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NHF Øst med STORE
arbeidsoppgaver framover
Nå har høsten kommet og energien fra sommeren skal
brukes på arbeidsoppgaver i NHF.
Landsmøte til NHF ble gjennomført juni 2019. NHF Øst høstkonferanse 6-7 juni i år var
besøkt av 40 deltakere.
Vi skal fortsatt bygge VI- kulturen slik at vi får et sterkere fellesskap i organisasjonen.
Vi ønsker et sterk fellesskap av medlemmer i den enkelte kommune, slik at vi en enda
sterkere stemme for mennesker med nedsatt funksjonsevne i nærmiljøet.
Det interessepolitiske programmet ble justert på landsmøtet (2019- 2021). Det inneholder mange viktige arbeidsoppgaver på sentrale samfunnsområder. Regionstyret
hadde en dialog på møtet i august, på følgende områder i interesse politisk program.
• BPA,
• Likeverdreformen,
• Inkluderings dugnad,
• Stortingsmelding utviklingshemmedes menneskerettigheter,
• Medlemsskolering, medlemmer og tillitsvalgte,
• Handlindsplan for funksjonshemmede,
• Universell utforming (og Veikart skole),
• Ny plan for rehabilitering, og
• Bygge nye nettverk.
Fylkeskommune som trer i kraft 1. januar 2020. I forbindelse med at det er kommuneog fylkestingsvalg i september skal det velges nye representanter til kommunal råd
for funksjonshemmede og til fylkeskommunale råd for funksjonshemmede. Dette blir i
samarbeid med SAFO. NB: Kan du tenke deg å være kandidat i rådet i din kommune?
Ta kontakt!
Det vil også i høst bli presentert kursplan for 2020, på lik linje med tidligere år. Har du
forslag på kurstemaer kan du ta kontakt med Arild Karlsen.
Målet for NHF Øst i 2019/20 er å utvikle organisasjonen og opprette nye utadrettede
fellesskap for alle NHF-medlemmer som er bosatt i kommunen, for å styrke aktivitet
og påvirkningsarbeid i den enkelte kommune og hele regionen.
Andre oppgaver som regionen arbeider med er tilnærmingen til nye Viken
Lykke til med arbeidet!
Arild Karlsen,
Regionleder NHF Øst.
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HELT PÅ GRENSA

Anne Karin Johansen

Uavhengig
På vei til mitt siste kommunestyremøte ble jeg møtt av
300 demonstranter. De hadde ett budskap: LA OS SKOLE
LEVE. De ropte taktfast og delte ut løpesedler. Os skole
er over 100 år. Doen er i kjelleren og muggen lever sitt
eget liv. Ungene som gikk i toget var ikke elever, og
lærerne jobbet nok ikke på denne skolen sies det.
Skoleprosjektet i Halden inneholder mange momenter
og mange har nok flere grunner til å ville stoppe dette
prosjektet. Men tanken på å beholde en 100 års skole
skremmer vettet av meg. De mest positive sier la oss
beholde skallet rive alt inni og få en ny skole innvendig.
Vi setter bare opp en heis så kommer alle inn. En politiker sa; Ikke tenk så mye på universell utforming, regjeringen har ikke lenger noen målsetting om ett universelt samfunn i 2025.
Medlemsmøte i Halden Arbeiderparti hadde bedt meg
og resten av gruppa om å utsette dette prosjektet og be
rådmannen ta noen runder til. Jeg er for demokrati,
men jeg kunne ikke stemme mot rivning, Det finnes
ikke penger til restaurering. Prosjektet som også ville
gitt Halden en ny skole for 1-7 klasse og en svømmehall
betydde alt for mye for meg. Derfor meldte jeg meg ut
av Halden AP og stilte som uavhengig. Det føltes som
sivil ulydighet. Jeg følte meg som en trassig unge. Men
samvittigheten min føltes god når jobben var gjort. Det
hjalp at resten av gruppa også stemte etter deres samvittighet. Vi har fått beskjed om at man sentralt skal
kunne ekskludere oss. Og blir jeg ekskludert, ja så er
det like greit, jeg er jo faktisk enig i at man skal lytte på
sine medlemmer.
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Tenk om 300 mennesker hadde skreket om
rettferdighet for alle de elevene som ikke har
kunnet gå på de to sentrumsskolene i halden.
tenk om vi hadde kunnet sloss på samme
måte for barnefattigdom. i stedet sloss vi
for tomme bygninger og brostein.
Jeg har fått mye støtte fra andre partier og mine egne.
Folk veit jo hva jeg står for og om hundre år er alt glemt.
Valgkampen har vært positiv også. Møte med alle politiske partier og Uloba samlet full sal. Politikerne stilte
spørsmål og innrømmet at de ikke kunne så mye om
BPA. NRKs episode av Brennpunkt, Fallet, tok opp
temaet på en sånn måte at mange politikere satt med
en flau smak i munnen. Valgkampen er over, nå begynner hverdagen og vi må holde poteten varm. Vi må fortsette å være åpne. Vi må kreve at kommunene gjør
jobben sin. Blir du nytt medlem i Råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne: still de vanskelige spørsmålene, knytt kontakt med de riktige politikerne i din
kommune. Vi må stå sammen. Vi må hjelpe hverandre
til å våge. Det koster mye å blottlegge seg, men den jobben vi gjør i dag vil kunne hjelpe de som kommer etter.
Lykke til!
Uavhengig og helt på grensa,
Anne Karin Johansen
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ADVOKATSPALTE

Utgifter til bytte av bil med
manuelt til automatgir
■ Av senioradvokat Maja Agnes Simonsen

Personer som på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke
kan benytte seg av offentlige kommunikasjonsmidler
kan søke om stønad til kjøp av bil fra folketrygden.
Stønad til bil er kategorisert i to grupper:
•	Gruppe 1 gjelder ordinære personbiler. Stønad til
gruppe 1 bil gis til personer som på grunn av sykdom,
skade eller lyte har fått arbeidsevnen varig nedsatt
eller har fått vesentlig innskrenket muligheten til å
velge yrke eller arbeidsplass.
•	Gruppe 2 gjelder spesielt tilpassede kassebiler.
Stønad til gruppe 2 bil gis til personer som ikke er i
stand til å komme seg inn og ut av bilen på egenhånd,
uten å bruke heis eller rampe. Det kan også gis stønad til gruppe 2 til personer som har sterkt begrenset gangfunksjon.
Stønad til kjøp av bil gis kun til arbeid og utdanning, og
dette vurderes etter folketrygdloven § 10-5. Formålet
med stønaden etter denne regelen er at støtten til bil
skal bidra til å bedre en persons funksjonsevne i
arbeidslivet. Dersom ikke vilkårene i loven er oppfylt,
gis det ikke stønad til ordinær personbil.
I enkelte tilfeller medfører sykdom, skade eller lyte at
en person ikke kan betjene bil med manuelt gir, og av
medisinske årsaker kun tillates å kjøre bil med automatgir. Behandlende lege kan sende legeerklæring til
Fylkesmannen for koding av førerkortet.
Det er dessverre ikke mulig å få stønad fra folketrygden
til bytte av bil fra manuelt til automatgir, det vil si stønad til kjøp av bil med automatgir.
I enkelte tilfeller er det adgang til å få tilskudd til spesialutstyr, selv om vilkårene for bilstønad ikke er oppfylt.
Dette gjelder personer som på grunn av sykdom, skade

eller lyte ikke kan benytte motorkjøretøy uten installasjon av spesialutstyr eller tilpassing. Etter bilforskriften
§ 11 kan det da gis tilskudd til full dekning av nødvendige utgifter uten økonomisk behovsprøving. Adgangen
til tilskudd omfatter imidlertid ikke utstyr som kan leveres som standard utstyr fra fabrikk. Dette gjelder selv
om ekstrautstyret ettermonteres.
Utstyr som vil inngå som en del av bilprisen og som det
dermed ikke gis tilskudd til, vil etter dette omfatte:
• Originalutstyr: Det som er standard på modellen
•	Fabrikkmontert utstyr: Det som inngår i utstyrslisten
fra fabrikk
Konsekvensen av unntaket er at utgifter til bytte av bil
med manuelt gir til automatgir, eventuelt ettermontering av automatgir, ikke omfattes av tilskuddsordningen
i bilforskriften § 11.
Dersom skade, sykdom eller lyte er forårsaket av et
ansvarsbetingende forhold, slik som trafikkulykke,
yrkesskade, pasientskade, voldsskade eller lignende,
kan imidlertid den skadelidte fremsette krav om dekning av utgifter til bytte av bil fra manuelt til automatgir
fra ansvarlig forsikringsselskap. Vår erfaring er at
ansvarlig forsikringsselskap utbetaler en engangserstatning til slike utgifter den første gangen skadelidte
bytter fra manuelt til automatgir. Årsaken til dette er at
det antas at den nye bilen ved neste bilbytte vil inneha
en høyere verdi som følge av automatgiret. Videre er det
kun prisdifferansen mellom bil med manuelt gir og
automatgir som erstattes, eventuelt kostanden for innstallering av automatgir.
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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

Den norske modellen for NAV bil er et av de viktigste
ordninger for å sikre funksjonshemmede et mest mulig
fullverdig og selvstendig liv. Bilen er ofte kalt «våre ben»
og muliggjør at flere av oss kan få utdannelse, komme i
arbeid eller ta del i samfunnet på andre måter. For meg
som følger NAVs bilordning tett er det likevel ulike sider
ved dagens ordning som bekymrer meg. Utfordringer
som også gjenspeiler seg i flere av de spørsmål jeg får
fra brukere. I RegionNytt har jeg gjennom denne infospalten reist noen av utfordringene.
Gruppe 1- kontra gruppe 2-bil
Gruppe 2 kalles ofte blant våre brukere for kassevogn
eller rullestolbilen. I bunn for begge grupper ligger de
generelle reglene: du må oppfylle kravene på egen funksjonshemning og transportbehov. (Her viser jeg til NAV
og de gjeldene retningslinjer – se informasjon på NAVs
nettsider).
Gruppe 1 bil, dvs. tilskudd til egen bil (såkalt småbil
uten heis) er begrenset oppad til kr.160 507 pt. Du kan
kun få tilskudd til slik bil til arbeid eller utdanning.
Brukernes ofte gjentatte bekymring er hvor lenge vil
NAV opprettholde ordningen med gruppe 1-biler og ikke
minst; hva med funksjonshemmede som ikke bruker
rullestol, men har betydelig gangproblemer (og dermed
klart faller innenfor NAV krav om bil) og ikke er i arbeid
eller utdanning. Hva med disse? Tidligere fikk de tilskudd til å kunne leve et aktivt liv, skal de nå sitte
hjemme og falle helt utenfor samfunnet for øvrig?
Hvem kan søke på bil og få vurdert nødvendig
tilpasning/ekstrautstyr?
Regelverket er klar. Det er kun den som bilen tildeles
sitt behov som skal vurderes, familiens samlede behov
er sekundært. Et par eksempler som viser hvor galt
dette kan bli:
•	Funksjonshemmet barn er en del av egen familie,
med foreldre, søsken og ofte også assistent(er). NAV
yter tilskudd til maks 5 seter i bilen. En familie på 3
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barn, 2 voksne og assistenter må da dele seg på flere
biler, eller finne andre løsninger. Er det flere funksjonshemmede i familien eller andre forhold som har
betydning, f.eks. at barnet vokser og har ofte flere
hjelpemidler som skal med (løfter, seng, ekstra rulle
stol osv.).
•	Søker kan ikke selv kjøre bil, f.eks. er det ektefelle
(kanskje selv funksjonshemmet) som kjører. Søker
ville fått automatgir om han var sjåfør, men når sjåføren kan kjøre manuell, mister søker retten til slikt
ekstrautstyr og må eventuelt betale det selv. Dette
kan beløpe seg til opp mot kr. 50.000,-. De er fortsatt i
samme familie, bor sammen, kanskje begge trygdet
og har lav felles inntekt. Noen brukere må da takke
nei og si i fra seg en bil vedkomne ifølge lovverket har
krav på (kassevogn – gruppe 2 bil).
Grunnstønad – sats HC-bil.
Tidligere fikk man automatisk som en del av grunnstønaden «satsen for bil» som følge av ekstrautgifter bilen
medfører. Slike merkostnader burde være enkelt å forstå at er et faktum. Bare servicen på Gruppe 2-biler blir
fort 8.000-10.000,-. I tillegg kommer full forsikring,
vask/vedlikehold av bilen, stadig dyrere diesel, reparasjonskostnader, NAF medlemskap osv. osv. Som funksjonshemmet bruker kan man ikke søke utgifter i forhold til «lommeboka», man må hele tiden betale full
pakke.
Tidligere fikk man automatisk slik «bilsats» når man ble
tildelt HC-bil. Grunnstønaden er for øvrig inndelt i flere
satser, skal dekke ulike behov, økede utgifter til livsopphold, medisiner, slitasje på klær, utstyr, HC-bil osv. Hva
snakker vi her om av summer? Hold dere fast:
•	Grunnstønad sats 1 (pr. mnd.) kr. 686,- Dette er
minstesatsen.
• Grunnstønad sats 6 (Maks beløp) pr. mnd. kr. 3.421,-.
•	Sats HC-bil er slik jeg har forstått, sats 3. Differensen
mellom sats 2 (kr.1.047,-) og sats 3 (kr.1.372,-) utgjør
da hele kr. 325,-.

Tidligere fikk man denne satsen automatisk når man
var innvilget HC-bil. Med andre ord; grunnstønaden
øket som følge av en generell erkjennelse av at HC-biler
medfører merutgifter. I dag har er dette tatt bort.
Grunnstønad sats HC-bil skal søkes særskilt på, eget
skjema, med egen dokumentasjon og egen saksbehandling. Hva koster dette NAV? Trolig mer enn selve
utbetalingen.
Det er ikke alltid at jeg forstår logikken til NAV – ei heller fornuften i praktisering av regelverket. Resultatet er

at flere brukere etter søknad, avslag, bedre dokumentasjon, ny søknad igjen, gir opp og mister tilskuddet.

Hvordan søker jeg og hvordan går jeg frem er
det vanligste spørsmålet. Her har NAV bil
Østlandet laget en fin forklaring. Se bildet av
brosjyren under. Her forklares ansvar og
oppgaver for så vel NAV som for søker.
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AKTUELT politikk og forskning
Lanserer funkis-kolleksjon
mennesker med nedsatt funksjonsevne å bevege
enklere og mer komfortabelt i hjemmet. Kolleksjonen
skal være utviklet i samarbeid med ergo- og fysio
terapeuter og «researchere».

■ Tekst: Ida Freng

IKEA lanserer neste år en egen kolleksjon med møbler
og tilbehør som skal være spesielt tilpasset kunder
med funksjonsnedsettelser, skriver metro.co.uk.
Nyheten ble lansert under den såkalte «Democratic
Design Day» i juni. Kolleksjonen har fått navnet
«Omtanksam», og inneholder blant annet produkter for
soverom, kjøkken og bad som skal gjøre det enklere for

-	IKEAs visjon har alltid vært å skape et bedre hverdagsliv for de mange. Det inkluderer personer med
ulike funksjonsnedsettelser, fra barn til eldre og alle
imellom, ble det sagt under nyhetslanseringen.

Kjønnsdelte hjelpemidler
■ Tekst: Ida Freng

Likestillingssenteret har i samarbeid med
Østlandsforskning studert tildelingen av hjelpemidler for å undersøke hvorvidt det finnes utilsiktede skjevheter og ulikheter basert på kjønn,
alder og bosted.
Studien er finansiert av Bufdir og gjennomført i
samarbeid med NAV Styringsenheten. Studien,
som ble presentert i Oslo 5. juni, viser blant annet
at kvinner får flest hjelpemidler til tilpasning av
hjemmet og kjøkkenet, i tillegg til at de får flere
rullatorer og rullestoler med kort rekkevidde.
Menn derimot, får flere hjelpemidler som bidrar
til økt fysisk aktivitet, og mottar ikke minst flere
hjelpemidler som inneholder en motor eller en
elektronisk komponent. Studien bygger på analy
ser av 441 523 hjelpemidler.

Annette Solberg fra Likestillingssenteret (t.v) og Anette
Remme fra Unge funksjonshemmede viser frem kortversjonen av rapporten.

Menneskerettighets-høsten 2019
Høsten 2019 står i menneskerettighetenes tegn. Vår tid er nå og det skal merkes
i valglokaler, debatter, sosiale medier, 3. desember og i kampanjene våre.
Handikapforbundet fortsetter vår satsning på jobbe i prosjekter med både
eksisterende, men også nye prosjekter. Fellestrekket for prosjektenes arbeid i
høst er teamet menneskerettigheter.
VALG 2019
SYNLIG SAMMEN SAMTIDIG
MENNESKERETTIGHETSGRUPPA
JULEKAMPANJEN
FN-DAGEN

8

Skuespillerdebut i beste sendetid
■ Tekst og foto: Ida Freng

NRK har tatt til seg innspillene om å
bruke mennesker med funksjonsnedsettelser i sine produksjoner. Da stilte
vi naturligvis opp da de trengte skuespillerhjelp i våres…
I slutten av april kimet telefonen på
NHF Oslos kontor. På tråden var NRK,
som var på jakt etter en kvinne med
nedsatt funksjonsevne, som kunne
spille rollen som «Jeanettes beste
venninne» i Robert Stoltenbergs
humorinnslag i årets «Sommer
åpent». Som alltid når mediene ringer
hastet det, og heldigvis var løsningen
denne gangen nær. Like nede i
gangen, faktisk:

- Ja, det kan jeg vel gjøre. Høres kult
ut! Politisk rådgiver i NHF og leder i
landsforeningen AMC Monica Haugen
var heldigvis ikke vond å be, etter å
blitt bråstoppet på vei forbi under
tegnedes kontor.

Som sagt, så gjort. Et par dager
senere, i øspøs regnvær, pakket vi oss
inn i Monicas bil, og kjørte ut til Solvik
Camping der filmingen skulle foregå.

- Jeg fikk manuset i går. Det var
veldig mye bra, men jeg gjorde noen
endringer, og kom med noen flere
innspill, forteller Monica, og legger til:
- Da jeg hadde sendt eposten med
innspill og endringer kom jeg på at
han (Robert Stoltenberg, red.anm)
skriver veldig mye av sitt eget mate
riale, så jeg ble litt stressa! Eller,
skrekkslagen, kan du vel heller si!
Allerede tidlig i skriveprosessen var
de ansatte i NRK interesserte i å høre
hvilke komiske situasjoner Monica
ofte opplever som rullestolbruker,
og ikke minst hvilke fordommer hun
møter.

- De har lyst til å ta folk og fordommer på kornet – det tror jeg vi skal
klare, sier hun.

I researchen på forhånd hadde vi
begge listet opp ulike situasjoner
funksjonshemmede ofte opplever –
som at serveringspersonale henvender seg til andre i følget og ikke den i
rullestol, eller at mange antar at alle
som bruker rullestol er uføretrygdet.

Diskriminert, eller?
■ Tekst: Ida Freng

En ny undersøkelse som forskningsstiftelsen Fafo har
gjennomført for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Bufdir) viser at folk flest har stor støtte til likestilling for
funksjonshemmede, men mange vet ikke at gruppen
utsettes for diskriminering, melder Handikapnytt.
– Dette er den første undersøkelsen i sitt slag som ser
diskrimineringsgrunnlagene i sammenheng, og vi er overrasket og bekymret over enkelte av funnene, sier direktør
Mari Trommald i Bufdir til magasinet.
Undersøkelsen skapte bølger i media da den ble lansert i
mai, men da for mange av funnene når det gjelder raseog religionsdiskriminering. Særlig funnet der 25 prosent

Bufdir: Direktør
Mari Trommald
(Foto: Tine
Poppe)

av de spurte er helt eller delvis enige i påstanden om at
«noen menneskeraser er mer intelligente enn andre»,
skapte ramaskrik. Den 12. juni trakk Fafo rapporten tilbake for å korrigere den. Fafo opplyser at det er svak
heter i spørsmålet om menneskeraser og at man ikke
med sikkerhet kan vite hva folk har svart på.

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.
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Klar tale: Parolene var det ingen tvil om!

Kirsti Stenersen

Stolthetsparaden – sto på
krava i hovedstaden
Hotellresepsjonen sto på hodet om morgenen 15. juni, da et samlet landsmøte
gjorde seg klare til å reise til Stolthetsparaden i flokk og følge.
■ Tekst: Ida C. Freng. Foto: Ola Harald Svenning

– Medium her, small der borte! Og så er det noen extra
large og større i den esken der! Large er også… et eller
annet sted!
Landsmøtekoordinator Jørgen Foss fordeler blå #vårtidernå t-skjorter til paradegjengerne med stor entusiasme
og enda større stemme i resepsjonen på Scandic i Asker.
Det er en snau halvtime til avmarsj- rett ut i ventende busser på utsiden.
– Jeg har jobbet i uker og måneder for å se om Vy kunne
frakte oss, men det har ikke gått i orden. De kom med tilbud om å hjelpe til på «en slags dugnad med flere transportaktører». Jeg startet dialogen i februar, og det svaret
kom 20. mai, sier Foss, som da allerede hadde tatt på seg
oppgaven med å ordne alternativ transport selv.

10

– Jeg har hyret inn busser fra halve Østlandet, sier han,
og lar den karakteristiske latteren runge.

PARADEKLARE
Klokka tikker, og et stort apparat medhjelpere sørger for å
få puslespillet med hvilke rullestolkjørere som skal på
hvilken buss på plass. Så suser en blå NHF-bølge inn til
Universitetsplassen og Stolthetsparaden.
Flere fra NHF og NHFU sto på dagens appellantliste, i selskap med blant andre kultur- og likestillingsminister Trine
Skei Grande, som for øvrig ble første sittende statsråd som
deltar i paraden.
Statsråden høstet applaus da hun i sin appell snakket om å
være en «hardcore rettighetsminister», og at BPA må og

Appellant: Marianne
Knudsen satte, i
kjent stil fra den
unge aktivisten,
skapet på plass.
Synlige: NHFUs parole fikk god synlighet under appelene,
her under kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grandes
innlegg.

Saad Al-Jaderi

Henriette Felix

Rina Wesenberg

skal være et rettighetsverktøy, ikke en del av trøsteog-bære-regimet. Hun var klar på at Stolthetsparaden er
riktig og viktig.
– Å si at vi ikke trenger Stolthetsparaden er like dumt som
å si at vi ikke trenger 17. mai, sa hun til Handikapnytt.

KLAR TALE
Slagordene runget fra NHFs store delegasjon, langt frem i
toget.
•
•
•
•
•

Hva vil vi ha?
LIKESTILLING!
Når vi vi ha det?
NÅ!
Vår tid er nå! Vår tid er nå!

Tove Linnea Brandvik er et kjent fjes i Stolthetsparaden, og
har deltatt en rekke ganger.

Generalsekretær Sunniva Ørstavik danset nesten sålene
av seg gjennom gatene, og rullende og gående NHFere
ropte og sang til halsen var sår. Da toget svingte inn på
Karl Johansgate fra Akersgata fikk virkelig byens innbyggere og mange besøkende med seg paraden, og mange
langs ruta responderte med applaus.
– Det her er jo bare skikkelig kult! utbrøt en landsmøtedelegat fra landets nordlige fylker.
Vel fremme på appellplassen igjen var det bare å haste inn
i bussene, og komme seg tilbake til resten av landsmøtet.

NHF var godt synlige med våre budskap.
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Aktuelt i lokallagene
Aktiviteter i Fredrikstad

■ Tekst og Foto: Anne-Lise Nilsen

NHF Fredrikstad hadde medlemsmøte 22 august. Da var vi
så heldig å få besøk av Sverre Bergenholdt som snakket
om historien til NHF. Det var godt oppmøte og mange som
stilte spørsmål underveis. Etterpå ble det servert kaffe og
mat, og praten og latteren gikk rundt bordet. Leder Ken

Jackson ønsket velkommen og takket Sverre Bergenholdt
for en bra historie beretning.
Vi hadde stand tirsdag 3. september, på Torvbyen i
Fredrikstad. Det var mange som kom bort og slo av en prat
og tok med seg noen brosjyrer.

NHF Rygge og
Råde på tur
■ Tekst og foto: Anne-Lise Nilsen.

Årsmøte i LKB Akershus
Tekst: Mona Lundby

Tirsdag 19.mars avholdt LKB Akershus sitt årsmøte på
Lærings- og mestringssenteret på Ahus. Vi har vært fire personer i styret det siste året. Vi har ikke hatt noen varamedlemmer eller valgkomite. Vi har annonsert flere ganger at vi
ønsker flere styremedlemmer og andre som ville bidra og
gjøre en innsats for LKB Akershus.
Så spenningen var stor da vi lurte på hvor mange som ville
komme. Vi hadde i forkant annonsert at vi ville fokusere på
hjelpemidler for våre utfordringer. Pluss at vi ville være litt
ekstra sosiale og servere litt god mat etter selve årsmøtet.

NHF Rygge og Råde
hadde en flott tur til Oslo
Folkemuseet 18. august.
Det var en dagstur med
Interbuss. Vi hadde en
hyggelig guide som viste
oss rundt, det ble lange bakker å gå, så det var godt
å kunne ta noen pauser underveis. Det var godt med
en matbit og kaffe etter å ha gått langt og lenge.
Etter maten så ble det en liten tur til før alle gikk på
bussen og vi tok turen hjem til Råde.
Alle var veldig fornøyd med turen. Turen ble dekket
av midler fra Extra Express.
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Styret hadde en viktig sak på dagsorden og det var å avholde
årsmøte hvert 2. år. Det krever så mye energi å planlegge og
gjennomføre et årsmøte i de rette former, at vi tenkte dette
ville være lurt for oss. Det er ofte liten oppslutning på års
møter, så vi tenkte at det er viktigere å fordele energien til
temamøter som kommer flere av våre medlemmer til gode.
Det kom ett medlem på årsmøte, så vi ble fem personer med
styret og gleden var stor da vi kom til valget og medlemmet
som heter Hilde Gjelsnes Normann ville bli styremedlem i
vårt nye styre. Ei blid og positiv dame. Så hyggelig! Velkommen!
Det ble god tid til å titte på hjelpemidler i flere formater og
utvekslet erfaringer på puter og massasjestaver og brosjyrer
fra Etac. Det var litt av hvert å velge mellom.
Vi avsluttet med et godt måltid på Egon på Triaden hvor planer
og ideer satt løst sammen med en god latter.

10 bud for å være en
organisasjon for alle!
#ikke mitt når det er blenda hvitt

1

2

Husk: Ingenting om
oss, uten oss: Snakk
med aktuelle
personer/organisasjoner
og lytt til deres råd.

Ved utarbeidelse
av illustrasjonsbilder/
brosjyrer/nettsaker –
ikke vær blendahvite.

3

4

5

6

Er det noe ved våre
arrangementer/
væremåte som
kan være ekskluderende. Eks: Mat, lokaler, tidspunkt, sted, språk,
alkohol, interne holdninger.
Vær der folk er –
Eks: Bibliotek/skoler/
fritidsklubber/
bydelshus/helsestasjon.

7

Gjenspeiler våre
debattmøter/
foredragsholdere/
kursarrangører et
mangfold i befolkningen?
#allwhitepanel
Ved nyansettelser –
tenk mangfold,
vi skal gjenspeile
befolkningen.

8

Bruk tid på nye – bli
kjent med dem som
personer og ikke
representanter for en
gruppe.

Være synlige: Vi må
stå på stand, skrive
leserinnlegg, være
synlige på aktuelle arenaer.

9

10

Ved valg av nye styrer
og utvalg prioriter
mangfold, jobb aktivt
med å oppfordre personer
med ulike erfaringer til å
stille.

Kall en spade en
for spade –
ikke bruk
kronglete organisasjonsspråk.

For å skape et mangfoldig samfunn må vi begynne med oss selv.
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Handlingsplan:
Kultur- og likestillingsminister Trine
Skei Grande fikk overrakt en handlingsplan
mot hatkriminalitet
fra Amir Hashani.

Satte hatprat på dagsorden
Etter to trakasserende hendelser med hatprat på kort tid lot ikke
NHFUs Amir Hashani seg knekke. Han inviterte til konferanse mot
hatprat- og fikk kultur- og likestillingsministeren i panelet!
■ Tekst og foto: Ida Freng
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Panelsamtale: Debatten ble ledet av Eirik Riise fra Stopp Hatprat (f.v) og omfattet likestillings- og diskrimineringsombud
Hanne Bjurstrøm, politiførstebetjent Monica Lillebakken fra hatkrimgruppen til Oslo politidistrikt, Handikapforbundets
generalsekretær Sunniva Ørstavik samt kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

– Etter mine hendelser og med de samfunnsproblemene
vi har, så kunne jeg ikke bare sette meg ned. Jeg må ut og
opplyse om at dette skjer, sier Amir Hashani.
Det var i mars i år at han opplevde å bli spyttet på og trakassert på åpen gate, kun fordi han har en funksjonsnedsettelse. Han sto på en holdeplass, da en mann på andre
siden av gaten plutselig begynte å rope til ham.
– I to-tre minutter sto mannen på andre siden av veien og
ropte: «Du må dø. Du kan ikke leve som handikappet», forteller Hashani til NRK, som skrev om saken etter han han
anmeldte forholdet.
Hashani visste at dette var noe andre også opplever, og han
ville sette søkelyset på problemet. Han satte i gang arbeidet med å arrangere «1 av 3»-konferansen, som gikk av
stabelen på Litteraturhuset i Oslo 21. mai.
Under konferansen leverte han, sammen med Ida Hauge
Dignes i NHFU, en innrammet handlingsplan mot hatkriminalitet til kultur- og likestillingsminister Trine Skei
Grande (V).
– Nok er nok. Nå krever vi handling, sa Hashani til ministeren, og understreket at NHFU gjerne vil samarbeide med
myndighetene.

Foruten sterke, personlige beretninger og innlegg fra forskningsleder Terje Olsen i Fafo bød konferansen på en
panelsamtale med likestillings- og diskrimineringsombud
Hanne Bjurstrøm, politiførstebetjent Monica Lillebakken
fra hatkrimgruppen til Oslo politidistrikt og Handikap
forbundets generalsekretær Sunniva Ørstavik, ledet av
Stopp Hatprats Eirik Riise. Foruten å diskutere forskningen
som viser at 1 av 3 funksjonshemmede blir utsatt for hets
og hatefulle ytringer, beveget samtalen seg også inn på
politireformen. Bjurstrøm uttrykte bekymring for om politiet har nok ressurser til å prioritere hatkriminalitet.
Skei Grande takket Hashani for at han setter fokus på problemet, og for at han våget å dele sine opplevelser. I tillegg
gjentok hun det hun har sagt flere ganger siden hun trådte
inn i stillingen som statsråd:
– Politikken på dette feltet (funksjonshemmede red.anm)
skal ikke dreie seg om omsorg, trøste og bære, men om
hardcore rettighetspolitikk.
Etter endt konferanse kunne en stolt og rørt Hashani ta
imot trampeklapp fra de mange fremmøtte.

15

Medlemsblad for NHF Øst

Generalsekretær Sunniva Ørstavik, leder av NHFU Øst Gabriel W. Hoff, forbundsleder
Tove Linnea Brandvik og regionleder Arild Karlsen.

Høstkonferansen
Den 6.-7. september var det igjen klart for å invitere inn til NHF Øst sin
årlige lederkonferanse. Som tidligere møttes vi på Scandic Asker for
diskusjon, inspirasjon, påvirkning og sosialt fellesskap.
■ Tekst og foto: Gyda Nullmeyer

INSPIRASJON OG DISKUSJON
På fredagen hadde vi besøk av vår nye forbundsleder Tove
Linnea Brandvik og generalsekretær Sunniva Ørstavik.
Sammen oppsummerte de landsmøte og startet en dialog
på hvilke arbeidsoppgaver som ligger foran oss. De både
informerte og inspirerte oss i valgkamparbeid og NHF sin
kampanje «Ikke stem inn de som stenger andre ute».

får med oss. I år var det tilgjengelig nærskole og BPA som
var valgkampens store NHF-saker. Og med Brennpunkt
ferskt i minne var det ikke vanskelig å få politikerne i tale.
I tillegg har NHFU, med Gabriel i spissen, startet underskriftskampanje (les mer om den på side 20). Det ble samlet inn mange underskrifter og spesielt var Jannicke,
Vibeke og Gabriel selv virkelig i farta.

POLITISK PÅVIRKNING OG VALGKAMP
Det har blitt en tradisjon at konferansens deltakere tar seg
en tur bort til Asker torg i valgår. Her møter vi politikere på
stand og vi får som regel delt ut like mye brosjyrer som vi
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Her følger en rekke bilder fra helgen. Håper dere dro hjem
med like mye inspirasjon og motivasjon som vi på kontoret.
Takk for denne gang!
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Veien videre fremover
- Sammen om en ny felles fremtid
Kjære alle sammen! Når jeg skriver dette er det kun 5 dager til valgdagen den
9. september. Vi går til stemmelokalene og allerede samme kveld ser vi
konturene av vårt nye fylke, VIKEN. Den nye fylkeskommunen er født og vil ut
over høsten ta sine første skritt og komme over i fremtidig aktivt virke og drift.
Da er det «nyfødte barnet Viken» på plass og skal i løpet av noen få
høstmåneder finne sin vei fremover. Her blir en kort barn- og ungdomstid.
■ Tekst: Sverre Bergenholdt

NHF Øst har i samarbeid med NHF Oslofjord Vest helt siden
sommeren 2018 fulgt opp Fellesnemda samt flere nøkkelpersoner i nye Viken. Vi har bevist knyttet kontakter, blitt
kjent, fremmet ulike innspill, vist interesse og engasjement. Kort sagt fulgt opp og vært aktiv under hele
«svangerskapet».

Nå fortsetter NHF med vårt «selvutnevnte fadderskap», med å bidra til at Viken blir voksen. Da er
en fadder som oss viktig å ha med seg på veien
videre. Vi bidrar til de rette holdninger, ikke minst
å forstå verdien av et bredt fellesskap.
Skal Viken lykkes er ikke minst samspillet med frivillig
sektor viktig, men da må vi tas på alvor!
NHF på sin side må rent internt legge til rette for at vi som
en aktiv medvirkningsorganisasjon i hele Viken er best
mulig rustet til å følge opp vår nye fylkeskommune. Per nå
har Sverre Bergenholdt fra NHF Øst hatt ansvaret for dialogen med Åse Jakobsen fra NHF Oslofjord Vest som en aktiv
medspiller fra Buskerudsiden. Nå må NHF finne vår vei
videre, få klare interne ansvars- og samspillrutiner og
være tydelige overfor Viken. Klarer vi det, tror jeg NHF også
etter «fødselen» skal være en aktiv medvirker, en solid
støttespiller og et godt korrektiv til Viken.
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Alt har en begynnelse og vi drar
med oss vår felles historie
Barnet heter Viken og om man ikke gråt når fylket så
dagens lys, vet NHF ikke, men en noe spesiell fødsel var
det. Nå er det lagt bak oss og vi ser fremover. For NHF var
det naturlig allerede på et tidlig tidspunkt (2018) å melde
vår interesse og ta et medansvar.

Vår målgruppe vet mer enn noen annen
hva det vil si å «sitte på gangen og vente på
løsningene». Her må et solid samspill og
fellesskap til, skal vi lykkes.
Eller for å si det med Oskar Braaten «Den store barne
dåpen», filmatisert i 1925 og 1931 om arbeidernes – kvinnenes kamp for å slippe til og få sine selvfølgelige rettig
heter. Ikke helt tilfeldig at NHF (eller Norges Vanførelag)
som det het den gang ble stiftet i 1931. For oss fortsetter
kampen, arbeidet for likestilling og deltakelse også den
dag i dag.
Norge er kjent for sitt velferdssamfunn, sin omsorg og
mange er de reformer som har kommet vår målgruppe til
gode opp gjennom årene. Folketrygden, hjelpemidler, BPA
for å nevne noe.

I de senere år har vi dessverre sett en negativ trend.
Lovfestede rettigheter er tatt bort, det være seg hjelpe
stønad, innstramminger/endringer i byggeforskriftene (fra
Tek 10 til Tek 17 - ytterligere innstramninger foreslås i siste
høring fra i sommer) og generelt svekket levevilkår for flere
i målgruppen. Vi ser det videre på departementets forslag
om å fjerne lovhjemmelen til retten for hjelpemidler,
spesialundervisning m.v.
Foreldre med funksjonshemmede barn har det tøffere enn
noen sinne. NHF bruker mye tid og krefter på å opprettholde og videreutvikle dagens velferdsordninger i Norge.
FN sier det samme. Under FNs store høring i Genève den
25.-26. mars i år fikk Norge «strykkarakter» for sitt arbeide
overfor funksjonshemmede. Norge driver omsorg og velde

dighet, men følger ikke opp de av FN vedtatte rettigheter
for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Selv om vi for 6
år siden ratifiserte FN konvensjonen om nettopp dette.
Det er sterkt å høre fra FN at Norge har 170 ulike avvik i
forhold til konvensjonen og lang vei fremover. FN sier
videre, Norge diskriminerer systematisk funksjonshemmede i dag. Vi er på mange måter på vei tilbake, om ikke til
1931 – så noen tiår.

NHFs motto er «fra veldedighet til rettighet». Med
dette som utgangspunkt ser vi frem til dialogen/samspillet
med Viken. Sammen kan vi bygge opp – skape en «veiviser
for et bedre samfunn for oss alle». NHF tror på Viken!
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NHFU Øst
NHFU LANSERER OPPROP:

Funksjonshemmedes
rettigheter er også
menneskerettigheter!

MENER DU OGSÅ AT ALLE MENNESKER SKAL
HA DE SAMME RETTIGHETENE TIL Å LEVE LIVET
FULLT UT? DU SKULLE KANSKJE TRO AT DET
ER SLIK I NORGE?

Trine Skei Grande (V) snakker hele tiden om å føre en
”hardcore” rettighetspolitikk. Vi venter fortsatt.

Norge skrev under FNs konvensjon om funksjonshemmede
(CRPD) i 2013. Det betyr at Norge er forpliktet til å følge
den. Allikevel stemte Stortinget tidligere i år ned et forslag
om å ta konvensjonen inn i norsk lovverk. Samme uke fikk
Norge kraftig kritikk fra FNs komite for manglende oppfølging av diskrimineringen mot funksjonshemmede.

Vi er lei av å være veldedighetsprosjekter som blir klappet
på hodet, vi vil ha våre menneskerettigheter innfridd. Et
sted å begynne er å få våre rettigheter inn i norsk lov. Vi i
NHFU mener at konvensjon om rettighetene til funksjonshemmede også må bli en del av norsk lov.

Norge får kritikk for å snakke om funksjonshemmede som
pasienter og passive mottakere. Vi får kritikk for de store
forskjellene i hvordan kommunene tildeler brukerstyrt personlig assistanse.
Regjeringen har lansert en likeverdsreform, men vi har
ikke lik verdi før vi får like rettigheter. Likestillingsminister
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Norge har tatt kvinnekonvensjonen, barnekonvensjon, og
konvensjonen mot rasediskriminering inn i vårt lovverk.
Hvorfor skal våre rettigheter være annerledes?

Signerer dette oppropet og vis at vi er mange som krever
handling fra våre politikere.
Oppropet finner du delt på våre Facebook-sider, på opprop.
net og ved å følge QR-koden her.

NHFs landsmøte 2019 – #VÅRTIDERNÅ!
Under NHFs landsmøte i Asker i juni ble det valgt ny forbundsleder,
ny nestleder samt en rekke nye representanter til sentralstyret.
■ Tekst: Ida Freng og Gyda Nullmeyer. Foto: NHF, Ida Freng og Gyda Nullmeyer

Nytt sentralstyre: Bak f.v: Sunniva Ørstavik (generalsekretær), Jørgen Foss (ansattes representant), Stein Wilmann, Karl Haakon
Sævold, Kirsti Stenersen, Barbro Holmstad, Roger Amundsen og Tove Linnea Brandvik (forbundsleder). Foran f.v: Guri Anne
Nesdal Egge, Ida Hauge Dignes, Anders Nupen Hansen, Martine Eliasson og Magnhild Sørbotten (nestleder).

Tove Linnea Brandvik ble trampeklappet
inn som ny forbundsleder.

NHF Øst sin delegasjon var aktive på
talestolen. Her ved Saad Al-Jaderi.

Scandic hotell Asker var stappfullt av ivrige NHF delegater
under hele helgen. Her under markeringen av NHFU 40 år,
som var på fredag kveld.

Sverre Bergenholdt med innspill til
NHF sitt interessepolitiske program.

Her er delegasjonen godt fornøyde. NHF Øst sin delegasjon
bestod av Saad Al-Jaderi, Ken Jackson, Ragnhild Skovly
Hartviksen, Elisabeth Wollebek og Sverre Bergenholdt.
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Ny likeperson
koordinator
Hei!
Navnet mitt er Martine Eliasson, jeg er 28 år og er bosatt i
Trondheim. Som fagbakgrunn er jeg sosionom og har en
master i funksjonshemming og samfunn. Jeg har i høst
blitt ansatt i en prosjektstilling som ny likepersonkoordinator i NHF. Prosjektet er sentralt, men jeg vil holde til på
NHF Trøndelag sine lokaler. Målet for stillingen er at jeg
skal løfte og styrke likepersonarbeidet. Jeg ønsker at vi
skal bli et sterkt fellesskap der vi kan hente mot, kunnskap
og trygghet, og at arbeidet er i tråd med NHFs strategi.
Spesielt vil jeg vektlegge satsningsområdene; være der
folk er, satse ungt, stå sammen, styrke og støtte hverandre
og være synlige.
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Likepersonarbeidet er viktig. Det er det som gjør oss til en
medlemsorganisasjon. Men dog er det mye ustruktur rundt
dette arbeidet i dag. Vi har ingen oppfølging av likepersonene og vi forventer at de skal bruke sin tid på å rapportere
inn aktiviteter som de ikke får økonomisk støtte for. Vi har
for mye byråkrati som slukker gnisten til likepersonene.
Likepersonarbeidet blir ofte satt til siden av det politiske
arbeidet vi gjør i NHF. Vi henger ikke med i tiden.
Beskrivelsene av likepersonarbeidet er tvetydig og vanskelige å forstå. Likepersonene er bortgjemte og de har ikke et
nettverk hvor de kan snakke sammen. Min oppgave blir nå
rydde opp i likepersonarbeidet og strukturere det ustrukturerte.
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Martine Eliasson

Jeg ønsker å skape en helhetlig ramme rundt likepersonarbeidet. Arbeidet må fornyes og være i tråd med det andre
vi jobber med i NHF. Det vil styrke likepersonarbeidet om vi
får flere likepersoner med dobbeltminoriteter. Dette fordrer kompetanseheving og godkjenning av nye likepersoner. Vi må også ha likepersoner som er synlige, slik at vi
kan bruke likepersonarbeidet til rekruttering av nye medlemmer. I tillegg vil det være vesentlig å være med i den
digitale trenden, samt etablering av samarbeid med andre
organisasjoner vil styrke likepersonarbeidet. Det som vil
bli viktig med dette arbeidet er at likepersonene skal føle
seg ivaretatt og verdsatt som en viktig del av NHF.
Dette vil ikke være et enpersonsprosjekt. Vi må jobbe
sammen hvis vi skal kunne løfte likepersonarbeidet opp og
være fremtidsrettet. Jeg har tro på at med kombinasjon av
personlig kontakt og nye digitale løsninger kan vi fremme
likepersonarbeidet i NHF. Ta gjerne kontakt med meg hvis
du har innspill om hvordan vi kan løfte frem vårt skjulte
gull – nemlig likepersonarbeidet.
Vennlig hilsen
Martine Eliasson
Likepersonkoordinator
E-post: martine.eliasson@nhf.no
Mobil: 97 14 65 83

Løsninger side 24.

Kryssord
Løsninger
side 24.
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Rygge
Eiendomservice AS

VARMEPUMPER
• Vaktmestertjenester
• Gartnertjenester
Ring oss idag
• Maskinutleie
for befaring
• Liftutleie
97703744
Bærer du på en boligdrøm?
VI BYGGER NYE BOLIGER I
FREDRIKSTAD OG OMEGN

Løsning SuDoku
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Løsning kryssord

Vaktmestertjenester for
bedrifter, private og borettslag
OrbitArena Eiendomsservice utfører tjenester
for bedrifter,
Vaktmestertjenester
for
privatpersoner og borettslag. Du kan kontakte oss for en enkelt
tjeneste
eller faste oppdrag.
bedrifter,
private og borettslag
OrbitArena
Vi
kan tilby Eiendomsservice utfører tjenester for bedrifter,
Du kan kontakte oss for en enkelt
gressklippingog
ogborettslag.
annet hagearbeid
•privatpersoner
eller faste
oppdrag.
snømåking
og strøing
/ salting
•tjeneste
• rengjøring av tak / takrenner / avløp og fasadevask før maling
kan tilby
maleoppdrag som garasjer, vinduer, dører og gjerder
•Vi ulike
gressklipping
og og
annet
hagearbeid
oppsyn
vedlikehold
• generelt
snømåking
og strøing
/ salting
oppdrag
du har behov
for
• andre
• rengjøring av tak / takrenner / avløp og fasadevask før maling
maleoppdrag
garasjer,
Ta
kontakt
med Bjørn som
Stenrud
på tlf.vinduer,
941 39dører
192 / og
63gjerder
94 11 00
• ulike
oppsyn og vedlikehold
eller
bas@orbitarena.no
for gratis befaring.
• generelt
• andre oppdrag du har behov for
Ta kontakt med Bjørn Stenrud på
tlf. 941 39 192116,
/ 63
94 11 00
Trondheimsvegen
Jessheim
eller bas@orbitarena.no for gratis
befaring.
Sentralbord
63 94 11 00
post@orbitarena.no

Trondheimsvegen 116, Jessheim
Sentralbord 63 94 11 00
post@orbitarena.no

Oslo Sanitetsforening Brusetkollen AS
Otto Valstadvei 70, Postboks 422
1373
Asker
Oslo Sanitetsforening
Brusetkollen AS
Tlf.
66Valstadvei
98 79 00 70, Postboks 422
Otto
1373 Asker
Tlf. 66 98 79 00

Nettec AS

Kolbotnvn. 36, 1410 Kolbotn

Tlf. 66 81 06 40 • www.nettec.no

Nettec AS

Kolbotnvn. 36, 1410 Kolbotn

Tlf. 66 81 06 40 • www.nettec.no

Helseforetaket Incita AS
Valstad sykehjem • Bøn sykehjem
TLF: 90517075

Helseforetaket Incita AS
Valstad sykehjem • Bøn sykehjem
TLF: 90517075
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Multivogn
for sommer
og vinterbruk
Varibike sykle
med ben og
armer.

RING Geirr på tlf 98239850
geirr@aktivhjelpemidler.no
Storgata 36
2000 Lillestrøm
www.halvorsenco.no

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

Herredshuset
Den gode atmosfære

Halvorsen_annonse_90x60_handicapforbundet.indd 2

Opplev julelunsjen på Herredshuset!
Alle dager fra 26.11 til 23.12 byr vi på en deilig
julelunsjbuffet i Restauranten
Mandag til Fredag
Kl.11.00 -12.30
Kl.13.30 -15.30
Lørdag og Søndag
Kl.14.00 -16.00

Kr 449,- pr. kuvert
Barn under 12 år Kr. 225,Barn under 4 år Kr. 50,-

Bordreservasjon: herredshuset@mortenskro.no
63971430 // Gotaasalléen 6, 2050 Jessheim // herredshuset.no
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AURSKOG-HØLAND

N A N N E S T A D

V E S T B Y

Vi leverer og monterer alle typer stålbygg!
Ringtrostv. 11, 2030 Maura

Servicevegen 10, 1940 Bjørkelangen
Tlf. 90 09 00 46
www.byggmedoss.as

Ringtrostv.
11, 2030 Maura
Næringsbygg
- Stålbygg
- Landbruksbygg
Næringsbygg
- Stålbygg -Mob.
Landbruksbygg
Mob. 905 84 165
916 11 139Næringsbygg - Stålbygg - Landbruksbygg
Mob.
905 84 165
alf-kristian@an-bygg.no
alf-kristian@an-bygg.no

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

alf-kristian@an-bygg.no

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

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

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

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

Tlf: 64 98 27 70

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

MONTASJE - STÅL - TRE - BETONG

Høland Betong og Pukkverk AS

N I T T E D A L

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

Hydraulikkteknikk AS
www.hydraulikkteknikk.no
Støtter NHF Nittedal

Nyveien 797, 1940 Bjørkelangen

B Æ R U M

1351 RUD

Sagaveien 66C • 1555 Son
www.activeservices.no

KARLSSON & SVARTEDAL ANS
Tømrermesterforretning

Tlf. 67 17 51 51 | www.hgmedia.no

AUT. ELEKTROINSTALLATØR
Brandstadveien 460
1540 Vestby

Molstadveien 10, 1480 Sluttum
Tlf. 22 97 02 00
www.karlsson-svartedal.no

Vestbyveien 29, 1540 Vestby

Tel 64 98 30 40 • www.vesas.no

SKEDSMO

Vestbyveien 13, 1540 Vestby

Tlf: 64 95 89 89

E I D S V O L L

U L L E N S A K E R
Tlf. 404 67 578 • www.b-h-s.no

S K I

www.ngtas.no
Telefon Telefon
63 96
44
- 2080
63 96
44 3131
- 2080
Eidsvoll Eidsvoll

E N E B A K K

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

Kjeppestadvn. 44, Pb. 3070, 1402 Ski

Schmitz Cargobull Norge AS
Hovinmovegen 4, 2060 Gardermoen
Tlf. 23 96 14 00

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

O P P E G Å R D
Hansen Bygg og Vedlikehold AS
1413 Tårnåsen, tlf. 90 61 05 76

ROMERIKE - BALDER ALLÈ 2, 2060 GARDERMOEN
TLF 02407 - WWW.BRAVIDA.NO

En stor takk til alle våre annonsører
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A S K I M

H A L D E N

S A R P S B O R G

Arild Kolstad AS
Rivingsentreprenør
Sørlia 18, 1807 Askim
Tlf. 69 88 44 64
E I D S B E R G

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

tad Bil AS

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
F R E D R I K S T A D

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

M O S S

Tlf.. 69235600

Tlf.: 69 97 18 00
www.sarpsborg-bilsenter.no

R Y G G E

S K J E B E R G
H A L D E N
Tlf. 90 63 47 90 • Epost: espen.pedersen@nios.no
HALDEN KOMMUNE
SIFFER ØKONOMI AS
SIFFER
ØKONOMI AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Autorisert
regnskapsførerselskap
Økonomi og rådgivning

SAMMEN BLIR DU BEDRE

SAMMEN BLIR DU BEDRE

Busterudgata 11,og
1776
Halden
Økonomi
rådgivning
Tlf. +47 69 21 17 50
www.siﬀer.net

Busterudgata 11, 1776 Halden
Tlf. +47 69 21 17 50
www.siﬀer.net

H A L D E N
Maler Bent Rørmyr AS

1765 Halden, tlf. 916 43 908
_______________________________________________________

GP Dataservice AS

1777 Halden, tlf. 69 21 35 30
_______________________________________________________

Raa Skogsdrift AS
1763 Halden, tlf. 995 87 202
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F R E D R I K S T A D
Multiconsult Fredrikstad AS

S K I P T V E T
Skiptvet Blikk AS

R A K K E S T A D
Mjørud A/S

S P Y D E B E R G

1891 Rakkestad, tlf. 69 22 88 00

1820 Spydeberg, tlf. 69 83 84 00

S A R P S B O R G

T R Ø G S T A D
Trøgstad El-verk AS

1602 Fredrikstad, Tlf. 69 31 77 60

Bygningslageret AS

1743 Klavestadhaugen, tlf. 69 13 61 00

1816 Skiptvet, tlf. 69 80 82 44

Sørby Utleie AS

1860 Trøgstad, tlf. 69 82 60 50

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

Velkommen til

Quality Hotel Sarpsborg

• 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

Tlf: 69 10 15 00
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• q.sarpsborg@choice.no • choice.no • superland.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 Oslo og 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
Lensm. Klevsvei 156 B, 2019 Skredsmokorset
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
Lintjernveien 18, 2009 Fjerdingby
Tlf: 922 63 344
e-post: arge@altibox.no
HBF Akershus
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Marthe Steen
Strandbakken 5, 2879 Odnes
Tlf privat: 482 53 687
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 Sarpsborg
Leder: Anna Marita Hirth
Postboks 17, 1713 Grålum
Tlf: 69 14 10 77
e-post: post@nhfsarpsborg.no
Hjemmeside: http://nhfsarpsborg.no/

NHF Eidsvoll
Leder: Aina Irene Søberg
Ludvikbakken 2, 2080 Eidsvoll
Tlf: 988 09 218 / 63 96 56 52
e-post: nhfeidsvoll@gmail.com

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

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

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
Jan Henrik og Anne Grethe Hansen
Emil Holters vei 10, 1619 Fredrikstad
Tlf: 957 07 834 / 971 08 203
NHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S. Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 95 77 55 46
e-post: ragnhsk@online.no

LFPS Østfold
(Landsforeningen For Polioskadde)
Leder: Ragnhild Skovly Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 957 75546
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: 994 70 027
e-post: ostfold@lkb.no
NHF Fredrikstad
Leder: Jan Kenrick Glad Jackson
Åbyggevn. 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
e-post: kenrick@jackson.kz
NHF Indre Østfold
Leder: Unni Hegle
Romundsvn. 20, 1832 Askim
Tlf: 413 28 268
e-post: uhegle@online.no
NHF Moss og omegn
Leder: Simen Aker
Byfogd Sandbergsgt. 11 C, 1532 Moss
Tlf: 924 14 002
e-post: simen.a@online.no

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: Monica Haugen
Mobil: 41218357
E-post: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no

31

BAKSIDEN

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

ØSTFOLD

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.

GRATIS
bestillingsreise

Tlf. 69 12 54 80

ﬂexostfold.no

