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Vi startet det nye året med 2 kurs – ett kurs om FN konvensjonen
for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ett kurs som handlet
om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
Vi har åpnet kursene våre for NHF Oslofjord
Vest og NHF Oslo’s medlemmer. De to første kursene har vært fulle og mange nye
ansikt har vi fått sett. Det er flott og treffe
tillitsvalgte fra andre regioner. Dere har
anledning til å lese litt fra disse kursene i
bladet.
Allerede i september 2014 stod Norges
Handikapforbund på barrikadene og kjempe
mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljø
loven. Vi hadde innlegg om dette i regionnytt
04-2014. 28. januar var det duket for politisk streik og vi var flere fra Norges
Handikapforbund som deltok, både tillitsvalgte i NHF og ansatte. Les mer om dette
på side 6 og 7.
Handlevogn for rullestolbrukere – viste du
at de fantes? Etter å ha blitt kontaktet av et
medlem og etter ivrig leit på internett, fant
jeg ut at i Steinkjer var det en butikk som
hadde kjøpt dette inn. Se bilde og les mer
om dette på side 9.
Anne Karin Johansen gleder oss med helt
på grensen og det er redaksjonen glad for.
Artikkel fra NHF’s internasjonal avdeling,
handler om palestinske Mohamad Awad
Al-Arabi, som nylig vant en høyt hengende
pris for sitt fremragende arbeid for inkludering av barn og unge funksjonshemmede

og for å ha funnet opp solcelledrevne rullestoler.
Handikappede barns foreldreforening (HBF)
i Østfold har sendt inn fra sine turer i sommer og fra juleverksted. Vi ønsker at flere
av våre lokallag gjør det samme fra sine
turer eller fra medlemsmøter.
I disse dager avholder også mange års
møter, noen går ut av styret, noen ønsker å
fortsette i styret og noen nye dukker opp. Vi
arrangerer et organisasjonskurs – styre og
stell i april på Park Inn Alna i Oslo. Dette er
en bra kurs for nye styremedlemmer og
også for «gamle» styremedlemmer.
Som vanlig har vi i det første nummeret
kurskatalog. Her ser dere oversikten over
de kursene vi arrangerer i 2015. Det er bare
å ta kontakt med lokallaget ditt hvis du
ønsker å delta på noen av våre kurs.
Forsidebilde og bilde i denne teksten har
jeg fått fra Arnfinn Solberg i NHF Nes/
Ullensaker. Han er dyktig på å ta bilder, og
jeg måtte bare spørre om lov til å bruke
noen av hans bilder til vårt blad.
Ønsker dere alle en god lesning, godt årsmøte i lokallagene og en fin vår og påske.
Ann-Karin Pettersen

«Til våre annonsører/sponsorer!
Har behov igjennom denne lederen å takk våre sponsorer og annonsører
for at dere støtter NHF Østs aktivitet gjennom å tegne annonser i bladet.
Dette gir oss en voldsom inspirasjon til å arbeide videre for medlemmer
og personer med funksjonsnedsettelser.»
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Helt på Grensa - Av: Anne Karin Johansen
En helt vanlig arbeidskollega med litt bistandsbehov når heisen står

På grensen

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst

HVA skal du bli når du blir stor?
Jeg husker jeg ble spurt om det når jeg var ca 7 år. Jeg bodde på Berg gård.
Svaret jeg gav fulgte meg i mange år. I mine øyne var det helt naturlig å si at jeg
skulle gifte meg med Erik og få barn. Det var jo praktisk da, Erik var fra Moss
og det var jeg også. Husker han som en mørk stille og kjekk gutt.

Dersom du leser dette Erik, så ber jeg om unnskyldning for
vi ble begge ble erta litt for det svaret der. Erik forsvant ut
av livet mitt, men gift ble jeg ganske tidlig. Det var trygt og
godt. Helt normalt på den tiden. Jeg har ikke blitt gammel
og sentimental, men på jobben i går kom ei dame, med
smil om munnen som på vegne av sin datter hadde ordna
opp. Hun hadde bestilt deler til noen hjelpemidler, funnet
fram på nettet og klart seg selv. Jeg fikk en litt flau smak i
munnen, jenta hadde vært ute for en ulykke, men så vidt jeg
vet, kun lam i ben og armer. Jeg har aldri snakket med dattera, men jeg vet at hun er på alder med min sønn. Jeg
hadde jo selv ringt mor, og fortalt at hjelpemidlene hadde
kommet. Hva hadde jeg sagt, om optikeren hadde bedt meg
om å hente brillene til min sønn? Jeg hadde ringt guttungen og bedt han hente brillene sine selv.
Hvorfor er vi så flinke til å hjelpe våre funksjonshemmede
barn? Når er de gamle nok til å greie seg selv? Bryter jeg
taushetsplikten ved å forholde meg til mor? Jeg har aldri
spurt jenta. Mor har jo vært til stede siden dag en, og hun
er jo kjempekoselig og effektiv. Faren min var ikke så effektiv, ikke mora mi heller. Så jeg måtte sloss mine egne kamper, de som ikke gubben tok seg av da. Jeg er jo tross alt
jente, så bilkjøring og forsikringer er jeg dårlig på.
Jeg elsker å synge, jeg synger ikke bra, men jeg synger. En
sang hater jeg som pesten (jeg tror jeg kan den helt utenat),
er våre små søsken - Husker dere den. «Jeg har en liten
søster jeg har en liten bror, som er litt annerledes enn
andre barn på jord. De kom til denne verden det vanskelige
sted, med mindre håndbagasje en vi er utstyrt med.» Det er
bare å beklage Wenche Foss, den sangen er ekkel. Det verste er at den sitter fast i hue mitt. Jeg prøver å synge –
«min tanke er fri» og «kringsatt av fiender», og god natt
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sangen til mine barn var «herr President». De sangene der
er jo politisk korrekte. Jeg kan dem også, men «våre små
søsken» smyger seg inn en gang i blant og jeg nynner med
for melodien er jo fin nok.
Verden har forandret seg, men kampen om likeverd og
likestilling starter i hjemmet. Vi må få banka inn i foreldre
og «barn» at alle har ett ansvar for eget liv. Det ansvaret
må vi ta i den grad det er mulig. Jeg må slutte å ta lettvinte
løsninger. Noen av oss kan ikke ta ansvar for oss selv, men
jeg tror at det er ytterst få og her må vi være beviste. De
aller fleste kan mer en du tror, og vi må fortsette å jobbe
målbevisste, alle sammen.
Vi må ikke fortsette å frata folket retten til ett selvstendig
liv. Slutt og vær snill, i alle fall dumsnille. Jeg har mange
spøkelser og fobier. Jeg deler ikke ut klemmer i tide og
utide. Jeg tar sjelden i mot komplimenter, og jeg er livredd
for å være til plunder og heft. Dette må jeg jobbe med, så vi
har ett forbedringspotensialet de fleste av oss. Vi må ikke
påføre nye generasjoner unødvendige heftelser. Lær dem å
stå på egne bein og kjempe sine kamper. Så får vi som foreldre være der, tørke tårer og oppmuntre, for det er vår
jobb.
Vi våge å være stolte over barna våre uansett. Jeg kan med
hånda på hjerte si at mine barn er verdens beste.
Helt på grensa - Anne Karin Johansen
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Handlevogn for
rullestolbrukere
Det er på tide å spørre etter gode handlevogner
på butikken din. For de finnes og de er ikke
dyrere enn andre vogner.
■ Tekst: Bjørn Jacobsen/Ann-Karin Pettersen
■ Foto: Expedit

Jeg har blitt kontaktet av et medlem som etterlyser handlevogner for rullestolbrukere. Jeg så et innslag fra NHF
Nord Norge om dette på Facebook. Sendte derfor mail til
alle regionskontorer og spurte følgende: «Er det noen som
vet om det er flere butikker som har dette, og hvor vi kan
sende henvendelse for at dette kommer i flere butikker?»
Kristian Lian, NHF Trøndelags svar på Reodor Felgen
(i følge Bjørn Jacobsen i Nord Vest) svarer:
«Hei. Det er mange av matvarebutikkene på de store sentrene som har slike. Disse kjøpes der butikkene kjøper sine
andre vogner. Så vidt jeg husker er heller ikke prisforskjellen særlig stor. Det er flere firma som leverer vogner og de
ulike matvarekjedene har avtaler med sin leverandør.
Butikksjefen bør derfor enkelt finne frem.»

Vi oppfordrer lokallagene/landsforeningene til å ta opp
dette lokalt, gjerne som en liten aksjon og meld gjerne inn
til RegionNytt hvordan det har gått.
Som alltid ellers når dere i lokallagene får til noe, er det og
til nytte for mange andre i samfunnet. Mange vil glede seg
over bedre handlevogner. Til enkeltmedlemmer som kvier
seg for å spørre er det gode tips å gjerne være flere
sammen. Da er det lettere å spørre.

Husk dere handler og på butikken!

Marius Rønning i Expedit skriver til Nord Vest
v/Bjørn Jacobsen:
«Hei igjen, Bjørn. Jeg har funnet litt forskjellige bilder fra
vår database, og håper du kan bruke noe av dette. Jeg legger også med bilder av vår løsning for de som ikke sitter i
rullestol, men likevel er litt dårlige til bens. Dette er også
et produkt som burde finnes tilgjengelig der ute. Jeg synes
det er kjempeflott at dere ønsker å legge litt press på aktørene der ute. Vi har forsøkt å tilby disse produktene lenge
uten særlig god respons».
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Massiv motstand mot
ministeren
Det gikk nok ikke helt som planlagt for arbeids- og sosialminister Robert Eriksson,
da han forsøkte å skyve funksjonshemmede foran seg for å få støtte for de
foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven.
■ Tekst: Ida C. Freng – NHF Oslo
■ Foto: Ann-Karin Pettersen

Allerede i september sto Norges Handikapforbund på
barrikadene og kjempet mot de foreslåtte endringene i
arbeidsmiljøloven (AML), da regionleder i Oslo Magnhild
Sørbotten holdt appell på Youngstorvet. Siden da har forbundet vist sin motstand ved flere anledninger.
21. januar var representanter fra NHF på høring i Stortinget,
der forbundet tok sterkt til orde mot endringene. «I likhet
med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har
NHF gått sterkt imot lovendringsforslaget i Prop. 39 L om
utvidet adgang til midlertidig ansettelse. Årsaken er at det
ikke kan legges fram noen som helst dokumentasjon på at
dette er et riktig grep for å øke arbeidsmuligheter for personer med nedsatt funksjonsevne.» skriver NHF i sin
høringsuttalelse.
– I likhet med Ap og KrF tror jeg retorikken fra regjeringen
om at dette er effektivt virkemiddel for å få personer utenfor arbeidsmarkedet inn i det, er et vikarierende argument
for å gi arbeidsgivere større frihet. På lang sikt er forslaget
også svært alvorlig for trygderettigheter. Jeg kan ikke se at
det perspektivet er godt utredet, sier forbundsleder Arne
Lein.

Politisk streik
Onsdag 28. januar oppfordret LO, Unio og YS sine til
sammen halvannen million medlemmer om å streike mot
AML-endringsforslagene. Fra Norges Handikapforbund
møtte både ansatte og tillitsvalgte opp for å vise sin motstand.
	– Robert Eriksson ser tydeligvis på arbeidsmarkedet
som en form for sosial fysikk. Men med Eriksson blir det
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mye støy, lite lys i tunnelen og lite endring når man
kommer ut av den, kommenterer Bjørn Hansen fra NHF
Frogner.
Folk sto som sild i tønne på Eidsvolls plass og nedover Karl
Johan mot Spikersuppa. Da ministeren kom ut for å møte
de streikende ble han hilst med pipekonsert og at mange
snudde ryggen til ham, til tross for innstendige oppfordringer om at de streikende skulle høre på alle som var invitert
for å tale. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre fikk en
atskillig varmere velkomst, og kunne høste jublene applaus
da han sa at «det mest midlertidige ved denne lovendringen blir lovendringen selv».

Medlemsmotstand
Carine Øien-Ødegaard, NHF-medlem og bloggeren bak
«Plutselig Rullestol» (les faste innslag fra bloggen i hver
utgave av Quarten) har også talt ministeren midt imot. I et
blogginnlegg som i løpet av få dager ble delt og besøkt
svimlende mange ganger gikk hun til frontalangrep på
endringene, både som arbeidsleder og som arbeidssøker.

«Jeg vil ikke uttale meg på vegne av mennesker med nedsatt funksjonsevne, men det finnes heldigvis talspersoner i
store organisasjoner for folk med funksjonsnedsettelse
som uttaler seg. De er enige med meg og ikke med deg. Er
det ikke da litt rart å trekke frem oss som eksempler på
hvorfor endringer i arbeidsmiljøloven er et gode?» spør
hun i bloggen, og utfordrer deretter ministeren:
«Jeg vil med dette be deg om å bruke andre eksempler i
fremtiden. Kanskje egentlig være ærlig å si at dette er et
gode for arbeidsgiverne».
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Reaksjonene lot ikke vente på seg. Få dager etter innlegget
ble hun intervjuet over førstesiden og to siders reportasje i
Klassekampen. TV2 ringte, og bloggen ble ytterligere delt.
	– Jeg er utenfor arbeidslivet, og funksjonshemmet. De
nye reglene vil ikke gjøre det lettere for meg, slår hun
fast i Klassekampen.
Uttalelsene hennes resulterte i telefoner fra både departementet samt komiteen på Stortinget, og Øien-Ødegaard ble
invitert til et møte med minister og medlemmer av komiteen i etterkant.

Kampen fortsetter
Siste ord er ikke sagt i saken, og i NHF fortsetter kampen
mot AML-endringene. Vårens debattmøte Oslo Funker tok
opp temaet, og 19. mars skal Magnhild Sørbotten igjen
holde appell- denne gangen utenfor Stortinget.

Støttet de ansatte
Svært mange av de ansatte i NHF valgte å støtte opp
om den politiske streiken mot endringene i arbeidsmiljøloven onsdag 28. januar. I motsetning til mange
andre arbeidstakere ble de ikke trukket i lønn for de
to timene markeringen varte.
 Handikapforbundet som arbeidsgiver var positivt
–
innstilt på forespørsel fra fagforeningene om deltak
else i denne politiske streiken mot endringene i
AML, og særlig spørsmålet rundt midlertidig ansett
elser. Vi besluttet derfor at ansatte som deltok under
markeringen ikke skulle bli trukket i lønn, forteller
generalsekretær Arnstein Grendahl.

	– Norges Handikapforbund Oslo og sentralt følger
utviklingen i saken nøye, og vil holde dere oppdatert via
nettsider og Facebook, lover Sørbotten.
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Bolig for framtiden
Er ungene på vei ut av redet, og du drømmer om leilighet i byen?
Eller trenger du mer plass, og skal bygge på huset?
Før du skriver under kontraktene, er det en del du kan
gjøre for å forebygge skuffelser og ekstrautgifter.
■ Av: Bente Kaldheim, avdelingsleder - Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus // NAV

Det første du må gjøre er å sjekke inngangspartiet. Er det
tilrettelagt for ditt behov, eller kan det enkelt tilrette
legges? Med enkel tilrettelegging tenker jeg ikke rampe og
plattformheis fra hjelpemiddelsentralen.

taket. Skal du ha et badekar, er det viktig at det ikke bygges
inn eller plasseres i en nisje. Gjør du det, får du ikke brukt
en gulvgående personløfter eller brukt takheisen til å
komme deg inn og ut av badekaret..

Gode og varige løsninger

Badet er et viktig rom, som er dyrt å endre på. Derfor er det
viktig at det er stort nok til at du kommer inn med rullestol,
kan svinge deg rundt og flytte deg over til f eks en dusjkrakk. Toalettet bør helst ha 90 cm friareal på begge sider
og god plass til å snu rullestolen eller rollatoren foran.

En meter høydeforskjell fra bakken opp til inngangspartiet
betyr at du må ha en rampe som er over 20 meter lang.
Søker du om en plattformheis må du betale for fundamenteringen av heisen og strømopplegget dersom du ikke har
strømkontakt ved inngangspartiet. Trenger du ny strømkurs må du betale dette og. Kanskje du heller kan bruke
pengene, sammen med et tilskudd fra NAV, til å lage en
permanent løsning som både er penere og enklere å bruke.
Om du har problemer med å gå i trapper – og dit kommer
de fleste av oss med årene – så flytt ikke til en blokk uten
heis eller en bolig med nivåforskjeller. Ja, det er mulig å
søke på trappeheiser fra hjelpemiddelsentralen, men de
tar mye plass og går veldig langsomt. Beste løsningen er å
ha alt på ett plan – og da helst gateplan hvis ikke blokka
har heis.

Fallgruver inne
Men selv om alt er på ett plan, er det fallgruver du må
unngå. Vanlige dørterskler på 2,5 cm kan bli en stor hindring. Er dørene mindre enn 90 cm får du problemer med å
komme gjennom med prekestol eller rullestol. Dørene må
også kunne åpnes mer enn 90 grader.
Nedsenket tak med lysspotter er populært for tiden, men
en dårlig løsning for en som er avhengig av å bruke takheis. Du kan søke om takheis i soverom og bad fra hjelpemiddelsentralen, men du får ikke festet takskinnene i
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Hjelp å få
Enten du skal flytte eller bygge er det som du ser mange
ting å tenke på, men det finnes hjelp. Før du starter planleggingen foreslår vi at du leser «Tilgjengelige boliger – tilpasning av eksisterende boliger» utarbeidet av Norges
Handikapforbund. Du finner også informasjon på
www.nav.no «Rom for rom i egen bolig».
Mange kommuner har fagkyndige folk som kan bistå deg i
planleggingsfasen, og vi i hjelpemiddelsentralen bidrar
gjerne med råd. Om du ønsker det ser vi gjerne på tegningsutkastet sammen med deg, men det er viktig at dette
skjer tidlig i prosessen.
Både Husbanken, kommunene og NAV har tilskudds
ordninger du kan søke på om du skal tilpasse boligen.
Du finner mer informasjon om disse på www.nav.no eller
www.husbanken.no. Eller du kan ta kontakt med hjelpemiddelsentralen. Vi bistår deg gjerne.
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Små nytt fra regionen
Årsmøter:
Landsforeningen for slagrammede Oslo – Akershus (LFS) avholder sitt årsmøte på Rica Hotel Helsfyr,
onsdag 18 mars kl. 18:00.
NHF Øst har sitt årsmøte 11. april på Quality Mastemyr – Kolbotn.

HAR DU FLYTTA
ELLER SKAL DU FLYTTE?
Det er viktig at du melder fra til oss når du flytter eller
om du har flytta. Det kommer en del medlemskontingenter
i retur fordi man glemmer å melde fra om ny adresse.

GrasrotAndelen
NHF Øst oppfordrer medlemmene av landsforeninger og
lokallag å være med å støtte laget gjennom Grasrotandelen.
Dersom ditt lokallag eller din landsforening ikke er
registrert, kan du være med å støtte NHF Øst.
Noen av våre lokallag og landsforeninger har registrert
seg i Norsk Tipping og Grasrotandelen. Den fungerer slik at
5 % av innsatsen din når du spiller Lotto, Vikinglotto, Keno,
Joker, Tipping eller Oddsen går direkte tilbake til den
organisasjon du ønsker å støtte.
Dette betaler du som tipper ingenting for. Norsk Tipping
godskriver lokallaget eller landsforeningen der du er medlem hver gang du spiller et av de spillene som er nevnt over. Det eneste du trenger å gjøre, er å
bruke spillekortet ditt hos kommisjonæren, ta med deg
strekkoden til høyre for denne teksten og si til kommisjonæren at du ønsker å støtte NHF Øst.
Da vil utbetalingen komme jevnlig fire ganger årlig.
Dersom du har tilgang til internett, kan du registrere deg også her.
Da kan du søke opp denne adressen: www.norsk-tipping.no/grasrotandelen.
Da kan du søke etter ditt lokallag.

Frist for innsending av stoff til regionnytt:
Blad nr 02-2015: Frist til Ann-Karin 20. mai 2015
Blad nr 03-2015: Frist til Ann-Karin 9. september 2015
Blad nr 04-2015: Frist til Ann-Karin 18. november 2015

Det hadde
vært supert om fleire
sendte inn bidrag
til regionnytt.
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De to første kursene i
NHF Øst 2015
23. og 24. januar var det duket for kurs om FN konvensjonen – vi møttes
på Scandic hotell i Asker fredag 23. og kurset begynte på ettermiddagen.
Eli Knøsen, tidligere ansatt i NHF, nå Likestilling og diskrimineringsombudet (LDO) hadde seansen på fredagen.
■ Tekst og foto: Ann-Karin Pettersen

Eli Knøsen, LDO.

Camilla Huggins Aase.

Det var 23 deltakere totalt på dette kurset. Det var 13 stk
som tilhører NHF Øst, 8 stk som tilhører NHF Oslo og 2 stk
som tilhører NHF Oslofjord Vest.

teringsplikt og universell utforming. Denne loven blir
erstattet av FN konvensjonen for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Det er hyggelig å se andre tillitsvalgte fra de andre regionene.
Fredagen snakket Eli om – norsk lov og internasjonal forpliktelse – diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL)
og hva skjer med lovgivningen fremover – hva må vi passe
på? FN konvensjonen og rapportering fra LDO.

Hvem kan henvende seg til LDO og hvordan? Eli fortalte at
den enkelte som opplever seg diskriminert kan henvende
seg til LDO. Det å henvende seg til LDO er gratis, de har
veiledning. Vi kan sende epost, ringe eller komme innom
kontoret. De får mange henvendelser om forskjellige diskrimineringer – bare i 2013 fikk de 11.357 henvendelser
derav 2.783 henvendelser om nedsatt funksjonsevne.

DTL’s formål er forbud mot diskriminering, positiv særbehandling, individuell tilrettelegging, aktivitets- og rappor-

Det var en god diskusjon første kurskveld. Deltakerne var
aktive og Eli svarte godt på spørsmålene fra salen.

10

REGIONNYTT

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst

Dag 2 var det interessepolitisk rådgiver i NHF – Camilla
Huggins Aase som var foreleser. Hun satte fokuset kun på
FN konvensjonen og artiklene som brukes. Vi ble delt inn i
grupper og hadde to gruppeoppgaver som vi gikk igjennom
i plenum.

gang til det fysiske miljøet, til transport, til informasjon og
kommunikasjon, og til andre tilbud og tjenester som er
åpne for eller tilbys allmennheten, både i byene og distriktene.
Artikkel 31-50 – er prosedyreartikler.

Litt historikk – konvensjonen for mennesker med nedsatt
funksjonsevne også kalt CRPD er den er den første FN
konvensjonen der mennesker med nedsatt funksjonsevne
var med på å utforme den. FN vedtok konvensjonen i
desember 2006, og den trådte i kraft i mai 2008.
Norge signerte konvensjonen allerede i 2007, men den ble
ikke ratifisert før i juni 2013. Konvensjonen er ikke tatt inn i
norsk lov.

Innholdet i konvensjonen er:
Artikkel 1-4 – her beskrives grunnleggende prinsipper som
for eksempel fullgod og effektiv deltakelse og inkludering i
samfunnet, at alle skal ha like muligheter, likestilling mellom kvinner og menn og blant annet respekt for utviklingsmulighetene til barn med nedsatt funksjonsevne og respekt
for deres rett til å bevare sin identitet.

Dette hefte hvor alle artiklene befinner seg kan
bestilles; Departementenes servicesenter telefon 22 24 20 00 – publikasjonskode
er Q-1199 B.
Dette hefte er nyttig for de som sitter i råd og utvalg.
NHF mener at denne konvensjonen må innlemmes i norsk
lov, fortrinnsvis i menneskerettsloven. Det må iverksettes
tiltak på flere samfunnsområder, for å sikre at funksjonshemmede får innfridd menneskerettighetene i praksis.
NHF mener også at Norge må ratifisere tilleggsprotokollen
som gir norske borgere mulighet til å klage til FN.
Som dere sikkert skjønner var dette et interessant kurs og
ikke minst nyttig kurs. Tusen takk til Eli og Camilla.

Artikkel 5-30 – her beskrives rettighetsartikler som blant
annet artikkel 9 – tilgjengelighet; … sikre at mennesker
med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre får til-

Fra gruppearbeidet – Søren Kjendlie, Turid Monsen, Ragnhild S
Hartviksen og Hanne Petersen.
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6. og 7. februar var det klart for nytt
kurs om Brukerstyrt Personlig
Assistanse (BPA).
Hege Larsen vår tidligere organisasjonskonsulent i NHF
Øst holdt dette kurset for oss. Hun har startet BPA skolen,
og synes det var supert og flott å få komme til oss. På dette
kurset var vi også på Scandic hotell i Asker.

Unni Hegle, Ragnhild S Hartviksen, Gunn Perry, bak sitter Grethe
Grunvig, Merete Bergan og Gro Børresen Rohde.

Det var 21 deltakere totalt på dette kurset. Det var 12 stk
som tilhører NHF Øst, 1 som tilhører NHF Oslo og 8 stk
som tilhører NHF Oslofjord Vest.
Hege startet med å introdusere seg selv og programmet for
helgen. Hun gikk gjennom BPA ordningens inntog i norske
velferdstjenester. BPA hjemles i sosialtjenesteloven i 2000,
og i 2005 utvides målgruppa til å omhandle barn og personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Retten til BPA er
nå hjemlet i pasisent- og brukerrettighetsloven § 2-1 d.
Personer som ikke kommer inn hunder pasient- og brukerrettighetsloven, har mulighet tl å søke BPA via § 3-8 i
helse og omsorgstjenesteloven. Hun viste filmsnutt med
BPA’s mor Bente Skarsgård, hvor hun ble intervjuet etter at
hun fikk Stolthetsprisen i 2013.
Vi avsluttet fredagen med en BPA quiz. Vi ble delt inn i
grupper og fikk en del spørsmål vi skulle besvare. Da fikk vi
vist om vi hadde fulgt med. Vinner av quizen ble kåret på
lørdag i en form for loddtrekning fordi alle var så flinke, og
det ble delt ut premie til vinnerlaget.
Lørdag var det dag 2 av kurset. Hvem kan få BPA, hvordan
vurderes dette og hvilke behov og egenskaper må man ha?
Man trenger ikke legeerklæring for å søke BPA. Personer
som har sammensatte og omfattende tjenestebehov kan
søke. Får du avslag fra kommunen, kan du anke opp til
Fylkesmannen. En veiledningspartner kan være Pasient og
brukerombudet i fylket der du bor.

Hege Larsen.

Brukerstyrt personlig assistanse bidrar til at funksjonshemmede som trenger praktisk bistand kan administrere
sin egen hverdag. Med BPA kan den enkelte selv bestemme
hvem som skal være assistenter, hva assistenten skal bistå
med, og til hvilke tider. BPA er dermed et viktig verktøy for
at funksjonshemmede skal få de samme mulighetene som
andre til å leve et aktivt og selvstendig liv.
Norges Handikapforbund (NHF) har jobbet for at funksjonshemmede skal ha rett til selvstyrt assistanse i 25 år.
BPA er nå lovfestet som en individuell rettighet, men NHF
oppfatter rettigheten som altfor begrenset til å sikre god
assistanse og reell selvstyring til alle som trenger det.
NHF Øst arrangerer også kurs i BPA til høsten for de som
ikke kunne delta denne gangen. Følg med i kurskatalogen
som er vedlagt RegionNytt.

Ken Jackson, Magne Haaland, Iwona M Kapczyncksa, Jan
Thorstensen, Karina Jørgensen og Søren Kjendlie.
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Ridderrennet
2015
■ Av: Jan Arne Dammen

Extramidler
Gleden var stor på Storedal Kultursenter etter at det ble
kjent at de har fått støtte til 3 prosjekter på til sammen
kr. 310.000 i Extra-midler.
– Gjennomføring av disse 3 prosjektene vil gi Ridderdagene
nye muligheter til å utvikle arrangementet og øke aktivitetstilbudet til deltagerne, sier Diane S. Hanisch.
Her er prosjektene: Fra mørke til lys, forprosjekt til teateroppsetning kr. 75 000.-Tilrettelegging av amfiteateret på
Storedal kr. 55 000.Leke- og aktivitetspark for funksjonshemmede og funksjonsfriske barn på Storedal kr. 180 000.-.

Ridderdagene 2015 inviterer
I dagene 21. – 23. august arrangeres Ridderdagene på
Storedal Kultursenter i Skjeberg. Som også i år kommer
med nye aktiviteter. Ridderdagene er en opplevelsesrik
aktivitetshelg som arrangeres for tredje gang i år. Man
kan melde seg på allerede nå, men påmeldingsfristen er
1. juni.
Ridderdagene er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede barn og unge og deres familier. Arrangementet er en
videreføring av Erling Stordahls filosofi om økt livskvalitet
for funksjonshemmede gjennom aktiviteter i friluftsliv, kultur og natur.
– I fjor hadde vi tilbud om seiling, dette var populært og vil
bli utvidet i år. Vi kan også i år by på nye aktiviteter som
terapiridning med hest og ponni. I tillegg vil vi ha presisjonsorientering (Pre-O) som er en gren innen orienter
ingsidrett tilpasset alle uansett funksjonsnivå, forteller
prosjektleder Diane S. Hanisch.

Ridderdagene ønsker å stimulere og motivere spesielt
funksjonshemmede barn og unge til trening og fysisk aktivitet og oppleve gleden ved mestring. Dette blir en aktivitetshelg hvor inkludering og integrering er i fokus.
– 2015 er Friluftslivets år og her på Storedal blir det mange
friluftsaktiviteter å prøve seg på. Jeg nevner sykkelløpet
Ridderrittet med fire distanser som vil bli arrangert
sammen med bl.a. Tahirlekene, laserskyting, trugeløp,
klatring, snekring av fuglekasser, arkeologisk utgraving,
ridder- og speideraktiviteter. Og i Ridderleieren kan man
overnatte i telt og lavvo, sier en engasjert prosjektleder,
som legger til at skal man overnatte i Ridderleieren, bør
man være rask med påmeldingen.
Info og påmeldingsskjema på Ridderdagene sin hjemmeside: http://www.ridderdagene.no/
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Ambisjonene overgår
funksjonshemmingen
Mohamad Awad Al-Arabi (35) fra Gaza vant nylig en høythengende pris
for sitt enestående arbeid for funksjonshemmede kvinner og barn, og
for utviklingen av solcelledrevne rullestoler. Men utreisetillatelse
for å motta prisen, fikk han ikke.
Den 35-årige palestineren Mohamad Awad Al-Arabi, utfører ikke bare prisbelønnet nyskapende arbeid. Han er også
ansatt i en offentlig palestinsk organisasjon, er styreleder
for den største og mest velfungerende idrettsforeningen i
Gaza, Al-Salam Sports Club og er midt i et universitetsstudium. Det er imidlertid engasjementet hans i Al-Salam
Sports Club, en forening med utøvere innenfor sju idrettsgrener som deltar i flere nasjonale og internasjonale konkurranser, som danner rammen rundt intervjuet vi nå skal
fortelle om. Intervjuet ble utført av NHFs og Diakonias
palestinske ansatte Haneen Al-Sammak på arabisk og
oversendt NHF i en engelsk tekstversjon, som her er oversatt og bearbeidet av NHFs kommunikasjonsrådgiver
Karen Kvam.

Viktig rettighetsarbeid
- Vi ser at det betyr mye for mange funksjonshemmede å
bryte en isolert tilværelse, komme seg ut av huset og treffe
andre, forteller Mohamad Awad Al-Arabi. - Og vi tilbyr ikke
bare sportslige aktiviteter. Det viktigste arbeidet vårt,
dreier seg om å bevisstgjøre funksjonshemmede om hvilke
rettigheter de har sosialt og kulturelt, slik at de kan kjempe
for å få rettighetene innfridd, sier han.
Forholdene for funksjonshemmede i Gaza er særs vanskelige. Konfliktsituasjonen de siste sju årene har skapt et
stort antall funksjonshemmede, og skole- og helsetilbudet
er alvorlig svekket. Arbeidet som drives av frivillige organisasjoner er derfor helt avgjørende for den palestinske
befolkningen i Gaza. Dette er grunnen til at NHF, gjennom
et lokalt samarbeid med svenske Diakonia, gir støtte blant
annet til de aktivitetene som Al-Arabi driver. Det av prosjektene hans som NHF støtter, har som mål å inkludere
kvinner i idretten. Dette arbeidet har ikke bare stor betydning for kvinnenes situasjon, men er også viktig for å bedre
situasjonen for funksjonshemmede barn og unge.
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Fadi Shanaa, Muhanad Nassar, Yaser Saker, Ahmad Safi, Ahmad Hayek, Hussam Al-Zaeem.

Inkludering av barn og unge gjennom
opplæring av kvinner
Gjennom dette prosjektet, som er det første av sitt slag i
Gaza, får 25 kvinner trenerutdanning og 25 kvinnelige trenere og lærere opplæring i å forholde seg til funksjonshemmede barn og unge. Erfaringene skal de i ettertid
bruke til å mobilisere og lære opp enda flere kvinner, slik
at rekkevidden blir stor og ringvirkningene varige. I tilknytning til dette arbeidet, har Mohamad Awad Al-Arabi utviklet
et opplæringshefte. Heftet er en av grunnene til at han ble
tildelt den prestisjetunge prisen.
– Jeg fikk ideen til heftet da jeg så hvordan barna ble hindret i å delta i idrettsaktiviteter på grunn av funksjonshemmingene de hadde. Jeg ville hjelpe lærere og trenere med å
forholde seg til barna og finne gode treningsopplegg.

Stabil strømtilførsel med solceller
Al-Arabi kunne heller ikke la være å tenke kreativt da han
så hvor utsatt rullestolbrukere med elektriske stoler var på
grunn av de hyppige strømbruddene i Gaza. Han fikk ideen
om å bruke solcelleenergi til å drive stolene og kontaktet
eksperter på området for å teste ut ideen. Det som begynte
som en sped ide, ble satt i produksjon ikke lenge etter. Per
nå finnes det 21 solcelledrevne rullestoler i Gaza, og planen er at tallet skal være 100 innen kort tid.
– Stolene passer veldig godt her i Gaza, hvor strømmen
stadig blir borte, men været alltid er bra, forteller han.

Sendte slektning på prisutdelingen
Både rullestolproduksjonen og rettighetsarbeidet for funksjonshemmede barn og unge lå til grunn for at han fikk tildelt den prestisjetunge prisen «The Palestine International
Award for Excellence and Creativity», fritt oversatt til den
internasjonale palestinske prisen for enestående innsats og
kreativitet. Prisen skal fremme innovasjon og utvikling i
hele den arabiske verden innenfor ulike kategorier, og et
stort antall nominerte kjemper om topplasseringene.
Mohamad Awad Al-Arabi vant i kategorien knyttet til funksjonshemming. Prisutdelingen foregikk i Ramallah, med
både statsministeren og andre prominente gjester i salen.
Al-Arabi måtte imidlertid sende en slektning på Vest
bredden for å ta imot prisen på sine vegne. Han fikk ikke
utreisetillatelse fra Gaza.
– Jeg er glad for å ha vunnet prisen, men også trist, fordi
situasjonen er så vanskelig for funksjonshemmede i
Palestina, og spesielt i Gaza, avslutter han.
Hele intervjuet kan sees på youtube: https://www.youtube.
com/watch?v=m7pGZF9sMvs.
Det foregår på arabisk og samtalen er dermed ikke så lett å
forstå, men hvis du spoler litt fram får du se både klipp fra
kvinneprosjektet som NHF støtter og de solcelledrevne rullestolene – som virkelig er verdt å se.
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Lammeboller på tur i
matboksen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g malt lammekjøtt
1 stk egg
1 dl matfløte
1⁄2 ts pepper
1 ts salt
4 ss grønne oliven
2 båt hvitløk
1⁄2 stk rødløk
2 ss frisk basilikum
3 ss fetaost
6 ss olje til steking

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst

Påskegodt

Tomatsaus:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 stk sjalottløk
2 båt hvitløk
1 ss frisk timian
1 ss olivenolje
1 boks hermetiske tomater i biter
ca. 1⁄2 ts sukker
1 ts salt
1⁄2 ts pepper

Slik gjør du:
1.	Bland sammen lammedeig med salt, pepper,
fløte og egg.
2.	Hakk oliven, hvitløk, rødløk og basilikum. Vend dette inn
i deigen. Ha så til slutt i fetaosten i små terninger.
3.	Form deigen til små boller, og stek dem i olje i panna,
på middels varme.
4.	Finhakk sjalottløk, hvitløk og timian. Fres det i en panna
med olje, og tilsett de hermetiske tomatene, salt og
pepper. La småkoke i ca 10 minutter.
5.	Hell tomatsausen over kjøttbollene, og la dem trekke i
ca 15 minutter før du serverer.

Fylt lammelår
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 stk lammelår (ca. 2,5 kg)
2 stk sjalottløk
2 båt hvitløk
10 stk sorte oliven
100 g soltørkede tomater i olje
80 g fetaost
4 ss tomatpuré
2 ss hakket bladpersille
1 ss hakket frisk timian
1⁄2 ts salt
1 ts pepper

Slik gjør du:
Steketemperatur og steketid: 125°C i 1 1/2 - 2 timer
1.	Bein ut lammesteken, eller kjøp en som er
ferdig utbeinet.
2.	Smør på tomatpuré. Hakk løk, hvitløk, oliven og
soltørkede tomater og dryss det utover sammen med
fetaost og krydder.
3.	Rull steken fast sammen, og surr den med hyssing.
Stikk inn steketermometer i kjøttdelen av steika.
4.	Legg den i en ildfast form og stek på 125°C i
1 1/2 - 2 timer, til termometeret viser 70°C.
Da er steken rosa. Ønskes gjennomstekt kjøtt stek videre til 76°C.
Server med salat og f.eks. fløtegratinerte poteter.
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Fylling av lammelår:
1.	Skal steken/låret fylles, må lår- og leggbein fjernes
først.
2.	Skjær ut det store isbeinet med en tynn, skarp kniv.
Start øverst ved det halvmåneformede leddet, skjær
langs og inntil beinet.
3.	Bøy isbeinet bakover, stikk kniven inn i kuleleddet og
skjær over den store senen. Hold kniven inntil det store
beinet inntil det er skåret løst. Ta vare på beinet til
kraft- koking (sag eller hogg det i mindre biter).
4.	Legg fyllet i hulrommet etter beinet.
5.	Surr så stramt og tett du klarer med bomullstråd

Mandelkjeks
fra Trines matblogg
150 gram skåldede mandler
150 gram melis
1 eggehvite
2-3 dråper mandelessens
Kjør mandlene til mel i en hurtigmikser. Bland i melis og
fortsett å kjøre i hurtigmikseren til deigen er godt blandet.
Ha i eggehviten og mandelessensen og kjør deigen til den
har samlet seg i bakebollen.
Lag små kuler med teskje, rull i siktet melis og sett på
bakepapirkledt stekeplate. Trykk kulene ørlite ned
på toppen.
Stekes på 175 grader i ca 14-16 minutter. La kjeksen
avkjøles noe før du legger de over på en rist. Oppbevares i
tett kakeboks. Kakene skal være sprø på utsiden og seige
og gode inni.
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AKERSHUS OG ØSTFOLD
INVITASJON TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER
I AKERSHUS OG ØSTFOLD TIL

MEDLEMSMØTE/FAGDAG
05. SEPTEMBER 2015 KL 11.00
PÅ QUALITY HOTELL MASTEMYR, LIENGA 11,
1410 KOLBOTN Tlf. 66 99 78 00
Tema: Trening og ernæring
Dersom du ønsker det, kan du ta med nær familie eller nære venner til møtet.
Hvis du tror fastlegen din eller fysioterapeuten kunne tenke seg å være med på fagdagen,
kan du gjerne dele invitasjonen med dem.
Eller kjenner du noen som har polio og ikke er medlem, del også invitasjonen med dem.
Dersom det er medlemmer fra andre lokallag som ønsker å delta, er alle hjertelig velkomne.
Egenandel for å delta på fagdagen er 100 kroner som innbetales på
konto 1286.49.66924 Landsforeningen for polioskadde Akershus

PROGRAM
11.00 – 11.15
11.15 – 12.30
12.30 – 13.15
13.15 – 14.15
14.15 – 16.15
16.15			

Velkommen
Trening v/fysioterapeut Lillian Festvåg, Sunnaas sykehus
Lunsj
Trening forsetter
Ernæring v/ernæringsfysiolog Hanne Bjørg Slettahjell, Sunnaas sykehus
Avslutning

Det er lagt inn tid til spørsmål og svar underveis.

Påmeldingsfrist 15. august.
Påmelding sendes til:
Helene Kjølstad – helene.kjolstad@gmail.com / tlf. 97 11 02 07 eller
Aud Aasheim – auaashei@online.no / tlf. 97 03 97 25
Gi beskjed om eventuell matallergi og om du er rullestolbruker.
Dersom du ønsker overnatting, må du selv ta kontakt med hotellet.

VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL EN NY OG SPENNENDE FAGDAG!
Styrene i LFPS Akershus og LFPS Østfold
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HBF Østfolds tur til
Skara Sommarland
15. – 17. august 2014
29 av HBF Østfolds medlemmer dro til
Skara Sommarland i Sverige i helgen
15. – 17. august. Vi var 19 voksne og 10 barn.
Det regnet ganske mye, så turen rundt på de
forskjellige attraksjonene ble noe redusert.
Noe av utsikten fra der vi grillet på lørdag ettermiddag.
Det er en flott grillplass med mange el-griller. Vi spiste vår
medbrakte grillmat under tak.

Fredrik, Ine og Daniel Alme i leilighetsområdet.

Det var veldig flott inne på selve på Skara Sommarland, og
barna koste seg, men de tilhørende leilighetene kan ikke
sies å være hankappvennlige. De lå i 2. etasje, med kun en
meget bratt trapp opp, og ingen heis. Det medførte at en
familie måtte dra hjem igjen allerede lørdag morgen.
Så vi anbefaler ikke og reise hit med tanke på overnatting
med tunge rullestoler. Mulig det da kan være bedre og
velge et vanlig hotell i nærheten.

Josefine, Pernille og Bjørn spiller minigolf.
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HBF Østfolds tur til Liseberg
14. juni 2014
Vi var totalt 17 personer som tok turen til
Gøteborg lørdag 14. juni.
Vi hadde en kjempefin tur på Liseberg. Både store og små
storkosa seg i karuseller hele dagen, og ungenes ansikter
strålte i kapp med sola.
Mellom berg og dalbaneturer og masse iskrem, spiste vi
middag alle sammen på Stjärnornas Krog.
En flott dag avsluttes med trøtte og fornøyde barn i bilen på
vei mot Østfold igjen.
Noen av turdeltakerne på Liseberg.

HBF Østfolds juleverksted
23. november 2014
32 av HBF Østfolds medlemmer hadde
satt av søndag 23. november til vårt
juleverksted.
Vi startet opp klokken 12:00. Det ble servert gløgg og kaffe
ved ankomst. Så satte vi i gang og hadde et alle tiders juleverksted.
Mat måtte vi også ha, så det ble
julegrøt og wienerpølser. Vi lagde
mye forskjellig juletrepynt. Vi tova
ull, som ble til epler, vi lagde også
fin-fine hjerter, engler, små mus
og kuler til å henge på juletrærne.
Bjørg Lundemo fra Råde husflidlag
og vårt eget medlem og mor Hilde
Trede var flinke kursholdere denne
dagen
Vi avsluttet juleverkstedet kl 16:00.
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Henrik viser frem epler som han hadde laget.
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«Kom i gang med en enklere
måte å handle dagligvarer på!
Hos Dagligvarexpressen kan du som bor i Oslo og
deler av Akershus bestille på nett og få varene
levert hjemme på døren.
NHF-medlemmer får fri frakt på alle leveringer (verdi kr. 99).
5 % av det beløpet medlemmene handler for, går tilbake til NHF i din region.
Kontakt gjerne vårt kundesenter på telefon 21 99 50 00, så hjelper vi deg i gang!
Besøk nettsiden www.dex.no. Der kan du også sjekke om tilbudet gjelder der du bor.
Velkommen til en enklere hverdag med Dagligvarexpressen!»

1

«Bygg for alle» er Statsbyggs
nettsted med informasjon om
universell utforming av over
700 av våre offentlige bygg
som høyskoler, museer, trafikkstasjoner med mer. Nettstedet
kan hjelpe besøkende å velge
bygning, se detaljer om de enkelte lokaler og mulige hindringer på veien til besøksmålet.
2

Statsbygg ønsker å vise samfunnsansvar ved å gjøre våre
bygg brukbare for alle!
Prøv selv på www.byggforalle.no

3

Foto: Trond Isaksen

UNIVERSELL
UTFORMING AV
OFFENTLIGE
BYGG

Bilde 1: Kunstnerisk utsmykning brukt som glasskontrastering, Handelshøyskolen i Bergen.
Kunstner: Kurt Johannessen. Bilde 2 og 3: Trapp som blir til løfteplatform i Eidsvollsbygningen.
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omsorg
glede
fellesskap
mestring
Avlastningstilbud for barn og unge
Vi tilbyr avlastning i helger, ferier og ukedager. Vi kan også, i nært
samarbeid med hjemskolen, gi et skoletilbud til barn og unge som
for en periode ikke klarer å følge ordinær undervisning. Vi sørger
for god, individuell tilrettelegging i samarbeid med barnet, foresatte og eventuelle andre instanser.

Pers Trafikkskole finner du midt i Fredrikstad. Skolen tilbyr opplæring i:
Klasse A . Lett og tung MC . Klasse B . Bil . Handicap . Grunnkurs
Mopedopplæring . BE - bil og henger
NB! Skolen har spesialutdannet lærer for handikapopplæring.
Brogt. 17, 1608 Fredrikstad
Tlf:/Fax: 69 31 68 84 . Mob: 913 96 950 . www.pers-tr.no

Skaustua omsorg AS er tilknyttet en gård og er et sted
barn og unge gleder seg å komme til. Vi disponerer en stor
landlig eiendom med blandt annet båt og kan tilby et stort spekter
av aktiviteter fra skogturer med telt, fiske, ski, skøyter, kano, fotball
og kjøkkenhage til inneaktiviteter som forming, snekring, matlaging og mekking +++.

Vi utfører service
og nyinstallasjoner

Barna lærer å mestre dagliglivets utfordringer gjennom glede, fellesskap, omsorg og bekreftelse. Foreldre, som av forskjellige grun-

Ring din lokale samarbeidspartner
Bravida på telefon 69 35 94 00

• Elektro • Rør • Ventilasjon
• Telematikk • Sikkerhet

ner trenger avlastning, skal vite at deres barn trives og har det bra.

Kontaktinformasjon:
Skaustua Omsorg AS
Skjellfossvn. 288
1827 Hobøl

Bravida Norge AS
Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad
Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

Daglig leder: Kari Thømt
Telefon:
47 90 31 96
e-post:
ka-tho@online.no

APOTEK 1
Østfoldhallen - Tlf: 69 35 45 70
APOTEK 1 BJØRNEN
Storbyen Sarpsborg - Tlf: 69 13 08 00
APOTEK 1 LØVEN
Sarpsborg - Tlf: 69 15 15 88
APOTEK 1 HJORTEN
Fredrikstad - Tlf: 69 36 85 85
APOTEK 1 SVANEN
Borgenhaugen - Tlf: 69 10 28 80
APOTEK 1 HVALER
Tlf: 69 37 53 00
APOTEK 1 GRESSVIK
Tlf: 69 35 13 30

23

REGIONNYTT

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst

ExtraStiftelsen støtter
prosjekter i NHF Øst
ExtraStiftelsen og ExtraExpress har gitt NHF Øst økonomiske armslag
til å gjennomføre spennende prosjekter og aktiviteter i 2015.
«Fra 7. sans til PC»
Samtidig som RegionNytt går i trykken, avslutter NHF Øst
prosjektet «Fra 7. sans til PC». Bakgrunnen for prosjektet
var at stadig flere offentlige tjenester bruker Internett som
kanal for kontakt og informasjon. Det er praktisk for mange,
men veldig ugreit for dem som ikke er vant til å lete seg fram
i den digitale verden. NHF Øst har derfor arrangert datakurs
med opplæring i bruk av viktige nettbaserte tjenester som
bank, NAV, HelseNorge, skatteetaten, elektronisk kalender
mm. Alle medlemmer som har registrert sin e-postadresse
hos NHF Øst, ble invitert til datakurs i sitt område. I perioden
oktober 2014 til februar 2015 ble det gjennomført 8 områdekurs for til sammen nesten 40 medlemmer. Kursdeltakerne
har fått et kurshefte som gjør det lettere å huske det de har
lært. Regionstyremedlemmene Willy Aagaard og Ken
Jackson har laget arbeidsheftet, har vært datalærere på
begge kursene, og har også vært behjelpelige med veiledning pr. telefon.

«Aspiranter og Inspirenter i påvirkning»

SuDoku

Mandag 9. februar møttes 7 lokallag Kick-off på Mastemyr
Hotell for å diskutere om og hvordan prosjektet kan gjennomføres i deres lokallag. Oppstart krever litt ekstra innsats, men prosjektet er spennende og gevinsten kan være
verd den ekstra innsatsen.
Regionnytt SuDoku

4

3
6

1

2

5 1 6

«Aspiranter og Inspirenter i påvirkning» er en alternativ
opplæring i å drive interessepolitisk arbeid. Målet er at flere
medlemmer i NHF Øst skal bli trygge og aktive i lokalt interessepolitisk arbeid. Hvert av lokallagene skal samle en liten
gruppe medlemmer til 5 samtalemøter med ulike 5 kommunale politikere. Til hvert av møtene er tema for samtalen
beskrevet i et arbeidshefte. Temaene er enkle og nyttige,
som f.eks. hvordan kontakte kommunepolitikere og hva
slags saker kan man påvirke?
Gjennom uformelle samtaler vil NHFs medlemmer og kommunale politikere bli gjensidig kjent med hverandre og hva
NHF og de politiske partiene står for. Da vil det bli lettere å ta
kontakt for å samarbeide om å få en kommune som ivaretar
alle innbyggerne på beste måte.
NHF Øst har fått prosjekthjelp fra gode støttespillere:Tidligere
forbundsleder Gunnar Buvik skal fungere som en slags
mentor i hele prosjektet. Fylkesvaraordfører i Østfold, Inger
Christin Torp, har bidratt til å lage arbeidsheftet.

«Blinkskudd fra hofta»
Bilder kan noen ganger fortelle mer enn ord! I april arrangerer NHF Øst fotokurs for unge medlemmer mellom 18 og 30
år. Kursdeltakerne skal ikke bare lære tekniske ferdigheter
med kamera og billedbehandling, men også
hvordan man kan formidle budskap gjennom
bilder. De vil få en utfordring på et bestemt
tema, og vi tar sikte på at resultatet kan vises
som utstilling på NHFs landsmøte i sommer.
Kurslærerne Mari Storstein og Tomas
Myklebost har god erfaring med å bruke
kamera til mer enn bare å ta pene bilder.
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«Vi + De = Oss»
Funksjonshemmede barns integrering eller
diskriminering i barnehage og skole, er et vanskelig og viktig tema som NHF Øst er engasjert
i. Dette har vært tema på samlinger i 2014 og
skal være tema for kurs i september 2015. Med
midler fra ExtraExpress har vi fått mulighet til
å kjøpe et klassesett gode fagbøker til kursdeltakerne og representanter i kommunale råd.
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E I D S B E R G

M A R K E R

S A R P S B O R G

Sarpsborg
Hjelpemiddellager

Ordfører Voldensv. 9, 1850 Mysen

Roald Amundsensgt. 33, 1723 Sarpsborg

Tlf. 69 89 09 11 • www.arkama.no
F R E D R I K S T A D

Tlf. 69 10 80 41 • Fax. 69 15 69 40

Stortorvet 9
1607 Fredrikstad
Tlf. 69 36 71 50

www.fredrikstad-moss.aof.no
e-post: fredrikstad@aof.no

M O S S

Årvollskogen 41, 1529 Moss
Tlf. 69 26 28 50 Fax. 69 26 28 60

Cort Adelersgt. 8,
1515 Moss

Glemmengt. 55, 1608 Fredrikstad

Tlf. 69 31 12 30
Fax. 69 31 12 31

Skade og Lakk AS
Stabburveien 1,
1617 Fredrikstad

Tlf. 69 39 64 40
www.skadeoglakk.no
ØSTFOLD HØYTRYKK AS
DØGNSERVICE

Tlf. 69 27 85 00
Fax. 69 27 85 10
E-mail: advokatene@apj.no

R A K K E S T A D

Ragnar Haugen
1891Rakkestad
Tlf. 69 22 22 38 • Mob. 95 03 29 14

T R Ø G S T A D

www.iorb.no

R Å D E

Telefon 69 35 59 59
Strykerv. 20, 1658 Torp
www.ostfoldhoytrykk.no
Bruksveien
6, 1640 Råde
Karlshusbund,
1640 Råde
Tlf.
2929
42 00
Fax. •69Fax.
29 4269
01 29 42 01
Tlf.6969
42• 00

F R E D R I K S T A D
Gamlebyen Psykomotoriske Fysioterapi

1632 Gamle Fredrikstad, Tlf. 69 32 10 11
_______________________________________________________

Multiconsult Fredrikstad AS
1602 Fredrikstad, Tlf. 69 31 77 60

Vi takker alle
annonsørene
for den flotte støtten!

H A L D E N
Lie Handelsgartneri
1781 Halden, Tlf. 69 18 00 20

H V A L E R
Petter A. Olsen AS
1684 Vesterøy, Tlf. 90 05 54 52

R Å D E
Tofteberg Engebreth
1640 Råde, Tlf. 92 28 70 88

FREDRIKSTAD KOMMUNE
STØTTER NHF’S
ARBEIDE

S A R P S B O R G
Tvete i Gågata

1706 Sarpsborg, Tlf. 69 15 25 10
______________________________________________________

Aaserud Møbler AS

1738 Borgenhaugen, Tlf. 69 16 66 60

R A K K E S T A D
Stensrud Transport
1892 Degernes, Tlf. 90 65 61 57
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AOF
kursoversikt
11. april
ÅRSMØTE I NHF ØST.
18. april
«Blinkskudd fra hofta» fotokurs for ungdom.
24. – 25. april
Organisasjonskurs, styre og stell.
29. – 31. mai
Universell utforming – teori og praksis
i Kristiansand.

Napp ut sider – kurskatalogen –
følger med i dette nummeret.
Påmeldingsskjema finner dere på
hjemmesiden vår:
www.nhf.no/oest - under aktivitet
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Løsning Sudoku

Regionnytt SuDoku

PÅSKEFERIE FOR
AKTIVE SENIORER
Komfortable rom
og full pensjon
Tradisjonskost
med alle rettigheter
Varmtvanns basseng
og treningsfasiliteter
Aktivitetstilbud med underholdning, utflukter og daglige turer
med utegruppen
Frisør, hud- og fotpleie, massasje
(svært konkurransedyktige priser)

AOF Østfold
Postadresse: Postboks 204, 1601 Fredrikstad
Telefon: 691 30 410
E-post: ostfold@aof.no
Besøksadresse Askim:
Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad
St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg
Torget 12, 1830 Askim

Kr 1200,- per pers/døgn
(i enkeltrom)
Kr 900,- per pers/døgn
(i dobbeltrom)

I tillegg kan det bestilles
konsultasjon hos fysioterapeut,
lege eller hjertespesialist
(svært konkurransedyktige priser)

Kafé Godt,
åpent alle dager

Godthaab Helse og Rehabilitering
www.godthaab.no

Gamle Ringeriksvei 148, 1356 Bekkestua
Telefon: 67 83 60 03 / e-post: booking@godthaab.no
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ASKER

TRANSPORT

www.gunnarknutsen.no
Stasjonsv. 40, 1396 Billingstad
Tlf. 66 84 77 11 • Fax. 66 84 77 80 • Mob. 911 11 013
• Utkjøring av fjell – og fyllmasser fra tomter/anlegg
E-post: post@gunnarknutsen.no
• Levering av pukk – sand – sprengstein – jord
Tlf: 66 84 77 11 · Fax: 66 84 77 80
Vogellund 31 · 1394 Nesbru

Besøksadresse: Bragesvei 8
Postadresse: Postboks 353, 1372 Asker
Telefon: 66 75 46 00 Telefaks: 66 75 46 01

Runniveien 41, 2150 Årnes Avd. Runni tlf: 63 91 16 80 avd. Nylænne tlf: 63 90 90 50

Runniveien 41, 2150 Årnes Avd. Runni tlf: 63 91 16 80 avd. Nylænne tlf: 63 90 90 50
Vektere-Ordensvakter-Sivil butikkspaning mm.
www.kanmer.no

N E S O D D E N

E I D S V O L L

1458 Fjellstrand
Tlf. 90 28 95 02

Industriveien 7, 1481 Hagan
Pb. 24, 1483 Skytta
Tlf. 478 82 660

Eidsvoll Auto

Nittedal kommune

Finstadvegen 200, 2072 Dal
Tlf. 63 95 17 90 | sture@eidsvollauto.no

G J E R D R U M

Mov. 1, 1482 Nittedal

Tlf. 67 05 90 00

S K E D S M O

S K I

Kjeppestadvn. 44, Pb. 3070, 1402 Ski

Tlf. 64 85 46 00 - Fax. 64 85 47 50
www.skibygg.no

Mob.
905 84 165
alf-kristian@an-bygg.no
alf-kristian@an-bygg.no

Mob.
916 11 139
nils-erik@an-bygg.no
Mob. 905 84 165
nils-erik@an-bygg.no

alf-kristian@an-bygg.no

Mob. 916 11 139
nils-erik@an-bygg.no

Avd. Regnbuen Gjennvinning, mottak av alt avfall
Regnbuevegen 4, 1405 Langhus
Regnbuen: Tlf 64 86 10 16 Fax. 64 86 10 17
Tlf. 64 86 31 03 Fax. 64 86 32 95
www.follotruckutleie.no

Tlf. 63 99 77 90 - Faks 63 99 77 91 - www.anbygg.no

S T Å L B Y G G - P R O S J E K T E R I N G - T E G NPI R
NO
G S-J M
E N- I SNTGÅ L- B
- YBG
E TGO
GKNAD
E KOTNETRAI SNJGE -- TT ER G
EN
SØ

MONTASJE - STÅL - TRE - BETONG

V E S T B Y

Rema 1000

1940 Bjørkelangen, Tlf. 63 85 61 48
___________________________________________________

Hageland Aurskog
1930 Aurskog, Tlf. 63 86 22 07

2080 Eidsvoll

F R O G N
Drøbak Vaskeri AS
1441 Drøbak, Tlf. 64 93 70 10

N A N N E S T A D
Entreprenørselskapet Johs Granås AS
Åsgreina Byggassistanse AS
2033 Åsgreina, Tlf. 40 40 23 98

N E S
Årnes Urforretning AS
2150 Årnes, Tlf. 63 90 13 60

1481 Hagan, Tlf. 67 06 21 50

O P P E G Å R D

NANNESTAD
Teiegården,
2030 Nannestad

Frank Westgaard

1420 Svartskog, Tlf. 913 79 540

Pb. 164, 1541 Vestby

Tlf. 64 98 62 00
Fax. 64 98 64 10
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1954 Setskog, Tlf. 92 86 78 24
___________________________________________________

N I T T E D A L
Hydraulikkteknikk AS

Tlf. 63 99 71 50 Mob. 99 46 71 50
E-post: ronning@nannestad-bygdeservice.no
www.nannestad-bygdeservice.no

Tlf. 63 99 72 50 Fax. 63 99 83 76
Tlf. 63 99 72 50
Åpent: 9 - 23 (9 - 21)
Støtter07-23
Norsk Handikapforbund
Åpent:
(09-23)

HF Anlegg og Skog AS

2030 Nannestad, Tlf. 93 06 42 22
___________________________________________________

Ringtrostv. 11, 2030 Maura

Tlf. 63 99 77 90 - Faks 63 99 77 91 - www.anbygg.no

1930 Aurskog, Tlf. 63 86 30 71
___________________________________________________

Sporten Eidsvoll AS

Ringtrostv.
11, 2030 Maura
Næringsbygg
- Stålbygg
- Landbruksbygg
Næringsbygg
- Stålbygg -Mob.
Landbruksbygg
Mob. 905 84 165
916 11 139Næringsbygg - Stålbygg - Landbruksbygg
Tlf. 63 99 77 90 - Faks 63 99 77 91 - www.anbygg.no

A U R S K O G
Øverby Takst og Byggservice

2080 Eidsvoll, Tlf. 63 95 90 60
___________________________________________________

tlf. 66 10 60 00
N A N N E S T A D

Vi leverer og monterer alle typer stålbygg!

Langbakken 9, 1430 Ås
Tlf. 64 97 23 30
ÅPENT HELE DØGNET

E I D S V O L L
Advokat Gjermund Pekeberg

Gjerdrum kommune

www.vikingegarden.no

Å S

CC Vegg og Himling AS

N I T T E D A L
Velkommen til Café Oscar i Vollen
Åpent alle dager 9-17

Tlf. 47 01 76 69

S K I
Aerobil

1400 Ski, Tlf. 64 91 19 40
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Kalenderen

I kalenderen vil Regionnytt presentere lokallagenes
aktiviteter. Husk å stille opp på disse arrangementene.

Mars
04.
09.
11.
20.–22.
25.

Medlemsmøte
Medlemsmøte/Årsmøte
Medlemsmøte
Vintertur/Sitskitreff
Radisson Blue Beito
Årsmøte

NHF Halden/Aremark
NHF Nittedal/Hakadal
NHF Rygge og Råde
HBF
Akershus
NHF Indre Østfold

April
NHF Halden/Aremark har ikke medlemsmøte
08.
Medlemsmøte
NHF Rygge og Råde
11.
Mindfullnes
Lotus Yoga i Fredrikstad,
klokka 11-14
(påmelding 20. mars)
LKB Østfold
13.
Medlemsmøte
NHF Nittedal/Hakadal
18.
Likemannskurs
LFN Østfold
(invitasjon er sendt ut)
19.
Medlemsmøte
NHF Indre Østfold

Mai
04.
09.
11.
20.–22.
25.

Medlemsmøte
Medlemsmøte/Årsmøte
Medlemsmøte
Vintertur/Sitskitreff
Radisson Blue Beito
Årsmøte

NHF Halden/Aremark
NHF Nittedal/Hakadal
NHF Rygge og Råde
HBF
Akershus
NHF Indre Østfold

Faste aktiviteter
Mandag:	Bading kl 17.00 Halden sykehjem
(følger skoleåret) - NHF Halden / Aremark
Tirsdag: sosial samvær hver 14. dag fra 13.01
Busterudgata eldresenter
NHF Halden / Aremark
Onsdag: Varmtvanntrening - LKB Østfold
Kl 11-12 På Blekkspruten Aktivitetssenter
på Rolvsøy (følger skoleåret)
NHF Eidsvoll – har ukentlige aktiviteter, kontakt laget.
Hver torsdag kl 18.-21. – Eidsvoll Verk skole –
velkommen til alle!
Torsdag: Bowling - LFS Akershus
Lørdag: Varmtvannsbading - NHF Onsøy
NASPA tilbake på lærings- og mestringssenteret
Aker Sykehus – bygning 41

VI ØNSKER NYE MEDLEMMER – FUNKSJONSHEMMEDE, PÅRØRENDE ELLER VENNER! Som medlem av Norges
Handikapforbund (NHF) og våre landsforeninger har du tilgang på en rekke medlemsfordeler som kommer deg til
gode. Spør oss om vår individuelle veiledningstjeneste eller våre medlemsrabatter på mobiltjenester, fasttelefoni,
Internett ADSL, drivstoff, forsikring m.m. Gi gjerne denne kupongen til en i familien eller en venn, som du mener vil
ha glede og nytte av å stå som medlem i Norges Handikapforbund.

✁

Innmelding i Norges Handikapforbund
Medlemstype (velg én)

Navn:

Hovedmedlem - kr 300

Adresse:

Husstandmedlem - kr 150 *

Postnummer:

Juniormedlem (0-16 år) - kr 50 *

E-post:

* For husstands- og juniormedlemskap
forutsettes et hovedmedlem i husstanden.
Medlemsnummer til hovedmedlem:

Poststed:

Telefon/mobil:
Fødselsdato og år:
Kategori:

Studentmoderasjon 50 % på kontingenten
(kopi av studentbevis må legges ved)
Jeg ønsker ikke medlemskap i NHFU
(gjelder de under 30 år)
Mitt medlemskap gjelder følgende landsforening av NHF

Funksjonshemmet

Pårørende

Interessemedlem

Sted/dato:
Underskrift:

Norges Handikapforbund
Svarsending 0047
0090 Oslo

Når jeg melder meg inn i Norges Handikapforbund (NHF) samtykker jeg i å motta
informasjon fra organisasjonen gjennom alle kanaler. Innmeldingsopplysninger
behandles sensitivt og etter Datatilsynets retningslinjer. Medlemskapet
følger kalenderåret fra 1.1 til 31.12 samme år.
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as
Kolbotnv. 14, 1410 Kolbotn
Tlf. 66 80 02 00 Fax. 66 81 06 41 www.nettec.no

www.catosenteret.no
mulighetenes senter

www.romerikssenteret.no

en veiviser innen egen mestring

e-post: lars@larsvethe.no

- 102 BILER TIL DERES DISPOSISJON
- V I P TAXI
- BESTILL TUR-RETUR Å FÅ BIL TIL AVTALT TID
- RASK RESPONSTID PÅ EKSPRESSPAKKER
- KONKURRANSEDYKTIGE PRISER - SPØR OSS
WWW.ØRT.NO
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Lokallag i Norges Handikapforbund Øst
NHF Skiptvet
Leder: Inger Johansen
Damvn. 1, 1816 Skiptvedt
Tlf: 69 80 95 19
e-post: britholm1@gmail.com

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

NHF Eidsvoll
Leder: Marry Johansen
Fjellet 25, 2070 Råholt
Tlf: 900 75 488
e-post: nhfeidsvoll@gmail.com

NHF Skedsmo
Leder Joakim Taaje
Holmsensvei 139
2010 Strømmen
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@getmail.no

NHF Enebakk
Leder: Johan Sundby
Øyerenvn. 25, 191 Flateby
Tlf: 64 92 81 37 / 911 65 751
e-post: johansu@online.no

NHF Nes/Ullensaker
Leder Tom Fidje
Ynsvegen 374, 2150 Årnes
Tlf: 412 81 211
Epost: tomfidje@online.no

Landsforeningen For Polioskadde:
LFPS Akershus
Leder: Bernt Støylen
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
Tlf: 926 13 459
e-post: post@lfps-akershus.no
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no

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

NHF Nannestad / Gjerdrum
Leder: Åse Olsen
Nannestadveien 339, 2032 Maura
Tlf: 971 12 021
e-post: aas-ols@online.no

NHF Halden / Aremark
Leder Lill Hansen
Rokkeveien 28, 1778 Halden
Tlf: 934 56 788
epost: post@nhfhalden.no
Hjemmesider: http://nhfhalden.no/

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

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

NHF Indre Østfold
Leder: Unni Hegle
Romundsvn. 20, 1832 Askim
Tlf: 413 28 268
e-post: uhegle@online.no

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening:
ALF Akershus
Leder: Tom Vernang
Steinsleppen 9, 1405 Langhus
Tlf: 67 87 37 46
e-post: t-egil-v@online.no

NHF Lisleby
Gunnar Johannesen
Nilsbakken 4, 1617 Fredrikstad
Tlf: 99363746

ALF Østfold
Kontaktperson Terje Holm
Lundeveien 53, 1816 Skiptvet
e-post: britholm1@gmail.com

NHF Moss og omegn
Leder: Simen Aker
Byfogd Sandbergsgt. 11 C, 1532 Moss
Tlf: 924 14 002
e-post: simen.a@online.no

Handikappede Barns Foreldreforening:
HBF Akershus
Fungerende leder Cathrine Bakken
Leppenvegen 1 A, 2005 Rælingen
e-post: akershus@hbf.no

NHF Nittedal / Hakadal
Leder: Eivind Vinsrud
Rulseveien 7, 1484 Hakadal
Tlf: 911 44 163
e-post:eiv-vins@online.no

HBF Østfold
Leder: Ingunn H Sand Fosser
Løkenveien 235, 1860 Trøgstad
Tlf: 906 69 603
e-post: hbf.ostfold@live.no

NHF Onsøy
Leder: Egil Eriksen
Øienkilveien 20, 1621 Gressvik
Tlf: 69 33 13 56 / 908 35 957
e-post: kari-ove@online.no

Landsforeningen for Ryggmargskadde:
LARS Øst / Oslo
Kontakt NHF Oslo

NHF Rakkestad
Kontakt regionkontoret
NHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 95 77 55 46
e-post: ragnhsk@online.no
NHF Rælingen
Leder: Rolf Svendsen
Oskar Braatensvei 17, 1472 Fjellhamar
Tlf: 930 46 917 (Rolf Svendsen)
e-post: rolf-svendsen@live.no
NHF Sarpsborg
Leder: Egil Schjolden
St.Hansvn. 24 c, 1727 Sarpsborg
Tlf: 69 15 20 81
e-post: egil.schjolden@gmail.com

Lansforeningen For Amputerte:
LFA Akershus / Oslo
Leder: Per Hovden
Strømsvn. 93, 2010 Strømmen
Tlf: 63 81 31 30 / 905 58 476
e-post: perhovd@online.no
LFA Østfold
Leder: Kari Jansen
Åsengvn. 7, 1793 Tistedal
Tlf: 69 19 23 69 / 480 74 125
e-post: bjorn.helgesen@maik.no
epost: karia.jansen@gmail.com
Landsforeningen For Nakkeskadde:
LFN Akershus
Leder: Åse Olsen
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
Tlf: 63 99 88 48/971 12 021
e-post: aas-ols@online.no
Hjemmeside: www.lfnakershus.no

LFPS Østfold
Leder: Evy Gunn Hultberg
Brønnhøyden 15, 1768 Halden
Tlf: 69 18 82 48 / 480 42 116
e-post: post@lfps-ostfold.no
Hjemmeside: www.lfps-ostfold.no
Landsforeningen For Slagrammede:
LFS Akershus
Leder: Odvar Jacobsen
Myrvangv. 21 A, 1344 Haslum
Tlf: 907 48 521
e-post: odvar.jacobsen@bama.no
LFS Østfold
Leder Randi Overaa
Gamle Glombovei 1, 1678 Kråkerøy
Tlf: 69 34 03 24/ mobil: 476 58 350
Epost: aoberg@getmail.no
Landsforeningen for Kvinner med
Bekkenløsningsplager:
LKB Akershus
Kontaktperson:
Synne Myhre
Røsslyngvegen 23
2052 Jessheim
Tlf: 926 44 208
epost: synnemyhre@hotmail.com
LKB Østfold
Leder: Anette Simonsen
Odinsvei 15 A, 1781 Halden
Tlf: 974 84 006
e-post: anesim@online.no
Norges Handikapforbunds Ungdom:
NHFU Øst
NHFU er en egen organisasjon,
men vi har ført den opp på denne
oversikten da vi har et godt og
utbredt samarbeide.

Landsforeninger uten egen
lokallag i region Øst:
Norsk forening for Arvelig Spastisk
Paraparese/Ataksi:
NASPA
v/ Geir Eriksen
Rugdevn. 57, 1476 Rasta
Tlf: 63 00 26 67 / 997 24 376
e-post: geir.eriksen@getmail.no
Fotfeilforeningen:
Lars Tore Dystvold
Bekkesvegen 83, 2315 Hamar
Tlf: 480 24 811
e-post: leder@fotfeilforeningen.no
Landsforeningen for Arthrogryposis
Multiplex Congenita:
AMC
Leder Lena Karlsen
Tlf. 901 52 674
Epost: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no
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Retur: NHF Øst, Postboks 9219, Grønland – 0134 Oslo

BAKSIDEN

Scandic Gardermoen Oslo Airport

Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen Oslo
Tlf: 23 15 59 00 • E-post: osloairport@scandichotels.com

