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valgkamp. Det er viktigere enn noen gang at vi står sammen
for å få gjennomslag.

Forbundsleder Arne Lein hilste fra sentralstyret og orienterte om det interessepolitiske
arbeidet i forbundet og status i organisasjonen.
Fra 14. – 16. juni 2019 har NHF landsmøte og NHF Øst deltar med 5 delegater. Viktig
utfordringer er opplæring av medlemmer og tillitsvalgte, økonomi og det interesse
poliske programmet fram mot 2021. Oppgavene er mange og store framover i organisa
sjonen, på alle nivåer. Dette arbeidet er viktig at VI gjør i fellesskap.

NHF Øst har foreløpig i 2019 fått følgende prosjekter:
• Nasjonal verveuke, 30% stilling, NHF sentralt, Gyda Nullmeyer. 01.05 – 31.12.2019.
•	Unge representanter i kommunale råd. Tilskudd fra NHFs interessepolitiske fond,
115 000,-Gyda Nullmeyer. Ferdig mars 2020.
•	NHF Øst har også mottatt økonomiske midler til 4 prosjekter fra Ekstra Express,
tilsammen 60 000,-

I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i september 2019 skal vi i arbeidet
gjennom SAFO Øst rekruttere 200 personer som representanter til fylkeskommunaleog kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne.
Fra 01.01.2020 vet vi at kommunene får flere oppgaver overført fra staten og at fylkes
reformen trer i kraft, dette er utfordringer som for mange vil bety nye arbeidsoppgaver,
det blir viktig for organisasjonen at VI vet hvem som skal gjøre hva på nivåene i organi
sasjonen og hvem som har ansvar.
God sommer og godt valg i september!
Arild Karlsen,
Regionleder NHF Øst.
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HELT PÅ GRENSA

Anne Karin Johansen

Stolthet og fellesskap
Våren nærmer seg og jeg sitter inne i stua og ser ut på sola,
men det er faktisk ganske kaldt. Sist uke ble jeg innkalt på
et møte på frivilligsentralen. De har begynt å tenke på at de
trenger å flytte. NHF Halden Aremark bruker i dag ikke
lokalene deres og det var brukerne av frivilligsentralen
som primært skulle prate sammen for å kartlegge sine
behov. Halden arbeiderparti har lånt disse lokalene så jeg
er godt kjent. Mens jeg satt der og lyttet til Mental Helse,
Diabetikerne og Kunst- og håndverkerforeningen så ble det
mer og mer synlig hvor merkelig det er at vi sitter på hver
vår tue.
Jeg vil jo gjerne ha lokallaget mitt ut av gamlehjemmet. Vi
har vært på eldresenteret siden vi startet for 35 år siden og
nå er det kanskje på tide å ta en tur på utsiden.
Frivilligsentralen har så mye aktiviteter å tilby. Det er
leksehjelp det er korsang og det er bouls, trim og mat
laging er også på trappene.
Når jeg ønsket meg innpass var de snare til å tilby meg
assistanse. De kunne følge meg til lege og i matbutikken.
Det mangla ikke på omsorg. Jeg var jo kjapp til å fortelle at
jeg ikke ville ha denne omsorgen, men jeg jeg ønsker jo å
bidra med mitt. Mange av oss har jo god tid kanskje kan vi
bidra til leksehjelp eller melde oss inn i Lions.

Poenget er at vi er en ressurs og vi må tenke på at vi kan
så mye. Blant medlemmene mine på ca. 100 personer så
har jeg tidligere helsearbeidere, en tidligere regnskaps
fører, lærere, avdanka politikere og sikkert flere tidligere
håndverkere. Og vi har flere tiår med livserfaring. Hvordan
kan jeg få brukt de ressursene? Vi er så gode på universell
utforming at du kan vekke meg om natta og spørre meg om
hvor mange cm det skal være mellom en do og en vegg på
e handikaptoalett og jeg kan svare med lukkede øyne. Men
kjenner jeg medlemmene mine like godt, nei jeg gjør ikke
det. Derfor kan jeg ikke bruke dem riktig heller. Dessverre
er jeg av typen som ordner opp sjøl. Jeg går på møter og
jeg baker kaker og jeg skriver til krampa tar meg, men
kanskje har jeg en mesterbaker på lista mi som jeg ikke en
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gang har hilst på. Kanskje har jeg en forfatterspire som kan
ta over spalta mi.
Jeg sitter ikke i kommunestyret etter valget, jeg har valgt å
trekke meg fra lista. Men jeg er stolt over at andre partier
har spurt om å få bruke meg, det mangler heller ikke på
andre tilbud. Fordi jeg har vært passe synlig og folk har likt
det jeg har kommet med. I Norge er det ikke så vanlig å
være stolt av seg selv. Det føles uvandt å skryte av ting en
har oppnådd. Men det er faktisk sånn at vi må by litt på oss
selv, ingen ser på utsiden hva du kan tilby. Og jeg trenger
alle de ressursene jeg kan få jeg. Svært få ser at jeg har
vondt i magen før ett innlegg i kommunestyre. Men jeg har
lagt merke til at mange flere enn meg skjelver litt på henda
eller retter litt for mange ganger på brilla. Og tro meg vi
overlever. For hver ting jeg mestrer så får jeg ett klapp på
skuldra.

Barnebarnet mitt på 14 år ble kåret til ishockey lagets
mest ettertraktede spiller, han hadde scoret flest mål,
men han hadde også spilt sånn at andre kunne score. I
begrunnelsen for kåringen ble det også sagt at han er god
til å bidra til at andre blir bedre. Han er en god lagspiller.
Tenk om vi alle sammen kunne bidra til det, NHF trenger
også bedre lagfølelse. I mitt hode er NHF en av verdens
beste organisasjoner, og det mener jeg uten betenkelighet,
men klarer jeg å bidra til at medlemmene mine blir ver
dens beste medlemmer. Nei det er det en stund til tror jeg.
Men klarer jeg å vise at jeg er stolt av NHF så er jeg langt
på vei. Jeg er mye sammen med andre NHF’ere og jeg er
stolt av dem også. Vær stolt av deg selv og bli flinkere til å
fortelle meg hvem du er, så kanskje vi finner ett bedre
fellesskap og det er lettere å få bidra med noe vi er skikke
lig gode på.
God sommer alle sammen, vi sees til høsten!
Helt på grensa,
Anne Karin Johansen
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ADVOKATSPALTE

Pasient og brukerrettigheter (BPA)
■ Av senioradvokat Børge Ongstad

I 2015 fikk vi i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d
regler om rett til brukerstyrt personlig assistanse. Lovgiver
ga ved dette et tydelig signal om prioritering av de verdier
som BPA bygger på. Brukerstyrt personlig assistanse skal
være et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunns
deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og
stort behov for bistand. BPA betyr mye for muligheten til
yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv
for de som har rett til slik støtte.
For brukere som faller utenfor vilkårene i loven, har kom
munen likevel en plikt til å ha et tilbud om BPA, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-8. Dette fremgår av både rund
skrivet og forarbeidene til loven De momenter som bør
vektlegges her er blant annet om BPA vil gi personen
mulighet til studier, arbeidsdeltakelse el., eller for øvrig
må antas å kunne bidra vesentlig til brukerens livskvalitet.
Nærmere om pasient- og brukerrettighetsloven
§ 2-1 a - rettighetsbestemmelsen
For å få rett til BPA må brukeren ha rett til nødvendige
helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Begrepet
«nødvendige helse- og omsorgstjenester» er å forstå som
nødvendig hjelp med en forsvarlig standard, basert på en
individuell helse- og sosialfaglig vurdering av behov.
De tjenestene en kan ha rett til å få organisert som BPA er
personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opp
læring og støttekontakt, samt avlastning for foreldre med
hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjons
evne. Det er innholdet og formålet med bistanden som vil
avgjøre om personens tjenestebehov gir grunnlag for rett
til BPA.
Personlig assistanse av både praktisk og personlig art kan
omfattes. Det kan bety hjelp til egenomsorg og personlig
stell. Videre omfattes praktisk bistand til rengjøring og
annen nødvendig hjelp til ulike praktiske gjøremål i hjem
met. Bistanden kan også omfatte tiltak utenfor hjemmet.
Rettighetsbestemmelsen omfatter også avlastningstiltak
for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn
under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Når en person fyller 67 år, er vedkommende ikke lenger
omfattet av loven. En BPA-ordning kan likevel ikke avvikles
i vedtaksperioden under henvisning til at personen har fylt
67 år, med mindre personen selv ønsker dette.
Retten til BPA er knyttet opp til et konkret timebehov.
Dersom kommunen vurderer brukerens bistandsbehov til
minst 32 timer per uke, og øvrige vilkår er oppfylt, vil en
kunne ha rett til å få hjelpen organisert som BPA. Brukere
med et tjenestebehov på mellom 25 og 32 timer per uke vil
også ha rett til BPA, med mindre kommunen kan doku
mentere at slik organisering vil være vesentlig mer kost
nadskrevende. Hvis brukerens bistandsbehov er uforutsig
bart eller varierende fra uke til uke, vil det være det
gjennomsnittlige timebehovet som må legges til grunn.
Brukere som har en kognitiv funksjonsnedsettelse, psykisk
sykdom eller er mindreårig, eller av andre grunner ikke
kan ivareta arbeidslederoppgavene selv, er også omfattet
av rettighetsbestemmelsen. Arbeidslederrollen ivaretas da
av andre personer på vegne av eller i samarbeid med
brukeren.
Hvem som kan ivareta arbeidslederrollen på vegne av
brukeren følger i utgangspunktet de alminnelige regler for
fullmakt og representasjon. Aktuelle arbeidsledere vil være
personer med foreldreansvar for mindreårige barn, eller
verge. Loven stiller ingen formelle krav til hvem som kan
være assistent i en BPA-ordning.
BPA-brukeren står fritt innenfor rammene av vedtaket til å
bestemme oppgaver assistenten skal utføre, så lenge
arbeidet omfattes av det som hører inn under begrepene
personlig assistanse og avlastning. En arbeidsplan vil være
et godt utgangspunkt for å sikre forutsigbarhet for arbeids
taker og fleksibilitet for bruker.
Kommunen kan kreve egenandel for brukerstyrt personlig
assistanse etter de vanlige reglene i forskrift om egenandel
for kommunale helse- og omsorgstjenester. Hvor mange
timer det kan kreves vederlag for, må vurderes konkret.
Brukeren kan ikke kreves for kostnader utover det som
følger av forskriftene.

Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten, men kom
munen kan velge å legge «enkle helsetjenester» inn i ord
ningen der det er hensiktsmessig og forsvarlig.
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NAV
Gjennom RegionNytt har NAV ved flere anledninger gitt til kjenne små som
store saker fra NAV. Dette er viktig informasjon som våre medlemmer setter
pris på. I denne spalten gir Sverre Bergenholdt oss innsikt i ulike tema og
svar på spørsmål og problemstillinger i vårt møte med NAV.
■ Tekst: Sverre Bergenholdt

NAV-bil er viktig for mange av oss. Jeg og NHF Øst får
flere spørsmål om bil og funksjonshemning, og i det
siste er det særskilt tre spørsmål som går igjen.
Parkeringstillatelsen for forflytningshemmede
Gjeldene forskrift fra 1.1.17, fra Samferdselsdeparte
mentet.
Det er den enkeltes bostedskommune som etter søknad
tildeler den enkelte slik parkeringstillatelse, eller som
vi ofte sier «Blått kort». Et kort som skal være synlig i
frontruta på bilen med navn og bilde. I det siste har noen
brukere meddelt at deres kommune enten har «stram
met inn tillatelsen» eller sagt nei dersom innehaver av
kortet ikke selv kjører bilen. NHF Øst har derfor hentet
ut fra gjeldende forskrifter:

•	Parkeringstillatelsen for forflytningshemmede gir, i
samband med transport av den som har fått tillatel
sen et tilgjengelig parkeringstilbud.
•	Passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører
utenfor motorvognen og som har særskilt behov for
parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid
og/eller annen aktivitet fordi vedkomne ikke kan gå
eller har store vansker med å bevege seg over noen
lengde.
•	Navn og bilde av den forflytningshemmede er plas
sert på bevisets bakside.
Med andre ord kan det ikke herske tvil om at parke
ringskortet er brukers personlige kort. Kortet er ikke
registrert opp mot noen konkret bil. Det er kun biler
som disponeres av institusjoner som i forskriftene er
knyttet opp mot en bestemt bil.
NAV-bil og økonomi (gjeldsoppgjør).
En annen gjenganger blant mottatte spørsmål er hvor
dyrt det har blitt å holde NAV-bil og hva som skjer nå
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man skal bytte bil etter 8 eller 11 år. I h.h. til vilkårene i
egen bilavtale med NAV forplikter man å vedlikeholde
og drifte bilen forskriftsmessig. Det betyr bl.a. å følge
bilens serviceprogram, utbedre skader, feil og mangler,
ha forsikring i orden mv. Dette er kostbart, ikke minst
for den som lever på trygd. NHF Øst har fått flere meld
inger om store kostnader bare for å opprettholde vanlig
service.
Hva så hvis man ikke makter å holde bilen i forskrifts
messig stand. Da risikerer man at bilen ved innlevering
til NAV er påført selvforskyldte feil og mangler. Dette
hefter bruker for selv og NAV kan kreve gjeldsoppgjør;
refusjon for verdiforringelse av bilen. NHF Øst har fått
noen tilbakemeldinger som bekymrer oss. Tross alt er
bilen «våre ben og vår mulighet for å få et meningsfylt
liv». Ikke minst er kassevognene store og kostbare biler
både rent driftsmessig og i tillegg utsettes de daglig for
store belastninger og slitasje. Ikke bare bilene i seg selv,
men også i kombinasjonen med særskilt tilpasning og
ekstrautstyr, medfører dette flere utfordringer og kost
nader.
NHF Øst forstår den økende bekymring og frykter at
mange får store merkostnader. Dette i tillegg til allerede
store utgifter til medisiner, hjelpemidler osv.
Bilen er tildelt mottaker og utstyr mv.
skal tilpasses bruker …
Det stilles også spørsmål rundt følgende situasjon. 1)
Bruker kjører ikke selv, det må ektefelle gjøre. I dagens
trafikk trengs bil med automatgir, men når sjåfør kan
kjøre med manuelt opplegg må familien selv bekoste
automatpakka, opp mot kr. 50.000,-, av egen lommebok.
2) En annen bruker som selv er sjåfør ville fått dette
dekket opp som spesialutstyr. Automat og kassevogn
(rullestolbil) er som regel en og samme sak. Brukerne,
ofte begge trygdet får mao. helt forskjellige vilkår for å
ta imot slik NAV-bil. Er det rettferdig?

Eller hva med antall seter i bilen, maks fem sitteplas
ser. Hva med en familie med ett funksjonshemmet barn
og to søsken. Familien er da på fem medlemmer og må
ofte ha med seg assistent i tillegg. Da må familien i dag
enten finne en egen finansiert løsning for flere seter,
kan bety at nødvendig spesialutstyr må bli hjemme da
det ikke er plass i bilen, eller ha to biler og splitte fami
lien.

personer og nødvendig utstyr kommer med. NHF Øst
har ikke svaret, men vi tror det finnes ulike løsninger,
men da må regelverket gi adgang.

NHF Øst undrer på, hvor mange andre «regelparagra
fer» har NAV som vanskeliggjør hverdagen for sine bru
kere. Hva er intensjonen med NAV-bil ordningen, er det
slike forhold politikerne så for seg og ønsket da regel
verket ble stadfestet? Vi bare spør!

Regelverket sier at det er den funksjonshemmedes
behov som skal dekkes opp. Det vil si, det funksjons
hemmede barnet. Hva som skjer med familien er i prin
sippet uvesentlig, ref. regelverket. Er dette rimelig?
Eller bør f.eks. NAV gå i dialog med f.eks. HBF
(Handikappede Barns foreldreforening), sammen søke
en bil som kan tilrettelegges for at alle seks evt. syv
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AKTUELT politikk og forskning
Foreningen for funksjonshemmede foreldre
Tekst: Ida C. Freng. Foto: Privat

Våren er veksttid, og nå vokser det på
funksjonshemmede-feltet! 1. mars ble
«Foreningen for Funksjonshemmede
Foreldre» formelt stiftet. En av de to som
har tatt initiativet til nystartede «Foreningen
for Funksjonshemmede Foreldre» er
Monica Haugen, interessepolitisk rådgiver
på hovedkontoret i NHF. Den andre er Lena
Iren Horie. De er henholdsvis nestleder og
leder i foreningen. Ideen til en egen foren
ing kom fordi de begge savnet et nettverk
og samlepunkt for foreldre med funksjons
Lene Iren Horie og Monica Haugen.
nedsettelser.
– Vi etablerte Foreningen for Funksjonshemmede
Foreldre fordi vi ønsker å skape et fellesskap for andre
foreldre med funksjonsnedsettelser og for å “sette oss
på kartet” i samfunnet generelt. Vi har fått enorm
respons, forteller Haugen.

Ønsker du å motta
Region Nytt elektronisk?
Region Nytt er regionenes medlemsblad som
sendes ut til alle medlemmer av NHF Øst.
Vi ønsker nå å tilby våre medlemmer å få bladet
tilsendt elektronisk i stedet for i posten. De som
fremdeles ønsker det tilsendt i posten skal
selvfølgelig få dette.
Ønsker du å motta bladet elektronisk kan du gi
beskjed ved å sende en epost til Gyda Nullmeyer–
gyda.nullmeyer@nhf.no.

Enn så lenge er de en frittstående organisasjon.
– Etter hvert må vi nok vurdere om vi skal knytte oss til
andre, sier Haugen.

Vi vil høre fra deg!
Region Nytt 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:
1. september 2019
Bidrag kan sendes til: Gyda Nullmeyer –
gyda.nullmeyer@nhf.no

Sportsskole i Østfold
Den 24.-27. juni arrangerer Norges Idrettsforbund, ved Østfold idrettskrets, Sportsskolen 2019.
Sportsskolen er for barn med ulike funksjonsnedsettelser i alderen 8-16 år og arrangeres på Kalnes VGS.
Mer informasjon finner du på idrettsforbundets nettsider:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/ostfold-idrettskrets/kalender/sportsskolen-2019/
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Landsmøte 2019
Den 14.-16. juni holdes NHFs landsmøte, på Scandic hotell
i Asker. Landsmøte er organisasjonens øverste organ og
underveis skal vi ha viktige prinsipielle og politiske
debatter, kulturinnslag, hilsningstaler, en panelsamtale
og ikke minst valg. Dokumenter, program og informasjon
til de som skal delta er samlet på: http://www.nhf.no/
landsmote19
Deler av programmet vil også bli streamet på Facebook,
og her vil vi også dele informasjon både frem mot og
underveis i Landsmøte.

Pleiepengeseier!
Tekst: Ida Freng. Foto: Torbjørn Tandberg

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

Storeslem i para-VM
Tekst: Ida Freng. Foto: Anne Ragnhild Kroken, Skiforbundet

Vilde Nilsen avsluttet para-VM i Prince George i Canada i
februar med å ta sin 4. gullmedalje. Denne gangen var hun
raskest på langdistansen. Dermed gjorde hun rent bord i
para-VM. Tidligere i VM har hun vunnet sprint, mellom
distanse og stafett. Nilsen tok også en bronse i para-VM i
skiskyting som ble arrangert samme sted. Birgit Skarstein
og Erik Bye (med pilot Arvid Nelson) avsluttet med bronse
i para-VM i langrenn. Norge endte opp med 6 individuelle
medaljer i langrenn (3 gull, 3 bronse) og 2 individuelle
medaljer i skiskyting (2 bronse) under para-VM. I tillegg
ble det gull i langrenn stafett.
Kilde: Paraidrett- idrett for funksjonshemmede

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

Bedre tilgjengelighet i EU
Tekst: Ida Freng. Foto: Colourbox

I mars ble den europeiske loven om tilgjengelighet
vedtatt i Europa-parlamentet, med 613 stemmer for,
23 imot og 36 hverken for eller imot. Loven har som
formål å gjøre dagliglivet lettere for funksjons
hemmede og eldre, samtidig som den åpner for mer
innovasjon på området, melder Europa-parlamentet på
sine nettsider. De nye direktivene fastsetter at en rekke
produkter og tjenesteytelser skal gjøres mer tilgenge
lige, som for eksempel billett- og innsjekkings
terminaler, smarttelefoner og datautstyr, bank
tjenester, e-handel, e-bøker og banktjenester, for å
nevne noe. Morten Løkkegaard, som styrer denne
lovgivningen uttaler følgende:
- Disse lenge ventede regler vil gjøre en stor forskjell,
ikke kun for millioner av borgere med funksjonsned
settelser men også for de eldre.
Forslaget til direktiv skal nå formelt godkjennes av
Rådet og offentliggjøres i Den Europeiske Unions
Tidende. Medlemsstatene vil deretter ha tre år til å inn
føre de nye bestemmelsene i sin nasjonale lovgivning
og seks år til å implementere dem.
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Det nye regionstyret samlet på første styremøte. Bak f.v. Dagfinn Glad, Ken Jackson, Elisabeth Wollebek, Hanne Grimstvedt
(regionkontorleder), Ragnhild Skovly Hartviksen, Arild Karlsen, Runar Tønnesen og Gyda Nullmeyer (organisasjonskonsulent).
Foran f.v. Sverre Bergenholdt, Vibeke Otterlei Nervik, Saad Al-Jaderi og Hilde Sofie Nilsson.

Årsmøte i NHF Øst
Den 6. april avholdt vi nok et årsmøte i region Øst. På agendaen stod vante
saker som regnskap, årsmelding, budsjett og virksomhetsplan. Det ble valgt
et nytt regionstyre og årsmøtet kom med flere uttalelser.
■ Tekst: Gyda Nullmeyer. Foto: Ragnhild Skovly Hartviksen

Årsmøtet gikk meget rolig for seg uten store innvendinger
fra delegatene og med lite dramatikk rundt valget. Et nytt
regionstyre ble valgt og vi fikk inn tre nye vararepresentan
ter. I tillegg valgte vi regionens delegater til NHFs lands
møte i juni. Delegatene ble Saad Al-Jaderi, Sverre
Bergenholdt og Elisabeth Wollebek, med Hilde Sofie
Nilsson som vara.
Forbundsleder Arne Lein hilste årsmøte fra sentralstyret
og ledet oss gjennom sakslisten. Årsmøteprotokoller, og
protokoller fra alle regionstyremøtene, ligger tilgjengelige
på våre nettsider: oest.nhf.no. Her vil også uttalelsene fra
årsmøte bli lagt ut.
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REGIONSTYRET 2019-2020
Leder: Arild Karlsen, NHF Sarpsborg
1. nestleder, organisatorisk:
Sverre Bergenholdt, NHF Øst
2. nestleder, politisk:
Ragnhild Skovly Hartviksen, LFPS Østfold
Styremedlemmer:
Elisabeth Wollebek, LFS OA
Saad Al-Jaderi, NHFU Øst
Hilde Sofie Nilsson, NHFU Øst og NHF Bærum
Ken (Jan Kenrick Glad) Jackson, NHF Fredrikstad
Varamedlemmer:
Runar Tønnesen, HBF Østfold
Vibeke Otterlei Nervik, NHF Lørenskog
Dagfinn Glad, NHF Moss og omegn

Årsmøtet til NHF Øst valgte i år å dele ut
heder og ære ved å berømme en person som
vi mener har utmerket seg den siste tiden.
Det ble vedtatt å dele ut en oppmerksomhet
til Ivar Kvistum, redaktør av Handikapnytt.
Nedenfor kan du lese årsmøtets begrunnelse
for utdelingen.
Selve overrekkelsen ble gjennomført i kantina til NHF, av
regionleder Arild Karlsen, til en meget beveget Ivar.

Norges Handikapforbund Øst berømmer.
Norges Handikapforbund Øst ønsker å berømme redaktør
av Handikapnytt, Ivar Kvistum, for særskilt godt arbeid med
bladet Handikapnytt.
Over flere år har Handikapnytt bidratt til å kaste lys på vår
interessepolitikk og relevante hendelser i samfunnet.
Handikapnytt, med Ivar i førersete, produserer tydelig og
grundig informasjon. Som redaktør for Handikapnytt har
Ivar vært med på å synliggjøre våre kamper og på en god
måte sette våre saker på den offentlige agendaen.
Handikapnytt har de siste årene blitt vår viktigste kilde til
informasjon om alt fra forskning, politikk, kultur og sam
funn som angår vårt felt. Som redaktør har Ivar Kvistum
hevet Handikapnytt med aktuell kvalitetsjournalistikk og
en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Han har også
bidratt til økt synlighet både på papir og digitalt.
NHF Øst ønsker å berømme Ivar for den jobben han iherdig
utfører i arbeidet med Handikapnytt. Hans stemme er utro
lig viktig i kampen for et likestilt samfunn for alle.
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Aktuelt i lokallagene
1. mai

Foto: Ken Jackson

I år ble den 1. mai ble markert av
NHF’ere over hele landet, også i
Fredrikstad. Flere steder i landet
sto NHF’ere, NHFU’ere og andre
interessefeller på krava når det
gjelder funksjonshemmedes
rettigheter til og i arbeidslivet.

Årsmøte i NHF Fredrikstad
Tekst og foto: Anne-Lise Nilsen.

Vel overstått årsmøte til
NHF Fredrikstad. Vi var
så heldig å ha Gyda
Nullmeyer fra region
kontoret, som gjest.
Det nye styret er allerede i
gang med masse aktivitet
og møter og ser frem til et
fint år med både nye og
gamle medlemmer.

12

Minneord
Inger Løkkeberg

Kjetil Ingebrigtsen og Turid Haaland.

Hjelpemiddelmessa
i Kongstenhallen
Tekst og foto: Anne-Lise Nilsen.

NHF Fredrikstad var på stand i Kongsten
hallen i Fredrikstad. Der var det hjelpe
middelmessa og det var masse nye,
spennende ting å se der og flere hyggelig
folk å slå av en prat med.

Det var med stor sorg vi fikk beskjed om at
Inger Løkkeberg fra Moss har gått bort.
Inger var i en rekke år leder av handikaplaget i Moss.
Hun vil bli husket for sitt lune vesen og gode humør. Latteren
var aldri langt unna. Inger var opptatt av å holde kontakt med
lokallagene rundt seg og var stadig å se på kurs og konferanser.
Inger ble 89 år og gikk bort etter lang tids sykdom. Vi sitter igjen
med mange gode minner og vi tenker på familien.
Vi lyser fred over Ingers minne.
Norges Handikapforbund
Moss og omegn

Roger Amundsen snakker med politikerne
under Høstkonferansen 2017.

Høstkonferansen
I år som i fjor inviterer NHF Øst lokallags
styrene til høstkonferanse i Asker.
Konferansen er den 6.- 7. september og siden
det er innspurt på valgkampen skal vi selv
følgelig gjøre det vi kan for å påvirke
politikerne og gjøre vår stemme hørt. Som i
2017 tar vi turen bort på Asker torg i felles
skap. Her står politikerne på stand og vi får
mulighet til å prate litt.
I tillegg til valgkamp bli det også spennende
program og hyggelige folk. Håper å se mange
av dere der! Les mer og meld deg på her:
http://oest.nhf.no/arbeidet-vart/kurs

DAGREHABILITERING
Er du revmatiker, hjertesyk,
eller har muskel- og
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På en strand på Costa del Sol NB: Det er ikke mulig å ferdes
på sandstrand med stokk eller el-skuter!

Nesten på toppen av Teide på Tenerife. Her er det stor
trengsel i heisen og ikke mulig å få med rullestol/skuter.

På reisefot som forflytningshemmet
Dag har reist mye rundt i Verden, også etter at han ble forflytningshemmet, og både med og
uten assistanse. Her deler han noen av sine erfaringer med leserne av RegionNytt.
■ Tekst og foto: Dag Hongve, slagrammet

På grunn av min venstresidige lammelse, er vinteren med
kulde og glatte veier en vanskelig årstid. Jeg søker derfor
gjerne til varmere strøk høst og/eller vår for å korte inn på
den vanskelige sesongen.
Når det gjelder valg av feriested foretrekker jeg steder
beregnet på funksjonshemmede, som også organiserer
reisen. Oftest har jeg vært på Casas Heddy på Lanzarote,
som er opprettet og tidligere drevet av Oslo Røde Kors. Der
bidrar de med all hjelp en måtte trenge, fra en møter opp
på Gardermoen. Også Solgården på Costa Blanca har til
svarende opplegg. Det er også andre tilsvarende steder ved
Middelhavet og på Kanariøyene, men uten organiserte
reiser.
For reiser fra Gardermoen har Avinor en utmerket ordning
der en kan forhåndsbestille rullestolhjelp fra fortauet og
inn til innsjekkingen. Ved bestilling av flybilletter kan en
også bestille rullestol fram til `gaten´. For individuelle rei
ser vil jeg forvisse meg om at hotellet og stedet er tilnær
met universelt utformet. I tidligere utgaver av RegionNytt
har jeg skrevet om hotellet Mar y Sol på Tenerife og Puerto
del Mogan på Gran Canaria. Det er viktig at hotellets svøm
mebasseng har skrårampe eller trapp med gelender, slik
at jeg kommer ut i og opp av vannet.
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Det er et krav fra min side at det skal være mulig å få leid
en elektrisk skuter. Ved å gjøre et søk på nettet med søke
ordene «stedsnavn», mobility og hire vil de aktuelle utleie
firmaene dukke opp. Leieprisen ligger ofte rundt 100 € pr.
uke. I Spania og på Kanariøyene er det godt med utleiefir
maer å velge mellom. I turiststedene er det gjerne godt
fremkommelig med skuter i byene. Spør om forsikring av
kjøretøyet inngår og om det er ansvarsforsikring for skader
du måtte påføre noen/noe ved å kjøre på fortauet. Steder
uten skuterutleie er ikke aktuelle feriemål for min del!
Etter noen uheldige opplevelser holder jeg meg unna rei
seopplegg som omfatter busstransport. For det første er
det vanskelig å komme ut og inn på grunn av stor høyde
mellom bakken og nederste trinn i inngangen. Reise
selskapene bruker ofte busser der jeg ikke klarer å sette
meg på et sete. Disse bussene har bagasjerom langs
sidene, og setene er hevet opptil en halv meter over midt
gangenes nivå. Charterselskapenes forhåndsbetalte tran
sport til hotellet kan derfor ikke brukes, men jeg må finne
en taxi på egenhånd.

UT
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KURSMENY

for SAFO Øst og NHF Øst
Høsten 2019

Kommer du på kurs?

1.	Utviklingskurs for
likepersoner
2. Høstkonferansen
3.	Bilkurs: tilskudd til bil
som hjelpemiddel
4.	Boligkurs med
husbanken
5.	Kurs om plan- og
bygningsloven
6.	Organisasjonskurs.
Styrearbeid.
7.	Helsekurs: interessepolitisk arbeid i
kommunene
8.	Kurs for medlemmer i
kommunale råd

• Hvilke kurs skal du på?
• Hvem betaler?
• Hvordan melde seg på?
15
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AUGUST

Utviklingskurs for likepersoner
Tid: 30.- 31. august 2019
(fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Quality hotell, Sarpsborg.
Målgruppe: NHF medlemmer i lokallag og lands
foreninger som enten fungerer som likepersoner, er
sertifiserte likepersoner, eller ønsker å bli likepersoner
Kursinnhold:
•	Motivere og inspirere eksisterende og fremtidig
likepersonarbeid,
• Se muligheter og utfordringer som likeperson,
• Erfaringsutveksling,
• Skape lystbetont og kreativt likepersonarbeid.
Påmeldingsfrist: 9. august 2019
Deltakeravgift: kr. 500

SEPTEMBER

Bilkurs:
NAV-tilskudd til bil som hjelpemiddel
Tid: 17.- 18. september 2019
(tirsdag kl. 16.00. – onsdag kl. 16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst
(NFU, NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre
NHF/SAFO-regioner.
Kursinnhold: For deg som skal søke ny bil fra NAV, enten
det er for første gang eller du skal bytte bil. Kurset tar opp
spørsmål rund:
-	 NAV, regelverket og søknad,
-	 Spesialutstyr og tilpasning,
-	 Valg av rett bil og mange andre spørsmål/utfordringer.
Det vil også være tid til erfaringsutveksling blant
deltakerne.
Påmeldingsfrist: 27. august 2019
Deltakeravgift: kr. 500

Høstkonferansen
Tid: 6.- 7. september 2019
(fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker.
Målgruppe: Lokallagsstyrene i NHF Øst (kommunelag og
landsforeningslag).
Kursinnhold: Status fra region. Oppsummering fra NHFs
landsmøte. Utvikling av egen organisasjon. Aktiviteter i
lokallaget/landsforeningen. Synliggjøring av NHFs
valgbudskap.
Påmeldingsfrist: 16. august 2019
Deltakeravgift: kr. 500

NB!
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Boligkurs med husbanken
Tid: 27. – 28. september 2019
(fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst
(NFU, NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre
NHF/SAFO-regioner.
Kursinnhold: Husbankens tilskudd og boligpolitikk.
Kommunens boligpolitikk med utgangspunkt i økonomi
eller brukernes behov. Er Livsløpsbolig fortsatt en
realitet? Eie eller leie bolig. Innleder bl.a. av Osmund
Kaldheim, direktør i Husbanken.
Påmeldingsfrist: 6. september 2019
Deltakeravgift: kr. 500

Ved påmelding vennligst bruk
NHFs påmeldingsskjema

http://oest.nhf.no

OKTOBER

Kurs om plan- og bygningsloven
Tid: 4.- 5. oktober 2019
(fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst
(NFU, NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre
NHF/SAFO-regioner.
Kursinnhold: Hvordan skal lokallag og rådsmedlemmer
behandle saker om universell utforming? Gjennomgang av
viktige og aktuelle punkter i byggereglene. Forskrift til plan
og bygningsloven (TEK 17). Norsk standard for universell
utforming. Byggeregler og byggetegninger.
Praktisk arbeid.
Påmeldingsfrist: 13. september 2019
Deltakeravgift: kr. 500

Organisasjonskurs. Styrearbeid

Kurs for medlemmer i
kommunale råd
Tid: 22. – 23. november 2019
(fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Quality hotell, Sarpsborg.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst
(NFU, NHF og FNDB).
Kursinnhold: Fra 1.1.2020 starter en ny periode for de
kommunale rådene. SAFO Øst ønsker å spille en aktiv rolle
og tilby våre representanter god opplæring, oppfølging og
ikke minst et fellesskap for erfaringsutveksling blant repre
sentantene. Alle våre foreslåtte brukerrepresentanter er
ønsket velkommen til slikt fellesskap, både gamle og nye
deltakere i rådene. Gjennomgang av lover og forskrifter
som gjelder for representanter som er medlemmer av
kommunale- og fylkeskommunale råd.
Påmeldingsfrist: 1. november 2019
Deltakeravgift: kr. 500

Tid: 25. – 26. oktober 2019
(fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Quality hotell, Sarpsborg.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst
(NFU, NHF og FNDB).
Kursinnhold: Lokallagsrapportering. Regnskap og revisjon.
Årsmelding og protokoller fra styret og årsmøtet. Hva er
interessepolitisk arbeid. Prosjektsøknader.
Medlemsregisteret i NHF. Brønnøysundregistrene og
Lotteritilsynet. Lokallagenes arbeid med helseområdet.
Påmeldingsfrist: 4. oktober 2019
Deltakeravgift: kr. 500

NOVEMBER

Helsekurs:
Interessepolitisk arbeid i kommunene
Tid: 12. – 13. november 2019
(tirsdag kl. 16.00. – onsdag kl. 16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst
(NFU, NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre
NHF/SAFO-regioner.
Kursinnhold: Tema fastsettes senere.
Påmeldingsfrist: 22. oktober 2019
Deltakeravgift: kr. 500
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Følg med på http://oest.nhf.no/ for å holde deg oppdatert på det siste om våre kurs. Vi tar
forbehold om at sted og innhold kan endres noe i tiden frem mot det enkelte kurs. Oppdatert
informasjon vil alltid ligge på våre hjemmesider. Vi vil også sende ut oppdatert informasjon i
løpet av året.
Hvordan melde seg på kurs?
Alle våre medlemmer er velkommen på våre kurs. Ønsker du å melde deg på kurs som er
presentert i kurskatalogen, tar du kontakt med styret i ditt lokallag/landsforening eller oss
på kontoret. Vi vil da være behjelpelig med opplysninger og påmeldingsskjema som lokalla
get/landsforeningen sender til NHF Østs regionskontor. All informasjon ligger også tilgjen
gelig på vår nettside.
Hva er et kurs:
Et kurs er en opplæringsaktivitet som er avgrenset til et konkret tema. Et kurs kan vare fra
en time til dager eller måneder. Kurs i regi av AOF er gjerne bygget opp som moduler hvor
man kan delta på et grunnkurs som man selv kan velge å bygge videre på med nye kurs.
Tema for kurs kan være oppøvelse av ferdigheter eller spesialisering i fagområder. Kurs til
likepersoner ligger i grenseland mellom de to overstående da kurs både gir opplæring i
samtaleteknikk, samtidig som likepersonarbeid går som et eget fagområde i NHF, der man
må ha kursbevis for å utøve.
Kurs som går hele året:
Lokallagene i NHF Øst kan søke om inntil fire kurs for egen organisasjon a 10.000,-. Kontakt
for søknad om midler: Arild Karlsen, epost arildkar14@gmail.com eller Tlf. 977 47 975 		
		
Datakurs: lokallag søker om kurs for eget lag og regionen skaffer lærer.
Deltakeravgiften – hvem betaler?
For medlemmer i NHF Øst og SAFO Øst er egenandelen kr 500,- som faktureres ditt lokallag
hvis ikke annet er avtalt. Husk å få godkjenning til påmelding fra styret i ditt lokallag!
For andre medlemmer i andre regioner, er egenandelen kr 2.000,-. Husk og skriv opp hvor
faktura skal sendes.
Påmeldingslenke finner dere på hjemmesiden: http://oest.nhf.no/arbeidet-vart/kurs

AOF Østfold
Postadresse: Postboks 204, 1601 Fredrikstad
Telefon: 691 30 410
E-post: ostfold@aof.no
Besøksadresse:
Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad
St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg
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Veien videre fremover
- Sammen om en ny felles fremtid
Etableringen av Viken, vårt nye store felles fylke nærmer seg. Nedtellingen er i
gang og når du leser RegionNytt 2/2019 er det kun rundt 190 dager igjen.
■ Tekst: Sverre Bergenholdt

NHF og SAFO har store forventninger til den vår nye fylkes
kommune. I over et halvt år har NHF Oslofjord Vest og NHF Øst
fulgt veien fremover og tatt pulsen på Viken. Ingenting kommer
av seg selv. Vi må stå på og vise hvem vi er, hva vi trenger og hva
vi forventer av Viken i årene fremover. Vi vet at våre medlem
mer også er spente og usikre på vår felles fremtid så her kom
mer en liten oppdatering på noe av det som har blitt satt på
dagsorden ved vår påvirkning:
-	Først en grundig avklaring av formålet og oppdraget til det
nye fylket. Mange oppgaver vil fortsette som i dag, men Viken
vil i likhet med de andre fylkene også få en del nye oppgaver.
-	Intern avklaring innen NHF. I dag har NHF to regioner som
faller innenfor Viken. Det er NHF Oslofjord Vest og NHF Øst.
I tillegg har vi SAFO (samarbeidsforumet av funksjonshem
medes organisasjoner) som vår paraply. Begge NHF regio
nene er likeverdig og sammen om strategien og arbeidet inn
mot Viken. Samtidig måtte vi sikre en ryddig dialog og kon
takt inn mot fylket. Vi kan bare opptre med en stemme og en
kontaktadresse utad. I samarbeid med NHF sentralt og i full
forståelse i begge regioner er NHF Øst tildelt denne for
melle rollen. Samtidig er Sverre Bergenholdt i NHF Øst
delegert ansvaret med å være ansvarlig kontaktperson. Åse
Jakobsen fra Buskerud er oppnevnt som bindeledd Viken –
Buskerud og samarbeider tett med Sverre. Dermed sikres
så vel formell som uformell kontakt mellom Viken og begge
NHFs regionlag.
-	Det er gjennomført tre formelle møter med de gamle fylk
ene Akershus, Buskerud og Østfold, for å avklare status og
fylkenes mål for felles fremtid. I disse møtene som var ledet
av fylkesordførerne deltok også flere andre ansvarlige
nøkkelpersoner.
-	Sverre og Åse har deltatt som observatører på de fleste
møtene i Fellesnemda til Viken. Fellesnemda tilsvarer fyl
kestinget og er det øverste politiske forum. Her har vi lyttet,
notert oss hvilke temaer og saker som politikerne i Viken
har satt på dagsorden. Vi har vært synlige, knyttet kontakter
og ikke minst vist at NHF er en aktiv medspiller. Samtidig
har vi synliggjort vårt engasjement og interesse, vårt sterke
ønske om å innta en aktiv påvirkerrolle i Viken.
-	Av Vikens eget forslag til Handlingsplan er særskilt områd
ene transport- og samferdsel (TT), folkehelse, kompetanse/
skole/voksenopplæring, UU og tilgjengelighet og frivillige
organisasjoners påvirkning- og deltakelse, vært noen av
stikkordene. Ikke minst gleder det oss å se at Viken særskilt
tok inn i handlingsplanen at Viken skal bygge på UU som et
av fylkets faste fundamenter.

Videre er vi svært så godt fornøyd med at Viken har forpliktet
seg til at alle dagens ordninger, f.eks. TT og tilskuddsordnin
gene til frivillige organisasjoner løper videre inntil nye ordnin
ger er på plass. Vi er dermed sikret forutsigbarhet når vi star
ter opp 1. januar 2020.
Det er også opprettet kontakt med det nye Viken Pensjonistlag.
Her er tidligere leder av «vårt fylkesråd» i Østfold, Bjørn
Eriksen, blitt valgt til leder. Dette er aktiv alliansebygging. I til
legg er LO er kontaktet og signaler er gitt inn mot lærlinge
nemda m.v.
I vår kontakt med Viken, på politisk og administrativt nivå, er
det i år særskilt tre forhold som NHF har jobbet med.
•	Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i
Viken. Lovpålagt i kommuneloven fom. 1.1.2020 på lik linje
med Eldrerådet og Ungdomsrådet. Her har NHF/SAFO
fremmet forslag til forskriftene. NHF/SAFO deltok videre
sammen med dagens rådsrepresentanter og NFU på Vikens
samling 5. april om rådenes rolle og oppgaver i fremtiden.
Dette sammen med representanter fra Eldre-og ungdoms
rådene. Vi har flere sammenfallende synspunkter.
•	Sikre frivilligheten og organisasjonenes fremtidige tilskudd
til egen drift og aktivitet. At vi settes i stand til å utføre vårt
samfunnsoppdrag inn mot Viken. Dette var også tema i
samtalene med fylkesordførerne fra nåværende fylker. NHF/
SAFO er klar på at morgendagens tilskuddsordning er et
must dersom frivillige organisasjoner skal overleve og fylle
sin rolle i fremtiden. Våre krav til fremtidig tilskuddsordning
er at organisasjonene sikres driftsmidler (såkalte frie mid
ler) samt at vi kan søke på aktivitetsmidler og til opplæring/
kompetanse, ikke minst voksenopplæring.
•	Sikre organisasjonenes egen rolle og deltakelse innen Viken i
fremtiden. Herunder også paraplyorganisasjonene FFO og
SAFO. Det er viktig slik NHF ser det at Viken også forholder
seg til organisasjonene direkte. Uavhengig av våre «para
plyer» og deltakelse i selve Fylkesrådet. Ikke minst er viktig at
organisasjonene inviteres til uttalelse i Handlingsplaner og
strategidokumenter, at våre synspunkter når frem til Viken.
NHF/SAFO bygger samspillet med Viken sten for sten. Vi gjør
oss kjent, viser en aktiv rolle og tar ansvar. Vi viser at vi sammen
med Viken vil bidra til fylket som løfter vår målgruppe og gir
oss samme muligheter som befolkningen for øvrig. Viken skal
bli en «mønsterregion – et fylke vi er stolte av å bo i».
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NHFU Øst
I NHFU skjer det som alltid
mye. Her kommer en liten
oppdatering på hva som har
skjedd siden sist, og hva som
skjer fremover.
Årsmøte

NHFU nasjonalt

I april gjennomførte vi et vellykket årsmøte der vi både
snakket om hva vi har gjort i 2018 og la planer for neste
periode. Hele styret var på gjenvalg og blir sittende en
periode til.

I sommer er vi flere som skal på både sommerleir og
storbyweekend. Hvis du er ny og har meldt deg på leir,
send oss gjerne en melding så kan vi bli litt kjent på
forhånd.

STYRET 2019-2020
Leder Gabriel Wilhelmsen Hoff
Nestleder Saad Al-Jaderi
Økonomiansvarlig Hilde Sofie Nilsson
Styremedlemmer
Marie Iversen Bjørn
Camilla Stenersen
Ellen Terese Nilsen
Varamedlem
Maren Huseby

Det planlegges også en del aktiviteter til høsten, blant
annet tillitsvalgskolering, to aktivistkurs for medlemmer
under 18, Pride og Storbyweekend som vi håper å se dere
på. Vi jobber med å sette datoer og vil legge ut i kalende
ren på nettsiden, som du finner her: http://nhfu.no/

Sommer-avslutning
I slutten av juni skal vi ha sommeravslutning med middag
på Fridays og Stand-up i bakgården på Latter. Vi gleder oss
til å se både nye og kjente medlemmer.

DAGREHABILITERING
Er du revmatiker, hjertesyk,
eller har muskel- og
skjelettplager?

Ring for mer
informasjon!
Tel: 67 83 60 03

Vi har et tilbud til deg som
har behov for rehabilitering,
men som vil bo hjemme.
Dagtilbudet inkluderer
lunsjbuffet.

Godthaab Helse og Rehabilitering
Gamle Ringeriksvei 148, 1356 Bekkestua
e-post: booking@godthaab.no
www.godthaab.no
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Kryssord

FN-dagen for
funksjonshemmede!
I år som i fjor inviterer NHF
Fredrikstad til et arrangement den
3. desember, på FN-dagen for funk
sjonshemmede, på Litteraturhuset i
Fredrikstad.
I fjor kunne vi skilte med general
sekretær Sunniva Ørstavik, doku
mentfilmskaper Mari Storstein, leder
av NHFU Øst Gabriel Wilhelmsen
Hoff, og venner fra NFU, ULOBA og
Fredrikstad Pride. En ting er helt
sikkert. Det blir ikke noe dårligere i
år!
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SuDoku

Mer informasjon om hvem som
kommer, hva som skal skje og hvor
dan du kan bli med på å markere
VÅR dag kommer.

Løsninger side 28.
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- Ikke stem inn de som
stenger andre ute!
Oppfordringen fra NHFs gruppe for Valg
2019 er krystallklar: La oss sammen jobbe
for å sette skole og BPA på dagsorden i
valgkampen.
■ Tekst: Ida C. Freng - Foto og illustrasjoner: Valggruppa

Valggruppen startet året med å reise rundt til 4 ulike byer;
første stopp var Stavanger, deretter Tromsø, Trondheim og
Oslo. Målet var å høre hva grasrota tenker og trenger for å
være med å være synlig og få gjennomslag for våre to
saker, skole og BPA.
Rundreisen og innspillene skal resultere i en mappe på
Onedrive som heter VALG 2019. Her vil man finne:
• Budskapene våre i forhold til skole og BPA.
• Hva NHF mener om skole og BPA.
• Argumenter som du kan bruke i møte med politikerne.
• Facebook-materiell.
• Flyers.
• Videoer.
•	Oppskrifter på hvordan arrangere ett møte/debatt med
en politiker.
• Tips til aktiviteter som du kan gjennomføre.
• Brev til valgkomiteen om valglokalet i kommunen.
• Samt mye mer.
Linken til denne mappen blir sendt ut til hele organisa
sjonen, slik at ALLE kan gå inn og hente de virkemidlene en
trenger foran kommunevalget. Mappen som heter Valg
2019 vil også bli oppdatert jevnlig med nytt materiell som
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Valggruppa ved Guri Henriksen. Alejandro Decap,
Nelly Torvik og Jørgen Foss.

blir jobbet med, og dette skjer automatisk uten at du
trenger å få tilsendt en ny link.
Temaene skole og BPA er valgt fordi dette er blant de av
våre saker som lokalpolitikerne har stor innflytelse på, og
årets valg er som kjent kommunestyre- og fylkestingsvalg.
NHF har lansert to krav om BPA:
•	Kommunen må skaffe seg innsikt i formålet med BPA,
slik at ordningen blir forstått.
•	Kommunen må sørge for at praksis blir i tråd med inten
sjonen.
På skolefeltet har vi også to krav:
•	Kommunen skal gi alle barn samme mulighet til å gå på
nærskolen.
•	Kommunene må lage oversikt og plan for universell
utforming av alle skoler. Planen må ha tidsfrister og
økonomi til å gjennomføre tiltakene.
Det er på tide å stå samme, være der folk være, være syn
lige og SI IFRA!
-	Dette blir så gøy! Og vi håper at vi får se ett felles trykk i
hele organisasjonen foran kommunevalget 9. septem
ber, sier prosjektleder Nelly Torvik.

Saken er først publisert i Kommunal Rapport og gjengis i RegionNytt etter avtale med forfatter.

Nå er handikapparkering
kommunens ansvar
Parkeringsplasser tilrettelagt for funksjonshemmede kan bli historie
dersom kommunene glemmer å stille krav om det i sitt planarbeid.
■ Tekst: Anders Kirkhus og Karine Denizou (SINTEF), skrevet for Kommunal Rapport

«Hva bør vi takke funksjonshemmede for? Ledig parke
ringsplass rett utenfor butikkdøra!» Dette kunne vi nett
opp lese i en vitsebok for barn. Hvis vi legger den moralske
forargelsen til side, viser vitsen at parkeringsplasser til
rettelagt for bevegelseshemmede har blitt en selvfølge i
Norge. Dette kan imidlertid nå bli historie, dersom plan
myndigheten i kommunene ikke følger godt nok med.
Byggteknisk forskrift (TEK) har siden 1997 hatt krav om
parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede i
nærheten av byggverk. I Byggeforskrift 1987 var det ikke
direkte krav om «handikapparkering», men kravet om
gangatkomst egnet for orienterings- og bevegelses
hemmede, gjorde at egnede parkeringsplasser havnet nær
inngangen til bygninger. I TEK17, som ble fullt ut gjeldende
fra 1. januar 2019, kan kravet om tilrettelagt parkerings
plass likevel være svekket. Bestemmelsen er som følger:
«Bygning med boenhet med krav om heis, byggverk
med krav om universell utforming og uteareal for
allmennheten, skal ha tilstrekkelig antall
parkeringsplasser for forflytningshemmede der
det er stilt krav om parkering i eller i medhold av
plan- og bygningsloven» (TEK17 § 8-8).
Ansvaret for å kreve tilrettelagt parkeringsplass er altså nå
overført fra staten til kommunene.
For å legge merke til endringen, må teksten finleses. Å
forstå konsekvensen av bestemmelsen forutsetter at
bygningsregelverket er godt kjent. Nøkkelen ligger i denne
formuleringen: « … der det er stilt krav om parkering i eller
i medhold av plan- og bygningsloven.» Har plan- og
bygningsloven krav om parkering? Nei. Har TEK17 krav om
parkering? Nei. Hvor kan det da stilles krav om parkering
«i eller i medhold av plan- og bygningsloven»? Utelukkende
i kommunale planer!
I klartekst betyr dette at planmyndigheten i kommunen må
huske på å stille krav om parkering i kommune- eller
reguleringsplanen. Dersom kommunen ikke stiller krav til
parkering i slike planer, er det heller ikke offentlig krav om

parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede.
Dette gjelder også for boligområder.
For å aktivere kravet i TEK om tilrettelagte parkeringsplas
ser for bevegelseshemmede, må kommunen altså stille et
konkret krav om parkering i arealplanen. Det er ikke til
strekkelig at kommunen forventer at det for eksempel er i
butikkeiers egeninteresse å anlegge parkeringsplass. Det
er heller ikke tilstrekkelig å sette av et areal til parkering i
arealplanen: Å angi et reguleringsformål (parkering) vil
bare si at man åpner for en mulig bruk av arealet, og er
ikke et krav om at arealet må opparbeides til dette for
målet. Det er først når kommunen krever parkering at
TEK17 krever et tilstrekkelig antall parkeringsplasser til
rettelagt for bevegelseshemmede. De tilrettelagte parke
ringsplassene skal være nær hovedinngangen, ha tilfreds
stillende belysning og være tydelig skiltet og merket. Men
hvor mange tilrettelagte parkeringsplasser skal det være,
det vil si hva er et «tilstrekkelig antall»?
Veiledningen til TEK17 sier bare at mindre enn én ikke er
tilstrekkelig. Dersom kommunen mener at én tilrettelagt
parkeringsplass ikke er tilstrekkelig, må den selv spesifi
sere et antall eller en andel av det totale antallet. Denne
endringen i regelverket i TEK17 er gjort for å gi kommu
nene større fleksibilitet i utforming og revidering av kom
mune- og reguleringsplaner. Da må også kommunene
være seg sitt ansvar bevisst, for eksempel ved å innarbeide
et punkt om parkering i sine sjekklister for planarbeidet. I
boligområder kan hensyn til trafikksikkerhet og gode ute
oppholdsareal komme i konflikt med bevegelseshemme
des parkeringsbehov. Ikke sjelden prioriteres areal til ute
opphold framfor parkering. De store byene er i ferd med å
innføre bilfrie sentrumsområder og fotgjengerprioriterte
byrom. Dette er vel og bra. Men dersom bevegelses
hemmede skal kunne delta i det nye, bilfrie bylivet, må de
ha muligheten til å komme seg dit. Motstridende behov må
derfor synliggjøres og avklares i planprosessen, gjennom
involvering av ulike grupper og i dialog med råd for funk
sjonshemmede.
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Multivogn
for sommer
og vinterbruk
Varibike sykle
med ben og
armer.

RING Geirr på tlf 98239850
geirr@aktivhjelpemidler.no

Møller Bil Follo

Nordbyveien 96, 1406 SKI
Tlf: 24 03 26 90 • follo@moller.no

Storgata 36
2000 Lillestrøm
www.halvorsenco.no

Vi er ledende på personskadesaker

Brukthandel • Catering
Vaskeri • Selskapslokaler
63 85 38 00
24

jobberiet.no

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

Halvorsen_annonse_90x60_handicapforbundet.indd 2

17.08.2017 09.21.50

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!

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

AVDELINGFAGOPPLÆRINGEN
FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
Schweigaardsgt. 4, 0185 Oslo
Tlf. 22 05 50 00

Høland Betong og Pukkverk AS
Nyveien 797, 1940 Bjørkelangen

Tlf: 98 37 010 / 63 85 65 27
www.mrpukk.no

AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP

Hvamsvingen 24, 2013 Skjetten
Tlf. 63 84 41 50 • www.oko-rom.as
Medie: www.facebook.com/Regnskapsbyraa

Helseforetaket Incita AS
Valstad sykehjem • Bøn sykehjem
TLF: 90517075

Nettec AS

Kolbotnvn. 36, 1410 Kolbotn

22 05 07 00

Tlf. 66 81 06 40 • www.nettec.no
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A S K E R

E N E B A K K

SKEDSMO

Askerveien 50, 1384 Asker
Telefon: 40 00 23 32
www.privatmegleren.no/asker

Epost: salg@h-clausen.no
Tlf.: 64 92 37 30
https://h-shop.no

Tlf. 404 67 578 • www.b-h-s.no

Holterveien 4 G , 1448 Drøbak

Tlf: 63 87 87 00 • www.elfagexpert.no

FROGN

Elektro - Tele - Data - Sikkerhet

www.eltera.no • Tlf. 90 14 01 00

Tlf : 476 11 200

N A N N E S T A D

S K I

Romerike Betongsaging AS
Kontakt oss i dag!

AURSKOG-HØLAND

Tlf: 913 79 395
www.omerike-betongsaging.no

Tlf. 63 86 32 90
www.aurgjestegaard.no

B Æ R U M

www.vikingegarden.no

NESODDEN

Å S

Hydraulikkteknikk AS
www.hydraulikkteknikk.no
Støtter NHF Nittedal
SKEDSMO

Tlf: 932 11 439

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

A U R S K O G
Solheim Hagesenter AS

1930 Aurskog, Tlf. 63 86 22 07
___________________________________________________

Bygg med oss AS

1940 Bjørkelangen, Tlf. 90 09 00 46
___________________________________________________

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

Tlf. 975 87 029 • www.sommersomvinter.no

E I D S V O L L

U L L E N S A K E R

Hauersetervegen 416, 2055 Nordkisa

N I T T E D A L

Elektroentreprenør

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

Entreprenørselskapet Johs Granås AS
2030 Nannestad, Tlf. 63 99 99 10
firmapost@johsgranas.no

Tlf. 22 38 06 00 • www.krs.as

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

Åsveien 3 , 1400 Ski
Tlf : 64 91 15 00 • www.skitaxi.no

arkitekter AS
Tlf. 63 80 51 00
www.vindveggen.no

E N E B A K K
US CAR SERVICE AS

Bruseveien 8 B, 1911 Flateby, tlf. 64 92 96 60

G J E R D R U M
Romerike Tak og Membran AS
2022 Gjerdrum, tlf. 63 99 28 89

Solhaugveien 1, 2019 Skedsmokorset
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
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N A N N E S T A D
Åsgreina Byggassistanse AS
2033 Åsgreina, Tlf. 40 40 23 98

tad Bil AS

E I D S B E R G

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

H A L D E N

S A R P S B O R G

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

Ramstadkrysset ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00
Avd Askim: Sagveien 1, 1814 Askim. Tlf 69 84 44 00

HALDEN KOMMUNE

www.ramstadbil.no

M O S S

Roald Amundsensgt. 33, 1723 Sarpsborg

Ordfører Voldensv. 9, 1850 Mysen

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

Vålerveien 49, 1597 Moss - Fax: 69 20 53 59

Tlf.: 06950
moss.taxi@mosstaxi.no • www.mosstaxi.no

Welhavens gate 11, 1530 Moss
BAMSE PRODUKTER AS
Titangaten 13
1630 Gamle Fredrikstad
Tlf: 69 30 01 05
www.bamseprodukter.no

Sarpsborg
Hjelpemiddellager

Tlf. 69 10 80 41 • Fax. 69 15 69 40

Pellygata 55, 1706 Sarpsborg
Tlf. 93 41 99 20 • j1s1.no

Tlf: 69 20 51 90
S P Y D E B E R G

Holmegil 2,
1739 Borgenhaugen

69 13 69 30
www.flexi.no
- en god kommune å bo i
Støtter NHF

1820 Spydeberg • tlf. 69 68 20 00

A S K I M
Dynatec A/S

www.fredrikstadnæringsbygg.no

Skade og Lakk AS
Stabburveien 1,
1617 Fredrikstad

Tlf. 69 39 64 40
www.skadeoglakk.no

Rakkestadv. 1, 1814 Askim, tlf. 69 83 80 10
_______________________________________________________

Dahl & Johnsen ANS

Østfold Næringspark, 1801 Askim, tlf. 69 81 75 15

F R E D R I K S T A D
Multiconsult Fredrikstad AS

1602 Fredrikstad, Tlf. 69 31 77 60
_______________________________________________________

Knut Ottersen Kuldeteknikk AS
1605 Fredrikstad, tlf. 69 39 62 70

R Å D E
Kjærringholmen Familiecamping
1580 Rygge, Tlf. 90 10 77 21

S A R P S B O R G
Høk Kro og Motell
1747 Skjeberg, Tlf. 69 16 80 00

T R Ø G S T A D
Trøgstad El-verk AS

M O S S
Micronova AS

1503 Moss, tlf. 69 24 12 30

1860 Trøgstad, tlf. 69 82 60 50

V Å L E R
Finn Hunstad AS

1593 Svinndal, Tlf. 69 28 60 32

En stor takk til alle våre annonsører
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KIWIs PRISLØFTE

“Vi gir oss
aldri på pris!”

Velkommen til

Quality Hotel Sarpsborg

Vi slÅss hver dag for å være blant de aller billigste

Tlf: 69 10 15 00

• q.sarpsborg@choice.no • choice.no • superland.no

• Elektro • Rør • Ventilasjon
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service
og nyinstallasjoner
Ring din lokale samarbeidspartner
Bravida på telefon 69 35 94 00
Bravida Norge AS
Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad
Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

Løsning kryssord

75.000

bildeler på lager

Bjørnstadmyra 5, 1712 Grålum | Tlf.: 69 12 72 22 | www.obd.no

Løsning SuDoku

6
3
7
8
5
9
4
2
1

28

2
9
5
6
4
1
3
7
8

1
8
4
3
2
7
6
9
5

4
6
1
9
7
5
2
8
3

9
2
3
1
8
6
5
4
7

7
5
8
4
3
2
1
6
9

5
7
6
2
9
3
8
1
4

3
4
2
7
1
8
9
5
6

8
1
9
5
6
4
7
3
2

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)
INTERESSANT FOR DEG?
Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.
HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging,
basket, sykling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.
HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at
du kan få eller beholde ordinært arbeid.

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 22 22 88 • E-post: hav@havas.no • www.havas.no

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER
OG SERVICE-AVTALER

ATTO

HE HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS

by Movinglife

atto

HE HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS

Den perfekte scooteren på
ferie, shopping eller andre turaktiviteter. Kom deg ut med
ATTO og nyt dagene.

Se verden og bli sett med Atto!

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

RAIZER

by Liftup
En ny patentert løftestol som er
en rask, sikker og mobil løsning når
en person har falt og trenger hjelp
til å komme seg opp igjen.

GATSBY
by Vintage mobility
Scooter med personlig preg og
egen sjarmerende stil, Sveitsisk
kvalitet som går inntil 5 mil,
toppfart er 9,9 km.

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

OGFRAM
BygdøyOPP
allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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Riktige skoGladere føøerGladere hverdag

Vi hjelper deg å lykkes!

✓ Elektrofag ✓ Påbygg til generell studiekompetanse
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FREDRIKSTAD ØST
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ISE

Kjølberg industriområde,
Fjeldberg
Knatterudfjellet
TORP
ISE KNATTERUDFJELLET
Strykerveien
5, 1658 Torp FJELDBERG
Onsøyveien 20
1730 Ise
Kjølberg industriområde, Fjeldberg, Onsøyveien 20 Tlf: 69 16 18 20
Tlf 69 35 56 60, fax 69 35 56 79 1614 Fredrikstad
Tlf 69 16 18 20
Strykerveien 5, Torp
Tlf: 69 16 18 20
Tlf 69 36 77 80
Fax 69 13 23 08
Man-fre
lør 9-14
Tlf: 69 167-17,
18 20
Man-fre 7-18, lør 9-14
Man-fre 7-17
lør 9-14
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SPYDEBERG

SLITU

MOSS

Tronstadveien 4,
SPYDEBERG
1820
Spydeberg
Tronstadveien 4
Tlf 69 83 32 80
1820 Spydeberg
Fax 69 83 60 96
Tlf: 69 16 18 20
Man-fre 7-18
lør 9-14

Morstongveien 54
MOSS
1859
Slitu
Rabekkgata 9
Tlf 69 84 64 00
1523 Moss
Fax 69 84 64 19
Tlf: 69 16 18 20
Man-fre 7-16
lør 9-14

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

xl-bygg.no

Lokallag i Norges Handikapforbund Øst
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
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@outlook.com
NHF Bærum
Leder: Inger Helene Ruud
Baksteplassen 3, 1349 Rykkinn
Tlf. 997 47 117
e-post: ing-hel@hotmail.no
Enebakk (ikke lokallag)
Kontaktperson: Robert Fostaas
Potsboks 110, 1917 Ytre Enebakk
Tlf: 452 48 024
e-post: robedel6@gmail.com
NHF Lørenkog
Leder: Vibeke Otterlei Nervik
Haneborgveien 65 B, 1472 Fjellhamar
Tlf: 928 20 645
e-post: nhf.lorenskog@gmail.com
NHF Nittedal / Hakadal
Leder: Eivind Vinsrud
Rulseveien 7, 1484 Hakadal
Tlf: 911 44 163
e-post: eiv-vins@online.no
NHF Lillestrøm og omegn
Fungerende leder Tor Inge Møller
Tlf.: 901 29 005
e-post: tomoller@hotmail.no
(Leder Joakim Taaje
Tyrihansvegen 37, 2016 Frogner
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@gmail.com)
LFA Akershus/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Amputerte)
Leder: Arve Birkeby
Tlf: 922 63 344
e-post: arge@altibox.no
HBF Akershus
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Marthe Steen
Kuskerudparken 4 A, 1920 Sørumsand
Tlf privat: 900 26 763
e-post: akershus@hbf.no
LFPS Akershus
(Landsforeningen for Polioskadde)
Leder: Grethe Platt
Glimmerveien 67, 2008 Fjerdingby
Tlf: 482 18 012
e-post: post@lfps-akershus.no
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no

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
NHF Eidsvoll
Leder: Aina Irene Søberg
Ludvikbakken 2, 2080 Eidsvoll
Tlf: 988 09 218 / 63 96 56 52
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: Gabriel Wilhelmsen Hoff
Museumsveien 3 B, 1443 Drøbak
Tlf: 948 40 152
e-post: gabrielwhoff.nhfu@gmail.com
ØSTFOLD
Kontakt for ALF Østfold
(Arbeidsmiljøskaddes Landsforening)
Kontaktperson Terje Holm
Lundeveien 53, 1816 Skiptvet
e-post: britholm1@gmail.com
LFA Østfold
(Landsforeningen For Amputerte)
Leder: Kari Jansen
Åsengvn. 7, 1793 Tistedal
Tlf: 69 19 23 69 / 480 74 125
e-post: kariaa.jansen@gmail.com

NHF Moss og omegn
Leder: Simen Aker
Byfogd Sandbergsgt. 11 C, 1532 Moss
Tlf: 924 14 002
e-post: simen.a@online.no
NHF Sarpsborg
Leder: Marita Hirth
Postboks 17, 1713 Grålum
Tlf: 918 41 077
e-post: an-ma-hi@online.no
Hjemmeside: http://nhfsarpsborg.no/
HBF Østfold
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Runar Tønnesen
c/o Fredrik Fjeld Johansen,
Syrinveien 3 A, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf.: 934 50 038
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)
Leder: Randi Overaa
Gamle Glombovei 1, 1678 Kråkerøy
Tlf: 69 34 03 24 / m. 476 58 350
e-post: aoberg@getmail.no
NHF Halden / Aremark
Leder: Anne Karin Johansen
Bekkenstenveien 21, 1784 Halden
Tlf: 977 44 796
e-post: post@nhfhalden.no
Hjemmesider: http://nhfhalden.no/
NHF Lisleby
Gunnar Johannesen
Nilsbakken 4, 1619 Fredrikstad
Tlf: 99363746
e-post: lislebyhandikaplag@yahoo.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

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

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

Landsforeninger uten egen lokallag
i region Øst

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

NASPA
(Norsk forening for Arvelig Spastisk
Paraparese/Ataksi)
Leder: Jarle Sterner
Gneisveien 62, 1430 Ås
Tlf: 90 28 277
e-post: jsterner@online.no / naspa@nhf.no
AMC
(Landsforeningen for Arthrogryposis
Multiplex Congenita)
Leder: Monica Haugen
Mobil: 41218357
E-post: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no
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Skal du handle, til
frisøren, eller kanskje
besøke en venn som bor
et stykke unna?
Da kan du kanskje reise dit
med Flex
Vil du vite om du kan reise med Flex?
Da går du inn på ﬂexostfold.no
eller ringer telefon 69 12 54 80,
så vil vi hjelpe deg.
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ﬂexostfold.no

