kan vi ha noe å si...
JAG Assistanse AS er BPA-leverandør for barn og voksne 
med store og sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav 
en kan være en kognitiv funksjonsnedsettelse. 

JAG bygger sitt verdigrunnlag på grunnleggende menneske- 
rettigheter, likeverd og likestilling. 

Vi har fokus på individualitet, kvalitet og skreddersyr din 
assistanse. 

JAG er medlem av European Network for Independent Living 
(ENIL).
 
Foreningen JAG er en ideell interessepolitisk forening som har 
som formål å sikre alles rett til å velge Brukerstyrt Personlig 
Assistanse (BPA).
 
Ta kontakt for mer informasjon om hvordan  vi kan skreddersy 
din BPA.

JAG Assistanse AS | Telefon: 962 09 666 | www.jagassistanse.no | Følg oss gjerne på Facebook og Twitter!

Ønsker å stå på tekstside 5, 7 eller 9

- Kvinnedagen

hadde designet egne 8. mars-buttons, og motivet herfra ble 
også brukt på kaken!

Allerede på forarrangementet i kantina var det flere 
oppmøtte enn til fjorårets tog, og flere deltakere ventet på 
Youngstorvet.

- Det er utrolig givende å være med på å kjempe for en så 
viktig sak, sier Henriette Felix.

Flere steder langs løypa brøt det ut spontan applaus og 
tydelig nikking blant publikum.

- At mange applauderte føltes veldig bra. Jeg håper vår 
tilstedeværelse i et slikt tog gjør at folk blir mer bevisste  
på oss og på vår kamp for likestilling, sier Felix.

Trengsel: Amir Hashani (f.v), 
Rina Wesenberg og Nikita 

Amber Abbas, før det virkelig 
tetnet til om plassen.

Langveis fra: Birgitte Holmsen, 
prosjektleder for NHF Ung 
Voksen kom ens ærend fra 
Vestfold for å være med.
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Rekord-
mobilisering 
på 1. mai
Antall deltakere på NHF Oslos 1. mai-deltakelse 
har økt jevnt og trutt i flere år, men i 2019 
nærmest EKSPLODERTE det!

Tekst og foto: Ida C. Freng
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Applaus: NHF og NHFU fikk spontan 
applaus da de entret Torggata.
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- 1. mai

Mange: Over 20 møtte 
frem til frokost.

For første gang inviterte 1. mai-
komiteen, bestående av medlemmer 
fra både NHF Oslo og NHFU Oslo, 
til frokost før markeringen på 
Youngstorget og det påfølgende 1. 
mai-toget, i tillegg til at NHFU Oslo 
arrangerte bannermaling tidligere 
samme uke. Det var nemlig intet 
mindre enn to paroler fra «vår gjeng» 
i år- noe det skulle vise seg å være 
behov for…

Allerede ved frokosten ante man at 
noe var i emning. Det var allerede 
flere til stede i lokalet enn det hadde 
vært deltakere på markeringen 
året før, og det kom flere enn 
forhåndsanmeldt. Takket være 
erfarne og forutseende arrangører var 
det imidlertid handlet inn litt ekstra, 
så alle ble gode og mette.

Nikita Amber Abbas fra komiteen 
satte tonen med sin engasjerende 
appell (denne kan du lese i sin helhet 
på neste side), og Roger W. Holland 
fulgte opp med en kort men god 

appell med tilbakeblikk på hvordan 
funksjonshemmede er blitt sett på i 
samfunnet tidligere.

Etter frokosten tok alle seg til 
Youngstorget, der det fort ble klart at 
de over 20 som deltok på frokosten 
bare var «første bølge». Folk kom 
til gjennom hele arrangementet, 
og ved avmarsj hadde bortimot 60 
mennesker samlet seg bak NHF/
NHFU parolene «Vi vil jobbe» og 
«Jeg vil ikke være din inspirasjon. 
Jeg vil være din kollega!». Nytt av 
året var den enestående plasseringen 
NHF/NHFU hadde klart å sikre 
seg- mellom pulje 1 og 2, nesten helt 
fremst i toget.

- Dette er historisk! Jeg er meget 
fornøyd med at så mange har sluttet 
seg til oss, sa en gledesstrålende Roger 
W. Holland fra komiteen i toget, og 
fikk full støtte fra komitemedlem 
Inger Lise Kristiansen.

På vei ut av Youngstorget og opp 

Torggata var det så hårene reiste seg 
på armene. De mange tilskuerne på 
hver side begynte spontant å klappe 
for delegasjonen. (Selv om mange så 
litt beskjemmet ut og sluttet å klappe 
da de så parolen «Jeg vil ikke være din 
inspirasjon»).

- Jeg ser mange nye ansikter blant 
våre egne, som jeg ikke har sett på 
NHF/NHFU arrangementer før. Det 
er så gøy! sier Sissel Eidhammer fra 
NHFU.

NHFU har jobbet tett sammen med 
Redd Barnas ungdomsorganisasjon 
Press og med Skeiv Ungdom de 
seneste årene. Mange derfra valgte å 
gå under NHF/NHFUs paroler.

- Det er så viktig at vi står sammen i 
disse kampene, sier Eidhammer.

Det var ikke bare i toget parolene og 
oppmøtet ble lagt merke til. En video 
og et bilde fra toget nådde (pr 7. mai) 
langt over 10.000 på Facebook!
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- 1. mai

Trekløver: Henriette Felix (f.v), Nikita Amber 
Abbas og Ida Hauge Dignes fra NHFU.

Appell: Roger W. Holland fra 
komiteen holdt en av to appeller 
under frokosten.

Jeg vil ut i arbeid!
Tekst: Nikita Amber Abbas- NHFUs appellant 1. mai Foto: Ida C. Freng

På ungdomsskolen min hadde ingen troen på 
meg. Jeg ble fortalt av mine lærere at de ikke så 
hvordan jeg kunne gått i jobb, på grunn av alt 
fravær jeg hadde fra legetimer. De trodde det 
aldri ville bli en mulighet. På videregående så ville 
ikke skolen la meg gå et yrkesfaglig linje, for de 
tenkte at det beste var at jeg slapp praksisen. 

For hvordan skal en i rullestol være 
på jobb? Hvordan skal personer med 
funksjonsnedsettelser komme seg ut? Dette 
er visst noe som ikke er avklart hos veldig 
mange. For i dag er det faktisk sånn at når vi 
går til NAV, er det første forslaget deres at vi 
med funksjonsnedsettelser skal bli uføre. Det 
er faktisk sånn at hele 10% av befolkningen 
mottar uføretrygd. I 2018 var det registrert 

nesten 340 000 uførepensjonister, som utgjorde 
10 % av befolkningen mellom 18 og 67 år. Totalt 
er det flere kvinner enn menn som mottar 
uførepensjon. 

Jeg er et menneske, jeg er like mye verdt, jeg vil 
ut i arbeid! Jeg vil stå opp og ha noe å gjøre i løpet 
av dagen. Jeg vil telle i samfunnet. Jeg vil betale 
tilbake alt jeg har fått gjennom skatt. Jeg vil ikke 
være annerledes. Jeg vil være med. Det er derfor 
det er så viktig at vi i NHFU og NHF er synlig på 
nettopp denne dagen. At vi er synlige på 1.mai, 
for vi er en del av arbeidsmarkedet. Vi kan bli 
leger, lærere, politikere, sykepleiere, piloter. Vi 
er ressurser, vi er mennesker. Vi er ikke andres 
inspirasjon, vi er deres kollegaer!
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Landsdekkende 
engasjement

TRØNDELAG

Det var ikke bare i hovedstaden at NHFere mobiliserte på årets 
1. mai-markering. Flere steder i landet sto NHFere, NHFUere og 

andre interessefeller på krava når det gjelder funksjonshemmedes 
rettigheter til og i arbeidslivet.
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TRØNDELAG

TRØNDELAG

FREDRIKSTAD

BERGEN

BERGEN

BERGEN
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DIT2019: 

Suksessen ruller videre!
NHFU’erne Marianne Knudsen og Nikita Amber Abbas satte skapet ettertrykkelig på 

plass under årets DIT-konferanse. Dårlig fremkommelighet er diskriminering!

Tekst og foto: Ida C. Freng

Først ut på konferansen var 
imidlertid samferdselsminister Jon 
Georg Dale (FrP). Han satte fokus 
på regjeringens ansvar og oppgaver 
på feltet, og trakk frem hva som 
var viktig:

- Vi må finne teknologiske 
løsninger som gir bedre mobilitet 
for oss alle, og vi må fortsette å 
bygge ut infrastruktur. Et universelt 
utformet transportsystem er et 
uhyre viktig virkemiddel, og en 
forutsetning, for å kunne delta i 
arbeid, utdannelse og sosiale liv.

- Det handler om å bygge ut 
kollektivtilbudene slik at alle kan 
bruke dem. Utbedre perronger 
og kollektivknutepunkter. Vi har 
mye gammel infrastruktur som 
det tar tid å utbedre, men jeg lover 
dere at det arbeide skal vi fortsette 
med også i kommende år, erklærte 
ministeren.

Lena Lundgreen, direktør for 
offentlig sektor og «Smarte Byer» i 
Microsoft satte fokus på selskapets 
visjon: «Det er ingen grense for 
hva mennesker kan oppnå, når 
teknologien reflekterer mangfoldet 
blant menneskene som benytter 
den» (red. overs). Hun viste frem 
ny teknologi som ansikts- og 
omgivelsesscanning inkorporert i 
mobilen, fortalte om hvordan de 
skal tenke tilgjengelig helt ned på 
noe så praktisk som innpakkingen 
av produktene sine, og så ellers på 
mobilitetsløsninger i et teknologisk 
perspektiv.

Enda mer håndfast ble det da 
juridisk seniorrådgiver i Ruter 
Svend Wandaas tok publikum 
med på en «reise» med fremtidens 
Ruter. 

To unge tillitsvalgte fra 
Norges Handikapforbund 
Ungdom, Marianne Knudsen 
og Nikita Amber Abbas satte 
fremkommelighet og tilgjengelig 
i et større perspektiv da de inntok 
scenen. De fortalte om dramatiske 
og potensielt farlige situasjoner 
de nærmest daglig kan oppleve 
i Oslos kollektivtrafikk. Om en 
kollektivtrafikk der de må sitte 
med detaljkunnskap om alle 
stoppesteder de kanskje skal 
benytte.

- Det handler om frihet. Det 
handler om å bare kunne delta, 
uten å planlegge alt ned i minste 
detalj uten rom for spontanitet, sa 
Abbas.

De fortalte også om hvordan det 
føles å hele tiden bli sett på som 
«problemet», når det i realiteten 
er den manglende universelle 
utformingen og de samfunnsskapte 
barrierene som er det egentlige 
problemet.

- Det er et samfunnsproblem. 
Man blir systematisk diskriminert! 
slo Knudsen fast, og høstet applaus 
fra salen.

En annen teknologigigant 
tok scenen og publikum med 
storm etter lunsj, da sjef for 
Google Norway Jan Grønbech 

gjestet konferansen. Han 
startet med et tilbakeblikk på 
hvordan internett var i sin spede 
begynnelse, og overrasket nok 
mange da han «avslørte» at 
Internettets far Vint Cerf hadde en 
funksjonsnedsettelse- han er døv.

Grønbech la vekt på Googles 
altoverskyggende filosofi om 
at de skal være tilgjengelige og 
brukervennlige for alle.

Dagens konferansier og 
kontorleder i NHF Oslo Jørgen 
Foss er i fyr og flamme etter 
konferansen.

- Vi tenker jo også så klart 
tilgjengelighet, tilgjengelighet, 
tilgjengelighet. Hele konferansen 
ble streamet og døvetolket, og 
dersom man ikke fikk den med 
seg på selve dagen kan man kan se 
hele konferansen i opptak på NHF 
Oslos facebookside, sier han.

Konferansen ble arrangert for 
tredje gang, og i år ble den holdt på 
nye Vega scene i Oslo.

- Et veldig spennende og godt 
lokale, sier Foss, som allerede 
har begynt å tenke på neste års 
konferanse.

- Ja, vi kan jo ikke gi oss nå! Vi 
skal være der folk er, vi skal være i 
frontlinja når vi utvikler og skaper 
et universelt utformet samfunn, 
sier han.
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Visjoner: Samferdselsminister 
Jon Georg Dale (Frp) delte 
regjeringens visjoner for 
fremtiden med konferansen.

Teknologigigant: Google Norway-sjef 
Jan Grønbech fortalte om hvordan 
selskapet jobber for en bedre 
tilrettelagt verden for alle.

Premissleverandører: Marianne Knudsen (t.v) 
og Nikita Amber Abbas fra NHFU fortalte om sin 
hverdag, og skisserte hvordan politikerne må 
handle nå for å skape en fremtid der alle er med.
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Ny forening

Starter ny forening
Våren er veksttid, og nå vokser det på funksjonshemmede-feltet! 1. mars ble  

«Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre» formelt stiftet.

Tekst: Ida C. Freng Foto: Privat

En av de to som har tatt initiativet til nystartede 
«Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre» er Monica 
Haugen, interessepolitisk rådgiver på hovedkontoret i 
NHF. Den andre er Lena Iren Horie. De er henholdsvis 
nestleder og leder i foreningen.

Ideen til en egen forening kom fordi de begge 
savnet et nettverk og samlepunkt for foreldre med 
funksjonsnedsettelser.

- Vi etablerte Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre 
fordi vi ønsker å skape et fellesskap for andre foreldre 
med funksjonsnedsettelser og for å “sette oss på kartet” i 
samfunnet generelt. Vi har fått enorm respons, forteller 
Haugen. 

På den splitter nye hjemmesiden funkisforeldre.no skriver 
de blant annet:

- Det vi har sett er at funksjonshemming og foreldreskap 
sjelden er nevnt i samme setning, og regelverk og allment 

markedsførte barneprodukter bærer preg av dette. 
Tilgjengelighet i barnehage/skole/fritidsaktiviteter er også 
relevant for en forelder med en funksjonsnedsettelse. I 
tillegg vil foreningen jobbe for:

•	 arbeide for likestilling og deltakelse for foreldre med 
funksjonsnedsettelser

•	 bidra til å gjøre informasjon om rettigheter og hjelpe-
midler mer tilgjengelig

•	 fremme interessepolitisk arbeid
•	 spre kunnskap og endre holdninger
•	 styrke vår identitet
•	 fremme interessen for forskning
•	 fremme samarbeide med tilsvarende foreninger 

nasjonalt og internasjonalt
Enn så lenge er de en frittstående organisasjon.

- Etter hvert må vi nok vurdere om vi skal knytte oss til 
andre, sier Haugen.
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ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt 
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger 
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen 
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og 
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.

HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging, 
basket, sykling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.

HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for 
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at 
du kan få eller beholde ordinært arbeid.

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

Atto er en 3hjuls scooter med unike egenskaper. Atto fremstår i full størrelse som en robust 
og stilren scooter. Produktet kan enkelt legges sammen. Det gjør at man trenger minimal 
lagringsplass for å oppbevare produktet. I tillegg kan Atto deles i 2 slik at den enkelt og 
på en energibesparende måte kan fraktes.

Produktet har flere detaljer det er verdt å merke seg. Armlenene kan enkelt slås inn og 
skjules hvis det ikke er behov for disse. Atto leveres med USB ladeutgang og du kan enkelt 
justere høyde på sete etter dine behov. 

Den perfekte scooteren på 
ferie, shopping eller andre tur- 
aktiviteter. Kom deg ut med  

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

En ny patentert løftestol som er 
en rask, sikker og mobil løsning når 
en person har falt og trenger hjelp 

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

kvalitet som går inntil 5 mil, 
 toppfart er 9,9 km.

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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Tipsserie
Oppmerksomme lesere vil gjenkjenne dette temaet fra spalten. På grunn av flere henvendelser  

til vårt kontor velger vi å kjøre en «ønskereprise» med oppdatert informasjon.

På flyttefot?
Når du skal finne egnet bolig finnes det flere tilskudd- og 

støtteordninger du kan benytte deg av. 

Tekst: Elisabeth Wilhelmsen Foto: colourbox.com

NHF har utviklet to omfattende brosjyrer med nyttig 
boliginformasjon for funksjonshemmede: «Bruk 
dine rettigheter - om bolig» og «Tilgjengelige boliger. 
Tilpasning av eksisterende boliger».

Retten til å velge bolig
Retten til å kunne velge bolig står sterkt i Norge. Du 
kan ikke tvinges til å bo i en bestemt boform og skal 
ikke måtte finne deg i å bli plassert på institusjon. FNs 
konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 12, 
gir alle som oppholder seg lovlig i landet en rett til fritt å 
velge hvor en ønsker å bo. FNs konvensjon om rettigheter 
til mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 19, 

slår fast at mennesker med nedsatt funksjonsevne har 
rett til å velge bosted, hvor og med hvem de vil bo, på 
lik linje med andre. Helse- og omsorgstjenestelovens 
formålsparagraf slår også fast at den enkelte har rett til å 
leve og bo selvstendig. Retten til egnet bolig er også omtalt 
i CRPD FN konvensjonen for personer med nedsatt 
funksjonsevne. I artikkel 28 p.1 slås det fast at personer 
med nedsatt funksjonsevne har rett til en tilfredsstillende 
levestandard for seg og sin familie. Her er boligen nevnt 
spesifikt i artikkel 28 bokstav d, står det videre at det skal 
sikres at personer med nedsatt funksjonsevne får delta i 
offentlige bolig programmer.
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Tipsserie

Tilskudd til boligtilpasning
Hvis boligen du har i dag ikke fungerer for deg, kan 
du søke Husbanken om tilskudd til å utbedre den. 
Utbedringen kan for eksempel gjelde tilrettelegging 
av uteområdene, spesialinnredning på kjøkken eller 
bad, installasjon av heis eller automatisk døråpner eller 
oppføring av garasje.

Lån til egen bolig
Hvis du har begrenset økonomi med tanke på å skaffe 
ny bolig eller beholde den boligen du har, kan du søke 
kommunen om startlån eller grunnlån, eller begge deler.
Startlån er en behovsprøvd låneordning som forvaltes 
av kommunen. Startlån skal bidra til at økonomisk 
vanskeligstilte kan skaffe eller bli boende i en egnet 
bolig. Lånet kan gis i forbindelse med kjøp, utbedring og 
oppføring av bolig, og i forbindelse med refinansiering.
Forholdet mellom lån og tilskudd når man søker om 
startlån varierer ut fra den enkeltes økonomiske situasjon 
og i enkelte tilfeller kan plassbehov i boligen være en del 
av vurderingen når det skal vurderes hvor mye tilskudd 
den enkelte skal få.

Grunnlån gis til oppføring og utbedring av bolig, og 
til kjøp av utleieboliger og garasje. For å få grunnlån må 
boligen oppfylle en del kvalitetskrav knyttet til universell 
utforming og energi og miljø. Grunnlånet forvaltes av 
Husbanken og kan gis til utbedring eller bygging av nye 
boliger.

Endringer i borettslag
Hvis tilpasningene du ønsker å gjøre fører til endringer 
i fellesområde i et borettslag, må du søke borettslaget 
om godkjenning. Borettslaget kan ikke nekte uten saklig 
grunn. Samtidig er det ikke klart hva som defineres 
som en saklig grunn. Trenger du veiledning eller 
mer informasjon, kan du kontakte Likestillings- og 
diskrimineringsombudet. Kontaktinformasjon finner du 
på nettsiden www.ldo.no.

Bostøtte
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg 
som har lav inntekt og høye boutgifter. Det er Husbanken 
som forvalter ordningen, mens kommunene er 
saksbehandler, og ivaretar kontakten med deg som søker. 
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få 
bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke 
inntektsgrenser som gjelder. På Husbanken.no er det også 
en kalkulator hvor du lett kan plotte inn dine inntekter og 
utgifter og hvor kalkulatoren enkelt regner ut om du kan 
få bostøtte 

Hva gjør jeg
Husbanken og kommunen er de viktigste aktørene 
i forbindelse med støtteordningene knyttet til bolig. 
Kommunene organiserer dette arbeidet litt forskjellig. 
Et godt råd er å ta kontakt med en saksbehandler i 
kommunen så tidlig som mulig. Han eller hun skal kunne 
gi informasjon om hvilke finansieringsmuligheter og 
støtteordninger som er aktuelle for deg.

Har du behov for tilpasning og utbedring av boligen, er 
det en fordel med tverrfaglig rådgivning fra kommunen. 
Det er ofte aktuelt å se på endringen av bolig, tekniske 
hjelpemidler og økonomi i sammenheng.

Alle aktuelle instanser, både Husbanken, kommunen og 
andre aktører i NAV har veilednings- og informasjons-
plikt. Det betyr at de skal kunne veilede deg om hvilke 
ordninger du har rett til og kan ha nytte av.

Det kan også være nyttig å ta kontakt med 
ergoterapeuten i din bydel for råd, veiledning og 
gjennomgang av hvilke hjelpemidler/tilpasninger som er 
hensiktsmessig for at boligen skal fungere best mulig for 
deg.

Kommunal bolig
Hvis du ikke har mulighet til å kjøpe egen bolig kan du 
også søke om kommunal bolig (leie av kommunen). I 
kommunal bolig har du også rett til å søke om kommunal 
bostøtte. Den støtten kommer i tillegg til eventuell statlig 
bostøtte gjennom Husbanken. Hver bydel i Oslo har også 
et boligkontor som du kan ta kontakt med hvis du trenger 
bistand til bolig. Her er linken til kontaktinfo for de 
forskjellige kontorene: 
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Når skuta snur
Kommentar:

Ida C. Freng 
Kommunikasjonsrådgiver 
NHF Oslo

Noen snuoperasjoner går sakte, ja nesten umerkelig. Så 
ruses det plutselig i motoren, propellene skyter fart og 
sterke krefter settes bokstavelig talt i sving.

Det startet så smått i begynnelsen av 2016. Etter magre 
år skulle organisasjonen ta grep om fremtiden, og pro-
sjektet med «endringsagenter» ble satt i gang. Fra øverst 
til nederst, på kryss og på tvers og på skrått i organisasjo-
nen skulle det tenkes, diskuteres og prioriteres sammen: 
Hvordan ER vi, og hvordan skal vi BLI? Det kulminerte i 
en strategi for årene 2017-2021, men intet mindre enn ni 
dedikerte innsatsområder samlet mellom to permer. Men 
strategier og permer har havnet i skuffer og bortgjemt i 
hyller før. Noen lurte: Var det ikke bare det som ville skje 
denne gangen også? Kan det bli annerledes nå?

De seneste månedene har svaret vokst fra et beskjeden 
«nja, tror ikke det» til et rungende «NEI!» For er det noe 
som blir tydeligere og tydeligere for meg som jobber med 
kommunikasjon i denne organisasjonen, så er det at flere 
og flere sier JA til #sammenomennytid. Som sier JA til at 
vi skal styrke og støtte hverandre. Som sier JA til at vi skal 
si ifra, være der folk og være synlige. Som sier JA til at vi 
skal satse ungt, og ikke minst fornye og forankre.

Jeg ser det i de stadige standsene lokallag fra øst til vest 
og nord til sør holder. Midt ute i lokalsamfunnet. Der folk 
er. Vi synes, vi sier ifra og vi er med på å endre holdninger. 

Jeg ser det i måten hele organisasjonen kastet seg rundt 
og fikk til en kjempemarkering av Verdensdagen for Hjer-
neslag, på kort tid men med stor og samlet innsats. Der 
en facebook-kampanje fra Oslo ble delt over hele landet. 
Der lokalavdelinger av Landsforeningen for Slagrammede 
og lokallag i NHF slo seg sammen på stand. Der vi nådde 
igjennom med innslag på TV2s God Morgen Norge, og 
fikk promotert en app som kan redde liv.

Jeg ser det i måten FN-dagen prosjektgruppas ressurs-
hefte og «bursdagsfeiringsidè» har blitt omfavnet flere ste-
der i landet. Der man i Oslofjord Vest har samlet lokallag 
fra hele regionen sammen med NHFU om en feiring, eller 
der man i Fredrikstad får med andre organisasjoner og 
pressen på laget. Der man i Nord-Norge kjører markerin-

ger flere dager på rad, og der man i NHFU Oslo slår seg 
sammen med Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press.

Jeg ser det i måten samarbeidet tar form på tvers av regi-
oner. Der lederen i HBF Trøndelag ringer Oslo for å tipse 
om og lære oss opp i en bedre måte å streame på, fordi de 
også vil følge vårt debattarrangement. Der sentralstyre-
medlemmer fra Trøndelag tar et tidligere fly til samling, 
for å få med seg Funkfest-arrangement før møter. Der 
Innlandet arrangerer heidundrandes BPA-konferanse og 
deler oppskriften med resten av landet, slik at vi ikke må 
finne opp kruttet på nytt hver gang.

Jeg ser det i måten nye ideer blir tatt imot på. Ikke med 
«har ikke tid, vi har prøvd før, eller det går ikke», men 
med «kult- hvordan kan jeg bidra, jeg tror kanskje jeg 
kjenner noen, eller hva om vi prøver det slik?».

Jeg ser det i et NHFU som stadig vokser. Der det er rift 
om plassene i tillitsmannsapparatet. Der medlemmene 
skaper sine egne jobber i rørsla, ved å samarbeide med 
ansatte om å skrive fantastiske prosjektsøknader.

Jeg ser det i hele organisasjonen- og jeg digger det!
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Haavard Martinsensv. 34, 0978 Oslo
Tlf. 22 79 15 00 • www.astrup.no

Løfteplattformer  
og trappeheiser  
Tlf: 21 97 97 00
post@tk-encasa.no 
www.tk-encasa.no

50

Utkjøring på dagen!
Tlf.: 22 90 67 60

Containerutleie - Avfallstransport

Stubberudveien 7, 0668 Oslo • post@tomwil.no • www.tomwil.no

Utkjøring på dagen!
Tlf.: 22 90 67 60

22 72 23 55  •  post@astec.no  •  astec.no 

Stellebord 

Hev/senk og faste stellebord for bruk i alle  
situasjoner – max vekt opptil 200 kg
Arbeid i barnehage, helsevesen eller som personlig pleier er ofte 
også fysisk krevende jobber. Det kan blir mange tunge løft i løpet 
av en dag. Vi ser viktigheten av å tilrettelegge for ergonomisk  
korrekt arbeidshøyde ved stell.  

Ved å minimere løft og feil arbeidsstillinger får man ned syke- 
fraværet, de ansatte får en bedre arbeidshverdag  
og de som pleies føler på trygghet  
og gode stelleforhold.

Se også våre nyeste stellebord  
med helstøpte stelleplater som  
reduserer bakterievekst.

Spør etter vår nye katalog i dag!

Modell 333 med 
servant - elektrisk hev/
senk, her vist med stige 

og kurvrekke

Frihet. 
Til bevegelse. Og til 
i større grad å kunne 
bestemme over egne liv.
I 125 år har det vært 
vårt mål med ortopedi.

Sophies Minde Ortopedi er totalleverandør 
av ortopediske hjelpemidler, og tar i mot 
pasienter fra hele landet.                                                sophiesminde.no

Fred. Olsen & Co.

Offshore boring  
Cruise    Fornybar energiRing oss på tlf 09700

www.ngn.no

Totalløsning innen 
avfallshåndtering

Tlf: 24 12 64 40   www.brekkestrand.no

Godt
lydmiljø

- annonser
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- Tun Tids Tale

Sterk oppleving 
med Tung Tids Tale
Tekst: Kristofer Olai Ravn Stavseng

Forfatteren: Olaug Nilssen 
(Foto: Bent R. Synnevåg)

Det var i underkant av 20 menneske som møttest på Det 
Norske Teatret tysdag 12. mars. NHF Oslo hadde invitert 
både byråkratar og politikarar frå Oslo kommune til å 
sjå Tung Tids Tale, teaterstykket basert på romanen med 
same tittel. Arrangementet vart toppa med besøk av 
sjølvaste forfattaren, Olaug Nilssen.

Vi byrja arrangementet med ein samtale i Spegelbaren 
på teateret. Samtalen var mellom forfattar Olaug Nilssen 
og vår eigen Karl Haakon Sævold. Han intervjua Nilssen 
om innhaldet i boka og den problemstillinga som boka er 
kjend for å forklare på ein ærleg og open måte: Det å leve 
i ein familie med eit barn som har ei utviklingshemming, 
og korleis møtet med det offentlege, anten det er legar, 
byråkratar eller pedagogar, er ein kamp mot eit system 
som ikkje speler på lag med familiane.

I samtalen tok Nilssen opp kva som må bli betre for 
at familiar kan få ein enklare kvardag i møte med det 
apparatet som skal hjelpe og assistere. Dette var særs 
nyttig for dei blant gjestane våre som er politiakarar. 
Dette var mellom andre ordførar Marianne Borgen 
(SV), Ola Kvisgaard (H) og Espen Andreas Hasle 
(KrF). Etter samtalen var det høve til å stille spørsmål, 
og ut av dei spørsmåla som vart stilt kom det mange 
fine tilbakemeldingar, tankar og drøftingar rundt kva 

politikken kan gjere for å løyse dei problema desse 
familiane møter.

Sjølve høgdepunktet var sjølvsagt å sjå sjølve 
framsyninga. Omdanninga frå roman til teaterstykke 
er gjort på ein måte som lesarane av boka vil 
nikke anerkjennande til. I løpet av stykket vekslar 
skodespelarane på kven som speler sonen Daniel, mora 
Olaug og eit koppel av andre karakterar – ulike personar 
frå dei offentlege instansane den vesle familien må møte 
med. Det er på ingen måte forvirrande, og det forsterkar 
bodskapen av at dette er ein situasjon kven som helst kan 
kome i. Kombinasjonen med besøk frå Olaug Nilssen, 
den gode samtalen, spørsmåla, deltakinga frå viktige 
gjestar og imponerande skodespelarprestasjonar gjorde 
sitt til at dette vart ein spesiell kveld som vonleg kan gi 
vekselverknader til dei familiane som dagleg må leve med 
offentlege kontor som ikkje speler på lag.
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- Solvik

Snart sommer og Sol(vik)
Sommermånedene er over oss omtrent samtidig som du får dette bladet 

i postkassa. Er du klar for en ny sesong med sol og sjø?

Tekst: Ida C. Freng Foto: Arkiv

For snaue to år siden kunne det nye garderobeanlegget på 
Solvik på Malmøya innkassere Design og arkitektur Norge 
(DOGA) sin innovasjonspris for universell utforming i 
2017, i kategorien arkitektur. Garderobeanlegget har stått 
ferdig i fire år. Nå håper mangeårig Solvik-beboer Inger-
Lise Kristiansen at enda flere vil kjenne sin besøkelsestid 
og benytte anlegget.

- Badebryggen fikk hard medfart i høststorm i fjor, og 
vi venter på å få den erstattet med helt nytt anlegg. Vi vet 
ikke når det blir ferdigstilt. Når det er på plass håper vi å 
se mange nye fjes her ute, sier Kristiansen.

Per i dag er campingplassen fullt besatt, det er 
imidlertid fullt mulig å sette seg på venteliste for fast plass. 
Solvik har egen nettside på solviksvenner.no. 

Flere badeplasser
Solvik er slettes ikke det eneste stedet i Oslo der det går an 
å få seg en dukkert i sommer. Et kjapt søk på kommunens 
hjemmesider avslører flere muligheter rundt om i byen. 
Her har vi samlet et knippe- du finner enda flere på 
kommunens hjemmesider.

Nøklevann:
•	 1 HC-toalett (tørrklosett) er åpent hele året
•	 Stupebrett 
•	 Godkjent ildsted
•	 Badeplassen oppfyller kravene til universell tilgjen-

gelighet (tilpasset alle) og har blant annet parkering, 
toalett og baderampe for bevegelseshemmede.

•	 Adkomst: T-bane 3 mot Mortensrud til Bogerud sta-
sjon. Derfra cirka en kilometer. 

Hvervenbukta – badeplass Oslo sør
Familievennlig og populær sandstrand med gress og svaberg.

•	 Til sammen 3 toaletter (vannklosetter) + 1 HC-toa-
lett (vannklosett) og 7 toaletter (utedoer) + urinal/
pissoar fordelt på 2 ulike steder, er åpne i sommerse-
songen (ca. 15.5.–15.9.)

•	 Kiosk
•	 Kafé med uteservering og kiosk
•	 Benker
•	 Dusj og drikkevannsanlegg 
•	 Badeplassen er godt tilrettelagt for bevegelseshem-

mede og har blant annet parkering, baderampe, 
toalett og turvei med utsiktspunkter 

•	 Fra 26.6. til 8.8. (2011) er det livreddere på plass alle 
dager fra kl. 12.00 til 20.00.

•	 Adkomst: Parkeringsplass cirka fire minutters gange 
fra badeplassen. Reservert parkering for bevegelses-
hemmede. Buss 76 fra Helsfyr mot Hvervenbukta 
eller ”badebuss” 87. 

Sognsvann – badeplass Oslo nord, Nordmarka
Markavann: 1,2 kilometer langt og 17 meter dypt. En av 
Oslos mest populære utfartsplasser med nær beliggenhet 
til T-bane. Badeplassen har sandbunn, svaberg og 
gressbakker.

Fasiliteter 
•	 6 toaletter + 4 HC-toaletter (alle tørrklosetter) + 

urinal/pissoar er åpne hele året
•	 Kiosk
•	 Tre badebrygger
•	 Godkjente ildsteder 
•	 Sandvolleyballbane i sørvest
•	 Badeplassen oppfyller kravene til universell tilgjengelig-

het (tilpasset alle) og har blant annet trasé rundt vannet, 
toalett, fiskebrygge, bord/benker og baderamper.
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Kontorsjefens sløyfe

Vår tid er nå!

Jørgen Foss
Kontorleder NHF Oslo

14-16 juni skal Norges Handikapforbund avholde sitt 
landsmøte i Asker. Samtidig går årets Stolthetsparade 
av stabelen i Oslo og landsmøtet skal fraktes fra Asker 
til Oslo. Stolthetsparaden er funkisbevegelsens årlige 
markering, der man setter Oslo på hodet for en dag, med 
hundrevis av funkiser gjennom byen. Et halvt år i forveien 
tar vi kontakt med NSB for å melde ifra om at det vil 
komme flere rullestolbrukere enn normalt, som vil fraktes 
til Oslo. Svaret var at; Nei det går dessverre ikke. Vi kan 
ikke frakte dere. Det statlig eide selskapet som har ansvar 
for å frakte befolkningen, vil IKKE frakte en gruppe, fordi 
de sitter i rullestol. 

Så da blir mitt neste spørsmål? Når Oslo Pride 
går av stabelen lørdagen etter, vil NSB da si nei til 
homofile som skal fra Asker til Oslo med på deres tog? 
Selvsagt ikke. Like selvsagt skal det være å si nei til å la 
funksjonshemmede stå igjen på perrongen. 

La det være klart, jeg vil ikke sette noen grupper 
opp mot hverandre. Men nå må vi stå sammen, vi 
kan bare ikke godta denne diskrimineringen mer. Nå 
må norske politikere kjenne sin besøkelsestid og si 
klart ifra at i Norge diskriminerer vi ikke etter kjønn, 
hudfarge, funksjonsevne, seksualitet eller religion. Det 
betyr at rullestolbrukere skal ha samme rettighetene og 
mulighetene. De skal ikke stenges ute, eller bli isolert fra 
felleskapets goder. Da må fanken ta meg et statlig eid 
togselskap få klar beskjed fra øverste politiske hold. Da må 
det settes av de pengene som skal til og stille de kravene 
som skal til for at kollektivtrafikken skal være universell. 

Men realiteten er at vi har feige politikere som ikke 
tør å stå rakrygget opp og si at man faktisk må legge 
de føringene og bevilge de midlene som skal til for at 
kollektivnettet skal være universelt utformet. Jeg mener at 
samferdselsminister Jon Georg Dale burde gått i spissen 
for å si at den type diskriminering er forbi. I Norge skal 
alle ha samme rettigheter og muligheter, uansett om du 
mangler ett et ben, eller har en ryggmargskade. 

Nå burde et samlet storting vise hvem de er der for. 
Jeg fatter ikke hvordan våre fremste folkevalgte kan 
sove godt om natten, når man vet at det i Norge pågår 
diskriminering velsignet Den Norske stat. Det er enkelt! 
Sørg for et vedtak som sier at NSB eller nå VY som er et 
statlig eid selskap skal frakte alle mennesker, og at det må 
bevilges de midler som skal til for å sørge for universell 

utforming. Samtidig må byrådsleder Raymond Johansen 
ikke godta at Oslo kjøper inn en eneste buss til, uten å 
kreve en elektrisk rampe. Er det mulig? JA! Om byrådet 
krever dette, blir det slik.

Jeg skjønner at ikke alle Oslos T-baneholdeplasser vil 
være universelle neste år. Men Oslo kommune har vedtatt 
en plan som sier at byen skal være universell utformet 
innen 2025. Det forventer vi at også gjelder kollektivnettet 
i byen vår. Da må man bevilge de midlene som skal til, og 
det har man råd til. 

Jeg er selv folkevalgt og jeg kjenner det på 
samvittigheten. At vi godtar å gå på kompromiss med ting 
som helt klart er grunnleggende rettigheter, er en skam. 
Jeg mener at vår tid er nå. Jeg forventer at samfunnet 
nå står sammen opp, og sørger for at alle skal kunne ta 
seg fritt rundt i samfunnet. Tiden for å diskriminere 
funksjonshemmede skal være forbi. Vi er fri! 



Oslo kommune

Fri Rettshjelp
Åpningstid:

Mandag - fredag: 08.00-15.35
Mandag - torsdag: 16.30-19.00

Storgata 19 • Tlf. 23 48 79 00

PS Trafikkskole AS
Tlf. 41 23 25 74
E-post:
pstrafikkskole@gmail.com

PS Trafikkskole ble formelt startet i 1995, og er en av få skoler i 
landet som har spesialisert seg på kjøreopplæring for mennesker med 
fysiske handikap. I tillegg til å ha egne biler med spesialutstyr, brukes
også elevenes egne biler i opplæringen.
Vi følger opp eleven hele veien slik at 
utsyret blir tilpasset best mulig.
Nåværende eier og daglig leder er også 
engasjert av Sunnaas Sykehus for
gjennomføring av kjøretester.

Nåværende eier og daglig leder har 
tidligere vært engasjert av Sunnaas Syke-
hus for gjennomføring av kjøretester.

Grip Eiendom
Hegdehaugsv. 31, 0352 Oslo

Tlf. 23 36 50 36  Fax. 23 36 50 60

Støtter NHF´s arbeid i Oslo

Oslo kommune
Bydel Ullern

Rådet for funksjonshemmede i Bydel Ullern har 
følgende kontaktadresse:

Brukerrådet for funksjonshemmede i Bydel Ullern
Bydel Ullern, Pb. 43 Skøyen
0212 Oslo
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Valg 2019

Ikke stem Inn de som 
stenger andre ute

Oppfordringen fra NHFs gruppe for Valg 2019 er krystallklar: La oss 
sammen jobbe for å sette skole og BPA på dagsorden i valgkampen.

Tekst: Ida C. Freng Foto/illustrasjoner: Valggruppa

Valggruppen startet året med å reise rundt til 4 ulike 
byer; første stopp var Stavanger, deretter Tromsø, 
Trondheim og Oslo. Målet var å høre hva grasrota 
tenker og trenger for å være med å være synlig og få 
gjennomslag for våre to saker, skole og BPA.

Rundreisen og innspillene skal resultere i en mappe på 
Onedrive som heter VALG 2019. Her vil man finne:

•	 Budskapene våre i forhold til skole og BPA.
•	 Hva NHF mener om skole og BPA.
•	 Argumenter som du kan bruke i møte  

med politikerne.
•	 Facebook-materiell.
•	 Flyers.
•	 Videoer.
•	 Oppskrifter på hvordan arrangere ett  

møte/debatt med en politiker.
•	 Tips til aktiviteter som du kan gjennomføre.
•	 Brev til valgkomiteen om valglokalet  

i kommunen.
•	 Samt mye mer.

Linken til denne mappen blir sendt ut til hele 
organisasjonen, slik at ALLE kan gå inn og hente de 
virkemidlene en trenger foran kommunevalget. Mappen 

som heter Valg 2019 vil også bli oppdatert jevnlig 
med nytt materiell som blir jobbet med, og dette skjer 
automatisk uten at du trenger å få tilsendt en ny link.

Temaene skole og BPA er valgt fordi dette er blant de 
av våre saker som lokalpolitikerne har stor innflytelse 
på, og årets valg er som kjent kommunestyre- og 
fylkestingsvalg. NHF har lansert to krav om BPA: 

•	  Kommunen må skaffe seg innsikt i formålet med 
BPA, slik at ordningen blir forstått.

•	 Kommunen må sørge for at praksis blir i tråd med 
intensjonen.

•	 På skolefeltet har vi også to krav: 
•	 Kommunen skal gi alle barn samme mulighet til å 

gå på nærskolen.
•	 Kommunene må lage oversikt og plan for universell 

utforming av alle skoler. Planen må ha tidsfrister og 
økonomi til å gjennomføre tiltakene.

Det er på tide å stå samme, være der folk være, være 
synlige og SI IFRA!

- Dette blir så gøy! Og vi håper at vi får se ett felles trykk 
i hele organisasjonen foran kommunevalget 9.september, 
sier prosjektleder Nelly Torvik.
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Valg 2019

Informere: Guri Henriksen 
holder innlegg i Trøndelag.

Materiell: Denne og mye annet stilig 
materiell vil du finne i OneDrive.
mappen som det sendes ut link til.

Turne: Guri Henriksen (f.v), Alejandro 
DeCap, Nelly Torvik og Jørgen Foss fra 
Valg 2019-gruppa har reist land og strand 
rundt.
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Visste du at…
…du kan ha sidemedlemsskap i flere lokallag, i tillegg til hovedmedlemsskapet ditt?

Tekst: Ida C. Freng Foto: Arkiv

Norges Handikapforbund er bygget opp av lokallag 
og landsforeningslokallag på grasrotnivå. Når man 
melder seg inn i for eksempel Landsforeningen 
for Ryggmargsskadde (LARS) så får man 
hovedmedlemsskap i den foreningen. Som medlem i 
Lars er man også medlem i NHF, og medlemmer i NHF 
kan tegne sidemedlemsskap i andre foreninger i NHF.

Forvirrende?
La oss si du er hovedmedlem i LARS, men du bor 
i bydel Alna, der NHF også har et svært aktivt 
lokallag. Da kan du, for 40 kroner ekstra i året, tegne 
sidemedlemsskap i NHF Alna. 

Inger-Lise Kristiansen er styremedlem i nettopp NHF 
Alna, og hun kan fortelle at de gjerne tar imot både nye 
hoved- og sidemedlemmer.

- Jeg synes det er en flott måte å engasjere seg i 
NHF helt lokalt der en bor, og ikke «bare» i en 
diagnoseforening. Dersom flere blir kjent med sitt 
geografiske lokallag bygger vi en sterkere organisasjon. 
Vi står sammen, sier hun, og legger til at utvekslingen 
går begge veier:

- De med tilknytning til NHF Sagene har for eksempel 
blitt invitert med på kafetreff med Landsforeningen for 
Slagrammede i Oslo og Øst, for de har møtene sine på 
Sagene. På Sagenedagene i fjor hadde vi stand sammen, 
det var en flott måte å samarbeide og dele på arbeidet 
på.

Enkelte er såkalte «direktemedlemmer», og har ikke 
tilknytning til noe spesifikt lokallag i NHF.

- Dersom man lurer på hvilket lokallag man hører 
til geografisk, så kan man ta kontakt med meg, sier 
organisasjonskonsulent Ola Harald Svenning i NHF  
Oslo, og forklarer:

- Selv om enkelte bydeler ikke har egne lag, så er det 
i mange tilfeller slik at et lag dekker flere bydeler. For 
eksempel dekker NHF Sagene også Grünerløkka og 
Gamle Oslo. Er du i tvil om hvor du hører hjemme, 
så ikke nøl med å ta kontakt med meg, sier 
organisasjonskonsulenten, som kan nås på  
olaharald@nhf.no.

Lurer du på hvor du hører hjemme?  
Ta kontakt med organisasjons- 

konsulent Ola Harald Svenning!
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Advokatfirmaet
Salomon Johansen AS

Gratis konsultasjon og møte 
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og personskadesaker

- Personskade
- Familierett

- Fast eiendom
- Arbeidsrett

- Bistandsadvokat
- Forretningsjus

- Personskade
- Familierett
- Fast eiendom
- Arbeidsrett
- Bistandsadvokat
- Forretningsjus
- Trygderett/NAV

Vi bistår også i saker med fri 
rettshjelp eller rettshjelpsforsikring!

Har du psykiske eller fysiske utfordringer?

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en 
videregående opplæring?

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet 
i et trygt miljø.

Vi hjelper deg å lykkes!

www.krokeide.vgs.no      

 ✓ Elektrofag  ✓ Påbygg til generell studiekompetanse
   ✓ Service og samferdsel  ✓ IKT-servicefag

Se også: www.LDS.no

tlf. 98 20 75 44, eller på e-post: elin.darbo@lds.no

kontakt frivilligkoordinator Elin Darbo,
Er du interessert,

Det vil ta ca. tre timer per uke eller hver 14. dag

som blant annet kan:

• vise vei for besøkende

• gå med kaffetralle

• ledsage pasienter

• lytte og prate

frivillige
Lovisenberg Diakonale Sykehus søker etter flere

noen?glede
Lyst til åLyst til å 

glede noen?
Lovisenberg Diakonale Sykehus søker etter flere 

frivillige 
som blant annet kan: 
• vise vei for besøkende
• gå med kaffetralle
• ledsage pasienter
• lytte og prate

Det vil ta ca. tre timer per uke eller hver 14. dag 

Er du interessert, kontakt
frivilligkoordinator John Olav Signebøen, 
tlf. 45 20 50 22. 

Se også: www.LDS.no = Lovisenberg Diakonale Sykehus 

MITSUBISHI OUTLANDER  
LADBAR HYBRID MED S-AWC 4WD
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NHF Oslos Årsmøte 2019

Lørdag 27. april var det duket for årsmøte i NHF Oslo- det 69. i rekken!

Vellykket årsmøte nok en gang

Tekst og foto: Ida C. Freng

I fjor hilste byråd for næring og eierskap Kjetil Lund 
årsmøtet. I år var det også byråd for næring og eierskap, 
med etternavn Lund som sto for hilsningen. Fornavnet er 
imidlertid nå Marthe! Nærmere bestemt tidligere stabssjef 
ved byrådsleder Johansens kontor, som altså heter Marthe 
Scharning Lund, og har tatt over etter Kjetil Lund.

- Jeg har bare vært i jobben i åtte uker, men jeg setter 
stor pris på å få komme hit, erklærte Lund.

I sin hilsningstale la hun blant annet vekt på den 
enorme makten Oslos politikere tross alt sitter på når 
det kommer til universell utforming, særlig gjennom 
store og tunge etater som for eksempel Omsorgsbygg og 
Undervisningsbygg.

- Det er vi som kan si noe om hvordan de skal bygge. 
Med universell utforming, miljøvennlig og at det skal 
utføres av folk som får skikkelig lønn for jobben, sa hun.

Byråden tok seg også tid til å reflektere litt over 
nødvendigheten av samarbeid og gjensidig lytting.

- Det handler om å forstå andres situasjon. Det er ikke 
lett, men ekstremt viktig. Forstår man ikke, så ser man 
ikke utfordringen. Og har man ikke den kunnskapen, så 
ser man ikke at løsningene finnes, sa Lund, og la til:

- Jeg er helt sikker på at vi skal ha diskusjoner og 
brytninger også i fremtiden, men først og fremst er NHF 
Oslo en viktig samarbeidspartner for oss.

Etter hilsningstalen ble byråden igjen for å svare på 
spørsmål fra salen.

Karl Haakon Sævold hilste årsmøtet fra sentralstyret, og 
ordstyrer Ann-Marit Sæbønes benyttet sjansen til å hilse 
på vegne av Rådet for funksjonshemmede i Oslo. Hun 
nevnte særlig engasjementet som ble vist på 8. mars, og 
roste initiativet med å delta på kvinne dagen.

Flere saker
Flere saker ble tatt opp på årsmøtet, og mest diskusjon ble 
det rundt et forslag om å opprette et solidaritetsfond, der 
lag med laber økonomi kan søke støtte til arrangementer 

og annet. Etter en runde i redaksjonskomiteen kom man 
til enighet om at NHF Oslo etablererer en solidaritetspott. 
Regionen bidrar inn med midler til denne potten årlig. De 
lokallag som har solid økonomi oppfordres til å bidra med 
midler til potten. Regionstyret kommer tilbake til saken 
på ledersamlingen høsten 2019.

Nytt styre
Årsmøtet bød på utskiftning i regionstyret, i et valg som 
forløp uten dramatikk. Magnhild Sørbotten ble gjenvalgt 
som leder. Sadia Jabeen Iqbal erstatter Oddvar Skogsletten 
som fast medlem i styret. Snefrid Bergum takket av etter 
årelang innsats, og ble erstattet av Ragnhild Simonsen 
som vara.

Nytt styre i NHF Oslo er: 
Leder: Magnhild Sørbotten (valgt for 2 år)

Nestleder: Karl Haakon Sævold (ikke på valg)

Styremedlemmer:

- Geir Werner (ikke på valg)

- Marius Korsell (ikke på valg)

- Ingrid Njerve (ikke på valg)

- Grete Flattun (valgt for 2 år)

- Sadia Jabeen Iqbal (valgt for 2 år)

Varamedlemmer 

- Hans Jørn Næss (valgt for 1 år)

- Jan-Egil Wiigen Aasterud (valgt for 1 år)

- Ragnhild Simonsen (valgt for 1 år)
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NHF Oslos Årsmøte 2019

Stilte spørsmål: Laila Libjå Dahl, her 
sammen med LKB-kollega Lilli Ann 
Stensdal var en av flere som stilte 
byråden spørsmål.

Gjenvalgt: Regionleder Magmhild 
Sørbotten ble valgt for to nye år.
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- Pride 2019

Klar igjen: Ingrid Thunem, 
organisasjonssekretær og 
prosjektleder seksualitet.

NHFU Oslo håper på rekordmobilisering i årets Pride-parade lørdag 22. juni.

Planene klare for Pride 2019!

Fjorårets kjempesuksess med en 18 meter lang trailer av 
og med funkiser ga mersmak, og i år blir det comeback i 
Pride-paraden. Nå er imidlertid målet å få med så mange 
at ikke alle får plass på traileren!

- I utgangspunktet reserverer vi traileren for de med 
manuell rullestol og andre som har utfordringer med å 
gå. Vi oppfordrer de som har elektrisk stol om å samle seg 
bak traileren, sier Ingrid Thunem, organisasjonssekretær 
og prosjektleder seksualitet, som sammen med Eva 
Henriksen og Rina Wesenberg i prosjektet «Rullende 
Regnbuer» i NHFUs seksualitet-, identitets- og 
mangfoldsutvalg (SIMU) har ansvaret for organisasjonens 
deltakelse i Pride 2019.

Thunem understreker at ALLE er invitert og ønsket 
som deltakere i årets parade- uansett legning eller 
kjønnsidentitet.

- Jeg håper at mange fra «moderorganisasjonen» stiller 
i år. Det er så viktig å vise ungdommen vår at de er ønsket 
og velkomne i organisasjonen, og at vi sammen står opp 
mot all diskriminering- uansett!

Man trenger altså ikke å være homofil for å stille i 
paraden, eller ha andre personlige grunner for å delta. 
Man kan ganske enkelt gå i solidaritet.

- Det er viktig at vi deltar, og at skeivebevegelsen 
får øynene opp for at vi er her. Ved å være med er vi 

en håndfast påminnelse om hvorfor det er viktig med 
tilgjengelige lokaler og møteplasser, sier hun.

Pride 2019 er mer enn bare paraden, og Thunem og 
SIMU har flere planer og arrangementer på blokka.

- Vi planlegger en debatt med fokus på 
dobbeltminoriteter, hatytringer og mikroaggresjoner 
i Pride House på Youngstorvet. Vi har imidlertid 
ikke fått vite dato og klokkeslett ennå, så følg med på 
facebooksidene våre, oppfordrer hun.

I løpet av uka før paraden 22. juni blir det parade-
workshop i NHFs lokaler på Galleriet i Oslo.

- Her kan man få lage plakater, dekorasjoner til 
rullestol- og kanskje til seg selv? Det er bare å møte opp, vi 
har maling og glitter!

I tillegg blir det et rusfritt Pridearrangement i kantina til 
NHF en av kveldene i Pride-uka. Åpent for alle, og ment 
som et alternativ til Pride Park i Spikersuppa.

- Spikersuppa kan være en utfordring 
tilgjengelighetsmessig, og vi har fått tilbakemeldinger på 
at mange synes det er tungvint å bevege seg der, på grunn 
av utformingen og de til tider store menneskemengdene, 
sier Thunem, men legger til:

- Men for all del- man må gjerne henge i Pride Park 
også! Det er ikke umulig å ta seg frem der, men man må 
regne med noen utfordringer.

Tekst: Ida C. Freng Foto: Arkiv



31

- aktuelt

Etterlyser utvalg

Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen i Oslo og Akershus tar til orde for å 
nedsette et utvalg som kan evaluere Pasientrettighetsloven, melder Dagens Medisin. 
I løpet av de nær 20 årene loven har eksistert (den ble vedtatt i 1999 og innført i 
2001) er det i Lovdata blitt registrert totalt 61 endringer siden loven kom! Målet med 
loven er å sikre «lik tilgang på tjenester av god kvalitet» i helsetjenesten. – Målet med 
pasientrettigheter må være at de blir brukt – og at de er fornuftige. Nå etablerer vi 
stadig nye rettigheter som i for liten grad blir brukt. Da tenker jeg at vi må ta et skritt 
tilbake og se på helheten, sier Kristensen til Dagens Medisin. Hun mener man må se 
nærmere på om rettighetene fungerer i praksis, og at det bør settes ned et utvalg som 
kan vurdere hva man kan gjøre for å samordne og sikre etterlevelse av rettighetene.

Pleiepengeseier!
Regjeringens omstridte endringer i 
pleiepengeordningen blir reversert, 
inkludert graderingsreglene, som har fått 
dramatiske konsekvenser for foreldre 
med alvorlig langtidssyke barn, melder 
Handikapnytt.

– Disse foreldrene er helter som 
ivaretar ungene sine og som bruker 
ekstremt mye krefter på å ha nattevåk 
eller være i beredskap. De skal slippe 
å kjenne på en økonomisk bekymring, 
som at de blir trukket i lønna fordi de 
burde vært i jobb de timene ungene 
er i barnehage, mens de egentlig er i 
beredskap. Det skal være 100 prosent 
lønn, uten tidsbegrensning, sier 
fungerende KrF-leder Olaug Bollestad 
til Dagbladet. Endringene skal tre i kraft 
allerede 1. juli i år.

Mange deltakere på kortkurs 
Tirsdag 09. April arrangerte vi kurs 
om parkeringstillatelse, TT-kort og 
ledsagerbevis. Kurset hadde 28 påmeldte. 
Temaene på kortkurset valgte vi, fordi 
det har kommet mange henvendelser 
til NHF Oslo om disse dette. Vi hadde 
en nyttig spørsmålsrunde der ulike 
erfaringer kom frem, særlig når det 
gjelder parkeringstillatelser, hvor Oslo 
kommune har en svært streng praksis 
sammenlignet med andre kommuner. 
Innspillene fra medlemmene vil vi 
ta med videre i det interessepolitiske 
arbeidet.

Kortkurset er en del av NHF Oslo 
sine minikurs som vi begynte med for ca. 
tre år siden. Det var rettighetskonsulent 
Elisabeth Wilhelmsen som holdt kurset. 
Minikurs om ulike temaer har vist seg 
å være et populært medlemstilbud. Det 
er planlagt tre kurs til i løpet av 2019. 
Temaer for de neste kursene er BPA, 
diverse økonomiske ytelser og arbeid. 
Det vil bli sendt ut invitasjoner til 
disse kursene, så følg med så får dere 
muligheten til å delta.

Hvis det er et tema dere savner og 
ønsker kurs i, kan dere sende forslag 
til rettighetskonsulent, Elisabeth 
Wilhelmsen, på elisabethw@nhf.no, så 
kanskje ditt ønske kommer som kurs 
senere!



Vi samarbeider med Norges Handikapforbund 
om fremtidsrettede boliger universelt utformet 
på Kringsjå i Oslo.

www.arcasa.no
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- aktuelt

Bedre tilgjengelighet i EU
I mars ble den europeiske loven om tilgjengelighet vedtatt 
i Europa-parlamentet, med 613 stemmer for, 23 imot og 
36 hverken for eller imot. Loven har som formål å gjøre 
dagliglivet lettere for funksjonshemmede og eldre, samtidig 
som den åpner for mer innovasjon på området, melder 
Europa-parlamentet på sine nettsider. De nye direktivene 
fastsetter at en rekke produkter og tjenesteytelser skal 
gjøres mer tilgengelige, som for eksempel billett- og 
innsjekkingsterminaler, smarttelefoner og datautstyr, 
banktjenester, e-handel, e-bøker og banktjenester, for å nevne 

noe. Morten Løkkegaard, som styrer denne lovgivningen 
uttaler følgende: 

- Disse lenge ventede regler vil gjøre en stor forskjell, ikke 
kun for millioner av borgere med funksjonsnedsettelser men 
også for de eldre.

Forslaget til direktiv skal nå formelt godkjennes av 
Rådet og offentliggjøres i Den Europeiske Unions Tidende. 
Medlemsstatene vil deretter ha tre år til å innføre de nye 
bestemmelsene i sin nasjonale lovgivning og seks år til å 
implementere dem. (Foto: Colourbox)
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AS Naturbetong erverver, utvikler og selger boliger, hovedsakelig i Oslo- og det sentrale østlandsområ-
det. I tillegg har selskapet ca. 50 utleieleiligheter som løpende leies ut, samt 11 næringslokaler i Oslos 
beste handlegater som er utleid til butikkdrift. Selskapet har en relativt liten organisasjon med spisskom-
petanse innen utvikling, markedsføring, økonomi, drift og forvaltning av fast eiendom.

Selskapet har siden 1993 ferdigstilt og levert 80 prosjekter med totalt ca. 5000 boliger, og i løpet av 2015 
legger vi ut for salg spennende boligprosjekter på bl.a. Grüner Village på Grünerløkka og Vøyen Hageby 
på Vøyenenga i Bærum, samt prosjektering av Geilos ”beste” utsiktstomt. 

www.naturbetong.no

- aktuelt

Tar saken i egne hender
Natcha Lie Andersen kviet seg for å benytte 
kollektivtrafikken i Oslo, fordi hun var usikker på hvilke 
stasjoner som var tilgjengelige.
Nå har hun tatt saken i egne hender, og opprettet Facebook-
gruppen «Trikk & T-bane for oss med rullestol i Oslo/
Bærum».

- Jeg prøvde å lete på nett etter hvor man ”trygt” kunne 
komme seg av og på med rullestol i Oslo, men det nærmeste 
jeg kom var egentlig de som hadde stilt direkte spørsmål i en 
annen Facebook-gruppe jeg er medlem i. Jeg er en relativt 
ny rullestolbruker, og er vant til å kunne ferdes der jeg vil. 
Så overgangen var mye større «rullestolvennlig» lenger med 
tanke på rullestolvennlighet, forteller Lie Andersen.

For å slippe å søke og lete i grupper som handler om mye 
mer enn bare tilgjengelighet i kollektivtrafikken bestemte 
hun seg for å opprette en gruppe utelukkende for temaet, 
og den nye gruppen så dagens lys. Etter kun få dager hadde 
flere titalls meldt seg inn. Hun håper å nå ut til enda flere.

- Det beste ville vært om Ruter laget en egen app, eller en 
ny innstilling på nåværende app, sier Lie Andersen.

I gruppen opererer hun med definisjonen 
«rullestolvennlig», og merker stasjoner med maksimum 2-3cm 
høydeforskjell samt liten glippe som dette. Andre stasjoner 
med høydeforskjell/glippe kan man nevne om av eller 
påstigning allikevel er mulig. På noen stopp/stasjoner kan det 
f.eks være mer rullestolvennlig i de fremste vognene, mens de 

bakerste har større glippe eller omvendt.
- Det er flott om folk kommenterer med egne erfaringer 

under de forskjellige innleggene. For eksempel hvis et stopp 
går greit med elektrisk stol, men ikke manuell og så videre. 
Man kan gjerne kommentere med hvilken stol man bruker 
også!

Vil du vite mer om gruppa, og kanskje bli medlem selv? 
Den finner du ved å søke på gruppenavnet i Facebooks 
søkefelt.
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Lei av papirhauger?
Flyter postkasse og benkplass over 
av papirmagasiner? Vil du heller ha 
Quarten kun digitalt? 

Anbefaling fra Funkisbiblioteket!
I hvert nummer av Quarten fremover vil vi la brukere av 
Funkisbiblioteket komme med anbefalinger av bøker og filmer de 
har funnet i hyllene. Denne gangen griper Quarten-redaktør  
Ida C. Freng sjansen:

Hvilken bok/film anbefaler du? 
«The Station Agent» fra 2003. En prisbelønt film av Tom McCarthy, 
med blant andre Peter Dinklage (fra Game of Thrones) og Patricia 
Clarkson i hovedrollene.

Hvorfor anbefaler du denne filmen? 
Jeg ble selv anbefalt den av en tidligere studiekollega da den først kom ut. Da jeg fant den i en 
«supertilbud»-kasse nå mange år senere, var jeg bare nødt til å donere den til Funkisbiblioteket. 
Det er en lun, rolig og vakker film som utforsker relasjoner mellom mennesker. At rollefiguren 
Finbar McBride er kortvokst er bare en side ved hans karakter- ikke det som definerer ham. Kort 
fortalt handler det om tre vidt forskjellige personer som finner hverandre i ensomheten, sentrert 
rundt rollefiguren McBrides fascinasjon for tog. Den er klassifisert som komedie, men som «The 
Chicago Sun-Times» skrev om den i sin tid: «Det er en komedie, men den er samtidig trist. I det 
store og hele er det en film som handler om å finne ut hva man elsker å gjøre, og å finne ut hvordan 
man skal gjøre det. Det er en stor lettelse at «The Station Agent» ikke er en av de filmene der 
hovedproblemet er at hovedpersonene ikke har ligget med hverandre, og at løsningen er at de gjør 
det» (red. oversettelse). Filmen vant tre priser på Sundance Film Festival i tillegg til en rekke andre 
utmerkelser.

Nå kan du gjøre som mer enn 200 andre, 
og velge å heller få vårt medlemsblad 
Quarten tilsendt kun elektronisk, dersom 
du ønsker det!

Send ganske enkelt en epost med navn, 
medlemsnummer, eposten du vil ha 
bladet sendt til og teksten: ”Jeg vil ha 

Quarten elektronisk i stedet for på papir” 
til vår organisasjonskonsulent Ola Harald 
Svenning på olaharald@nhf.no, så 
sender vi deg en pdf-utgave til eposten 
din i stedet for! Pdf-utgaven er helt lik 
papirutgaven.
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Landsmøtet 2019:
- vår tId er nå!

Annethvert år er det landsmøte i NHF. Landsmøtet 2019 nærmer seg med stormskritt.
Det finner sted på Scandic Asker, og i år blir det blant annet valgt ny forbundsleder, ettersom 
nåværende forbundsleder Arne Lein går av.

Landsmøtet er organisasjonens øverste organ, og på 
landsmøtet 2019 skal delegatene jobbe sammen for å 
ruste organisasjonen for fremtiden. På landsmøtet i 
2017 ble den nye strategien vedtatt, og organisasjonen 
samlet seg bak slagordet #sammenomennytid. I 2019 
tar man skrittet videre, og slår fast at: Vår tid er nå!

- Sakspapirene for landsmøtet blir lagt ut på våre 
nettsider. Der kan man lese om hvilke saker som skal 
opp for eksempel. I tillegg vil det bli mulig å følge 
landsmøtet på Facebook, gjennom videoer, artikler og 
innlegg, forteller prosjektleder for landsmøtet 2019, 
Jørgen Foss.

Deler av landsmøtet vil bli streamet, men ikke i sin 
helhet. 

Landsmøtet i NHF sammenfaller i år med helgen for 
Independent Living-festivalen (i regi av Uloba) og 
Stolthetsparaden.

- Vi tar med oss hele landsmøtet for å delta i 
Stolthetsparaden. Vi skal ha egne paroler, så følg 
med på Facebook for informasjon om de forestående 
paroleverkstedene. Vi håper at svært mange fra 
organisasjonen vil velge å gå sammen med oss i denne 

viktige markeringen, sier Foss.

Som (relativt) nyansatt generalsekretær teller Sunniva 
Ørstavik ned dagene til sitt aller første landsmøte i 
NHF som «en del av gjengen». Hun har tidligere vært 
innom som gjest og debatt-styrer.

- Aller mest gleder jeg meg til å treffe alle folka. Det 
er det ikke tvil om! Jeg gleder meg så til å treffe alle 
de spennende, engasjerte og morsomme tillitsvalgte i 
NHF, unge som gamle!

Hun har også høye forventninger til sleve møtet, og 
kjenner litt på spenningen.

- Klarer vi å få alle til å føle seg hjemme, og sørge for at 
de reiser hjem med følelsen av at de er med på vår tids 
viktigste kamp, med de beste folka? Det er i alle fall 
målet, sier hun, og innrømmer at hun også er spent på 
utfallet av valget.

- Så klart er jeg det. Det er viktig hvem landsmøtet 
velger til å styre organisasjonen de neste årene.

Lørdag 15. juni får hun, og resten av NHF, svaret.
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Oversikt regionstyret, bydelslag, landsforeninger og rådene
Regionstyret:
Leder: Magnhild Sørbotten 
tlf: 91 61 28 75,  
magnhild7@gmail.com

Nestleder: 
Karl Haakon Sævold 
tlf: 90 18 82 58,  
khs@live.no

Styremedlemmer: 
Geir Werner, tlf: 92 82 06 75 
oslo@alfnorge.no

Sadia Jabeen Iqbal  
tlf: 48 24 15 94,  
sadia.j.iqbal@gmail.com

Grete Flattun, tlf: 41 68 44 16,  
grete.flattun@gmail.com

Marius Korsell, 
tlf: 99 37 66 36, marius.
korsell@gmail.com

Ingrid Njerve, tlf: 95 83 38 25 
ingrid.njerve@gmail.com

Varamedlemmer: 
Hans Jørn Næss,  
tlf: 91 10 01 00,  
hjn@kapital.no

Ragnhild Simonsen  
tlf: 97 15 23 95, 
ragnsi@hotmail.com

Jan-Egil Wigen Aasterud 
tlf: 99 32 71 88,  
Janegil.aasterud@gmail.com

Regionkontorleder: 
Jørgen Foss, tlf. 22 02 14 20, 
jorgen.foss@nhf.no

Lokallag
NHF Alna, Leder Søren 
Kjendlie, tlf: 22 32 68 80/ 
950 63 344,  
soren.kjendlie@uloba.no

NHF Bjerke, Leder Else Thune 
tlf: 93 23 91 31,  
elsejthune@hotmail.no

NHF Sagene, Leder Roger 
Holland, dekker også Grüner-
løkka, Gamle Oslo og St. 
Hanshaugen, tlf: 932 53 731, 
roger.holland@live.no

NHF Ullern, Leder Steinar 
Hammerstad, tlf: 41 00 89 53, 
annkarin.fronth@getmail.no

NHF Vestre Aker,  
Leder Elsa Oterhals,  
tlf: 22 49 25 51/ 988 21 716,  
epoterhals@gmail.com

Bor du i en bydel du ikke 
finner i denne oversikten?  
Ta kontakt med region-
kontoret på telefon 24 10 24 
00, så skal vi hjelpe deg!

Norges Handikapforbund 
Ungdom Oslo, Ida Hauge 
Dignes tlf: 94 26 89 82, 
ida@dignes.net

Handikaplaget Aktiv, Leder 
Ole Kristian Iversen, tlf: 91 36 
07 70, hl.aktiv@getmail.no

Lokale landsforeningslag
ALF Oslo 
(Arbeidsmiljøskadde)  
Leder Geir Werner, tlf: 92 82 
06 75, oslo@alfnorge.no

ALF Offshore, Leder Torbjørn 
Mathiassen, tlf: 91 35 60 26, 
torbm@online.no

HBF (Handikappede barns 
foreldreforening), Leder 
Rikke Danielsen, tlf: 90 58 51 
37, rikkedani@gmail.com

LARS Øst/Oslo (ryggmargs-
skadde) Leder Marianne 
Graham Hjelmen, tlf: 92 65 26 
73, marianne@hjelmen.com

LFA Oslo/Akershus 
(amputerte), Leder Arve 
Birkely, tlf: 92 26 33 44,  
arge@altiboxmail.no

LFN Oslo (nakkeskadde) 
Leder Turid Monsen, tlf: 90 50 
55 85, turid.monsen@getmail.
no

LFPS Oslo (polio) Leder Phuoc 
Tan Le, tlf: 41 14 33 21, 
phuocoslo@hotmail.com

LFS Oslo/Akershus (slag-
rammede) Leder Odvar 
Jacobsen, tlf: 90 74 85 21, 
odvar.jacobsen@outlook.com

LKB Oslo (kvinner med 
bekkenløsningsplager)  
Leder Vibeke Helander 
Bolstad, tlf: 48 24 23 60, 
vibeke@helanderbolstad.no

Landsforeninger uten 
lokallag i Oslo
NASPA ved leder Jarle Sterner 
tlf: 92 02 82 77, jsterner@
online.no

AMC ved leder Monica 
Haugen Klausen, tlf: 41 21 83 
57, leder@amc-foreningen.no

Rådene
Det sentrale rådet (hele 
byen): Bente Ingrid Arnesen, 
sekretær, tlf: 23 46 14 69, 
benteingrid.arnesen@byr.
oslo.kommune.no

Alna: Biljana Lauvstad, RFF 
sekretær, tlf:: 23 47 90 28, 
biljana.lauvstad@bal.oslo.
kommune.no

Bjerke: Maja Katzenmaier, 
sekretær, tlf: 23 43 99 83, 
maja.katzenmaier@bbj.oslo.
kommune.no

Frogner: Marthe Preteni-
Isefjær, sekretær, marthe.
isefjar@bfr.oslo.kommune.no

Gamle Oslo: Gyri Warme 
Tandberg, sekretær, tlf: 917 
37 410, gyri.tandberg@bgo.
oslo.kommune.no

Grorud: Anne-Grete S. 
Wagner, sekretær, anne-grete.
wagner@bgr.oslo.kommune.
no

Grünerløkka: Marita Watne, 
sekretær, tlf: 23 42 26 18, 
marita.watne@bga.oslo.
kommune.no

Nordre Aker: Madeleine 
Nordlund, møtesekretær, 
tlf: 23 47 30 10, madeleine.
nordlund@bna.oslo.
kommune.no

Nordstrand: Rupinder Bains, 
møtesekretær, tlf: 982 39 
483, postmottak@bns.oslo.
kommune.no

Sagene: postmottak@bsa.
oslo.kommune.no

St. Hanshaugen: Birgit 
Nordby, møtesekretær, tlf: 
960 98 979, birgit.nordby@
bsh.oslo.kommune.no

Stovner: Ewy Halseth, leder, 
tlf: 901 87 847, ewy@halseth.
no

Søndre Nordstrand: Liv 
Marit Strand, møtesekretær, 
liv.marit.strand@bsn.oslo.
kommune.no

Ullern: Petter Lang, 
rådssekretær, tlf: 952 26 
347, petter.lang@bun.oslo.
kommune.no

Vestre Aker: Anne Lexow, 
sekretær, tlf: 994 83 257, 
anne.lexow@bva.oslo.
kommune.no

Østensjø: Else Berit Momrak, 
sekretær, tlf: 23 43 85 88, 
elseberit.momrak@bos.oslo.
kommune.no

Returadresse:
Norges 
Handikapforbund
Oslo
Folke Bernadottesvei 2
0862 Oslo


