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Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo 

Regionkontorleder
Hanne Grimstvedt
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hanne.grimstvedt@nhf.no 
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Høsten er her og nå skal all energien vi har lagret  

opp i sommer komme til virke.

Høstkonferansen er alt overstått, i år hadde vi en litt vri på starten av konferansen, 
nemlig førstehjelp. Dette er noe vi trenger å friske opp i alle sammen innimellom, 
fikk masse positive tilbakemeldinger på at vi hadde det. Konferansen var godt 
besøkt, selv om vi manglet representanter fra noen lag, men vet det var aktivitet 
som foregikk ute i regionen.

Vi har to store viktige konferanser i året, på våren og høsten, der blir det tatt opp 
saker som alle lokallagene bør være delaktig i. 

I 2017 er det også en dag lokallagene bør merke seg nå, 1. April avholder regionen 
sitt årsmøte, sted er ikke klart i skrivende stund.

Nå har vi fått på plass en ny medarbeider på plass, Gyda Nullmeyer, ungdoms- og 
organisasjonskonsulent. 

Nå er endelig hjemmesidene våres ferdige, håper dere har vært inne og sett. 
For dere som har Facebook må dere følge NHF Øst der og hjelpe oss å dele stoff, 
har jo sett hvordan saker kan snu hvis det blir belyst nok på sosiale medier.

Organisasjonsprosessen – og strategiprosessen mot 2030, rusler og går, det er 
både lokallag og grupper som jobber med dette i regionen øst, skulle så gjerne sett 
at det var flere lag som tok tak i dette. Det handler jo om hvordan vi ser NHF i frem-
tiden og hvordan vi vil at det skal bli.
Denne skal opp på landsmøte i 2017

 Så til slutt kommer mitt sedvanlige mas om kurs, et jeg vil trekke spesielt frem er 
det som går på erfaringer for representanter som sitter i råd i oktober. Mange sier 
til meg, «jeg har vært på så mange kurs, bør jeg gå på fler» JA det er viktig, det 
kommer noe nytt hele tiden. Og det å ha erfaringsutveksling er viktig, rådene 
jobbe r forskjellig noen er veldig oppe og går mens andre sliter. Vi har flere nye 
representanter som kom inn i 2015, de kan høste masse erfaring av dere som har 
vært med en stund og komme sterkere og kanskje med mer selvtillit tilbake til sine 
respektive råd.

Husk hjelpemiddelmessa Mandag 17. oktober og tirsdag 18. oktober inviterer vi til 
vår største messe hittil, denne gangen i Hall E på Norges Varemesse på Lillestrøm.

Ønsker dere alle en fin høst
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Lederens spalte
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Medlemsblad for NHF Øst

Håper mange av dere har fått slappet  

av i sommer, og nyt noen dager med fri  

og sol. Nå er det tid for medlems- 

bladet igjen.

Vi har en bra blanding med stoff denne gangen også, og 
håper dette faller i smak for de fleste.

Vi minner også i dette nummeret på at i oktober er det 
tid for hjelpemiddelmessa igjen. Hold av datoen 17. og 
18. oktober, og merk dere at i år blir det i Lillestrøm på 
Norges Varamesse. Bra med parkeringsplasser og toget 
ikke så langt unna. Så det er bare å glede seg til oktober. 
Utstillere begynner å falle på plass.

Dere vil også se at det har blitt fart i ungdommen i Øst 
igjen. Mye informasjon om NHFU Øst finner dere på 
flere plasser inne i bladet. Vi er glade for at NHFU Øst er 
på plass igjen. 

Jeg var på en snar visitt på høstkonferansen, og traff 
mange kjente fjes. Det er alltid hyggelig å møte dere. 

Da vil jeg bare ønske dere alle en riktig god lesning og 
en riktig god høst! 

Ann-Karin Pettersen

Redaktørens spalte

R
ed

ak
tø

re
n

INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN

Frister for innsending av innlegg og annet til vårt medlemsblad:

For nummer 4-2016 er fristen 16.11.

Vi setter stor pris på å få høre om deres møter, turer og andre aktiviteter.

Gyda Nullmeyer er NHF Øst sin nye organisasjons- og ungdomskonsulent. 
Hun startet i juni, og kunne allerede på Høstkonferansen fortelle om oppsving både i 
ungdomsarbeidet og på regionens Facebook. 
Gyda skriver om NHFU Øst i dette bladet.
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Mye av tiden har jeg brukt til å tenke på gamle dager. Min 
generasjon flyttet ut av institusjonen. Mange med CP (cere-
bral parese) bodde jo på institusjoner som Berg gård, 
Furutun eller Kløverbakken, Jeg har fundert på hva det 
gjorde med oss. Barndommen var jo ikke lik alle andres.  
Foreldre og søsken fikk vi ikke se så ofte. Vennskapene 
mellom oss unger var viktig. Det rare er at jeg har ikke 
vonde minner fra Berg gård. De vonde, vanskelige minnene 
er knyttet til Sophies Minde. Operasjoner, smerte og gips. 
Sannheten er vel, at mye er glemt. 

Det var en dame jeg ble spesielt knyttet til, en lys dansk 
jente som hadde meg som sitt ansvar. Merkelig nok så fant 
jeg henne på facebook denne sommeren. Da strømmet det 
mange minner på. Jeg lette litt på facebook, og fant andre 
venner som jeg husker fra barndommen. Den jenta jeg 
delte rom med, bor i Oslo. Et par andre fant jeg sprett 
utover. Vi mista kontakt, men det var godt å se at de lever. 

Jeg hadde det godt på Berg. Tante Birte involverte seg i mitt 
liv. Hun tok vare på bilder og kort hjemmefra. Jeg ble kjent 
med hennes danske familie. Hun holdt ord og fortalte 
sannheten. Jeg savnet Birte i mange år etter at jeg flyttet 
hjem. For motsatsen av dette er sykesøstrene på Sophies 
Minde, som lovet at mamma og pappa skulle være der når 
jeg våknet av narkosen. Det var de aldri, og ensomheten 
jeg følte på det sykehuset slapp aldri taket. Jeg likte ikke at 
mamma forsvant når jeg var hjemme på besøk. Jeg ville ha 
full kontroll, og helst ikke miste henne av syne, men noen 
mammadalt ble jeg aldri.

Men har vi lært noe av de skjebnene fra disse institusjo-
nene. Jeg vet de er lagt ned, men allikevel lager vi bokollek-
tiver, små institusjoner, personell som kommer og går. 
Forsterket avdelinger og skoleklasser som reiser på leir-
skole, og lar enkelt elever med bistandsbehov være igjen 
på skolen. Glemmer vi ikke ofte at mennesker med ulike 
bistandsbehov, bare er mennesker som deg og meg. Vi 
mennesker trenger trygghet. Vi trenger å bli sett og verd-
satt. Spiller det noen rolle at vi er så forskjellige. Vi får også 
nye landsmenn som kommer til Norge. Hva vet vi om hva 

de har opplevd? Hva sier kulturen deres om levekårene, og 
livskvaliteten hos familiene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne

Noen av oss har vonde barndomsminner. Noen av oss sliter 
i voksen alder med å akseptere seg selv. En voksen dame 
jeg snakket med fortalte at hun nå var lei av å leve, etter ett 
langt liv med sosial angst og ensomhet på landet, sammen 
med sine gamle foreldre. Kroppen var sliten og vondtene 
var mange. Jeg blir lei meg og trist av å høre om aktiv 
dødshjelp, og at det å ta sitt eget liv er en god løsning. I 
2016 skulle det være fokus på retten til å leve, og mulig-
hetene til å ha en god livskvalitet.

Jeg er faktisk litt bekymret for helsa vår. Ikke bare blod-
trykk og kolesterol nivå, men den psykiske helsa vår. 
Hvordan står det til med de som bor i Norge, og har en eller 
annen funksjonsnedsettelse? Klarer vi å formidle at vi 
egentlig har det ganske bra? Klarer vi og formidle troen på 
livet? Vet dere, jeg har det bra, Jeg tenker sjelden på de 
tunge tankene. 

Livet mitt er verd å leve, og jeg vet at jeg er privilegert. 
Sitter du der ute og trenger noen å snakke med, så håper 
jeg at du finner noen. 

Jeg føler meg glad når noen våger å dele sine innerste 
tank er med meg, eller jeg leser noe som noen har skrevet. 
Ta vare på hverandre, og vi må lytte mer.

Bilde er av Inge-Birte og meg fra en bytur, og jeg var en  
4-5 år.

Anne Karin - Helt på grensa

Helt på grensa
I år har jeg hatt en flott sommer. Jeg har ikke reist en meter, 

jeg har nytt soldager på ny og utvidet veranda. Assistenten har 

plantet blomster og busker i krukker og potter, og jeg har 

vært fornøyd med strikketøy og lett lesestoff.
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Liv Helene Johansen, representerer NHF Rygge og Råde på 
konferansen. Liv Helen har vært med lenge i handikapfor-
bundet. Hun har vært med på mange kurs i årenes løp, men 
er stadig ivrig deltaker. 

Hvordan har konferansen vært så langt?
Veldig nyttig – første dagen hadde vi førstehjelp, dette må vi 
ha mer av.

enn NHF Øst – NHFU Øst?
Mye spennende som skjer i Øst. Vi må jobbe sammen og lytte 
til de unge. Det som er artig å høre, er at de unge er på tape-
tet, det er jo de som kommer etter oss. Fine foredrags holdere 
har vi også hatt på konferansen.

Anne-Lise Nilsen, representerer NHF Sarpsborg på konfe-
ransen. Anne-Lise synes at konferansen har vært interessant 
og lærerikt. Førstehjelpskurset med Helge Sollie var viktig å 
få med seg. 

Hva mener du blir viktige saker for NHF i tiden fremover – 
med tanke på organisasjonsdebatten som er i NHF –  
forlengs inn i fremtiden?
Det som er viktig er universell utforming, informasjon til 
medlemmene om hva NHF gjør, hva slags saker som blir tatt 
opp og informere medlemmene om dette. Tilrette legging og 
hjelpemidler er også viktige saker – dette må frem til politi-
kerne også.

enn NHF Øst – NHFU Øst?
Det er viktig å få med NHFU Øst, det er jo de som skal ta over 
etter oss, når den dagen kommer og vi ikke orker mere. Vi 
må også få med ungdommen på møter og på styremøter, slik 
at de kan se hva vi holder på med og hva vi gjør i lokallagene. 

Ken Jackson, representerer regionstyret her på konferan-
sen, men han er også leder i NHF Fredrikstad.  

Hvordan har konferansen vært så langt da Ken? 
Spennende og tankevekkende. Debatten om NHF’s fremtid er 
utrolig engasjerende, Ragnhild Heggen er en fantastisk og 
inspirerende innleder. Spennende med ungdomsarbeidet og 
solid informasjon om dette fra Gyda. Flott at vi har fått på 
plass NHFU Øst igjen, flott med engasjerte ungdommer.

Hva mener du blir viktige saker for NHF i tiden frem over – 
med tanke på organisasjonsdebatten som er i NHF –  
forlengs inn i fremtiden?
Det viktigste nå er jo hvordan vi skal jobbe i fremtiden, sam-
tidig trenger vi å bli flere. Både ungdom og yngre voksne.

Anders Hauge Olsen, representerer NHF Fredrikstad. 
Anders er et nytt ansikt for meg i NHF Øst sammenheng, og 
jeg synes det alltid er flott å se nye ansikt. 

Hvordan har konferansen vært så langt Anders?
Konferansen har vært spennende og innholdsrikt med 
mange aktuelle temaer. Det har vært mange gode diskusjo-
ner og debatter.

Hva mener du blir viktige saker for NHF i tiden fremover – 
med tanke på organisasjonsdebatten som er i NHF –  
forlengs inn i fremtiden?
Jeg mener det blir viktig å bidra i arbeidet med program og 
strategiarbeid i regionen. Det er nå arbeidet gjøres, og det er 
nå man har mulighet til å delta for å forme fremtiden.

enn NHF Øst – NHFU Øst?
Vi må jobbe for å styrke NHFU og samtidig dele erfaringer, 
slik at de yngre kan dra fordel av vår kunnskap. NHFU vil 
være viktig for å drive nybrottsarbeid og utviklingen i kultu-
ren i NHF!

Tusen takk alle sammen for at dere tok dere tid til å svare på 
noen spørsmål.

4 på kornet fra  
høstkonferansen 2016
Helgen 9. og 10. september var det duket for høstkonferanse i Øst. Redaksjonen i 

Regionnytt ved Ann-Karin var på en snar visit på Scandic Asker, og ønsket å vite litt  

om hvordan konferansen har vært hittil for noen av deltakerne;

■  Tekst: Ann-Karin Pettersen.  Foto: Gyda Nullmeyer

Fra venstre er Anders, Liv Helene og Anne-Lise. Ken står bak.
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- Prosjektet gir viktige verdier gjennom konkrete tiltak med 
tilrettelagte båter, brygger og omgivelser for å skape like 
muligheter for mange, noe Ridderdagene er et eksempel 
på. Det er det verdt å heie på. Vispen er min barndoms 
badested, det var fint da men finere nå. Det skyldes et godt 
og velfungerende lokallagsutvalg, sa ordføreren i sin 
åpningstale før han klippet snora.

Skjærviken lokalsamfunn søkte Fredrikstad kommune om 
motiveringsmidler til spesialbryggen og fikk tildelt 100.000 
kroner. Skjærviken LSU har et meget godt samarbeide med 
Fredrikstad kommune, og de yter en stor dugnadsinnsats i 
sitt nærområde.
 - Vi har i tillegg til badestedet og sjøsenteret opparbeidet 
flere kilometer med naturstier som vi også vedlikeholder 
på dugnad. De siste årene har vi brukt mye midler på inn-
kjøp av verktøy og utstyr som hjelper oss i dette arbeidet, 
forteller leder i Skjærviken LSU Knut-André Haugen.

De har også gått til anskaffelse av en minitraktor som bru-
kes til gressklipping langs stier og strender. Med den fjer-
ner de tang og alger som driver i land fra strendene. 

Lokalbefolkningen setter stor pris på dugnadsgjengen og 
får mange positive tilbakemeldinger.
 - Det er dette og gleden til de som har spesielle utfordrin-
ger som får tilrettelagt muligheter til å bruke stranden, 
båtene og området som gir oss motivasjon til å holde på 
med dette, sier en fornøyd utvalgsleder.

Ordføreren åpnet  
tilrettelagt brygge
Det var Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård som fikk æren av å åpne den tilrettelagte 

badebrygga i Vispen ved Skjærviken. Badebrygga kan brukes av personer med nedsatt 

funksjonsevne som bruker rullestol eller har bruk for tilrettelagte bademuligheter.

■  Tekst og foto: Jan Arne Dammen
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Høstkonferansen til NHF Øst
9. og 10. september 

var det høst-

konferanse for  

NHF Øst på Scandic  

hotell i Asker. 

■  Tekst: Ann-Karin Pettersen
■  Foto: Gyda Nullmeyer

Første dagen var det førstehjelp som var på dagsorden, og 
dag 2 var det informasjon om NHF’s samfunnsoppdrag 
med innleder Ragnhild Heggen. Gyda Nullmeyer; ny ung-
doms- og organisasjonskonsulent i Øst hadde informasjon 
om NHFU Øst, facebook og hjemmesiden sammen med 
Ken Jackson.

Mange ivrige konferansedeltakere var tilstede. Som gam-
mel regionstyrevaramedlem, fungerende regionleder og til 
slutt organisasjonskonsulent i Øst, synes jeg det var hygge-
lig å være en tur innom på høstkonferansen. Dere tillits-
valgte i Øst er unike, og dere vil alltid ha en spesielt plass i 
mitt hjerte.

Ragnhild Heggen

Ragnhild Heggen og Ken Jackson Førstehjelpskurs v/Helge Sollie

Her er noen bilder fra konferansen!
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Tahirlekene er et skoleprosjekt støttet av Gjensidige-
stiftelsen som har på gått i 7 år. Tahir Hussain mistet synet 
som tenåring. Fra en mørk og ensom tilværelse ble han et 
stort forbilde for det norske folk da han syklet Trondheim 
Oslo i 2009. Siden har han gått Vasaloppet, besteget flere 
fjelltopper og deltatt i det meste av idrettslige utfordringer 
og blitt et fast innslag under Ridderdagene på Storedal.

- Kort fortalt bygger grunnverdiene i Tahirlekene på sosiali-
sering, aktivitet, samarbeid, ledsagerrollen og antimob-
bing, forteller eks politimannen og vennen Vidar Bøe.

Her fikk deltagerne prøve seg i ulike roller, som blind og 
som ledsager. Den ene med bind for øynene ble ledsaget og 
loset gjennom løypa, som inneholdt forskjellige øvelser 
som sekkehopp, balansering, ballkast, løp og trekking av 
tømmerstokk. Etterpå byttet de roller.
– Før eller senere trenger vi alle en hjelpende hånd i livets 
overganger. I Tahirlekene med bind for øynene fikk de føle 
hvordan Tahir har det til daglig, og hvilke utfordringer det 
er å ta seg fram som blind, forteller Vidar Bøe.

Tahir elsker konkurranser og han tok tiden og det ble gave-
kort til beste lag, som Borg Speidergruppe halte i land. Et 

fargefoto signert av kameraten Petter Northug og Tahir 
fikk alle som deltok. Foruten sine egne leker syklet Tahir 
og Vidar tandem på 20 kilometeren i Erling Stordahls 
Minneløp.

Ridderdagene på Storedal er en aktivitetshelg for barn, 
unge og familier, med eller uten funksjonshemming. Og en 
videreføring av Erling Stordahls filosofi om økt livskvalitet 
gjennom friluftsliv, kultur og natur. Hele arrangementet er 
tuftet på 100% frivillighet.  

Tahirlekene på Ridderdagene
■  Tekst og foto Jan Arne Dammen



Vi fikk sykkelen i retur, og ved gjennomsyn fant vi noen 
riper på setet og litt rust på noen av skruene, noe vi mente 
var innenfor det som kan forventes av et gjenbruksprodukt. 
Hvorfor har vi så forskjellig oppfatning av saken?

Ulike forventninger
Det finnes ikke et fasitsvar på dette, men noe av svaret kan 
ligge i forventningene våre. Det er forskjell på nye og brukte 
hjelpemidler, akkurat som det er forskjell på en ny og en 
brukt bil. Har du forventninger om en ny bil er sjansen stor 
for at du blir skuffet dersom du får en bruktbil, selv om 
bilen dekker behovet ditt. Til hjelpemiddelsentralen ligger 
det en forventning om at vi skal gjenbruke hjelpemidler, og 
sykkelen det var snakk om har en gjenbruksverdi på over 
70 000 kroner.

Jeg ser derfor et behov for å informere litt om hva som 
skjer med et hjelpemiddel vi har fått i retur, hvilke krav 
hjelpemiddelsentralen har når det gjelder gjenbruk og hva 
du kan forvente av oss når du får et gjenbruksprodukt.

Hjelpemidler som utrangeres eller kasseres
Som hjelpemiddelsentral har vi et forvaltningsansvar for 
hjelpemidler som er folketrygdens eiendom og vi skal påse 
at folketrygdens midler blir utnyttet mest mulig effektivt. I 
Forskrift om hjelpemiddelsentralens virksomhet og ansvar 
står det at hjelpemiddelsentralene skal sørge for resirku-
lering av brukte hjelpemidler. Når hjelpemiddelsentralen 
får et hjelpemiddel i retur, vurderer vi først om hjelpemid-
let skal utrangeres eller kasseres. Målet med dette er å 
sikre at vi registrerer ut hjelpemidler som ikke egner seg 
for gjenbruk. 

Utrangering er en beslutning om at brukbare hjelpemidler 
kan gå ut av bruk fordi de ikke lenger er egnet til sitt opp-
rinnelige formål. F eks at det er kommet nyere og bedre 
modeller på rammeavtale. Noen av disse hjelpemidlene 

kan gis bort til kommunenes korttidslager eller til velde-
dige organisasjoner som har avtaler med hjelpemiddel-
sentralen. Kassasjon er en beslutning om at materiell som 
er nedslitt eller skadet og ikke lar seg reparere uten ufor-
holdsmessige store påkostninger, skal tas ut av bruk. 

Hjelpemidler som gjenbrukes
Etter at hjelpemidlene som skal utrangeres eller kasseres 
er plukket ut, står vi igjen med hjelpemidlene som skal 
gjenbrukes. Disse rengjøres, tørkes og overføres til vårt 
tekniske verksted, eller en ekstern leverandør, for klar-
gjøring før de settes inn på lageret vårt.

Hjelpemiddelsentralene er pålagt et gjenbruk av scootere, 
manuelle- og elektriske rullestoler, senger, personløftere 
og lese-TV på 50 prosent av utlånsverdien. Av alle andre 
hjelpemidler, som blant annet sykler, er det et mål at gjen-
bruket skal ligge på minst 15 prosent av utlånsverdien. 

Når vi får inn en søknad om et gitt hjelpemiddel, sjekker vi 
om vi har dette eller et tilsvarende produkt på lageret vårt. 
Hvis vi ikke har det, er vi pålagt å spørre de andre hjelpe-
middelsentralene om de har hjelpemidlet på sitt lager. Om 
ingen har hjelpemidlet på lager, kan vi kjøpe inn et nytt fra 
leverandør.

Forventninger til gjenbruksprodukt
Du kan forvente at gjenbruksproduktet skal dekke behovet 
ditt, på samme måte som et nytt hjelpemiddel ville gjort. 
Du kan også forvente at det skal være rent og like sikkert i 
bruk som et nytt produkt. Hvis disse forventningene ikke 
innfris, betyr det at vi ikke har gjort en god nok jobb, og da 
vil vi gjerne høre fra deg.

Du kan også forvente at det noen ganger kan være noen 
riper på hjelpemidlet eller at noen skruer kan ha litt over-
flate rust, så håper vi du kan leve med det. 

I sommer fikk jeg en telefon fra en far som var oppgitt fordi sønnen hans hadde 

fått en sykkel fra hjelpemiddelsentralen som var oppskrapet og rusten og  

derfor ikke kunne brukes. 

■  Tekst: Bente Kaldheim - NAV

Nye eller brukte hjelpemidler – 
krav til gjenbruk

Medlemsblad for NHF ØstMedlemsblad for NHF Øst
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Klare for messe 
på nye trakter

Mandag 17. oktober og tirsdag 18. oktober 
braker det løs med Hjelpemiddelmessa Øst 

på Norges varemesse på Lillestrøm! 

■  Tekst og foto: Ida C. Freng
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– Nå gleder vi oss skikkelig, sprudler Jørgen Foss, region-
kontorleder Norges Handikapforbund Oslo, og får støtte fra 
sin kollega i samme stilling i region Øst, Hanne Grimstvedt.

Hallkartet for Hjelpemiddelmessa Øst 2016 begynner å ta 
form, og fagprogrammet har fått bekreftet flere spennende 
navn.

– Vi kan by på blant andre Lars Rovik Ødegård fra NHF og 
Ekspertutvalget for helhetlig gjennomgang av hjelpemid-
delpolitikken, Tove Linnea Brandvik fra NHFs sentralstyre 
og Uloba samt Nils Erik Ness, forbundslederen i Ergotera-
peutforbundet, avslører Grimstvedt.

Snart i mål
Med noen få uker igjen til åpning, begynner nå det meste å 
falle på plass.

– Vi har snakket med områdeansvarlig, slik at det skal 
midlertidig merkes opp flere HC-plasser, i tillegg til at vi vil 
gjøre det enklest mulig å finne frem til parkeringsfeltet 
med tilgjengelig parkeringsautomat, forteller Foss.

Arbeidsgruppa i messa har dessuten kontaktet NSB for å 
sikre at de kan sette inn tilgjengelig togmateriell de aktu-
elle dagene.

– Vi vil sørge for at veien fra togstasjonen til varemessa 
blir enklest mulig å finne, også for de som ikke er komfor-
table med kart-apper og den slags på mobilen, forsikrer 
Grimstvedt.

For de som har TT i Oslo, kan man dessuten benytte seg av 
en tur-retur reise til Lillestrøm i forbindelse med messa. 
(Se mer informasjon om hvordan i egen sak!)

Trenger hjelp
– Det er imidlertid EN ting vi trenger hjelp av medlem-
mene til, understreker Foss, og forklarer:

– Vi trenger at alle sprer ordet om messa! Kanskje kan du 
videresende informasjon på epost, eller- dersom du er 
Facebookbruker- så kan du gjøre følgende: «Del» messe-
arrangementet på din Facebookside, og bruk «Inviter» 
knappen til å invitere folk direkte fra din venneliste. Jeg 
oppfordrer alle på det sterkeste til å gjøre dette. Jo flere 
som får vite om, og kommer på messa, jo bedre! 

Klare: Regionkontorledere 
i hhv. Oslo og Øst, Jørgen 
Foss og Hanne Grimstvedt 
gleder seg til årets messe.

Hall E: 
Hjelpemiddelmessa 
Øst holdes på Norges 
Varemesse på 
Lillestrøm.
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Dersom du opplever at «din» rullestol forsvinner fra NAVs 
utvalg, er likevel ikke alt håp ute. I Handikapnytt anbefaler 
seniorrådgiver Guri Henriksen fra Handikapforbundet folk 
å søke dispensasjon når eksempelvis markedsledere fra 
Panthera og Quickie er ute av hjelpemiddelsentralenes 
utvalg for manuelle rullestoler fra 1. oktober. 

– Dispensasjonsordningen er en godt bevert hemmelighet i 
Nav. Det er derfor mange som ikke kjenner til mulighetene 
til å få andre produkter enn de som står på Navs lister, sier 
Henriksen til magasinet.

Både Panthera og Sunrise Medical opplyser at de vil levere 
aktivstolene til brukere som får innvilget disse på dispen-
sasjon.

Søk dispensasjon!

Seniorrådgiver Guri Henriksen

Før sommeren tok NHF Oslo kontakt med Velferdsetaten i 
Oslo kommune, for å sjekke om vi kunne få et tilbud for 
bruk av TT til og fra Hjelpemiddelmessa Øst, siden denne 
nå ligger utenfor kommunegrensa. Stor var gleden da vi 
nesten umiddelbart fikk positivt svar!

Følgende står i instruksen fra Velferdsetaten angående 
bestemmelsen: 

Velferdsetaten har besluttet å innvilge TT-brukere i Oslo en 
reise tur/retur Hjelpemiddelmessa.
 I utgangspunktet gjelder TT-reiser innen Oslo kommu-
nes grenser. Helt unntaksvis kan reiser til Akershus innvil-
ges av den enkelte bydel, jf. Forskrift om tilrettelagt trans-
port for personer med forflytningsvansker § 9, tredje ledd. 
For at reisene skal kunne benytte seg av TT-ordningen for 
reiser til varemessen må den enkelte TT-bruker derfor 
først kontakte sin bydel for godkjenning. 
 Deretter må TT-bruker bestille reisen hos vårt kjørekon-
tor Samres, på telefon 22 02 44 63 eller 04 521. Dette gjel-
der både spesialbilbrukere med blått kort og gående 
TT-brukere med rødt kort som til vanlig benytter drosje. 
Denne gruppen kan f.eks. ikke praie drosje på gaten for å 
reise over kommunegrensen.
 Egenandel er kr 104 hver vei.

 For å kunne planlegge reisene, må vårt kjørekontor ha 
mottatt bestillingen innen tirsdag 11. oktober kl. 12.00. 
Bestillinger som rettes til kjørekontoret etter denne dato 
kan ikke regne med å bli innvilget.

Velferdsetaten utdyper instruksen i en epost til oss:
– Grunnen til at kjørekontoret har satt en frist er fordi vi 
har et visst antall biler til disposisjon som reisene plan-
legges på. Det må planlegges for alle turer, og reisene vil 
oppta bilene i lengre tidsrom enn om de reiser innen Oslo. 
Flere må regne med å reise sammen.

Det er viktig at man melder ifra til sin bydel FØR kjøre-
kontorets frist tirsdag 11. oktober klokken 12.00. Jo før jo 
bedre!

– Reisene registreres på en egen måte i planleggings-
systemet. Gjøres ikke det, kan heller ikke kjørekontoret 
planlegge reisen. Det er vanskelig å si hvor lang tid bydelen 
trenger, men TT-konsulenten må være tilgjengelig for å 
gjøre oppgaven i tide. TT-bruker må derfor ta høyde for å 
bestille i god tid. Dersom reisen ikke benyttes må man selv 
si ifra til bydel/kjørekontor, slik at bydelen får ordnet det 
slik at turen kommer tilbake på vanlig kvote.

Du kan benytte TT til messa!
Er du TT-bruker i Oslo kommune? Da kan du, ved å følge instruksene i denne  

artikkelen, benytte TT til Hjelpemiddelmessa Øst på Lillestrøm.

■   Tekst: Ida C. Freng
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Leserbrev

Nye skritt i rehabiliteringen
Det siste året har jeg fått en ny erfaring fra NAV-systemet, det vil si med hjelpemiddel-

formidlingen. Hvor enkelt er det egentlig å få innvilget aktivitetshjelpemidler i voksen alder?

■  Tekst: Sverre Bergenholdt

Jeg snakker her om en trenings- og aktivitets arm/ben 
stol, «NuStep». I mitt tilfelle ble jeg kjent med hjelpe-
middelet på Sunnaas Sykehus og CatoSenteret. Utgangs-
punktet mitt var:
•  Senskader etter poliomyelitt i begge ben og deler av 

kroppen for øvrig, permanent rullestolbruker, stille-
sittende med betydelig vektøkning, smerter og stivhet. 

• Samtidig var armene «utslitt».
•  Få fart på indre organer, bevegelse i kroppen, litt omløp 

på blodpumpa (hjerteinfarkt i 1991) samt at begge ben 
trengte bevegelse. På NuStep festes bena til samme 
bevegelse som armene, dermed får jeg blodsirkulasjon 
og bevegelse også i begge ben, selv om bena er helt uten 
egen kraft og funksjon. 

•  Målsetning for meg, mest mulig allsidig bevegelse, 
forhin dre nytt hjerteinfarkt og blodpropp og ikke minst 
vektreduksjon. 

•  I tillegg er jeg fortsatt delvis i arbeid. Slik egentrening/
aktivitet betyr etter alle solemerker at jeg kan stå enda 
litt lenger i arbeidslivet

Arbeidsaspektet var trolig viktig for NAV i sin totalvurdering 
av min søknad. Men hva er arbeid eller «aktivitet»? I dag 
blir også funksjonshemmede eldre, vi lever lenger og kan 
bidra i samfunnet på mange ulike måter. For eksempel i 
lokalmiljøet, i organisasjonslivet, i brukerutvalg innen ikke 
minst helse og NAV-systemet osv. Vi har «bøttevis» med 
erfaring som samfunnet trenger, men da må vi være i stand 
til å delta. Min påstand er at aktivitetshjelpemidler, ikke 
bare treningshjelpemidler, helt klart bidrar til økt aktivitet 
og bedrer livskvaliteten for den enkelte. Og i andre enden, 
dette sparer storsamfunnet på rent økonomisk. 

Hvordan lykkes så jeg og fikk dette godkjent. Ikke uten 
kamp, anke/klage. Selv med en klar og entydig dokumen-
tasjon fra Sunnaas Sykehus og CatoSenteret ble det først 
blankt avslag. Dette er treningshjelpemiddel – det får man 
ikke når man er over 26 år.

Jeg protesterer, anker. Mine argumenter var i første rekke;
•  Takker for at NAV og jeg er enig i mitt behov om at jeg 

fyller alle krav for slike hjelpemidler. Jeg protesterer 
tydelig på at NuStep for meg er et rent treningshjelpe-

middel og dermed ikke kan godkjennes. For meg er 
dette så mye, mye mer.

•  Videre påberoper jeg meg «individuell vurdering». Skal 
jeg ha avslag er det fordi jeg ikke fyller kriteriene, ikke 
fordi at NAV ved sine interne rutiner og praksis kaller 
dette treningshjelpemiddel og dermed setter mitt behov 
– min søknad utenfor.

•  Videre krever jeg likebehandling. Jeg var kjent med at 
andre NAV-HMS har sagt JA. 

Her får jeg fullt medhold i NAV klagenemnd og det omsøkte 
aktivitetshjelpemiddelet innvilges!

Jeg bruker min arm/benstol NUStep daglig. Vekta går ned-
over, blir jeg varm og sliten, bena (selv uten egen kraft) 
prikker og blir varme når bena følger armbevegelsene. 
Siden NuStep kan stilles på lav kraft blir også bevegelsene 
i armer – skuldre - maveregion aktivert, uten at gamle 
vondter har kommet tilbake. Og: jeg er fortsatt i arbeid!

PS! Når jeg etter hvert slutter i arbeidslivet har jeg trolig 
krefter og lyst til å fortsette med mitt engasjement i lokal-
samfunnet, i brukersamvirket, i organisasjonslivet. Med 
NuStep på «mitt lag» sammen med samspillet i egen 
famili e og andre praktiske hjelpemidler i eget hjem tror jeg 
derfor på mange gode år fremover…

Mvh Sverre Bergenholdt
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Førstereis på Ridderdagene var 10 år gamle Sarah Tegler 
fra Drammen. Hun likte spesielt godt malerkurset til 
kunstmaler Helle Wårås. Sarah synes det var helt toppers 
å avslutte skoleferien med en så artig helg. 

Helle forteller at det var en sann glede å se barna utfolde 
seg på lerretet og de viste stort talent alle sammen.

Søndag ble det kanopadling og seiltur med Kongelig Norsk 
Seilforening (KNS) som stilte med mannskap og to båter i 
klassen Sonar, den samme som brukes i Paralympics.

Dette var fjerde året Ridderdagene på Storedal ble arran-
gert. Deltakerne kommer igjen og har med nye venner, 
som gjør at deltagerantallet stiger. Utenom Erling Stordahls 
Minneritt var det en rekke forskjellige aktiviteter å være 
med på. Malerkurset som kunstmaler Helle Wårås ledet 

var populært, i tillegg var det skyting med laservåpen, klat-
ring, snekring av fuglekasser, kubbestabling, yoga, terapi-
ridning, og ikke minst seiling og overnatting i lavvo/telt. For 
de aller minste ble det arrangert skattejakt, en arkeologisk 
utgraving på feltet.

Mer info www.ridderdagene.no
https://www.facebook.com/RidderdagenePaaStoredal/?fre
f=ts

Kunstmaler Helle Wårås 
og Sarah Tegler i dyp  
konsentrasjon.

Ridderdagene på Storedal er en aktivitetshelg for barn, unge og familier, med 

eller uten funksjonshemming. Og en videreføring av Erling Stordahls filosofi 

om økt livskvalitet gjennom friluftsliv, kultur og natur. Hele arrangementet  

er tuftet på 100% frivillighet.  

■  Tekst og foto: Jan Arne Dammen

Med svamp og farger under 
Ridderdagene
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Styret av Norges  
handikapforbunds ungdom Øst
■  Tekst: Gyda Nullmeyer. Foto: Privat.

Før sommeren ble et nytt ungdomsstyre valgt for region 
Øst. Det er første gang på flere år at NHF Øst har hatt et 
eget ungdomsstyre og det er takket være ungdommene i 
regionen som har jobbet hardt for å få på plass et engasjert 
og initiativrikt styre. Leder Christine Bauer, økonomi-
ansvarlig Hilde Sofie Nilsson og styremedlem Saad 
Al-jaderi var drivkraften bak og fikk et styre på beina etter 
ringerunder og samtaler med mange ungdommer i Øst. Nå 
kan styret endelig starte høsten med mye spennende på 
programmet. I Regionnytt fremover vil vi vie plass til å bli 
bedre kjent med styremedlemmene i NHFU Øst, og at de 
kan fortelle om hva de jobber med og hva som engasjerer 
de. 

Leder Christine Bauer
Alder: 26 år
Bosted: Bærum 

Jeg er frivillig i flere organisasjoner og har en stor inter-
esse for sport, hunder, reise og matlaging.

Hva engasjerer deg i samfunnet? 
Jeg er veldig engasjert i retten til BPA og hjelpemidler. 
Dette er noe jeg vil at NHFU Øst skal jobbe med fremover. 

Varamedlem Camilla Stenersen
Alder: 21 år
Bosted: Bjørkelangen

Jeg studerer 2. året på sosialt arbeid (sosionomutdan-
ningen) ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Jeg går på  
terapiridning. Er veldig glad i å reise og å delta i ulike 
arrangement som holdes av organisasjoner jeg er med i. 

Hva engasjerer deg i samfunnet? 
Det som engasjerer meg er universell utforming og like-
verd. For meg er også BPA viktig. Jeg vil være med i NHFU 
fordi jeg har lyst til å prøve å gjøre en forskjell. Jeg er veldig 
glad i å treffe nye mennesker, dette er noe jeg setter stor 
pris på og jeg mener at dette felleskapet i NHFU er viktig. 
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Tilgjengelig i to forskjellige størrelser,
Acheeva Student og Acheeva Graduate

              Nyhet for aktivisering i klasserommet!

              Acheeva er en justerbar, multiposisjonell læringsstasjon 
              som lar elevene ligge rett og jobbe i en balansert 
              posisjon med full støtte. 

        Acheeva gir alle muligheter 
        for å delta i klasserommet 
                på likt nivå.

Norges Handikap-
forbunds Ungdom Øst
NHFU Øst er nettopp startet opp igjen 

etter en lang periode uten et styre. Vi 

er en ivrig gjeng med unge funkiser 

som har begynt å legge mange  

spennende planer fremover. 

I oktober skal vi ha ungdomssamling i Sarpsborg med 
spennende temaer som sosiale medier og hvordan bruke 
de til å fremme en god sak. Vi skal ha om netthets og 
Stopp-hatprat, skrive-workshop og fotokurs.

Sammen med NHFU Oslo skal vi ha stand på hjelpe-
middelmessen den 17. og 18.oktober, på Norges vare-
messe, Lillestrøm. Vi jobber også med temaer som BPA, 
universell utforming, hjelpemidler og rettigheter.

Flere spennende temaer og planer er i sving, og vi håper å 
se nettopp deg der!

Christine Bauer,
Leder NHFU Øst

Følg oss på facebook: www.facebook.no/nhfuost 

Fra venstre: Ida Dignes, Saad Al-jaderi, Marie Bjørn (bak), Christine 
Bauer, Hilde Sofie Nilsson og Gabriel Hoff.
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Har alle handikappede et så godt sexliv og god selvtillit at 
åpenhet ikke trengs, eller er rett og slett alle funksjons-
hemmede aseksuelle? Det er jaggu på tide at vi får mer 
informasjon som kan fjerne stigmatiserende holdninger 
når det gjelder seksualitet og nedsatt funksjonsevne.

Spørsmålene som dukker opp på puben fra fremmede 
klokka to på natta tilsier at kunnskapen er for knapp. Vi 
informerer og svarer den berusede mannen «Ja, vi kan ha 
sex selv om vi sitter i rullestol». Det er flaut å svare, men 
samtidig veldig viktig. Da bryter vi kanskje ned noen for-
dommer som enkelte har ovenfor mennesker med en ned-
satt funksjonsevne. Fordommer som sier at mennesker 
med et handikap har et dårligere eller et ikke eksisterende 
sexliv. Disse fordommene stemmer ikke alltid overens med 
virkeligheten, derfor må noen opplyse om realiteten. I 
medier og reklamer ser vi mye kropp. Disse kroppene er 
gjerne idealiserte drømmekropper som svært ofte er umu-
lig å oppnå. Drømmekroppen blir det normale for noen, for 
den dukker opp overalt. Men drømmekroppen er ikke det 
normale. Kropper er forskjellige og unike. Noen kropper er 
store, andre er små. Noen mangler en fot eller kanskje to. 
Noen kropper er stive. Og andre kropper har ikke funk-
sjonsevne fra halsen og ned. Tross ulike kropper kan alle 
være stolte av seg selv. Absolutt alle kan være sexy. Og alle 
kan ha et godt sexliv, selv med en annerledes kropp. 
Begrensningene sitter i hodet og ikke i beina!

Samfunnet er for heteronormativ, hører vi ofte det bli sagt. 
Vi applauderer og nikker, fordi det stemmer. Aksepten 
ovenfor de av oss som er skeive og de av oss som er anner-

ledes er fortsatt ikke der den bør være, selv i Norge. Ikke 
alle applauderer når den tøffe ungdommen åpner skap-
døra. Ikke alle applauderer når den voksne mannen begyn-
ner å kysse andre menn. Eller når den eldre damen begyn-
ner å kle seg som en mann. Som rullestolbruker bør det 
heller ikke være uvanlig å kjøre ned skapdøra. Noen er 
heterofile, noen er homofile, noen er transseksuelle, noen 
er mørkhudet, noen er handikappede og noen føler til-
hørighet til mer enn en av disse gruppene. Det vi mennes-
ker har til felles er at vi alle er ulike med forskjellige  
identiteter.

Vi etterlyser mer informasjon fra helsepersonell om sek-
sualitet ved funksjonsnedsettelse. Vi ønsker mer ufarlig-
gjøring av et tabubelagt tema. Vi vil at de rosa elefantene 
skal tilintetgjøres med aksept og informasjon. Og vi vil 
starte i dag!

Ja, selvfølgelig kan vi ha sex!
Seksualitet og funksjonsnedsettelse er ord vi sjeldent hører sammen.  

Er dette fordi det ikke er behov å prate om denne tematikken? 

■  Tekst: Ida Hauge Dignes, styremedlem NHFU.
■  Foto: Sissel Eidhammer.

Fra venstre: Stian Hoff Berg, Ida Hauge Dignes, Ingrid Thunem, 
Henriette Nielsen, Sissel Eidhammer og Gyda Nullmeyer

Klokken 17.00 den 11.- klokken 17.00 den 13. november.
Park inn by Radisson Oslo Airport hotell, Gardermoen.

Funksjonshemming og seksualitet. Alle har rett til en god og trygg seksualitet. Personer med ned-
satt funksjonsevne har samme behov for kunnskap om kropp, grensesetting, nytelse og seksualitet 
som andre grupper i befolkningen. Dessverre ser vi at dette behovet for kunnskap ofte ikke dekkes. 
Flere av våre medlemmer etterlyser kunnskap om seksualitet og funksjonsnedsettelser.

På programmet står spennende foredrag fra eksperter på ulike tema, filmvisning, diskusjoner, 
gruppesamtaler og på søndag arbeider vi med å fornye NHFUs eksisterende informasjonsmateriale. 
Mer informasjon om kurset og påmelding kommer.

Følg med på våre sider  
for mer informasjon;
Facebook: NHFU
Hjemmeside: www.nhfu.no 
Twitter: @NHFUngdom 
Instagram: @nhfu

NHF og NHFU vil invitere deg mellom 18 og 30 år til et kurs om funksjonshemming og seksualitet

HOLD AV DATOEN!
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I løpet av helgen skal i overkant av tretti ungdommer fra 
Norges Handikapforbunds Ungdom være samlet til årets 
Storbyweekend. De skal lære, diskutere, inspirere, enga-
sjere, fortelle, le og knytte vennskap. 

Vi som får lov til å være med de får observere hvor enga-
sjerte ungdommen er, ikke bare i ting som angår eget liv, 
men ting som berører andre. Ungdommen ser ikke bare 
seg selv, men også i stor grad samfunnet rundt og alle som 
er en del av det. Her diskuteres alt fra universell utforming, 
rett til utdanning, BPA og miljøspørsmål til folkehøgskole, 
klær, musikk og mye mer. Interessene er så mange og så 
ulike, men ønske om å bidra med noe er felles. 

På programmet står aktiviteter som sosialisering, styling 
og shopping, hyggelige middager og nye bekjentskaper, 
men også fotokurs, inspirasjonsforedrag, samtale med 
Stopp Hatprat og forbundsleder Arne Lein.

På lørdagen var gjengen samlet på Funkisdagen i Vågen. 
NHFU’erne solgte lodd, stod på stand, solgte popkorn og 
spredte både godt humør og informasjon om NHFU og hva 
de vil jobbe for. Her ble også æresprisen «Årets Funkis» 
delt ut, og årets mottaker var ingen andre en NUFUs egne 
Marianne Knudsen. Hvis ikke ungdommen allerede var 
inspirerte ble det tydelig at Mariannes brennende engasje-
ment og evne til å handle smittet over. 

Storbyweekend, eller et hvilket som helst arrangement 
med NHFU burde være obligatorisk for enhver som trenger 
påfyll av ungdommelig energi og stå-på-vilje, her mangler 
det i hvert fall ikke på noe av det. Jeg tror jeg trygt kan si at 
det er flere enn meg som allerede gleder seg til neste 
Storbyweekend. 

Storbyweekend 2016
På en helt vanlig torsdag på en badeplass i Stavanger står en stor gruppe ungdommer. 

De kommer fra alle deler av landet og selv om de på mange måter er forskjellige  

er de samlet i Stavanger på grunn av sitt felles engasjement. 

■  Tekst: Gyda Nullmeyer.  Foto: Gyda Nullmeyer
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Leserbrev fra Sverre Bergenholdt

Parkering for funksjonshemmede – 
en ordning som fungerer, eller?
Som kjent får man i Norge i dag fra sin 

hjemkommune godkjent parkerings-

tillatelse på særskilt oppmerkede HC-

plasser, såkalt «blått kort». Burde dermed 

sikre en god og forsvarlig parkering for de 

som oppfyller kriteriene og har et slikt 

parkeringsbehov. Så langt, så vel,  

men hva i praksis.

Mine erfaringer er ymse når parkeringen skal finne 
sted, mange forhold spiller inn. I første rekke ens eget 
behov og bruk av bil. Kassevogner med heis på siden 
eller bak kan ikke parkeres over alt, her er noen 
begrensninger. Dette er en del av hverdagen og som vi 
alle må forholde oss til. Men etter hvert har en annen 
utfordring dukket opp, private aktører og ikke minst 
flere parkeringsselskaper i samme by – på samme sted. 
Ofte med ulik informasjon og ulik praktisering.

I mitt nærområde, skjønne lille Son i Akershus. En perle 
ved kysten, et lite sted med en hovedgate og med ulike 
små parkeringsplasser inn i mellom hus og forretnin-
gene. Her finner vi dag Europark (kommunens operatør) 
og Park Nordic (privates operatør). Informasjonsskiltene 
er gjennomgående plassert høyt opp på veggen og med 
liten skrift. Jeg kan ikke lese dette. I tillegg praktiserer 

Europark at man ved 
bruk av det blå kortet 
får fri parkering. Hos 
de private er enten å 
tekke «frilapp første 
time – man skal jo til-
trekke seg handel», 
deretter betaling, ikke 
fritak for de med blått 
kort. Noen steder er 
HC-plassen merket på 
bakken, andre steder 
med eget skilt. 

Automatene er ofte ikke UU. Betalingsapper kommer, 
ikke alle er like fortrolig med dette.

Uansett, det er uoversiktlig og vanskelig å orientere seg.  
Ofte med bot selv om man vitterlig står på merket 
HC-plass.

Etter at jeg i sommer tok dette opp i full offentlighet 
strømmer meldingene på. Det er slik i Moss, Kolbotn, 
Ski osv. Dette er tydeligvis en gjennomgående praksis, 
nærmest satt i system. Hvem er ansvarlig, min kom-
mune viser til private aktører, kommunen har intet 
ansvar. Er det så enkelt, hvem har det planmessige og 
overordnede ansvar. Regulere – fastsette helheten, er 
det fritt fram for alle å lage sitt eget system, jeg bare 
spør?

Hvilke erfaringer har andre, jeg velger å tro at det ikke 
bare er lille Son som sliter med dette. Her i kommunen 
skal man nå legge til rette for en ny sentrumsplan i 
Vestby, vår lille «hovedstad», hva skjer her. Ingenting – 
eller?

Jeg har offentlig invitert alle berørte til sammen å se på 
dette, søke omforent løsning. Jeg er spent på hva som 
skjer, eller det for optimistisk av meg å tro på noe slikt. 
Fom. 1.1.-2017 kommer nye parkeringsbestemmelser 
for slik parkering fra det offentlige. Her inviteres  
fra myndighetens side til lik praktisering for 
HC-parkeringen, både i offentlig og privat regi. Samtidig 
anbefales at brukere med slikt blått kort kan stå gratis 
på slike merkede HC-plasser. Dette lyder fornuftig synes 
jeg, trolig også enkelt å få til, men er viljen til stede…..

Sverre Bergenholdt

www.rvs.sparebank1.no

Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er 
det også i forhold til banken din! 

Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting 
endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med 
en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på tlf 05700

Verden endrer seg. LiVet endrer seg. 
sånn er det bare.

i gode og 
onde dager.

 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

www.catosenteret.no 
 

mulighetenes senter 
en veiviser innen egen mestring 
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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

AOF  
kursoversikt
KURS 2016 for SAFO Øst og NHF Øst

OKTOBER:
Brukermedvirkning i råd for funksjonshemmede. 
Erfaringer.
Tid: 28. – 29. oktober 2016. 
(fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00)
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo.
Påmeldingsfrist: 25.september 2016.

NOVEMBER:
Møter og aktiviteter i lokallagene.
Tid: 18. – 19. november 2016  
(fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00)
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.
Påmeldingsfrist: 20. oktober 2016.

DESEMBER:
Interessepolitisk kurs.
Tid: 2. – 3. desember 2016  
(fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00)
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.
Påmeldingsfrist: 1. november 2016

Påmeldingsskjema finner dere på hjemmesiden 
vår: www.nhf.no/oest - under aktivitet
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www.rvs.sparebank1.no

Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er 
det også i forhold til banken din! 

Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting 
endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med 
en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på tlf 05700

Verden endrer seg. LiVet endrer seg. 
sånn er det bare.

i gode og 
onde dager.

 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

www.catosenteret.no 
 

mulighetenes senter 
en veiviser innen egen mestring 

Får du med deg det som skjer?
Norges Handikapforbund Øst har en helt ny hjemmeside og en aktiv facebook-side.  

Følg oss gjerne der for å hele tiden være oppdatert på hva som skjer og hva vi jobber med.

www.oest/nhf.no

www.facebook.com/NHFOst/

Flere av våre lokallag har også egne facebook-sider. Følg de for å få med deg hva som skjer i ditt lokallag.

___________________________________________________________________________

Vi vil høre fra deg!
Regionnytt lages for våre medlemmer og vi er avhengig av innspill fra dere for å kunne levere.  
Har du et tema du ønsker å skrive om? En lokal aktivitet du vil fortelle om? Et bilde du vil dele? 

Send inn oversikt over møtene deres i lokallaget
Fristen for innsending til neste nummer er:

16. november

Bidrag kan sendes til:
Ann-karin.pettersen@nhf.no eller til Gyda – gyda.nullmeyer@nhf.no
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- 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

Vi utfører - reparasjon og service på de fleste bilmerker
Ta gjerne kontakt i dag for ytterligere informasjon
vedrørende priser og annet!
Tlf. 63 95 17 90 • www.eidsvollauto.no

KIWI MINIPRIS HVALSTAD
Smedsvingen 4, 1395 Hvalstad

Tlf. 66 77 78 24

Åpningstider:
Man-Lør 07-23 Julaften 07-15 Søndager i desember 14-20

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
FAGOPPLÆRINGEN
Schweigaardsgt. 4, 0185 Oslo

Tlf. 22 05 50 00

Klart det er mulig!
- for funksjonshemmet ungdom 
i Akershus å ta en fagutdanning

Vil du lære et fag trenger ikke din 
funksjonshemming være noen hindring.

Forholdene kan legges til rette i lærebedriftene
ved hjelp av offentlig tilskudd!

Ta kontakt - vi gir nærmere informasjon 
om mulighetene!

AVDELING FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Lokevegen 7, 2067 Jessheim
Tlf. 63 92 61 00

Romerike Krisesenter
Romerike Krisesenter IKS er et ressurssenter for kvinner og menn som 
er eller har vært utsatt for vold/mishandling/trusler fra en partner, 
familie eller andre.

Vi tilbyr råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bistå i 
å finne løsninger og bearbeiding. Vi kan også tilby et akutt, midlertidig 
botilbud. Botilbudet er også tilpasset barna dine.

Du kan være anonym. Har du behov for tolk ordner vi dette.
Alle på krisesenteret har taushetsplikt.
Alle våre tjenester er gratis.

Vi har kontinuerlig behov for å leie leiligheter for våre brukere. 
Huseiere som kan hjelpe oss med leiligheter til leie bes ta kontakt.

Kontakt oss : Tlf.: 63814178   www.rkrise.no    e-post. post@rkrise.no

ASKO ØST AS støtter lokal 
barneidrett i Vestby.
Norges

Handikapforbund

Personskade, yrkesskade, pasientskade og trygd.

Vårt firma er et av landets ledende når det gjelder bistand av 
skadelidte i personskadesaker. Vi har lang og bred erfaring, 

og representerer klienter i hele landet.

www.halvorsenco.no

Ta kontakt for gratis forhåndsvurdering.

Tlf. 64 84 00 20 - E-mail: post@halvorsenco.no 
C.J Hansens vei 13, 2007 Kjeller
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A S K E R

V E S T B Y

Pb. 164, 1541 Vestby
Tlf. 64 98 62 00

Fax. 64 98 64 10

E I D S V O L L

U L L E N S A K E R

B Æ R U M

Servicevegen 10, 1940 Bjørkelangen
Tlf. 90 09 00 46 

www.byggmedoss.as

A U R S K O G - H Ø L A N D

Støtter NHF Eidsvoll

N I T T E D A L

Industriveien 7, 1481 Hagan
Pb. 24, 1483 Skytta

Tlf. 478 82 660

Karushøgda 46, 1481 Hagan
Tlf: 67 06 15 19

Hellinga 8, 1481 Hagan

S K E D S M O

Å S

Langbakken 9, 1430 Ås
Tlf. 64 97 23 30

ÅPENT HELE DØGNET

Røykenveien 136  •  1386 Asker  •  Tlf.: 66 78 10 01
www.fargerike.no

M O S S

F R E D R I K S T A D

Skjebergveien 206, 1743 Klavestadhaugen
Tlf: 69168741

www.johansenmonument.no

T R Ø G S T A D

www.iorb.no

R Y G G E

Paul Messa AS
Mjørudgata 25, 1890Rakkestad

Tlf. 901 63 217

R A K K E S T A D

S A R P S B O R G

Sarpsborg 
Hjelpemiddellager

Roald Amundsensgt. 33, 1723 Sarpsborg

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

 ØSTFOLD HØYTRYKK AS
 DØGNSERVICE

 Telefon 69 35 59 59
 Strykerv. 20, 1658 Torp
 www.ostfoldhoytrykk.no

Mosseveien 83, 1580 Rygge

Tlf. 69 28 05 62

Råd & Bokføring
1501 Moss, Tlf. 69 24 96 70

_______________________________________________________

Micronova AS
1503 Moss, Tlf. 69 24 12 30

M O S S

Aaserud Møbler AS
1738 Borgenhaugen, Tlf. 69 16 66 60

_______________________________________________________ 

All-Regnskapservice AS
1724 Sarpsborg, tlf. 69 14 84 95

S A R P S B O R G

Østfold Taxitjenester AS
1811 Askim, Tlf. 02137

A S K I M

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

_______________________________________________________

ØKO-DRIFT AS
1661 Rolfsøy, tlf. 69 36 03 80

F R E D R I K S T A D

Nils Bjørknes
1870 Ørje, tlf. 90 01 25 55

M A R K E R

www.permobil.com

Barnas ståstol
Stå- og Relax funksjon i ett
LIFESTAND LSR KID er utviklet i samarbeid med barn og 
foreldre. Resultatet er en rullestol som stimulerer barnas bevegelser, 
gir mulighet for trykkavlasting og hvile. LSR KID er markedets 
eneste manuelle rullestol med stå- og Relaxfunksjon for barn. Relax-
funksjonen gir god hvilestilling uten forflytning. 
Rullestolen som gjør barnet mer selvstendig og aktiv i hverdagen!

Permobil Norge

Kontakt oss på telefon 950 43 000
– vi kan hjelpe deg med BPA

www.human-care.no

Human Care

digitalfabrikken.no

Brukerstyrt
personlig
assistanse.
Helt enkelt.
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Faste, lave priser 

og Norges tøffeste garantier

Holdbarhetsgaranti
Finner du en vare som går ut på dato i 
dag eller i morgen får du varen gratis.*

*OBS! Enkelte varer som f.eks. dagsferske brød og lunsj-
retter har kort holdbarhet. Garantien gjelder derfor ikke 

for varer som har 3 dager eller kortere holdbarhet.
Det samme gjelder pakket fersk fisk og sjømat som uansett 

holdbarhet ikke omfattes av garantien.

Kvalitetsgaranti  
på frukt og grønnsaker. Pengene 
tilbake og ny vare gratis hvis du 

ikke er fornøyd.

Bleieskiftavtale
Vi gir deg hver 4. Libero bleiepakke 
du handler uten å betale for den.

Vi gir deg hver 4. 
bind-, tampong- eller 

truseinnleggpakke gratis.

Faste, lave priser 

og Norges tøffeste garantier

Holdbarhetsgaranti
Finner du en vare som går ut på dato i 
dag eller i morgen får du varen gratis.*
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Bleieskiftavtale
Vi gir deg hver 4. Libero bleiepakke 
du handler uten å betale for den.

Vi gir deg hver 4. 
bind-, tampong- eller 

truseinnleggpakke gratis.
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Kalenderen I kalenderen vil Regionnytt presentere  
lokallagenes aktiviteter. Husk å stille opp på 
disse arrangementene.September

19.  Medlemsmøte NHF Nittedal/Hakadal
28. Medlemsmøte NHF Indre Østfold

Oktober
17. Medlemsmøte NHF Nittedal/Hakadal

26. Medlemsmøte NHF Indre Østfold

November
21. Medlemsmøte NHF Nittedal/Hakadal

30. Julebord NHF Indre Østfold

Desember
12. Juleavslutning NHF Nittedal/Hakadal

Faste aktiviteter 
Mand: Bading kl 17.00 Halden sykehjem  
 (følger skoleåret) 
 NHF Halden /Aremark

Tirsd: Sosial samvær hver 14. dag fra 13.01
 Busterudgata eldresenter 
 NHF Halden/Aremark

Onsd: Varmtvanntrening 
 LKB Østfold
 Kl 11-12 På Blekkspruten Aktivitetssenter  
 på Rolvsøy (følger skoleåret)

  1.onsdag i hver måned har vi medlemstreff 
på St.Criox huset fra ca 12.45. Vegetar buffé. 
LKB Østfold

NHF Eidsvoll – har ukentlige aktiviteter, kontakt laget. 
Hver torsdag kl 18-21 – Eidsvoll Verk skole –  
velkommen til alle!

Torsd: Bowling  LFS Akershus
Lørd. Varmtvannsbading NHF Onsøy

NASPA tilbake på lærings- og mestringssenteret  
Aker Sykehus – bygning 41 Østfold.

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.

✁

Hovedmedlem - kr 300

Husstandmedlem - kr 150 *

Juniormedlem (0-16 år) - kr 50 *

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

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 lands-
forening av NHF

Innmelding i Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund
Svarsending 0047
0090 Oslo

Navn:

Adresse:

Postnummer: Poststed:

E-post:

Telefon/mobil:

Fødselsdato og år:

Sted/dato:

Underskrift:

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.

Funksjonshemmet Interessemedlem

Medlemstype (velg én)

Pårørende

Kategori:

* 

Faste, lave priser 

og Norges tøffeste garantier

Holdbarhetsgaranti
Finner du en vare som går ut på dato i 
dag eller i morgen får du varen gratis.*

*OBS! Enkelte varer som f.eks. dagsferske brød og lunsj-
retter har kort holdbarhet. Garantien gjelder derfor ikke 

for varer som har 3 dager eller kortere holdbarhet.
Det samme gjelder pakket fersk fisk og sjømat som uansett 

holdbarhet ikke omfattes av garantien.

Kvalitetsgaranti  
på frukt og grønnsaker. Pengene 
tilbake og ny vare gratis hvis du 

ikke er fornøyd.

Bleieskiftavtale
Vi gir deg hver 4. Libero bleiepakke 
du handler uten å betale for den.

Vi gir deg hver 4. 
bind-, tampong- eller 

truseinnleggpakke gratis.

Faste, lave priser 

og Norges tøffeste garantier

Holdbarhetsgaranti
Finner du en vare som går ut på dato i 
dag eller i morgen får du varen gratis.*

*OBS! Enkelte varer som f.eks. dagsferske brød og lunsj-
retter har kort holdbarhet. Garantien gjelder derfor ikke 

for varer som har 3 dager eller kortere holdbarhet.
Det samme gjelder pakket fersk fisk og sjømat som uansett 

holdbarhet ikke omfattes av garantien.

Kvalitetsgaranti  
på frukt og grønnsaker. Pengene 
tilbake og ny vare gratis hvis du 

ikke er fornøyd.

Bleieskiftavtale
Vi gir deg hver 4. Libero bleiepakke 
du handler uten å betale for den.

Vi gir deg hver 4. 
bind-, tampong- eller 

truseinnleggpakke gratis.

Faste aktiviteter for NHF Halden Aremark
• Aktivitetene er i Busterudgata eldresenter.
•  Mandager er det sosialt samvær hver 14. dag - fra 

12. september fra kl.11.00 til kl.13.00.
•  Medlemsmøter den første onsdagen i hver mnd.  

Med forskjellige temaer hver gang.
•  Onsdag 7. desember kl.18.00 er det julemøte med 

frelsesarmeen.
•  Vi reiser på medlemstur til Storefjell Høyfjellshotell 

15. til 18. september
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• Elektro • Rør • Ventilasjon 
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service 
og nyinstallasjoner

Ring din lokale samarbeidspartner 
Bravida på telefon 69 35 94 00

Bravida Norge AS
Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad

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

For produktinformasjon eller bestilling av varer:

ISE
Knatterudfjellet 
1730 Ise
Tlf 69 16 18 20  
Fax 69 13 23 08
Man-fre 7-17 
lør 9-14

SLITU
Morstongveien 54 
1859 Slitu
Tlf 69 84 64 00 
Fax 69 84 64 19
Man-fre 7-16 
lør 9-14

MOSS
Rabekkgata 9 
1523 Moss
Tlf 69 24 19 00
Man-fre 7-18 
lør 9-14

FREDRIKSTAD ØST
Kjølberg industriområde,  
Strykerveien 5, 1658 Torp 
Tlf 69 35 56 60, fax 69 35 56 79
Man-fre 7-17, lør 9-14

FREDRIKSTAD VEST
Fjeldberg 
Onsøyveien 20 
1614 Fredrikstad
Tlf 69 36 77 80
Man-fre 7-18, lør 9-14

SPYDEBERG
Tronstadveien 4,  
1820 Spydeberg
Tlf 69 83 32 80 
Fax 69 83 60 96
Man-fre 7-18 
lør 9-14

TORP
Kjølberg industriområde,
Strykerveien 5, Torp
Tlf: 69 16 18 20

FJELDBERG
Fjeldberg, Onsøyveien 20
Tlf: 69 16 18 20

ISE KNATTERUDFJELLET
Tlf: 69 16 18 20

SPYDEBERG
Tronstadveien 4
1820 Spydeberg
Tlf: 69 16 18 20

MOSS  
Rabekkgata 9
1523 Moss
Tlf: 69 16 18 20

xl-bygg.no

ken - gar

Skulle ha skifta ytterdør, skulle satt opp de

siste listene, skulle hatt ny terrasse....

LEI AV Å VENTE PÅ GUBBEN?

Vi har håndverkere som tar

små og store jobber

Nyt et opphold på
Quality Hotel Sarpsborg

Quality Hotel Sarpsborg  •  Tlf: 69 10 15 00  •  q.sarpsborg@choice.no  •  choice.no  •  superland.no

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

ISEVEIEN
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Akershus:
ALF Akershus
(Arbeidsmiljøskaddes Landsforening)
Lokallaget er nedlagt.
Kontakt ALF sentralt

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

LFN Akershus
(Landsforeningen for Nakkeskadde)
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 

LFS Oslo/Akershus
(Landsforeningen for Slagrammede)
Leder: Odvar Jacobsen
Myrvangv. 21 A, 1344 Haslum
Tlf: 907 48 521
e-post: odvar.jacobsen@bama.no

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

NHF Enebakk
Leder: Johan Sundby
Øyerenvn. 25, 1911 Flateby
Tlf: 64 92 81 37 / 911 65 751
e-post: johansu@online.no 

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

HBF Akershus
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Cathrine Bakken
Sleppenvegen 1 A, 2005 Rælingen
e-post: akershus@hbf.no 

LFA Akershus/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Amputerte)
Leder: Per Hovden, Strømsvn. 93, 2010 
Strømmen
Tlf: 63 81 31 30 / 905 58 476
e-post: perhovd@online.no 

LFPS Akershus
(Landsforeningen for Polioskadde)
Leder: Grethe Platt
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
Tlf: 482 18 012
e-post: post@lfps-akershus.no
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no 

LKB Akershus (under LKB sentralt)
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Kontaktperson: Synne Myhre
Røsslyngvegen 23
2052 Jessheim
Tlf: 926 44 208
epost: synnemyhre@hotmail.com 

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

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

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

NHF Rælingen
Leder: Rolf Svendsen
Oskar Braatensvei 17, 1472 Fjellhamar
Tlf: 930 46 917
e-post: svendsen.rolf@hotmail.com 

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

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

LFA Østfold
(Landsforeningen For Amputerte)
Leder: Kari Jansen
Åsengvn. 7, 1793 Tistedal
Tlf: 69 19 23 69 / 480 74 125
e-post: kariaa.jansen@gmail.com
bhr@maik.no 

LFPS Østfold
(Landsforeningen For Polioskadde)
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 

LKB Østfold
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Leder: Grete E.D. Fjellgaard
Maren Juels vei 14, 1726 Sarpsborg
Tlf: 994 70 027
e-post: ostfold@lkb.no 

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

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

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

NHF Skedsmo
Leder Joakim Taaje
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@getmail.no 

NHFU (Norges Handikapforbunds Ungdom):
Kontakt regionskontoret NHF Øst

Lokallag i Norges Handikapforbund Øst
HBF Østfold
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Runar Tønnesen
Tussefaret 2 D, 1709 Sarpsborg
Tlf: 948 63 222
e-post: ostfold@hbf.no

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

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

NHF Halden / Aremark
Leder: Turid Eriksen
Rokke Granly, 1764 Halden
Tlf: 69 19 31 78 / 414 14 563
e-post: post@nhfhalden.no 
Hjemmesider: http://nhfhalden.no/

NHF Lisleby
Gunnar Johannesen
Nilsbakken 4, 1619 Fredrikstad
Tlf: 99363746
e-post: lislebyhandikaplag@yahoo.no 

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

NHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 95 77 55 46
e-post: ragnhsk@online.no 

NHF Sarpsborg
Leder: Egil Schjolden
St.Hansvn. 24 c, 1727 Sarpsborg
Tlf: 907 50 326
e-post: egil.schjolden@gmail.com

NHFU (Norges Handikapforbunds Ungdom)
Kontakt regionskontoret NHF Øst 

Landsforeninger uten egen  
lokallag i region Øst:

NASPA 
(Norsk forening for Arvelig Spastisk  
Paraparese/Ataksi)
Kontaktperson i Øst: Geir Eriksen
Rugdevn. 57, 1476 Rasta
Tlf: 63 00 26 67 / 997 24 376
e-post: geir.eriksen57@getmail.no /  
naspa@nhf.no

Fotfeilforeningen
Leder: Lars Tore Dystvold
Bekkesvegen 83, 2315 Hamar
Tlf: 480 24 811
e-post: leder@fotfeilforeningen.no

AMC
(Landsforeningen for Arthrogryposis  
Multiplex Congenita)
Fungerende leder: Hege Klausen
Tlf: 473 33 339
e-post: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no 
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Retur: NHF Øst, Postboks 9219, Grønland – 0134 Oslo

Tlf. 03177   www.flexx.no
facebook.com/flexxostfold

Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en  
del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold.

For de fleste Flexx-tilbudene kan du hentes 
hjemme og bli kjørt hjem igjen. Flexx er ikke som 

en vanlig busstur, men du betaler kun busspris. 
Sjekk tilbudet der du bor.

ET UNIKT  
KOLLEKTIVTILBUD!
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