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Starten på noe nytt –  
NHF Landsmøte, juni 2017

Nå er høsten kommet og all energi fra sommeren skal omsettes til arbeid i NHF 
organisasjonen.

Landsmøtet og høstkonferansen til NHF Øst er gjennomført.

Høstkonferansen var i år meget godt besøkt, 53 deltakere.

For første gang på mange år var ungdommen (NHFU) tilstede med flere medlemmer.

I tiden framover skal vi i NHF bygge en VI-KULTUR. Tillit og gode holdninger i orga-
nisasjonen, vi ønsker å være tilstede sterkere i nærmiljø og bli mer synlige der 
hvor folk er. Vi ønsker å bli en enda sterkere stemme for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne.

På høstkonferansen hadde vi på lørdag aksjonen «Ut av møtelokalet – ut til folket». 
Konferansen brukte to timer på Asker torg, hvor vi gjorde oss synlig for de politiske 
partiene som hadde stands i forbindelse med valget i september. Aksjonen ble et 
meget vellykket tiltak.

Konferansen arbeidet med innsatsområdene i det nye strategidokumentet og det 
interessepolitiske programmet som ble vedtatt på landsmøte. Regionstyremøte i 
august har som en foreløpig start på arbeidet valgt følgende områder:

- Opplæring og kurs,

- rekrutering av nye medlemmer,

- ungdomsarbeid (satse ungt), og 

- brukermedvirkning i kommunene (helse blir viktig i framtida).

Målet er å styrke organisasjonen og opprette nye utadrettede fellesskap for ALLE 
NHF-medlemmer som er bosatt i kommunen, for å styrke aktivitet og påvirknings-
arbeid i hele landet.

NHF går nå en spennende tid i møte og det er viktig at VI kan delta og bidra i arbei-
det med Starten på noe nytt.

Lykke til med arbeidet.

Arild Karlsen,
Regionleder

Lederens  
spalte
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Men jeg har sittet på verandaen min i hele sommer etter 
eget ønske, Og mens strikkepinnene har produsert flere 
cm strikketøy. Tenker jeg mye. Hvorfor sitter ungdom og 
er redde for å komme på aldershjem. HVORFOR  klarer 
vi ikke å nå nyskadde med våre løsninger. Hvorfor skiller 
familier seg når en i familien får en alvorlig skade. I min 
omgangskrets er det flere som burde ha BPA. Og hvor-
dan  løser de som har hatt en nedsatt funksjonsevne 
alderdommen. Beholder jeg BPA når jeg blir pensjonist 
eller må jeg tenke på gamlehjem. Ja, men det er sant 
jeg nærmer meg 60 og stakkars dere jeg kan bli 90. Vi 
snakker så lite sammen. Jeg har ett flott liv. Jeg har 
nådd de fleste av mine mål. Og det er ikke alle som kan 
si det.  Håpet er at jeg sovner inn mett av dage sånn 
rundt 90. 

Jeg har bestemt meg for at jeg skal slutte å smile. Jeg 
har i mesteparten av mitt smilt meg gjennom verden. 
Noen tror at jeg er alltid er blid.  Og kanskje er jeg ofte 
det. Det ligger i barneoppdragelsen. Smil til verden og 
den smiler tilbake. NEI det skal jeg slutte med. Jeg har 
fått litt lyst til å rekke tunge

Litt sånn smårampete. Jeg får vente til jeg blir 66.

Men ungdomstiden min er definitivt over. Men mange 
andre sitter der hjemme hos mor eller far. 

Ingen jobbtilbud  ikke noen jobb. Kun en sysselsetting 
om du har vært heldig. Verden går jo ikke framover. 
Kommunene kjenner ikke sine innbyggere. Svært få 
saksbehandlere engasjerer seg og får tid til å jobbe med 
enkelt individer. Jeg husker (det var riktig nok i forrige 
århundre) at jeg fikk en telefon fra  fylkeslegens kontor 
som lurte på om jeg ikke burde søke på bil snart jeg var 

tross alt 18 år. Jeg sier ikke at vi skal sy puter armene på 
noen eller at noen skal styre dem. Men noen må sparke 
noen bak.  Vi må oppdra hverandre. Være rollemodeller 
ikke som blide nikkedukker med perfekte liv. Men åpne 
på livets vanskelige side også. Vi må vise saksbehand-
lerne at det ikke bare er de ressurssterke brukerne som 
har krav på et verdig liv. Ikke bare de som er stolte 
sterke og synlige, men den slagrammede mammaen 
som har nok med seg selv. Eller ungdommen som ikke 
kommer seg hjemmefra. 

I sommer har det åpenlyst spasert nazister på norske 
gater. De har fått lov til det. Vi må våkne nå vi må stå 
sammen. Mitt menneskesyn er at vi alle er like mye 
verdt. Det er ikke ytre ting som hjelpemidler som defi-
nerer menneske. Nazister er også mennesker med et 
usunt syn på menneskeheten og de må stoppes. Hat 
bringer ikke verden videre, Det går svært ofte utover 
minoritetsgrupper.  Vi må ikke sove sa Arnulf Øverland 
og jeg er enig med han.

Jeg venter spent på ungdommen og NHF. Kommunene 
trenger hjelp vi gamlinger må bli tøffere. 

Og jeg må lære meg til å smile litt, men også ta opp 
bokse hanskene når det trengs.

Jeg håper at dere alle fikk en fin sommer og at dere 
fortsatt gidder å lese mine skriblerier.

Det mest spennende som skjedde på verandaen var 
gubbens tomater som nesten tøt ut av drivhuset.

Anne Karin Johansen - 

Helt på grensa

Helt på grensa

En sommer er over (snart i alle fall)
Selv om jeg ikke flakser rundt på kurs og konferanser så prøver jeg å følge NHF.  

Og hjerte mitt svulmer over av å se ungdommen som ser ut til å våkne opp og bli synlige.  

NHFU gav meg i sin tid så mye at jeg håper at den igjen kan vokse seg stor sterk og synlig.

Anne Karin Johansen
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Har du en elektrisk rullestol, seng, personløfter eller heis 
fra hjelpemiddelsentralen, vet du kanskje at det skal gjen-
nomføres periodiske ettersyn (PE) på disse produktene. 
Hjelpemiddelsentralen har ansvaret for dette. 1. juni ble 
intervallene for PE endret. Endringene som gjelder i hele 
landet, er basert på erfaringer etter mange år med perio-
disk ettersyn, samarbeid med de største produsentene av 
tekniske hjelpemidler og egne risikovurderinger.

For at hjelpemiddelsentralene skal kunne ta i bruk de nye 
intervallene er det en forutsetning at de er á jour med 
ettersynet etter den gamle ordningen. Hjelpemiddel-
sentralene som har et etterslep, har fått ekstra midler i 
2017 for å ta unna det som gjenstår av PE etter den gamle 
ordningen. Dette gjelder blant annet NAV Hjelpemiddel-
sentral Oslo og Akershus. Etter årsskiftet vil alle hjelpe-
middelsentraler følge de nye intervallene.

Hjelpemiddelsentralen i hjemfylket ditt har oversikten over 
hjelpemidlene som skal ha ettersyn, og vil kontakte deg 
når hjelpemidlene dine skal etterses. Ettersynet gjøres av 
hjelpemiddelsentralens teknikere, eller av leverandører på 
bestilling fra hjelpemiddelsentralen og utføres etter detal-
jerte kontrollprosedyrer.

Elektriske rullestoler og personløftere 
Hjelpemidlene som skal ha PE er delt opp i tre kategorier. 
Den første er elektromedisinsk utstyr klasse 1. Dette er 
elektriske rullestoler, personløftere og senger. 

Fra 1. juni skal elektriske rullestoler etterses ved batteri-
bytte eller innen fem år. Mobile personløftere skal etterses 
hvert sjuende år. Stasjonære personløftere festet til vegg, 
gulv eller tak skal etterses hvert tredje år og personløftere 
som er festet til andre produkter eller er frittstående skal 
etterses hvert åttende år. 

Senger
Når det gjelder senger skal disse etterses hvert åttende år, 
og etter 15 år skal sengene byttes ut. Hjelpemiddelsentralen 
sender hvert år en oversikt over brukere som har senger 
eldre enn 15 år til helsetjenestene i kommuner og bydeler. 
Kommuneterapeuten vil, i samarbeid med deg, vurdere 

behovet ditt og få byttet den gamle sengen med en ny. Du 
kan unntaksvis få beholde den sengen du har, men da påtar 
du deg alt ansvar fremover og vil ikke få sengen reparert 
eller ettersett. Dette er ikke noe hjelpemiddelsentralen vil 
anbefale.

Heiser i private boliger
Den andre kategorien av hjelpemidler som skal ha etter-
syn, er de som faller inn under maskindirektivet og er 
montert i privat bolig, som sjaktheiser, løfteplattformer og 
trappeheiser. Heisene skal ha en årlig sikkerhetskontroll. 
Løfteplattformene og trappeheisene skal etterses ved 
utløp av garantien og deretter hvert tredje år.

Heiser i fellesoppganger
Hjelpemidler som faller inn under maskindirektivet, men 
som er montert i felles boområder eller offentlige rom, er 
den tredje kategorien. På disse hjelpemidlene gjennomfø-
res det ikke periodisk ettersyn, men en sikkerhetskontroll. 
Denne kontrollen skal utføres av godkjente heiskontrollfir-
maer. Heiser skal ha årlig sikkerhetskontroll, mens løfte-
plattformer og trappeheiser skal ha sikkerhetskontroll 
hvert andre år.

Det er Direktoratet for byggkvalitet som er tilsynsorgan for 
heiser i felles boområder og offentlige rom, og alle trap-
peheiser, løfteplattformer og heiser er registrert i det 
nasjonale heisregisteret (Nireg).

■  Tekst: Bente Kaldheim, avdelingsdirektør NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.   Foto: Colourbox

Nye intervaller  
for periodisk ettersyn
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Med rullestol i Nice 
Etter en ganske regntung sommer ble det til slutt nok og vi bestemte oss  

spontant for å ta en uke «i Syden». Etter litt googling for å unngå de dyreste  

reisene falt valget på Nice på den franske rivieraen.

■  Tekst og foto: Joakim Taaje

Det var ganske spennende for ingen av oss hadde vært i 
Frankrike, i hvert fall ikke etter vi ble voksne og hadde noe 
relevant erfaring. Vi benyttet reisebyrået Expedia som vi 
også gjorde i fjor til Barcelona. Dette reisebrevet kan egent-
lig begynne med å fullrose kundebehandlingen hos 
Expedia. Bedre skal du lete lenge etter! Istedenfor å lete 
side opp og side ned på nettsider for å prøve å finne et 
hotell man tror er bra tilrettelagt, ringte vi kundeservice. 
Etter 1,5 time på telefonen hadde kundebehandler funnet 
frem de mest gunstige flytider og ringt direkte til 2 hoteller 
og sjekket forholdene, mens vi ventet på tråden. Jeg kan 
forstille meg hvor lang tid jeg selv hadde brukt på å lete 
frem denne informasjonen. Samme servicen hadde vi også 
til Barcelona så rådet er enkelt; skal du ut og reise med 
rullestol; ring Expedia! Eneste Expedia ikke kunne hjelpe 
med var å kontakte SAS for å fortelle om assistansebe-
hovet. Jeg har behov for hjelp helt frem til flysetet med 
kode WCHC og må alltid ringe på forhånd for å forsikre 
meg om at flyselskapet har denne infoen. Etter 4 timer og 
15 min i ventekø sa damen i telefonen hallå hallå… og la på! 
Da kom det noen gloser på «nynorsk»!! Heldigvis fikk vi tak 
i SAS dagen etter som var dagen før avreise, men det kom 

ingen kommentar på at jeg ikke sa ifra 48 timer før som er 
regelen. 

Vel fremme i Nice hadde hotellet bestilt en HC-taxi. Det var 
en helt grei Mercedes Vito med rampe. Det som var litt 
snodig var at det ikke var noe taksameter i taxien og sjå-
føren fant ikke hotellet med det første! Men det var uansett 
avtalt fastpris på EUR 55. Litt stiv pris, men bedre enn å 
surre rundt med bagasje på buss/metro i en by du ikke 
kjenner. Er jo tross alt på ferie. 

Hotellet het Hipark Design Suites Nice. Det ligger 4-5 kvar-
taler rett nord for gamlebyen og var 10-15 min spasertur 
ned til turistområdet. Da vi kom frem var ikke rommet vårt 
klart ennå og som kompensasjon fikk vi oppgradert til et 
større rom uten ekstra kostnad! Et svært hyggelig første-
inntrykk som viste seg å stemme godt overens med resten 
av oppholdet. Rommet var godt romslig med min manuelle 
Panthera U2, med en kjøkkenkrok, sofa, god queen size 
(150cm bred) seng i bra høyde (ca. 40cm) og et bra funksjo-
nelt bad hvor det var lett å trille rett inn i dusjen. For de 
som klarer å flytte seg over på et dusjsete, var også det 

Stranda i Nice virket tilrettelagt for rullestolbrukere
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montert på veggen. For oss som ikke klarer det kan jeg 
anbefale min teknikk; jeg bruker noen store plastposer 
som jeg trer en hver vei over sitteputa og en over ryggen. 
Så dusjer seg rett og slett i rullestolen og slipper å være 
bekymret for å sitte på harde underlag og få trykksår! Vær 
obs på at du må åpne bak ved setet/ryggen i rullestolen slik 
at vannet renner ut og du ikke tar en vanndam med deg ut. 
Det kan også være en utfordring å komme ut av stolen 
igjen, da bar hud på våt plastikk sitter som lim. 

Personellet på hotellet var svært vennlig og imøtekom-
mende og hjalp oss med å finne restauranter og steder å 
besøke. Som sagt var vi nærme gamlebyen og det var der vi 
gikk mest og tittet på hundrevis av små butikker i trange 
gater. Typisk Syden. Vi gikk også langs strandpromenaden, 
men ettersom ingen av oss er noen strandløver så oppholdt 
vi oss ikke der. Er man veldig glad i strand så imponerer 
ikke stranden i Nice. Av den vi så var det kun ganske store 
stener og ikke finkornet sand. Man så tydelig at det ikke var 
behagelig å gå på. Men det fantes en lang rampe for rulle-
stol ned fra promenaden og til stranda hvor det var et 
område man kunne sitte i rullestolen og man kunne leie 
slike spesialrullestoler for å komme seg ut i havet.  

Vi fikk også gjort litt sightseeing fra toppen av en klippe på 
enden av strandpromenaden hvor det var trapper og gratis 
heis opp. Når vi kom slapp vi til og med å stå i en lang kø. 
En vakt vinket meg frem og sa at jeg hadde «priorité»! På 
toppen av denne klippen finner man to kafeer og et offent-
lig toalett. Vi tok også en times båttur for å se litt mer av 
området. Det var god vind og en del bølger, så blir man lett 
sjøsyk så velg en dag med lite vind. Husk også på å ringe 
eller be hotellet ringe og si man er rullestolbruker. Vi 
gjorde tabben med å bare booke på nettet etter at hotellet 
hadde funnet ut at de kunne ta rullestoler. Båten må nem-
lig legge til en annen kai for å få med rullestoler, men vi 
fikk brukt billetten neste dag isteden og mannskapet var 
velvilligheten selv og bar meg om bord uten problemer. 
Men det var et veldig høyt trinn ned til båten, så om man 
veier 120 kg tror jeg det hadde blitt litt drøyt.  

Men det viktigste å fortelle om Nice er den flotte trikken 
som går på gateplan gjennom hele Nice. Den følger en 
hovedvei som det meste av veien kun er for trikken. Og alle 
stasjonene er tilrettelagt for rullestol! Utrolig enkelt å trille 
rett av og på med manuell stol, vel å merke. Det var såpass 
trangt med folk at jeg ville ikke prøvd med elektrisk stol. 
Her kunne man kjøpe billett for 10 turer som kostet EUR 
10. Altså en kostnad på EUR 1 per tur per person uansett 
hvor langt man reiste. Helt suverent!  

Byen i seg selv er også veldig flat i området rundt gamle-
byen. Veldig lett å trille med manuell stol. Faktisk så flat 
jeg benyttet min Smartdrive MX2 (drivaggregat med hjul 
under den manuelle stolen) mindre enn jeg gjorde i 
Barcelona. Selve fotgjengerovergangene er bedre i 
Barcelona for der er ALLE nedsenket, men de aller fleste 
var greie å komme over også i Nice. Kom jeg ikke over et 
sted trengte jeg ikke trille langt for å komme over veien et 
annet sted. Men i området rundt havna og lenger mot 
åsene så vi fra båtturen at det var svært bratt. Det var mer 
trapper enn tverrgater nedover åsryggen, men dette var 
ikke det mest populære turistområdet. 

Nederst i gamlebyen mot strandpromenaden ligger det en 
gate fylt med restauranter, samt en del markedsboder i 
midten. Her var også en av de få offentlige toalettene med 
HC jeg fant. Hovedproblemet var å velge hvilken restaurant 
vi skulle prøve. Kvaliteten på maten var generelt veldig bra. 
Et par litt uheldige valg, men også noen overraskende 
gode. Hotellet var også her behjelpelige med å gi tips hvor 
vi skulle spise. Vi fikk også tips om at hvis det var alt for 
mye å velge mellom på menyen eller det var få gjester på 
en restaurant skulle vi skygge banen. Dette gjelder nok de 
fleste steder. 

Oppsummert kan jeg absolutt anbefale Nice med rullestol. 
Det var en veldig hyggelig og behagelig by. Vil nok dra til-
bake en dag og se mer av severdighetene vi ikke rakk denne 
gang!

Trikken i Nice var tilrettelagt for rullestol.
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Er du under 30 år og vil være med i Handikapforbundets 
Talentutviklingsprogram (TUP)

AKTUELT

Før valget intervjuet vi i  
NHF Øst førstekandidatene  
til de største partiene i  
Akershus og Østfold. 

Intervjuene kan du lese på vår hjemmeside:  
oest.nhf.no 
Følgende av de intervjuede er valgt inn på 
Stortinget for kommende periode:

Nicholas Wilkinson (SV Akershus), Hans Andreas 
Limi (FrP Akershus), Anniken Huitfeldt (AP 
Akershus), Sigbjørn Gjelsvik (SP Akershus), Ingjerd 
Schou (H Østfold), Ulf Leirstein (FrP Østfold) og 
Stein Erik Lauvås (AP Østfold).

18.- 20 august arrangerte NHFU et 
meget vellykket tillitsvalgtkurs for 
styremedlemmer fra hele landet. 

NHFU’erne var også ute i Oslo og snakket med politikere 
som stod på stand.

NHF er opptatt av at samfunnet vårt skal gi alle borgere 
like muligheter. Enten du har en funksjonsnedsettelse 
eller ikke, er det viktig at alle skal være sikret utdanning, 
arbeid, trygge økonomiske levekår, en trygg bosituasjon 
og anledning til å ha en aktiv fritid.

NHF har en viktig rolle som «vaktbikkje», si ifra når noe 
er galt, men også komme med gode løsningsmuligheter.  
Våre tillitsvalgte og ansatte må være påpasselig til stede 
sentralt, regionalt og i kommunene.

TUP kull 5 – oppstart våren 2018

Deltakerne rekrutteres fra hele landet.  

Aktuelle deltakere i TUP anbefales av regioner,  
landsforeninger og NHFU. Du kan også selv melde  
din interesse.

Ta kontakt med Torleif på torleif.stoeylen@nhf.no, 
for mer informasjon.



9

Medlemsblad for NHF Øst

Hva skjer i LKB Akershus?
Vi skal ha en dag på velværesenteret The Well, på 
Sofiemyr, torsdag 28.september, for ExtraExpress-
midler vi har fått. Dette gleder vi oss veldig til.
Vi skal ha julemøte onsdag 22. november, hvor vi 
skal lage mat fra Midtøsten med preg av jul.

Servicehunder får  
budsjettpost!
Arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie lekker fra 
statsbudsjettet: 5 millioner er satt av til ordningen.

– Det er jo slik at jeg ikke lekker så mye fra statsbud-
sjettet, men da jeg så den forrige saken deres tenkte jeg 
at jeg måtte fortelle at dette nå blir en fast ordning fra 
januar 2018, sier Hauglie og viser til Handikapnytts sak 
om Frode Hermansen som frykter en fremtid uten  
servicehund.

– Dette vil bli en ordning som skal bidra til at de med 
fysiske funksjonsnedsettelser får hjelp til praktiske  
gjøremål. Det blir slik at de som kan ta vare på og nyttig-
gjøre seg en servicehund, i den forstand at den minsker 
behovet for andre tjenester, vil få tildelt en hund etter 
hvert som opplæring av hunder blir klar, forklarer 
Hauglie. 

Kilde: Handikapnytt.no

På NHF Landsmøte 2017 ble Arne Lein gjenvalgt som forbundsleder. 
Nytt sentralstyre for 2017 – 2019 er som følger:
Forbundsleder Arne Lein
Nestleder Toril Heggen Munk
Sentralstyremedlem Arne Olav Hope, Guri Anne Nesdal Egge, Martine Eliasson, Tove Linnea Brandvik, Karl 
Haakon Sævold, Magnhild Sørbotten, Kirsti Stenersen og Ann-Karin Pettersen (ansattrepresentant).
Varamedlem Per Einar Honstad, Inger Svenning og Stein Wilmann. 
Varamedlem for ansattrepresentant Ellen Trondsen.
Generalsekretær Arnstein Grendahl. 

Den 5. september var  
NHF Øst invitert på møte med  
Østfold Arbeiderparti. 
Dette var et fint møte der vi fikk fortelle mye om  
hva som er viktig for oss. 

Før valget sendte NHF Øst ut en  
henvendelse til alle kommunene med 
spørsmål om tilgjengelige valglokaler. 
Alle svarene ligger samlet på vår hjemmeside:  
oest.nhf.no  
Vi vil gjerne høre fra deg som på en eller annen måte opp-
levde å komme til et valglokale som ikke var tilgjengelig. 
Dette for å kunne sende tilbakemelding til kommunen. 
Ta kontakt med Gyda på gyda.nullmeyer@nhf.no, hvis du 
vil dele din erfaring. 
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Fredag kveld fikk barna være med på sjørøveraktiviteter. 
Abra Havn har vel sjelden sett så mange glade barn i rul-
lestol på en gang   Familiehelgen innebar ikke noe slaraf-
fenliv, vi var alle oppe til flaggheis med selveste Kaptein 
Sabeltann, hans mannskap og den Sorte Dame kl 8 både 
lørdag og og søndag morgen. Lørdag fikk vi sitte på med 
den Sorte Dame og hennes besetning til sjørøverfrokost i 
Sabeltanns verden i Dyreparken. Etter god mat og masse 
sjørøverhyss var det tid for skattejakt med den Sorte Dame. 
Skatten ble funnet og alle fikk med seg en gullmynt hjem.

Etter frokost gikk alle inn i Dyreparken der vi hadde mulig-
het til å være sammen med andre familier fra HBF eller 
oppleve parken alene som familie. Både aktiviteter, fore-
stillinger og kjente og ukjente dyr falt i god smak hos alle. 
Etter en lang dag i parken møttes vi til felles middag hvor 
praten gikk lett rundt bordene. Maten smakte ypperlig, 
men barna var nok mest opptatte av gullpengene i flott 
Sabeltann fløyelspose de fikk før vi alle dro tilbake til kveld-
saktiviteter i Abra Havn. Selv om været på lørdagen var av 
den våte sorten var det bare glade og smilende fjes å se.

Hiv og hoi!
Helgen 18.-20. august var 26 familier fra HBF Østfold på familietur til  

Abra Havn og Dyreparken i Kristiansand. Fredag ble vi møtt med hyggelige  

Hiv og hoi hilsener i resepsjonen i Abra Havn før styremedlemmer i HBF Østfold  

ønsket velkommen på innsiden av Abra Havns høye murer. Alle familiene  

fikk tildelt egne sjørøverleiligheter med alle bekvemmeligheter.  

■  Tekst og foto: Fredrik Fjeld Johansen
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Søndagen sto til fri disponering. Mange benyttet sjansen og 
tilbragte nok en dag i Dyreparken mens noen reise hjem.

Dette var en fin anledning til å møtes, snakkes og utveksle 
erfaringer. 64 voksne og 39 barn kom som landkrabber og 
dro som sjørøvere etter en innholdsrik helg på Sørlandet.

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) er en 
landsforening tilknyttet Norges Handikapforbund.
HBF skal arbeide for å ivareta interessene til barn 
med funksjonshemming, deres foreldre og pårørende 
for å bedre barnas oppvekstvilkår og hele familiens 
livsvilkår. Alle barn er barn, og skal ha lik tilgang på 
utdanning og en meningsfull fritid.
Du kan lese mer om HBF på deres nettsider: 
www.hbf.no
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NHF Fredrikstad 80 år!
NHF Fredrikstad feiret 80 års virksomhet 19. august, med middag,  

musikk og taler på Quality Hotell i Fredrikstad. Varaordfører Kari Agerup var med,  
og holdt en flott tale som viste at hun har godt grep om NHFs historie. 

■  Tekst: Ken Jackson    Foto: Ragnhild Skovly Hartviksen

Arild Karlsen, leder for NHF Øst, sto for 
kvelde ns absolutte høydepunkt, riktignok 
etter talen sin... Etter mange godord om 
Fredrikstadlaget delte han ut NHFs sølvnål til 
Fredrikstads dyktige styremedlem Turid 
Haaland, til stor jubel! Velfortjent heder til et 
medlem som trofast har stått på for NHF og 
lokallaget i mange tiår. Fredrikstadlagets 
leder Ken Jackson snakket deretter om lagets 
historie.

Det var også hilsener fra andre lag i Østfold, 
Turid Eriksen (NHF Halden og Aremark), Egil 
Schjolden (NHF Sarpsborg), Unni Hegle (NHF 
Indre Østfold) og Ragnhild Skovly Hartviksen 
(NHF Rygge og Råde) kom med godord og 
gaver.

Bjørnar Spydevold underholdt før maten, 
særli g populær var hans sang om snekkefart 
opp elva. Etter maten spilte Runar Michel 
Hofmo, og Ragnhild Skovly Hartviksen og 
Turid Haaland dro igang rullestoldans.

Tale til NHF Fredrikstad
Av Ken Jackson

Fredrikstad og omegn Vanførelag ble stifte 4. desember 1937, etter initiativ 
fra Norges Vanførelag. Fru Ingeniør Thorbjørnsen ble formann, og Tholey 
Torbjørnsen forteller i protokollen at hun engasjerte sin syklubb i arbeidet, 
for å få et styre. Om foreningens formål står det at “Foruten å hjelpe vanføre 
til utdannelse, behandling, anskaffelse av kunstige lemmer o.a. skulle den 
arbeide for opprettelse og drift av pleie- og arbeidshjem for hjelpeløse og 
hjemløse vanføre”.

I protokollene blir det gitt noen eksempler på virksomheten. De solgte 
vanfører osen for 25 øre stykk, tigget penger fra handelstanden, støttet 
vanføre hjem, hjalp mennesker med invalidesykler, rullestoler, enkel 
sysselsetti ng og radioer. 

Krigen la en demper på aktiviteten, men laget startet opp igjen i `46.  
Etter krigen ble det jo også langt flere funksjonshemmede i Norge, både  
på grunn av krigsskader og de store polioepidemiene på 40- og 50-tallet,  
og på grunn av diagnostiseringen av CP, cerebral parese.

Vi har kommet langt.

Seksti og syttitallet førte NHF bort fra veldedighetstanken og til rettig-
hetstankegang og interessepolitikk. Samtidig tok de funksjonshemmede 
selv over styringen av organisasjonen. 

Folketrygden var en milepæl i 1967. I 1994 ble brukerstyrt personlig assis-
tanse innført. FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter kom i 
2006, selv om det tok lang tid for Norge å ratifisere den. Diskriminerings- og 
tilgjengelighetslover trådde i kraft i 2009, det var stort. Bygningsforskriftene 
TEK 10 var et enormt sprang forover mot universell utforming. 

Vi har det enormt mye bedre i dag enn på midten av forrige århundre. 
Samtidig er vi langt fra ferdige. Ting tar tid, og om rettigheter er akseptert 
og vedtatt skal de settes ut i livet. Innimellom går det bakover, TEK 17 er 
langt dårligere enn TEK 10 var. Selv seire må forsvares i ettertid.

Så gratulerer med 80 års aktivitet - og jeg ønsker oss alle lykke til de neste 
80 årene med kamp for likestilling og mot alle hindringer!

Egil Schjolden. 

Varaordfører Kari Agerup og Ken Jackson. 

Turid Haaland. Ken Jackson.
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Norges Handikapforbunds hedersnål er innstiftet som 
uttrykk for den anerkjennelse forbundet ønsker å gi til 
enkeltpersoner i eller utenfor egen organisasjon som etter 
langvarig tjeneste eller på ekstraordinær måte har bidratt 
til å fremme funksjonshemmedes interesser i samsvar 
med NHFs formål og prinsipper. NHF Øst er stolte av sine 
tre medlemmer med gullnål: Gunnar Buvik(2006), Arild 
Karlsen(2011) og Sverre Bergenholdt(2017). 

På spørsmål fra redaksjonen i Regionnytt om hvordan det 
har seg at vi i Øst har ikke mindre enn tre «gamle menn» 
som fortsatt er aktive. Og at vi dag som eneste region innen 
NHF har tre Gullnål-menn, med lang fartstid i fylkes-/regi-
onstyret, svarer de alle: 

- Vi er en stor familie her i Øst, har samme klare mål – 
NHF er en viktig stemme i samfunnet og vårt samfunns-
oppdrag er vesentlig i forhold til våre medlemmer og 
funksjons hemmedes hverdag og livskvalitet. Vi er en orga-
nisasjon som betyr noe – står for noe, et samfunn for alle. 
Vi er derfor hver for oss og sammen brikker i dette og er 
stolt av hva NHF har utrettet gjennom disse mange år.  
Samtidig så opplever vi at medlemmer – tillitsvalgte rundt 
oss stiller opp, er med.  Vi trekker lasset sammen og ser 
fremover, det gir ny inspirasjon og guts til å stå på…

Gullguttene i Øst
På NHF sitt landsmøte i juni 2017 ble Sverre Bergenholdt tildelt NHFs gullnål.  

Det gjorde NHF Øst til den eneste regionen (så vidt vi vet …) med tre tidligere,  

og fortsatt aktive, tillitsvalgte med gullnål – som fremdeles er aktive.

■  Tekst: Gyda Nullmeyer     Foto: Ragnhild Skovly Hartviksen

Sverre Bergenholdt, Arild Karlsen og Gunnar Buvik.
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Da Sverre Bergenholdt ble spurt av for-
bundsleder Arne Lein om han kunne tenke 
seg å bidra til litt mimring om gamle dager 
under landsmøtemiddagen, var det overho-
det ikke i hans tanker at det var lureri for å 
få ham opp på «scenen». Riktignok hadde 
det streifet den gamle ringreven at han 
kunne være en kandidat for gullnålen i 
fremtiden en gang, men: Ettersom det kun 
var få måneder siden han gikk av med pen-
sjon som ansatt, så han for seg en viss 
karenstid før noe slikt kunne være aktuelt.

– Jeg ble ganske så himmelfallen. Overrasket og glad, 
og jeg fikk trøbbel med stemmen da jeg skulle takke, sier 
Bergenholdt, som mottok «Gullnålen» til stående applaus.

Fra før har han regionenes høyeste utmerkelse 
«Sølvnålen».

– Så nå er jeg den første som får Gullnålen med ny logo, 
og foreløpig den eneste som har nåler med to forskjellige 
logoer, sier han muntert, og legger til:

– Jeg liker den nye logoen. Jeg tolker den dithen at  
«Vi ruller for en bedre fremtid».

Starten
Først et tilbakeblikk på fortiden. Til Oslo anno 1948, da en 
liten pjokk på to år fikk den fryktede sykdommen polio-
myelitt. Det førte til lammelser i hele kroppen, og han ble 
lagt i såkalt «jernlunge» for å kunne puste. Senere fulgte 
rekonvalesensopphold i Danmark, som for så mange andre 
poliorammede, norske barn. Så Oslo anno 1953, der en litt 
større pjokk på sju år ble fulgt til jernbanestasjonen av sin 
mor, for å reise til Linde Internatskole for poliomyelittram-
mede barn.

– Jeg har et klart minne av det. Av Vestbanen, og mor 
som sto igjen på perrongen, forteller han.

På Linde ble han i fem år, avbrutt av turer hjem til Oslo i 
påske-, jul- og sommerferier. Besøk hjemmefra til skolen 
var det få av. Skolen var ikke så begeistret for besøk.

– Jeg husker de «store» jentene tok seg av meg. Som 
Laila Knudsen, som jeg har jobbet med i Handikapforbundet 
gjennom et langt liv senere, sier han.

Tøffe ble imidlertid både han og de andre guttene på 
trinnet fort nok. Det hersker to ulike versjoner om hvorfor 
han og flere andre ble flyttet til ordinære skoler i 6. klasse.

– Det kan nok være at vi da var så selvgå-
ende at vi ble overflyttet. Men jeg mistenker 
også at bestyrerinnen var så «fed-up» (lei 
av, red.anm) av guttegjengen vår, at vi 
egentlig ble utvist hele gjengen. Kanskje lig-
ger sannheten i de gamle mappene fra den 
gang, sier han med et lurt smil. Han har 
jevnlig kontakt med flere av vennene fra 
skolegjengen ennå. Mange av dem har hatt 
lederverv i forbundet og diagnoseforeningen 
opp gjennom årene siden den gang.

Fritid og idrett
Vel hjemme i Oslo ventet videre skolegang på Årvoll. På 
60-tallet ble handikapidretten for alvor organisert, og 
Bergenholdt var med også her. Etter kort tid ble han også 
involvert i tidens store nyvinning, fritidsklubber. Det ble 
besluttet at en av Oslos mange, nye fritidsklubber skulle 
forbeholdes «vanfør ungdom», som det het den gangen. 

– Vanføres Ungdomslag kom først, så ble Unge Aktive 
startet, forløpere til dagens NHFU. Vi var på et tidspunkt 
rundt 200 medlemmer i Oslo. Interessepolitikk kom på bor-
det, men det var nok mest flørting og moro, sier han med et 
lurt smil.

Selv fant han imidlertid kjærligheten utenfor rørsla, via 
idrettsinteressen. Det viste seg nemlig at bueskytterin-
struktøren hadde en datter… Og sånn fikk Sverre sin Eva, 
som har stått last og brast ved hans side i over 50 år. De 
feirer gullbryllup i disse dager.

Langt yrkesliv
Sin første jobb fikk han som 18-åring, i Den Norske 
Creditbank (DNC). Deretter gikk det slag i slag med jobb i 
Oslo kommune, innom Aetat, jobb som kino- og kultursjef i 
bydel Stovner og til slutt svingte pendelen tilbake igjen, da 
han fikk jobb som fylkessekretær i det som nå heter NHF 
Øst, etter at familien hadde flyttet til Son. Så fulgte flere år 
i handikapidrettens tjeneste som president, der han blant 
annet hadde ansvar for Paralympics på Lillehammer. 
Senere ble han hentet inn som regionkotorleder i NHF 
Oslo, der han til slutt overlot fakkelen til nåværende kon-
torleder Jørgen Foss, men sto løpet ut som spesialrådgiver 
helt til han fylte 70 år.

Hedret for innsatsen
Til tross for livslangt engasjement i «rørsla», mener Gullnål-mottaker  

Sverre Bergenholdt at han har fått mer enn han har gitt i Norges Handikapforbund.

■  Tekst: Ida C. Freng    Foto: Privat/Ida C. Freng
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Roser kona
– Jeg har vært privilegert, som har hatt Eva som har stått 
på og ordnet opp på hjemmebane, sier han. Paret fikk etter 
hvert en datter Ragnhild, og senere fikk de to fosterbarn. 
Nå har familien vokst med fire barnebarn i tillegg.

Gullnålmottakeren er ydmyk overfor konas innsats på 
hjemmebane, i alle de årene han fartet land og strand rundt 
i idrettens og forbundets tjeneste. Før han fikk jobb i handi-
kapidretten var han nemlig selv utøver innen flere grener, 
herunder kjelkehockey og sittevolley.

– Jeg husker da vi bygget opp sittevolleylaget, og hadde 
samlinger. Vi hadde 12-14 mann boende i stua, og Eva 
kokte lapskaus til hele gjengen, minnes han.

Idretten er blant det som har tatt størst plass i livet for 
gullnålmottakeren. Det har sågar resultert i edelt metall, i 
form av en Paralympicsbronse fra Seoul i 1988, der han 
deltok som kombinert spiller og lagleder. Totalt ble det del-
takelse i rundt 12 Paralympics, enten som utøver eller 
leder. I tillegg har han «noen» EM og VM medaljer i sitte-
volley og kjelkehockey, som han sier. Edelt metall ble det 
også da han i 2006 fikk Kong Haralds fortjenestemedalje i 
gull.

Morsomme episoder
Opplistingen av heder og medaljer stopper her. Ikke fordi 
det ikke er mer å nevne- for det er det- men fordi 
Bergenholdt selv heller vil fokusere på andre, og ifølge 
ham selv, viktigere ting.

– Jeg synes jeg har fått ha et veldig fritt engasjement 
innen NHF. En slags sammenblanding eller miks av utø-
velse som tillitsvalgt, ansatt, medlem, brukerrepresentant 
og styremedlem, lister han opp.

Noen klassiske «Bergenholdt»-episoder hører imidler-
tid med, når man først skriver en sak som denne. Som at 
han en gang parkerte bilen inne i resepsjonsområdet på et 
hotell på Fornebu under arbeidet med Lillehammer-lekene 
i 1994, fordi han synes det tok uforholdsmessig lang tid å få 
assistanse. Eller da han som utøver måtte kjøres hjem til 
hotellet i Arnheim i en søppelcontainer med hjul. Etter en 
over tre timer lang sittevolleykamp hadde nemlig noen 
spøkefugler sett sitt snitt til å sprite opp sportsdrikken 

hans med vodka etter endt kamp, og styrketåren gikk rett i 
fletta, slik at krykketransport ikke var noe alternativ.

– Han lot nemlig den utdelte rullestolen stå urørt i 
garasjen i mange, mange år, forteller Eva.

– Kanskje for mange, innrømmer han selv.
Motviljen mot rullestolen kom imidlertid Eva til gode, da 
han etter en krangel en gang pakket kofferten for å forlate 
både kone og hjem.

– Da tok hun krykkene mine, og ønsket meg lykke til 
med å komme noe sted, humrer han.

Han har også hatt det travelt med å komme hjem fra 
reise. Som den gangen da familiehunden ble syk og døde, 
imens han var på NHF-samling.

– Jeg så for meg Eva som satt der hjemme alene, og 
kjente at «jeg MÅ hjem». Så jeg ringte flyplassen i 
Kristiansand, men siste Oslo-fly var klare til å takse ut på 
rullebanen forteller han.

Av og til må også hedersmenn ty til små, hvite løgner, så 
Bergenholdt sa som for så vidt sant var, at et familiemed-
lem (at det var firbent ble beleilig nok ikke nevnt) hadde 
gått bort, og at han MÅTTE med det flyet. Resultatet: 
Kveldens siste Oslo-fly ble holdt igjen på rullebanen, inntil 
Bergenholdt hadde fått hevet seg i en drosje, og gitt en kol-
lega instruks om å pakke og sjekke ut av hotellrommet for 
ham.

Fremtiden
Under landsmøtet holdt Bergenholdt et flammende inn-
legg om viktigheten av å støtte ungdommen i forbundet.

– Vi må få med oss ungdommen, og vekke ungdomsbe-
vegelsen vår til live igjen. Jeg ser mange paralleller til 
storhetstiden på 60-tallet, og jeg får så mye energi av det, 
sier han engasjert.

– Hvis vi skal kunne ha en morgendag i organisasjonen 
er vi avhengig av ungdommen. Da må vi også sørge for at vi 
slipper dem til!

Etter et langt liv i forbundet er han fremdeles sulten.
– Jeg blir jo ikke yngre, men jeg vitaliseres, sier han.

Selv med ungdommen i taktfast fremmarsj har man nok 
ikke sett det siste til en av deres største fans heller. 
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Høstkonferansen ble holdt på Scandic Hotell Asker hvor 
veggene var «pyntet» med flotte NHF plakater. Regionleder 
Arild Karlsen ønsket velkommen til høstkonferansen. Så 
mange som det var på årets høstkonferanse, har det ikke 

vært på mange år. Totalt med deltakere, regionstyret, fore-
lesere og assistenter så var vi til sammen 52 stykker - dette 
lover bra for fremtiden.

#Sammen om en ny tid – 
Høstkonferansen 2017

På årets høstkonferanse både tenkte, snakket og gjorde vi ny strategi! Vi satset ungt, vi var  
synlige, vi var der folk er og vi endret holdninger. NHF Øst står sammen om en ny tid.

■  Tekst og foto: Ragnhild Skovly Hartviksen

Marianne Knudsen og Christine Bauer. Arne Lein og Marianne Knudsen.

Berit Hedum. Magni Sørgaard. Roger Amundsen og Bård Vegard Solhjell.
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Vi var gjennom mange spennende tema og innlegg. 
Kort oppsummert:
-  Forbundsleder Arne Lein orienterte fra Landsmøte 

2017.
-  Ragnhild Heggen fortalte om den nye strategien til NHF. 

Det er ni innsatsområder – ni prioriteringer – nettopp 
for å endre samfunnet. 

-  Marianne Knudsen; hva er bedre enn å starte lørdagen 
med en topp sprudlende og engasjert fungerende  
NHFU leder.

-  Servicehunder! Arbeidet med å få lovfestet service-
hunder som hjelpemiddel har vært lang. Kort tid etter 
at høstkonferansen var over kunne vi glede oss over en 
budsjettlekkasje at fra 2018 er servicehunder godkjent 
som hjelpemiddel.

-  Etter lunsj var det en tur til Asker sentrum hvor  
politikerne hadde stand. 

-  Kommunal plattform – felles innsats for felles mål, 
med Sverre Bergenholdt

-  Gunnar Buvik hadde om temaet; interessepolitisk 
arbeid i lokallagene.

- Finn Trones hadde om likepersonarbeidet i LFS Østfold.

Del 1 1.  Endre holdninger
 2.   Gå foran i likestillings- og  

rettighetsarbeidet
 3.  Være der folk er
Del 2 4.  Si ifra
 5.  Stå sammen
 6.  Være synlige
Del 3 7.  Satse ungt
 8.  Styrke og støtte hverandre
 9.  Fornye og forankre

Liv Helene Johansen.
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Ekteskap mellom likekjønnede har 
faktisk vært tillatt i det norske lov-
verket helt siden 2009, men dette 
har tydeligvis ikke trådt ordentlig i 
kraft før den norske kirke innførte 
en ny liturgi som tillot alle uansett 
«gay or straight» å gifte seg i kir-
ken i år. Dette viser at Norge har 
gått et skritt i riktig retning. Det vil 
si hvis dette ikke trer i kraft da:

Den 25. april 2017 publiserte VG 
nyheten om at Krf vurderer å føre ekteskapsdebatten opp 
igjen i partiet, og eventuelt kjempe for å reversere dagens 
ekteskapslov, slik at den bare skal gjelde ekteskap mellom 
menn og kvinner. Det var Møre og Romsdal KRF som frem-
met dette forslaget, og det betyr ikke nødvendigvis at dette 
vil få gjennomslag. Men når Hareide selv sier at han ikke 
lenger vil motarbeide at debatten kommer opp igjen, da 
begynner det å bli skummelt.

Hvis vi skulle ende opp med en reversering av ekteskapslo-
ven ville det være et stort tilbakeslag i forhold til hvor ret-
tigheter for LHBT står i dag. Da ville vi rett og slett være 
tilbake i urtiden når det gjelder syn på forhold og ekteskap. 
Her tillater jeg meg å stille et kritisk spørsmål: Har vi ikke 
større problemer i verden, som er viktigere å fokusere på? 
Du vet verdensproblemer som terror, krig, sult og nød. I 
Norge burde politikerne heller tenke mer på tilgjengelig-
het, og å skape et bedre Norge for alle samfunnsklasser, 
enn hvem som skal få gifte seg med hvem?

Tiden er moden for fornying. Min mening er at ja man kan 
godt ha en tro og likevel være homofil. Krf er et parti hvor 
hele deres politiske syn bygger på kristne verdier og tro, 
samt det som står i bibelen. Det er også et parti med delte 
meninger. Og et av punktene som det er mest delte menin-
ger om er: LHBT.

Slagordet til Krf er «Menneskeverd i Sentrum», og med 
menneskeverd kommer like rettigheter. Diskriminering av 

LHBT-personer bryter fundamen-
talt med KrFs verdier.

Samtidig tråkker de seg selv på 
foten, hvis de vil nekte homofile å 
inngå ekteskap i Kirken. Det vil i så 
fall være en form for diskrimine-
ring, noe som faktisk er forbudt 
ifølge diskrimineringsloven om 
seksuell orientering. I paragraf 5 
står det klart og tydelig: 
«Diskriminering på grunn av sek-

suell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er 
forbudt. Forbudet gjelder diskriminering på grunn av fak-
tisk, antatt, tidligere eller fremtidig seksuell orientering, 
kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Forbudet gjelder også 
diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsi-
dentitet eller kjønnsuttrykk til en person som den som dis-
krimineres har tilknytning til». Er ikke homofile/bifile like 
mye verdt som heterofile?

Flere steder i verden opplever vi stadigvekk at kjærligheten 
blir forsøkt undertrykket av regler, og grusomme tiltak. Ta 
for eksempel Terrorangrepet rettet mot LHTB i Orlando i 
2016, eller nå nylig i Indonesia hvor et homofilt par ble 
dømt til 85 stokkeslag på grunn av deres legning. Det skjæ-
rer meg i hjertet hver gang jeg hører om slike hendelser 
som åpenlyst viser et hat mot denne gruppen. Flere av 
mine venner tilhører jo LHBT-miljøet, og jeg vil si at det må 
føles like ille å bli diskriminert for sin legning som for sin 
funksjonshemming.

At ekteskap skal være forbeholdt mellom menn og kvinner, 
er et synspunkt hentet fra urtiden! Vi lever i det 21. århun-
dret, og da mener jeg at man bør ha kommet lengre enn 
dette! Støtt kjærligheten uansett om den er gay or straight. 
Det det hele handler om er noe så enkelt som at to men-
nesker elsker hverandre. Så da spør jeg: Kjære Krf og alle 
andre som er imot LHBT-miljøet. Vil dere være en del av 
«Dinosaurgenerasjonen» eller vil dere tre inn i den 
«Moderne» generasjonen?!?

M E N I N G E R

Fare: Ekteskapsloven trues av  
dinosaurinvasjon

Debatten om homofiles rettigheter er en diskusjon som har pågått omtrent  

siden tidenes morgen. Som en forkjemper for Lesbiske, Homofile, Transer og  

Bifiles-rettigheter mener jeg at det er på tide å legge denne debatten død.

■  Tekst og foto: Marie Iversen Bjørn, styremedlem i NHFU Øst og praktikant i NHFU.
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Vil du være 
min skobuddy?
■   Tekst og foto: Christine Bauer,  

leder av NHFU Øst.

Trenger du kun venstresko? Jeg har rundt 20 venstresko 
som jeg ikke bruker. I størrelse 33-36 (men de er ca. like 
store alle sammen). Har alt fra skatesko, joggesko, vinter-
sko og sandaler. Alle er helt ubrukt.

Om du er interessert i å bytte, så jeg får høyresko. Eller om 
du vil kjøpe mine venstresko for en billig penge er det bare 
å ta kontakt på epost: enitsirhcb@gmail.com 

Hva skjer i NHFU Øst?
Norges Handikapforbunds Ungdom er et aktivt ungdoms-
lag som alltid ønsker seg flere medlemmer. Du er velkom-
men til å ta kontakt om du vil delta på noen av våre arran-
gementer, eller om du selv har noe du har lyst til å 
arrangere. 

I løpet av høsten skjer det masse spennende både lokalt og 
nasjonalt. Du kan blant annet treffe oss på stand på 

Sandvika Storsenter, den 14. oktober eller bli med på jule-
bordet vårt den 15. desember. Til våren blir det Kieltur for 
medlemmer fra Østfold og Akershus. Vi håper du vil være 
med!

Ta kontakt med oss på facebook: 
https://www.facebook.com/nhfuost/, eller på epost til 
christine: enitsirhcb@gmail.com

Bak f.v.: Camilla Stenersen, Marie Iversen Bjørn, Gabriel W. Hoff, Christine Bauer.  
Foran f.v.: Maren Huseby og Saad Al-jaderi.
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NHF Øst tester: FunksBil
Visste du at du kan leie spesialtilpasset bil i Trøgstad? Nærmere bestemt i 

Mørkfossveien 157. Hvor er nå det? I Tosebygda- selvfølgelig –  

Mellom Askim og Skjønnhaug.

■  Tekst: Terje O. Eriksen    Foto: Kirsten Eriksen

Jeg er på oppdrag fra Region Nytt og finner FunkisBil i fel-
les hus med Mekonomen bilverksted, nesten midt i Østfold. 
Er det noen sak? Her traff jeg Ole Jørgen og Ingunn 
Gangnes. De driver utleie av tre biler under firmanavnet 
FunkisBil.

Litt forhistorie
Jan-Ole Linnerud startet firmaet FunkisBil i 2008. Han job-
bet hos Harald A. Møller i 10 år med biltilpassing for funk-
sjonshemmede, og han satt selv i rullestol og kjørte bil 
med håndbetjent gass/brems. Han jobbet også ved Sunnaas 
sykehus i noen år. Jan-Ole gikk bort i august 2016, og etter 
det tok Gagnes Bil og Deler AS over FunkisBil.

Jan Ole Linnerud var opptatt av at alle ordinære bileiere 
har tilgang til leiebil, mens vi som muligens er mer avhen-
gig av bil, har tilnærmet ingen tilgang til slik nødløsning. 
Han syntes at det var urimelig at personer med stort bilbe-
hov skal bli isolert ved reparasjon eller skade på bil som er 
tilrettelagt fra NAV. 

Ole Jørgen og Ingunn Gangnes er  
nåværende eiere av FunkisBil
De tok over foretaket, med de tre bilene til utleie som fulgte 
med i firmaet. Begge var enige om å føre videre Linneruds 
intensjoner med firmaet FunkisBil, og dermed også de tre 
spesialtilpassede bilene som fulgte. Disse er en Mercedes 
Vito, Chrysler Voyager og Volkswagen Caddy. Bilene er til-
passet med følgende utstyr:

Mercedes Vito:
Rattkule/klype, håndgass/brem; rullestolfeste med 
3-punkts belte, elektrisk stigtrinn ved passasjer dør foran, 
plattformheis bak, bakdøråpner med fjernkontroll, 6-veis 
seteunderstell på førerplass, elektrisk parkeringsbrems 
og dobbelt batterisett med batteriladere.

Chrysler Voyager:
Automat med Cruise kontroll, senket gulv. El. rampe og 
sidedør med fjernkontroll, rullestolfester i gulvet og hurtig-
feste på passasjersete foran.

Ole Jørgen og Ingunn Gangnes foran Funkisbil.
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Volkswagen Caddy:
Rattkule/klype. Handgass og bremsekontroll. Venstrebens 
gass kan monteres ved forespørsel. Q straint rullestolfeste 
og lett servostyring.

Bruker kun godkjente bilombyggere
Ole Jørgen forsikrer om at Funkis Bil bruker kun godkjente 
bilombyggere og Ingunn sier at det alltid er fokus på at 
kundene blir fornøyde. Og kundene er – de som står uten 
bil over tid mens bilen deres er på verksted, eller når man 
er på reise/ferie et eller annet sted i landet enn der du har 
din tilpassede bil. Kundegruppene er også reisende til 
Norge. FunkisBil kan levere leiebil fra Gardermoen. Men 
dekker forsikring leiebil ved bilskade? Her råder Ingunn til 
at det på forhand avtales med forsikringsselskapet. Her er 
det flere varianter av mulige løsninger, men det er det ditt 
forsikringsselskap som avgjør.

Kan det gis støtte til leiebil ved skader  
på egen NAV tilpasset bil?
Søknadsstedet heter «Stønad til arbeids- og utdannelses-
reiser» (NAV 10-00.42).
Du må være i jobb eller i utdannelse, når du er uten din 
spesialbygde bil. Drosjeløsning ser ut til å være førende, 

men det er anledning til å søke om leiebil under «spesi-
elle» forhold. Dette har vært et område flere er opptatt av, 
og som bør klargjøre fra NAV til brukergruppen. NAV vet 
om FunkisBil løsningen, men har ikke anledning til å 
videre formidle tilbudet, forteller Ole Jørgen. Bilutbygger-
firmaene er også kjent med FunkisBil – utleie.

Er det flere tilbydere på dette spesielle utleieområde?
Ikke som vi vet sier de i kor. Det har vært tidligere firmaer 
som har forsøkt, men i alle fall er de to ”FunkisBil entusi-
astene” her ikke i tvil om at det er et behov for slike tilbud 
omkring i vårt langstrakte land. I så fall er dette under-
kommunisert både fra oss bruker og fra Våre ”talerør”. Og 
det er en utfordring for alle berørte.

Andre avklaringer…
Brukerens «begrensede sertifikat»; Hva menes med det i 
forhold til disse leiebilene? Om ditt sertifikat stemmer med 
leiebilens utstyr, og om sjåføren har ordinært sertifikat, 
kan vedkommende bruke ordinære pedaler. Men for al del 
her er det kanskje andre erfaringer blant våre lesere/bil-
brukere i denne målgruppa.

Dette må vi finne ut av.  
Send gjerne en tilbakemelding til Regionnytt.  
Her har vi folk i regionen som kan bidra.

FunkisBil er som en pionerbedrift å regne selv om marke-
det til tider er tungt.

Men ”saka” og intensjoner er gode, og det er prisverdig – 
og bokstavelig talt kan det føre til bilparkfornyelse i 
”FunkisBil” garasjen, - Lykke til!
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Anne Sundby er gått bort etter lengre tids syke-
leie. Tilbake sitter Johan og vi andre med mange 
varme og gode minner om Anne.  Anne og Johan 
kom med i Norges Handikapforbund tidlig på 
1990-tallet og ble aktive deltakere i så vel vårt 
lokallag i Enebakk, NHF Enebakk som i fylkes/
regionlagene i Akershus og Østfold.

Anne var et menneske med meningers mot 
samtidi g som hun hadde en egen lun og vennlig 
varme og væremåte. Aldri de store ord, men fakta 
basert på kunnskap og livserfaring. Jeg vil alltid 
huske hennes stille, men gode latter, fine replik-
ker og klare meninger. Samtidig så var Anne en 
som ikke likte å «stikke seg frem», hun var en 
lagspiller.  Anne hadde levd med sykdommen MS i 
mange år når hun kom til NHF-familien.  Her hos 
oss fant hun et miljø som ikke primært tenkte 
sykdom eller diagnose. NHFs verdisyn og motto 
«Et samfunn for alle med like rettigheter og 
muligheter» passet inn i livsfilosofien til Anne.  
Hun ble derfor en varm tilhenger av NHF og var 
stolt av å være en «brikke» i vårt felles virke.

Anne var et skrivende menneske med ordet i sin 
makt.  Hun kunne formulere seg og var ikke minst 
opptatt av de nære verdier og hverdagslivets små 
og store utfordringer. Hun ble etter hvert mange-
årig sekretær og medlem av styret i NHF Enebakk 
samtidig som hun mer og mer tok i del i våre 
felle s oppgaver.  Hun ble «fast» referent på års-
møtene, var medlem av vår Redaksjonskomite 
«Regionnytt». Hadde egen spalte «Myke sider», 
her kunne man finne alt fra matoppskrifter, hånd-
arbeid til livets store og små utfordringer for 
øvrig. Annes stemme var tydelig på våre sam-
linger / konferanser, men alltid «direkte på sak» 
og uten de store ord og fakter. 

Takk for at vi fikk lære deg å kjenne. Jeg lyser fred 
over Anne Sundbys minne.

Sverre Bergenholdt

Minneord
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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 2017 for SAFO Øst og NHF Øst

OKTOBER:
Plan og bygningsloven – universell utforming. 
Tid: 6. – 7. oktober 2017 (fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00).
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.

Likepersonarbeid.
Tid: 20. – 21. oktober 2017 (fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00)
Sted: Scandic Hotell, Asker.

NOVEMBER:
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
Tid: 7. – 8. november 2017 (tirsdag kl.11.00 til onsdag kl.14.00)
Sted: Scandic Hotell, Asker.

Presentasjonsferdigheter/kommunikasjonstrening.
Tid: 17 – 18. november 2017 (fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00)
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.

Ungdomskurs – høstsamling.
Tid: høsten 2017 (lørdag kl.16.00 – søndag kl.16.00).
Sted: Thon Hotell Opera, Oslo.

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

Får du med deg det  
som skjer?

Norges Handikapforbund Øst har en helt ny  
hjemmeside og en aktiv facebook-side. Følg oss gjerne 

der får å hele tiden være oppdatert på  
hva som skjer og hva vi jobber med.

http://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!
Region Nytt lages for våre medlemmer og vi er avhen-

gig 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:

1. november 2017

Bidrag kan sendes til:
Gyda Nullmeyer– gyda.nullmeyer@nhf.no

P.S. Delta gjerne i vår undersøkelse om Region Nytt, 
her: https://easyfact.no/reply/ajtolgaxqx

Løsning Kryssord Løsning Sudoku

5 7 4 3 8 6 1 2 9

1 3 8 4 9 2 5 6 7

2 6 9 5 7 1 8 3 4

3 5 7 2 4 8 6 9 1

8 1 6 9 3 5 4 7 2

9 4 2 6 1 7 3 5 8

7 2 3 1 5 4 9 8 6

4 8 5 7 6 9 2 1 3

6 9 1 8 2 3 7 4 5
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Kalenderen I kalenderen vil Regionnytt presentere  
lokallagenes aktiviteter. 

Oktober
16. Medlemsmøte NHF Nittedal/Hakadal

November
20. Medlemsmøte NHF Nittedal/Hakadal

22.  Julemøte LKB Akershus

Desember
11. Juleavslutning NHF Nittedal/Hakadal

Faste aktiviteter 
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

LFS – Slagkafeene i Askim og Sarpsborg er åpne andre 
onsdagen i måneden, fra 12-15. I Lillestrøm er det slag-
kafé den første tirsdagen i måneden, og i Asker den første 
onsdagen. 

	

	
	

 	

Kafe Aremark 
Furulund 

Åpningstider	
	
Mandag	stengt	
Tirs-fredag:	
11-19	
Lørdag	12-16	
Søndag	12-18	

Tlf:	6919	9000	

Catering:	Snitter,	
buffet,	spekemat,	
kjøttgryter	etc	

Utleie	av	selskaps-	
og	møtelokaler.	
Minnestunder	

	

B Æ R U M

N A N N E S T A D
                                                NANNESTAD
                                                                      Teiegården, 
                                                                      2030 Nannestad

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

Støtter Norsk Handikapforbund

Tlf. 63 99 72 50
Åpent: 07-23 (09-23)

Å S

Langbakken 9, 1430 Ås
Tlf. 64 97 23 30

ÅPENT HELE DØGNET

Hydraulikkteknikk AS
www.hydraulikkteknikk.no

Støtter NHF Nittedal

N I T T E D A L

Karushøgda 46, 1481 Hagan
Tlf: 67 06 15 19

Hellinga 8, 1481 Hagan

Pb. 63, Rudsletta 90, 1309 Rud. Tlf. 67 17 78 50 Fax. 67 17 75 55
Vi støtter det lokale handikaparbeidet.

Elektroentreprenør

U L L E N S A K E R

Øverby Plan og Byggservice
1930 Aurskog, Tlf. 63 86 30 71 

Romerike Tak og Membran AS
2022 Gjerdrum, tlf. 63 99 28 89

Hansen Bygg & Vedlikehold
1413 Tårnåsen, tlf. 90 61 05 76

Kjell Skutle AS
2020 Skedsmokorset, Tlf. 63 87 30 94 

A U R S K O G

G J E R D R U M

S K E D S M O

O P P E G Å R D En stor takk
til alle våre
annonsører
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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

Velkommen til
Quality Hotel Sarpsborg

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

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

_______________________________________________________

Micronova AS
1503 Moss, Tlf. 69 24 12 30

M O S S

F R E D R I K S T A D

S A R P S B O R G M A R K E R

Marker kommune
1870 Ørje

AFB Eiendom
1814 Askim, Tlf. 69 88 89 55

 _______________________________________________________

Bilxstra Askim
1811 Askim, tlf. 69 88 84 00

A S K I M

Lie Handelsgartneri
Trymsvei 43, 1781 Halden, Tlf. 69 18 00 20

H A L D E N

Karlsrud Betongpumping AS
1816 Skiptvet, Tlf. 69 80 91 30

S K I P T V E D T

E I D S B E R G

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

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

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

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

Ordfører Voldensv. 9, 1850 Mysen

Tlf. 69 89 09 11 • www.arkama.no

Skjebergveien 206, 1743 Klavestadhaugen
Tlf: 69168741

www.johansenmonument.no

Sarpsborg 
Hjelpemiddellager

Roald Amundsensgt. 33, 1723 Sarpsborg

Tlf. 69 10 80 41 • Fax. 69 15 69 40

Kjærringholmen Familiecamping
1580 Rygge, Tlf. 90 10 77 21

R Å D E

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

S A R P S B O R G

Tlf. 69 35 59 59  I  Norva24.no

Ørav. 2, 1630 Gamle Fredrikstad
Tlf. 69 39 50 00 • Fax. 69 39 50 01

R Å D E

 

 Frendeveien 8, 1708 Sarpsborg

Aksels Bud og Lettransport DA
BUD - VARE - LAST

* Budbiler  
* Varebiler
* Lastebiler

Tlf. 977 63 154

T R Ø G S T A D

www.iorb.no

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

_______________________________________________________

Comfort Rørlegger Arne Nilsen AS
1608 Fredrikstad, tlf. 69 31 02 03

F R E D R I K S T A D

Finn Hunstad AS
1593 Svinndal, tlf. 69 28 60 32

V Å L E R
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Med hjerte for din bolig

NYHET!
 5 nye 

jubileums-
modeller

i 2017!
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AKSELLIA HANEBORG

Bestill våre kataloger eller uforpliktende veiledning på hedalm-anebyhus.no

Hedalm Anebyhus feirer sitt 
50-årsjubileum med fem helt nye boliger. 
Se våre jubileumsmodeller og alle våre 
øvrige boliger på hedalm-anebyhus.no

» Stort utvalg av eneboliger og prosjektboliger
» Spesielt utviklet for norske forhold
» Norskproduserte hus med god kvalitet og rask levering
» Vi hjelper deg med å oppfylle boligdrømmen

50årsjubileum_HedalmAnebyhus_186x130mm.indd   1 22.08.2017   09.06

Riktige sko-
Gladere føøer-

Gladere hverdag

• 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

Velkommen til
Quality Hotel Sarpsborg

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

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

_______________________________________________________

Micronova AS
1503 Moss, Tlf. 69 24 12 30

M O S S

F R E D R I K S T A D

S A R P S B O R G M A R K E R

Marker kommune
1870 Ørje

AFB Eiendom
1814 Askim, Tlf. 69 88 89 55

 _______________________________________________________

Bilxstra Askim
1811 Askim, tlf. 69 88 84 00

A S K I M

Lie Handelsgartneri
Trymsvei 43, 1781 Halden, Tlf. 69 18 00 20

H A L D E N

Karlsrud Betongpumping AS
1816 Skiptvet, Tlf. 69 80 91 30

S K I P T V E D T

E I D S B E R G

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

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

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

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

Ordfører Voldensv. 9, 1850 Mysen

Tlf. 69 89 09 11 • www.arkama.no

Skjebergveien 206, 1743 Klavestadhaugen
Tlf: 69168741

www.johansenmonument.no

Sarpsborg 
Hjelpemiddellager

Roald Amundsensgt. 33, 1723 Sarpsborg

Tlf. 69 10 80 41 • Fax. 69 15 69 40

Kjærringholmen Familiecamping
1580 Rygge, Tlf. 90 10 77 21

R Å D E

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

S A R P S B O R G

Tlf. 69 35 59 59  I  Norva24.no

Ørav. 2, 1630 Gamle Fredrikstad
Tlf. 69 39 50 00 • Fax. 69 39 50 01

R Å D E

 

 Frendeveien 8, 1708 Sarpsborg

Aksels Bud og Lettransport DA
BUD - VARE - LAST

* Budbiler  
* Varebiler
* Lastebiler

Tlf. 977 63 154

T R Ø G S T A D

www.iorb.no

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

_______________________________________________________

Comfort Rørlegger Arne Nilsen AS
1608 Fredrikstad, tlf. 69 31 02 03

F R E D R I K S T A D

Finn Hunstad AS
1593 Svinndal, tlf. 69 28 60 32

V Å L E R
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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

 

 
Multivogn  
for sommer 
og vinterbruk  

 

 

Varibike sykle 
med ben og 
armer. 

RING  Geirr på tlf 98239850 
geirr@aktivhjelpemidler.no 

 

Har du psykiske eller fysiske utfordringer?

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en 
videregående opplæring?

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

Vi hjelper deg å lykkes!

www.krokeide.vgs.no      

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

Nettec AS
Kolbotnvn. 36, 1410 Kolbotn

Tlf. 66 81 06 40   •   www.nettec.no

Varphaugen ungdomshjem as er en privat barneverninstitusjon med 
plasser i institusjon og fosterhjem. Vi tar imot ungdom i aldersgruppen 10 
til 18 år, med sammensatte problemer. Institusjonen har flere små avde-
linger. Avdelingene ligger i dag sør i Akershus og nord i Østfold, men vil bli 
opprettet der det er behov. Administrasjonen vår ligger i Son, og inntakene 
kommer fra Østlandsområdet. 

FOSTERFORELDRE 
Vi ønsker å komme i kontakt med familier som vurderer å bli fosterforel-
dre, eller har vært fosterforeldre, og ønsker nytt fosterbarn. Fosterforeldre 
på Varphaugen vil være ansatt på institusjonen, og inngår som en del 
av personalgruppa. Som fosterforeldre på Varphaugen deltar man på to 
fosterhjemssamlinger i året, og har tilbud om å delta på institusjonens 
opplæringsprogram, som gjennomføres med heldagsmøter hver måned. 
Institusjonen har ansatt psykolog i hel stilling, som veileder ansatte og ser 
til at ungdommene får den behandling de trenger. Ved siden av dette har vi 
egne fosterhjemsveiledere som følger opp fosterhjemmene tett.
Fosterforeldre er knyttet til et bakvaktsystem som er døgnbemannet av 
fagpersonale som kjenner til fosterbarnet.
Alle fosterhjem har avlasting etter behov fram til ungdommen er rundt 
16 år. Som ansatt på Varphaugen som foster-foreldre er man innmeldt i 
pensjonsordning. Ungdom som plasseres i familien, skal gå på skole. Dette 
medfører at det for de fleste av våre fosterhjem er mulig å ha annet arbeid 
i tillegg. Vi ser også etter besøkshjem som kan være avlaster for fosterhjem 
og avdelinger.                      

Kontakt: Sigrun Aamodt Tangen tlf. 92095137/ 64 98 55 10.  
Mail: sigrun@varphaugen.no

Varphaugen Ungdomshjem a/s
Sletta næringspark
Postboks 84, 1556 Son

Vi er ledende på personskadesaker

Trafikkskade, yrkesskade, pasientskade og trygd.
Ta kontakt for gratis vurdering av din sak.

Ring 64 84 00 20 eller send mail til post@halvorsenco.no

Storgata 36
2000 Lillestrøm
www.halvorsenco.no

Halvorsen_annonse_90x60_handicapforbundet.indd   2 17.08.2017   09.21.50

Din totalleverandør innen
avfallshåndtering. 

Ragn-Sells AS
Hovinmoen, 
2051 Jessheim.
Tlf 08899/Fax 63 98 07 76
www.ragnsells.no

Ring

08899
ALLTIDPÅ PLASS NÅRDU TRENGEROSS!

• Containere
Vi hjelper deg med:

• Containere
• Beholdere
• Rådgivning
• Kildesortering

Din totalleverandør innen
avfallshåndtering. 

Ragn-Sells AS
Hovinmoen, 
2051 Jessheim.
Tlf 08899/Fax 63 98 07 76
www.ragnsells.no

Ring

08899
ALLTIDPÅ PLASS NÅRDU TRENGEROSS!

• Containere
Vi hjelper deg med:

• Containere
• Beholdere
• Rådgivning
• Kildesortering

Din totalleverandør innen
avfallshåndtering. 

Ragn-Sells AS
Hovinmoen, 
2051 Jessheim.
Tlf 08899/Fax 63 98 07 76
www.ragnsells.no

Ring

08899
ALLTIDPÅ PLASS NÅRDU TRENGEROSS!

• Containere
Vi hjelper deg med:

• Containere
• Beholdere
• Rådgivning
• KildesorteringRagn-Sells AS

Hovinmoen, 2051 Jessheim
Tlf. 08899     Fax. 63 98 07 76
www.ragnsells.no

Kjeppestadvn. 44, Pb. 3070, 1402 Ski
Tlf. 64 85 46 00 •  www.skibygg.no

Helseforetaket Incita AS
Valstad sykehjem   •   Bøn sykehjem

TLF: 90517075
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AKERSHUS:

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

LFN Akershus
(Landsforeningen for Nakkeskadde)
Leder: Åse Olsen

(p: Nannestadveien 339, 2032 Maura)
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
Kontaktperson: Robert Fostaas
Potsboks 110, 1917 Ytre Enebakk
Tlf: 452 48 024
e-post: robedel6@gmail.com 

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

NHF Skedsmo
Leder Joakim Taaje
Tyrihansvegen 37, 2016 Frogner
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@getmail.no

HBF Akershus
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Einar Skjønsby
Nordbyveien 47, 2013 Skjetten
Tlf privat: 957 66 761
e-post: akershus@hbf.no 
direkte: einar.skjonsby@hbf.no

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

LFPS Akershus
(Landsforeningen for Polioskadde)
Leder: Grethe Platt 
(p: Glimmerveien 67, 2008 Fjerdingby)
Tlf: 482 18 012
e-post: post@lfps-akershus.no    
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no 
(privat: gretheplatt@gmail.com)

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

NHF Eidsvoll
Leder: Aina Irene Søberg
Ludvikbakken 2, 2080 Eidsvoll
Tlf: 988 09 218
e-post: nhfeidsvoll@gmail.com 

NHF Nes og Ullensaker
Leder: Liv Liberg
Gunnerudberget 2 A, 2162 Brårud
Tlf: 924 85 510 / 63 90 92 45
e-post: libergliv@gmail.com 

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

NHFU Øst (Østfold og Akershus)
(Norges Handikapforbunds Ungdom):
Leder: Christine Bauer
Brynskolevei 8, 1348 Rykkinn
Tlf: 480 97 749 
e-post: enitsirhcb@gmail.com

Nedlagte Akershuslag i 2016:
ALF Akershus, NHF Nannestad/Gjerdrum
og NHF Rælingen

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

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 Elise Dahlen Fjellgaard
Maren Juels vei 14, 1726 Sarpsborg
Tlf: 794 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 

HBF Østfold
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Runar Tønnesen
Tussefaret 2 D, 1709 Sarpsborg
Tlf: 482 63 222
e-post: ostfold@hbf.no  

Lokallag i Norges Handikapforbund Øst
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
Rakkestadveien 35, 1764 Halden
Tlf: 69 19 31 78 / 414 14 563
(privat: turideriksen@hotmail.no )
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
Hjemmeside: http://nhfsarpsborg.no/ 

Nedlagte Østfoldlag i 2016: 
NHF Skiptvet

Landsforeninger uten egen lokallag  
i region Øst:

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

AMC
(Landsforeningen for Arthrogryposis  
Multiplex Congenita)
Leder: Hege Klausen
Tlf: 473 33 339
e-post: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no 
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Vi slÅss hver dag for å være blant de aller billigste

“Vi gir oss 
aldri på pris!”

KIWIs PRISLØFTE

Vil gjerne stå på 3. omslagsside



Retur: NHF Øst, Postboks 9219, Grønland – 0134 Oslo

BAKSIDEN

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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