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Ti år med 
NHF Oslofjord Vest

Første halvdel av 2014  

er snart tilbakelagt, og  

regionen kan ta en velfortjent 

sommerferie etter et aktivt 

halvår.

Regionsleder
Rune Kløvtveit

Mye har skjedd, ikke minst har vi mar
kert og feiret våre første ti år som 
region.

En lang organisasjonsutviklingspro
sess, som fikk navnet «Ny fremtid med 
NHF» ble endelig vedtatt på Lands
møtet i 2003. Året etter var alle 9 regio
ner oppegående, og NHF Buskerud, 
NHF Vestfold og NHF Telemark ble 
NHF Oslofjord Vest. 

Ikke alle var enige, ikke alle er enige, 
men jeg tror vi kan være enige om at 
det er godt å være en del av NHF 
Oslofjord Vest.

Jubileet ble lagt til lederkonferansen på 
Sundvollen hotell. Her fikk vi et tilbake
blikk på aktiviteter som er gjort, og ikke 
minst litt historikk for hvorfor NHF gikk 
fra 19 fylkeslag til 9 regioner. Som seg 
hør og bør, ble det heder og ære til til
litsvalgte, lokallag og ansatte som har 
gjort seg fortjent til dette.

Lederkonferansens tema var FN kon
vensjonen hvor vi hadde Eli Knøsen og 
Arne Lein som innledere. Lokallagene 
står sentralt på disse konferansene, og 
det er alltid nyttig og lærerikt å ha en 
dialog. Vi har mange lokallag som dri
ver med interessepolitikk, og som kan 
vise til gode resultater av sitt engasje
ment. Den sosiale biten i lokallagenes 

arbeid er også viktig. Det er her med
lemspleien ivaretas, og vi vil at våre 
medlemmer skal føle seg velkommen 
og inkludert i organisasjonen vår.

Universell utforming står sentralt i NHFs 
arbeid. Regionstyret har vedtatt å reise 
på studietur annethvert år. Årets tur 
gikk til Barcelona, en by som mange 
reiser til med det formål å se gode løs
ninger i forhold til universell utforming. 
Vi sitter igjen med et meget godt inn
trykk, og det viser at det lar seg gjøre, 
så sant viljen er tilstede. 

Ambassadørene i skoleverket har fått 
et betydelig oppsving. Det er gledelig å 
se at antall skolebesøk har gått opp, 
og jeg vil rette en stor takk til alle dere 
som er med på dette. Flere skolebesøk 
er avtalt og vil bli gjennomført til høsten.

Til slutt vil jeg ønske alle lesere av 
Grenseløst en riktig GOD SOMMER.

På gjensyn etter sommerferien, og jeg 
håper mange vil ta turen til Merket siste 
helgen i august. Her skal vi fortsette 
markeringen av 10års jubileet, ha fag
lige innslag, og ikke minst få utfolde 
oss med ulike aktiviteter.
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Jubileumsår med  
bismak
Likevel er det slik at virkeligheten ikke alltid 
er slik som den blir fortalt til oss i fine fest
taler.  Vi har i disse dager en stor sak i 
regionen, som jeg ikke trodde vi skulle få 
oppleve i dette jubileumsåret med dagens 
lovverk: Vi skal få en helt ny bussrute som 
skal gå på tvers av vår region, men tilbudet 
skal ikke kunne benyttes av rullestolbru
kere med mindre de sier ifra på forhånd. Er 
ikke dette diskriminering jfr. Diskriminerings 
og Tilgjengelighetsloven (DTL)? 

Vi kan raskt repetere DTL § 4: Direkte og 
indirekte diskriminering på grunn av ned
satt funksjonsevne er forbudt. Med direkte 
diskriminering menes at en handling eller 
unnlatelse har som formål eller virkning at 
personer på grunn av nedsatt funksjons
evne blir behandlet dårligere enn andre blir, 
er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsva
rende situasjon.

Og DTL § 9: Offentlig virksomhet skal 
arbeide aktivt og målrettet for å fremme 
universell utforming innenfor virksomheten. 
Tilsvarende gjelder for privat virksomhet 
rettet mot allmennheten.

Saken er klaget inn for Likestillings og 
Diskrimineringsombudet som skal hånd
heve DTL. Vi følger saken videre. 

Buskerud har gjennom flere år, på papiret, 
hatt stort fokus på universell utforming, og 
vedtatt flere planer der universell utforming 
er nedfelt: Fylkestinget i Buskerud vedtok 
Regional plan for universell utforming 
-Buskerud mot 2025  den 28. april 2011, 
Handlingsprogram 2012-2015 for fylkes-
kommunens egne ansvarsområder i mars 
2012 og en revidert utgave av denne i 
august 2013. I alle de tre overnevnte pla-
nene står det: Transportmiddel skal være 
universelt utformet og ha varsling med 
opprop og teksttavler.

Så hvordan kan Hovedutvalg for samferd
selssektoren i Buskerud gi ruteløyve til et 
busselskap som ikke benytter universelt 
utformet transportmiddel? 

Jeg synes det kan være passende å 
avslutte med følgende sitat som er hentet 
fra Buskerud Fylkeskommunes egen inter
nettside: «Med regional plan for universell 
utforming –Buskerud mot 2025, utfordres 
hele Buskerudsamfunnet til å ta inn over 
seg det etiske og lovpålagte ansvaret det 
er å sikre god universell utforming». 

Sommerhilsen fra Anna-Lisbeth (som i den 
overnevnte saken er lettere forvirret)

Regionkontorleder 
Anna-Lisbeth Bakke

I disse dager markeres det at  
vi har hatt vår egen grunnlov i  
200 år, og at Norge har vært et 
demokratisk land i 200 år. 
Norge er et godt land å bo i, og 
mange fine festtaler om at vi  
lever i et inkluderende samfunn 
blir i disse dager uttalt. Vi har all 
grunn til å feire, hurra!

Kartlegging av erfaringer på hjelpemiddelområdet
Et av fellesprosjektene i NHFs virksomhetsplan for 2014 er å kartlegge erfaringer hjelpemiddel-brukere har.  

Vi ønsker å dokumentere hva som ikke fungerer, hva som fungerer bra og hvordan vi mener tilbudet bør være framover.

Resultatene fra undersøkelsen skal brukes både overfor politiske myndigheter og Nav for å bedre kvaliteten på  

hjelpemiddelområdet. Ønsker du å være med på denne undersøkelsen, ta kontakt på telefon 91 30 37 38 eller  

e-post anna-lisbeth.bakke@nhf.no
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NHF Oslofjord Vest takker for 
rause gaver ved 10 års-jubileet
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Fra venstre: Ann Kristin 

Semb NHF Grenland, 

Gunvor Hegni NHF Vest-

Telemark, Trond Pedersen 

LFS Telemark, Anni 

Granum NHF Ringerike, 

Ann Mari Auen NHF 

Holmestrand, regionleder 

Rune Kløvtveit, Toril K. 

Eriksen LFPS Vestfold, 

Øyvind Storm Nielsen 

NHF Søndre Vestfold og 

Synnøve Brekke Fjellheim 

NHF Vestfossen.
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Tildeling av 
NHFs hedersbevis i sølv 
på regionens lederkonferanse 4. april 2014
■   Foto: Torleif Støylen.
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Jan Ivar Hennum
Meldte seg inn i Norges 

Handikapforbund 25. mars 1988, 

gjennom Landsforeningen for polio

skaddes (LFPS) Telemark. 

Han har hatt følgende verv i organisa

sjonen:

•	 	Varamedlem	i	LFPS	Telemark	fra	

7.5. 1996 til 14.5. 1997

•	 	Nestleder	i	LFPS	Telemark	fra	14.5	

1997 til 28.4. 1999

•	 	Styremedlem	i	LFPS	hovedstyre	

3.6. 2005 til 23.6. 2006. 

•	 	Varamedlem	i	hovedstyret	i	LFPS	

23.6.2006 til 3.8. 2009. 

•	 	Styremedlem	i	LFPS	Telemark	

20.5.2007 til 14.4. 2009. 

•	 	Nestleder	i	LFPS	Telemark	fra	14.4.	

2009 til 10.4. 2011.

•	 	Leder	i	LFPS	Telemark	10.4.	20011	

og frem til i dag. 

Han overtok ansvaret for 

Tilgjengelighetsutvalget i Telemark 

Fylkeslag etter Henry Hågen Hansen, 

og har hele tiden vært aktivt med i 

regionens Tilgjengelighetsutvalg så 

lenge det har eksistert. Han har vært 

med på aksjoner, blant annet ”STOPP 

DISKRIMINERINGEN”. 

Ved sin side har han hatt 

Rose Marie Hennum
Rose, har vært og er en god hjelper for 

Jan Ivar og mange av oppgavene er 

de sammen om. Er vel rett å si at de 

utfyller hverandre på en bra måte og er 

en drivkraft i NHF. Derfor mener regio

nen at det er rett og utdele NHFs 

hedersbevisning i sølv til dem begge.

Hun meldte seg inn i NHF 23. 8. 1999, 

gjennom LFPS Telemark. I tillegg til at 

hun har vært aktiv i Tilgjengelighets

utvalget sammen med Jan Ivar har 

hun hatt følgende verv:

•	 	Styremedlem	i	LFPS	Telemark	fra	

1.4. 2001 til 20.5 2007.

•	 	Varamedlem	i	LFPS	fra	16.6.	2010	

og frem til i dag.

Karine Strand Kløvtveit
Hun meldte seg inn i Norges 

Handikapforbund gjennom 

Landsforeningen for Kvinner med 

bekken løsningsplager Agder 28.8. 

1990. Hun meldte overgang til LKB 

Buskerud 19.6. 2012. Hun har hatt  

følgende verv i organisasjonen:

•	 	Styremedlem	LKB	Akershus	

27.9.1993 til 6.6. 1994

•	 	Nestleder	i	LKB	Akershus	fra	6.6.	

1994 til 28.2. 1995

•	 	Leder	i	LKB	Akershus	28.2.1995	til	

29.3. 1996

•	 	Styremedlem	i	LKBs	hovedstyre	fra	

30.4. 1997 til 19.9. 1997

•	 	Nestleder	i	LKBs	hovedstyre	fra	

19.9 1997 til 3.8. 1998

•	 	Leder	i	LKBs	hovedstyre	31.3.	

1998 til 14.5 2002.

•	 	Nestleder	i	regionstyret	i	NHF	

Agder fra 31.3. 2003 til 27.6.2004

•	 	Nestleder	i	regionsstyret	fra	NHF	

Agder fra juni 2004 – 31.12.2004.

•	 	Sekretær	i	LFS	Aust-	Agder	25.2.	

2004 til 24.6. 2005

•	 	Organisasjonskonsulent	i	NHF	

Agder fra 01.01.2005 – 31.12.2012

•	 	Varamedlem	i	LKB	Agder	27.9.	

2004 til 8.3. 2005

•	 	Sekretær	i	LFA	Oslofjord	Vest	fra	

7.3.2012 til 14.3.2013

•	 	Redaktør	Agdernytt	01.09.12	–	

30.06.13

Karine er i tillegg til dette likemann og 

har et stort engasjement når det gjel

der opprettelsen av brukerkontor ved 

helseforetakene både i NHF Agder og 

NHF Oslofjord Vest. 

Karine var ansatt ved regionkontoret i 

NHF Agder fra 1. januar 2005 til 2012, 

og hun arbeidet som vikar ved region

kontoret i NHF Oslofjord Vest fra 25.4 

2012 og frem til 1. januar 2013. 

I 2013 har hun vært prosjektleder for 

prosjekt brukerkontor – det gode 

supple ment i regi av NHF Oslofjord 

Vest.

De tre som fikk NHFs hederspris på jubileumssamlingen er 

Rose Marie og Jan Ivar Hennum og Karine Strand Kløvtveit. 

En stolt regionleder fikk være med på bildet.
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Ledelsen i NHF hadde sett at økonomien 
og mangel på folk til å drive interessepoli
tikken i alle fylker og kommuner, ble et 
stadig større problem. Det var store for
skjeller på den økonomiske situasjonen 
rundt om. Noen fylkeslag hadde ansatte 
på kontoret, mens hos andre var kassa 
tom og de var i fare for å bli nedlagt. 
Skulle vi overleve som en aktiv organisa
sjon, måtte noe gjøres. Det ble sendt ut 
spørreundersøkelser til landsforeningene, 
fylkeslag, enkeltmedlemmer og noen 
medlemmer måtte igjennom dybdeinter
vju. Så kom invitasjonene til de mange 
ulike «tenketanker» der vi kunne drøfte 
mange ulike temaer som var viktige for 
oss. Vi var ikke mange på disse samlin
gene – mellom 10 og 20, trur jeg. Noen 
ganger var det kun fra landsforeningene, 
andre ganger fra fylkeslag og så ulike 
grupper med lett blanda deltakere. 
Resultatene fra disse debattene, ble ana

lysert og lagt fram for sentralstyret. 
Temaet «hva gjør vi nå?» var oppe i leder
samlingene for fylkes og landsforenin
gene. Jeg trur nok at hver stein ble snudd 
på i disse åra.

Så ble sakspapirer til Landsmøtet i 2001 
sendt ut. Der ble planene om sammen
slåinger lagt fram. Det ble store diskusjo
ner i fylkeslagene i forkant av Landsmøtet. 
Da vi møttes på Plaza Hotell i Oslo, ble 
det jobba hardt. Noen mente vi skulle 
vedta snuoperasjonen der og da, mens 
andre ville ha mer utredning for å ta en så 
viktig avgjørelse. Selv representerte jeg 
Akershus som nestleder og delegatleder. 
Kristian Hansen var fylkesleder i Vestfold. 
Vi var i gruppa som ikke kunne ta en 
avgjørelse da. Den økonomiske forde
linga, var ikke nok bearbeidet, følte vi. 
Men så kom utfordringa å få flertallet på 
vår side. Alle forslag som legges fram på 

De første 10 år som region er nå historie! Det var mange motforestillinger for å slå sammen 
fylkeslaga i forkant. Ikke rart for det var noe helt nytt som vi sto foran. Noen har nok trudd at 
det var sentralstyret eller ansatte på Galleriet som hadde funnet på dette og ville tvinge på 
oss noe vi ikke ønsket. Men mange vet også at det var en demokratisk prosess gjennom 
mange år som resulterte i dette landsstyrevedtaket.

■   Tekst: Gunn Perry    Bilder: Torleif Støylen

NHFs leder Arne Lein hilser forsamlingen
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Glimt fra jubileet

Landsmøtet må leveres skriftlig. Alle pau
ser og måltider ble det notert og formulert 
forslag vi skulle legge fram. Men hvor var 
alle vi måtte snakke med? Vi oppdaga at 
hotellet hadde mange kroker og kriker, 
men ved å bruke alle pauser og deler av 
måltidene + morgentimer og seine 
kvelds og nattetimer, fikk vi snakka med 
de fleste fylkeslaga og landsforeninger via 
deres delegatledere. Vi klarte å få et lite 
flertall for å utsette saken til neste 
Landsmøte. Men debattene inne på 
møterommet, var ganske harde til tider 
og stemninga ikke spesielt god. Det vik
tigste for oss alle var at vi kunne gå ut av 
møterommet med enighet at vi skulle stå 
sammen for å fortsette vårt arbeid i NHF.

I hele denne prosessen var Gunnar Buvik 
forbundsleder og Lars Ødegård general
sekretær. Det var viktig for oss å ha stabi
litet i ledelsen.

Så ble saken lagt fram igjen og vedtaket 
om å omorganisere NHF vedtatt i 2003.
Jeg var ikke delegat på det landsmøtet, 
men Kristian Hansen  ringte meg og for
talte resultatet: Nå var det vedtatt at vi 
skulle organiseres som regioner!

Kristian må nok regnes som regionens 
far. Han var med på neste fase. Hver 
region måtte finne sin måte å drive arbei
det på. Dette krevde forarbeid – store 
forberedelser.

Den 24. april 2004 ble det innkalt til års
møte i Drammen for Buskerud, Telemark 
og Vestfold. Årsmøtene ble holdt i hvert 
sitt møterom. Der skulle årsmelding og 
regnskap gjennomgås og vedtas. 
Deretter skulle fylkeslagene oppløses. Så 
ble vi alle samlet og vi opprettet regionen 
Oslofjord Vest. For å løse opp og danne 
nytt, krevde det formelle prosesser. 
Papirer skulle underskrives og sendes til 
Brønnøysundregisteret og sentralstyret.

Den 25. april ble det valgt regionstyre. 
Det var viktig i starten at det var like 
mange fra hvert fylkeslag – det var jo 3 
ulike miljøer som skulle forenes.

Etter at jeg ble valgt som styreleder, ble 
jeg gratulert av forbundsleder Gunnar 
Buvik. Hva er det jeg har gjort, spurte jeg. 
Det vet du, sa han. Jeg spurte igjen: vet 
du? Nei, var forbundsleders svar. Vi 
hadde jo ingen erfaring å bygge arbeidet 

på. Dette var nytt og spennende, men jeg 
ble overraska da jeg 2 dager etter var på 
Lillestrøm på «handikapmessa». Der var 
det mange tillitsvalgte fra ulike steder i 
landet som gratulerte meg. Mange rundt 
om i landet var spente på dette som 
skulle skje og fulgte godt med. Vi var en 
av de aller første som regionene som ble 
dannet.

Det tok litt tid å få godkjent vedtaket i 
Brønnøysundregisteret og i sentralstyret. 
Før det, hadde vi ingen myndighet og 
kunne lite gjøre. Det føltes som om vi var 
i et vakuum. Men vi forberedte oss litt. 
Kontoret overtok vi etter NHF Buskerud 
og ansatte kom på plass. Etter at alt var 
godkjent, sto jobben med å gjøre oss 
kjent i fylkene, kommunene og media. 
Det var hard jobbing og slitsomt. Spesielt 
å alltid være tilgjengelige for media. Sa vi 
nei ved henvendelser, ble vi ikke spurt om 
å stille opp seinere. Regionstyret hadde 
også ansvaret for alle medlemmer, lokal
lag i regionen, kontakten med sentralsty
ret, våre samarbeids organisasjoner og 
offentlige etater rundt om i våre distrikt og 
politikken om våre saker. Heldigvis 
hadde/har vi dyktige ansatte på regions



10

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord VestGreNseløst

kontoret. Men som regionstyreleder ble 
det mye og hard jobbing. Det var for 
mange av oss tillitsvalgte uvant å ha 
ansatte. Det ble jobbet mye med å kunne 
samarbeide og stole på hverandre. Det 
ble veldig mye reising i hele landet for 
meg.

Vi oppretta ganske snart et samarbeid 
med nærliggende regioner – først 3 regio
ner, deretter 5. Regionstyreleder hadde 
det øverste ansvaret for regionen. Da var 
det en god støtte i forumet for regionle
dere og forbundsleder. I starten hadde vi 
flere samlinger i året. Alle vi 9 ledere skulle 
møte. Ofte var kontorlederne også med, 
men de hadde egne samlinger på samme 
hotell. Det opplevde vi som en styrke! 
Heldigvis kjente vi regionledere hverandre 
fra før – det var en styrke og trygghet. 
Oslofjord Vest tok sin første studietur til 
det store utland. Den første turen gikk til 

København. I Danmark skulle vi bo på 
Cab In. Billig overnatting der rommene 
var veldig lik lugarer på danskebåten – de 
rimeligste. Men vi kom da inn og fikk 
sove. Det ble tur med samtaler med 
Danske Handicapforbundet, Forbundet 
for Ryggmargsskadde og vi ble tatt med 
til et flott feriested de hadde. Et møte 
med ambassadøren på Den Norske 
Ambassaden fikk vi også til.

En kveld ville vi spise ute sammen. 
Utfordringa var å finne et sted der vi fikk 
plass til alle rullestolene også og ikke 
minst at vi klarte å komme inn! Hard Rock 
cafe ble stedet! God mat, høyt lydnivå og 
jeg fikk meg en svingom med rullestolen. 
Torleif sto laglig til og ble utfordra. For å si 
det sånn, så fikk vi litt oppmerksomhet! 
Noen asiater tok opp videokameraet og 
filmet!

Det var noen spennende år jeg fikk være 
med på. Ved første styrevalg, ble vi bare 
valgt for ett år, men året etter ble det for  
2 år.

Jeg ble gjenvalgt, men klarte ikke å stå 
perioden helt ut. Jeg gikk på den berøm
melige veggen. Jeg var sliten – skulle 
ønske jeg hadde hatt tilgang på en assis
tent den tida. Men jeg kunne se tilbake 
på veldig spennende og lærerike år. Dette 
er opplevelser og erfaringer jeg ikke ville 
være foruten.

Fra mitt ståsted, trur jeg vi gjorde et klokt 
vedtak på Landsmøtet i 2003. Region
dannelsen har fått samlet ressursene og 
vi har fått en mer lik økonomi. Vi sto i fare 
for å måtte legge ned fylkeslag den gan
gen om vi ikke hadde tatt grep.

NHF oppfattes som en seriøs organisa
sjon. Med regioner er vi synlige over det 
hele. Mitt håp og ønske er at vår organi
sasjon vil fortsette å arbeide for likeverd 
og likestilling. Vi må være en organisasjon 
som alle kommuner og fylker må regne 
med når planer skal legges og arbeid 
gjøres. Må vi aldri slutte med å arbeide for 
et godt samfunn for alle!

Lykke til med det videre arbeidet «for 
saka».

Stein Wilmann presenterer 10 årsjubilanten!

En rørt prisvinner.

Ann Katrin Kristiansen følger nøye med.



11

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord Vest GreNseløst

Nothing about us, without us!
Overskriften er hentet fra foredrag til seni
orrådgiver Eli Knøsen (LDO) og NHFs 
forbundsleder Arne Lein.  Denne konven
sjonen er en menneskerettighetskonven
sjon vedtatt av FN og henviser til perso
ner med nedsatt funksjonsevnes rett til å 
nyte alle menneskerettigheter og grunn
leggende friheter og fremme retten for 
deres iboende verdighet.

Lein og Knøsen poengterte at vi har vært 
gjennom et paradigmeskifte (på bedre 
norsk betyr det tankeskifte / endring av 
fokus og holdninger), ved at tankegangen 
endres fra at personens funksjonsned
settelse tidligere ble oppfattet som helse
relatert, til retten til å delta i samfunnet på 
lik linje med andre.  Begrepet samfunns
skapte barrierer blir brukt.  Det er sam
funnets barrierer som gir nedsatt funk
sjonsevne, ikke individets sykdom skade 
eller lyte. Dermed har tankeskiftet blitt 
flyttet. Det er snarere samfunnets ansvar 
å tilpasse seg slik at alle blir inkludert. For 
eksempel ved at det monteres heis eller 
ramper i stedet for trapper. Funksjons
hemmede skal anses som rettighetsha
vere på lik linje med den øvrige befolknin
gen. 

Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities - CRPD
CRPD er en FNkonvensjon som repre
senterer et avgjørende punkt i arbeidet 
med menneskerettighetene til personer 
med nedsatt funksjonsevne. Den har ført 
til mer innsats for likeverd, deltakelse og 

selvbestemmelse for personer med ned
satt funksjonsevne. 

Konvensjonen slår fast at de alminnelige 
menneskerettighetene gjelder fullt ut for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 
og forklarer hvordan menneskerettig
hetene skal forstås og gjennomføres. 
Dette innebærer blant annet en plikt for 
statene til å bekjempe diskriminering og 
jobbe for et mer tilgjengelig samfunn.

Diskrimineringsvern
Det viktige med denne loven er at vi har 
fått styrket stillingsvernet for personer 
med nedsatt funksjonsevne. Ved at nor
ske myndigheter nå har underskrevet 
denne konvensjonen, har Norge forpliktet 
seg til å bekjempe diskriminering og 
garanterer for at personer med nedsatt 
funksjonsevne skal få delta på like vilkår 
på samfunnets alle områder. Det betyr at 
staten må garantere for individets rett til 
frihet, privatliv, skolegang, politisk aktivi
tet, arbeid, tilgang til offentlige steder, 
oppfyllelse av drømmer, aktiv deltakelse i 
hverdagen og til å bli godtatt for den du 
er!  Dette gjøres ved at den norske stat 
forplikter seg til å gjenspeile konvensjo
nens 50 artikler i eksisterende norsk lov
verk og forvaltningspraksis.

Alle 50 artiklene er viktige 
utfra egne kriterier.  
De ni første artiklene er såkalt tverr
gående, dvs artikler med generell  
anvendelse, slik som formål, generelle 
prinsipper og plikter, likeverd og ikkedis

kriminering, bevisstgjøring og tilgjengelig
het.

Artiklene 10 til 30 omhandler rettslig 
handleevne, frihet og sikkerhet, tilgang til 
rettigheter, helse og politisk deltakelse og 
aktiv frihet.

Artiklene 31 til 50 omhandler faktainn
samling, internasjonalt samarbeid, FN 
komiteens rolle og hvordan nasjonene 
implementerer konvensjonen.

Mer om FN konvensjonen kommer i 
neste utgave av Grenseløst.

Endelig etter 6 års sterkt trøkk fra funksjonshemmedes organisasjoner, «ga Norge etter» og undertegnet 

FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ratifisering betyr å godkjenne 

eller stadfeste en avtale eller traktat som endelig og bindende. FN-konvensjonen om rettighetene til  

mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt den 13. desember 2006.

“Nothing about us, without us”
«Ingenting om oss uten at vi er med og påvirker!»

■   Tekst og bilder:  Torleif Støylen

En alltid engasjert forbundsleder Arne Lein.
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NHF Kongsberg viser seg i bybildet
NHF Kongsberg hadde stand under 
Kongsberg Marken 28. februar 2014.

Vi er veldig fornøyd med dagen, det var  
mange hyggelige mennesker innom oss. 
Fikk vist oss frem og delt ut både 
Grenseløst og annen god informasjon  
om NHF.

Vi håper at dette vil føre til nye  
medlemmer for NHF og laget.

Anne Cecilie Selberg
Leder NHF Kongsberg

Sett av 6. juli for en familiedag i Nesparken i Moss. 
Her vil det bli underholdning av Kaptein Rødskjegg 
og andre artister. Inngang gratis. Det vil bli mulighet 
til å kjøpe mat og drikke i parken. Følg med for mer 
informasjon på NHFs Facebook-sider.

HANDIKAPDAGEN
NESPARKEN, MOSS

6.JULI2014. 
PARKEN ÅPNER KL.12
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Jeg har fått i oppdrag av å være utsendt reporter for Grenseløst til å 
være til stede på Hjelpemiddelmessa her i Skien. Det er interessant for 
jeg har aldri fått vært på de tidligere messene.

■   Tekst og bilder: Birgitte Holmsen

Jeg kommer inn i en stor idrettshall med 
masse hjelpemidler og folk som svirrer 
overalt, det er mitt første inntrykk. Jeg 
begynner å gå fra stand til stand. Her er 
det mange forskjellige leverandører som 
skal friste meg med de flotte hjelpemid
lene sine, og viser meg gjerne hvordan de 
fungerer. 

Hepro viser meg dostoler, dusjstoler og 
stellebord. Jeg går videre, titter og stop
per ved en stand som har hjelpemidler til 
barn (eks Handicare) og det gleder meg 
stort og se den utviklingen som har vært 
siden jeg var barn for ca. 30 år siden og 
til nå. De flotte funksjonelle stolene, 
setene, rullatorene, gåstativ, syklene, rul
lestolene  med tøffe friske farger og flott 
design. Ikke minst må jeg neve barne
vognene som går fra 07 år, de ser jo ut 
som helt vanlig vogner, men med litt 
ekstra puter og funksjoner – smiler litt når 
jeg tenker tilbake på den vogna jeg hadde 
 en stor og tung diger klump! Gåstativet 
til Inwalker  er selvsagt på plass  for en 
flott oppfinnelse!

En mann fra Handicare viser meg det tøf
feste hjelpemidlet som de har til barn. Det 
har fått navnet Radtor, og det er en elek
trisk rullestol med 4 hjul og ratt! Kjempe 
kuul til barn i skolealderen. Alle barn i 
nabolaget er misunnelig på, den kan en 
mor fortelle meg. Det synes jeg er kjempe 
gøy å høre!

Går videre og tenker på alle de som står 
bak tenkningen og produksjonen av alle 
disse fantastiske hjelpemidlene som blir 
mere og mere moderne og får mange 

smartere løsninger for hvert år. Disse 
menneskene er ute etter en felles ting og 
det er å gjøre vårt liv enklere på alle mulig 
måter med disse hjelpemidlene, og det 
klarer de!

Etac 40 år! 
Jeg må ta en prat med de tilslutt! Etac 
har hovedkontoret i Sverige. RFSU 
Rehab, som senere skulle bli Etac, ble 
grunnlagt i henhold til en ny og unik filo
sofi: Hjelpemidler skal ikke bare være 
funksjonelle  de skal også være estetisk 
tiltalende. De første hjelpemidlene som 
Etac produserte var ADL hjelpemidler 
(gripetang  og bestikk). 

Etac vokste rask og er størst på elektriske 
rullestoler, personheis og personlige hjel
pemidler. Hjelpemidlene har blitt kopiert til 
mange land. Jeg husker godt rullatoren 
Enova. Den ble det masseproduksjon av.  

«Etter noen år måtte vi slutte å produsere 
den fordi den ble kopiert i mange land.  
Da ble det ikke lønnsomt lenger», forteller 
en fra Etac. Konkurransen har blitt større 
de siste årene og vanskeligere å for
handle, når det blir lagt mest vekt på pris 
og ikke kvalitet. Vi i Etac er opptatt av 
god kvalitet på hjelpemidlene våre. Det 
skal være godt, trygt og behagelig å 
bruke god kvalitet er viktig og det skal vi 
ha i 40 år til, avslutter 40 års jubilanten 
Etac.

Hjelpemidler skal ikke bare 
være funksjonelle - de skal 
også være estetisk tiltalende!

Et praktisk og flott hjelpemiddel!

Vår utsendte tar en pust i bakken!
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Fredag 29. august
  Ankomst 
18.00 Orientering om jubileumssamlingen.

Lørdag 30. august
08.30 Frokost
10.00 NHFs strategi for likemannsarbeidet
11.00 Kan fysisk aktivitet være tiltak innen 
  likemannsarbeidet?
13.00 Lunsj
14.00 Tema fortsetter
16.00 Et tilbakeblikk! 10 år med NHF Oslofjord Vest. 
  Tre fylker ble en region!
17.00 Huff! Nei! Vet ikke!
  Et foredrag med multitalentet Vidar Letho
18.30 Festmiddag
20.00 Standup show med Vidar Letho
  Musikk med Vidar Letho and his half man band.

Søndag 31. August
09.30 Demonstrasjon av ulike fysiske aktiviteter
11.30 To landsforeninger presenterer sitt likemannsarbeid
13.00 Lunsj og hjemreise

NB! Programmet kan få små endringer.

Påmelding til regionskontoret innen 1. juli.
NHF blir aleine på Merket denne jubileumsweekenden.  
Allerede er over 50 påmeldte, så vil du være med  
så haster det litt!

Medlemspris: Kr. 1700,- for alle dagene
Pris for ikke medlemmer: Kr. 2100,-

Vi har gleden av å presentere standup 
og show ifm jubileet i år.  
Vidar Letho er en ung mann som har 
valgt å livnære seg gjennom spennende 
foredrag, standup og musikk 
med Vidar Letho and his half man band.
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Byen Barcelona er hovedstaden i 
Catalonia. Byen befinner seg ved 
Middelhavskysten, mellom utløpa til 
elvene Llobregat og Besòs, rundt 120 km 
sør for fjellkjeden Pyreneene. Med sine 
1,6 millioner innbyggere er Barcelona 
også Spanias nest største by etter 
Madrid. StorBarcelona har over 5 millio
ner innbyggere, noe som utgjør rundt  
70 % av Catalonias befolkning. Noen kil
der sier at byen kan ha blitt oppkalt etter 
den karthagenske generalen Hamilcar 
Barca, som skulle ha grunnlagt byen i det 
3. århundre f.Kr.
 Barcelona er et viktig økonomisk sen
trum og en av Europas viktigste havne
byer. Byen er også et populært turistmål. 

Hvordan komme seg til Barcelona?
Norske flyselskap har funnet ut at nord
menn elsker Spania og elsker Barcelona.  
Derfor flyr både Norwegian og SAS nes
ten daglige ruter til byen. Flyturen tar ca. 
3 timer og billettprisene er gunstige.  
Bestiller en i god tid kan en få priser helt 
ned til kr. 299 en vei. Hoteller er det svært 
mange av i byen. Prisene for hoteller i 
sentrum er litt lavere enn i Oslo, men bil
lige og dyre alternativer finnes også her.  
Vi bodde på hotellet Gallery som ligger 
ganske sentralt og har noen få tilgjenge
lige hc rom. Servicen var svært god og 
maten var nydelig. I tillegg ligger mange 
restauranter i gangavstand fra hotellet.

Honorær stasjon / konsulat
Konsulatet er ambassadens stedlige 
representasjon og tar hånd om rutine

messige saker som på en ambassade. 
Sjefen er da en konsul. Dessverre er 
konsulatet ikke tilgjengelig for personer 
med rullestol. Heisen er for smal.

Adresse: 
Real Consulado General de Noruega, 
C/Balmes, 184, 5º, 2 a, 08006 Barcelona
Åpningstider: 
10001330 mandag til fredag
Telefon: (+34) 932 184 983 
Faks: (+34) 932 380 327
Email: info@norconsbcn.com
Generalkonsul: Karin MollöChristensen

Komme seg rundt i byen.
Vi valgte et av de offentlige City sight
seeingselskapene Barcelona Bus Turistic. 
De har tre forskjellige ruter (blå, rød og 
grønn), og besøker alle de kjente stedene 
i byen og bruker prinsippet Hop on, hop 
off. Bussene har avgang ca. hvert 5. min 
uansett hvor man befinner seg i byen 
frem til ca kl. 19.00. Våren 2014 var pri
sen 27 Euro(ca 230 kr.) for en dag og 35 
Euro (ca 300 kr.) for todagersbillett. Da 
får du utdelt kart og øreplugger for guid
ing. De har ikke guiding på skandinaviske 
språk, men kan du litt engelsk var de lette 
å forstå.
 Bussen har god plass til en stor elek
trisk rullestol. På noen sekunder fjernsty
rer bussføreren ut en rampe og du kjører 
rett inn i bussen. Dessverre er det ikke 
mulig for rullende passasjerer å komme 
seg opp i andre etasje på bussen, så 
opplevelsen ble ikke like god som for de 
som kommer seg opp dit. Men med 

mange stopp underveis, vil man likevel få 
med seg mange av de flotte severdig
hetene i byen.
 Når man gikk av bussen oppdaget 
man også at Barcelona er en godt 
tilgjeng elig by. Alle fortauer som hadde 
overgang til gangfelt var formet slik at 
man ikke måtte forsere kanter.
 I tillegg er tbanen veldig bra, men 
ikke alltid like lett tilgjengelig.

Turistinformasjon:
Ligger midt på La Rambla, og er helt grei 
å benytte. Man står bare på utsiden av en 
«bod» når man henvender seg til betje
ningen.

Noen kjente stoppesteder!
La Rambla (hovedgaten) er veldig 
godt tilrettelagt for rullestolbrukere. Det er 
flatt og fint, og ikke brostein. Den starter 
nede ved havnen Port Vell, ved den store 
Columbus statuen og går innover i byen. 
Det skal være om lag 20 statuer av even
tyreren Columbus i verden og denne er 
den største. 
 Den litt spesielle løsningen med en 
bred gågate i midten og trafikken på 
begge sider virker å fungere veldig bra. 
Overganger er gode og ikke noe problem 
å forsere.  
 Butikker, spisesteder og severdig
heter er, som de fleste andre steder, både 
og. I følge våre norsktalende guider, skyl
des manglende tilgjengelighet at det i 
perioder kan komme svært mye nedbør. 
Og for å unngå vann i butikkene har man 
ikke bygget ramper inn. Unnskyldning?

På rundtur i Barcelona, 
Spanias nest største by
Barcelona er så mye mer enn fotballklubben FC Barcelona. Den er spekket med vakre og gamle 

bygninger og kirker og der den uferdige kirken Sagrada Familia og Katedralen for Barcelona 

(Catedral de Barcelona) topper listen over severdigheter som jeg vil anbefale. Ikke bare er  

bygningene vakre, men mange er tilgjengelige for mennesker med bevegelsesbesvær.

■   Tekst: Torleif Støylen.    Bilder: Torleif Støylen og Anna Lisbeth Bakke.
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Med andre ord, det er ikke alle plasser 
som er like godt tilrettelagt. Som en liten 
digresjon måtte en av være medreisende 
et nødvendig ærend. Hctoaletter fantes 
ikke på deres restaurant, men kelneren 
fulgte til en restaurant i nærheten som 
hadde. Her ventet kelneren til hun var 
ferdig og fulgte tilbake. 
 En annen av våre reisende hadde 
behov for glutenfri mat og bestilte dette. 
Vanligvis må han vente til alle andre 
hadde fått sin mat før han ble servert. Her 
hadde kokken på kort tid bakt boller til 
ham og han fikk sin bestilte mat før oss 
andre. Det er første gang det har skjedd, 
i følge Øyvind.

Sagrada Família er en stor basilika 
som ble tegnet av arkitekten Antoni 
Gaudí. Det katalanske navnet på basili
kaen er Temple Expiatori de la Sagrada 
Família. Den ble påbegynt i 1882, men er 
fremdeles ikke ferdigbygd. Mesteparten 
av byggearbeidet har vært finansiert med 
innsamlede private midler. Basilikaen er 
en av Barcelonas største attraksjoner og 
et landemerke i Spania forøvrig. Kirken 
ble vigslet som basilika av pave Benedikt 

XVI søndag 7. november 2010. Etter pla
nen skal kirken være ferdigstilt i 2026!

Søylene er Gaudís originale verk, uten like 
andre steder. Han hentet inspirasjon fra 
planteriket, og formet dem som abstra
herte trær med forgreninger. De forandrer 
overflate og tverrsnitt etterhvert som de 
«vokser» i høyden. Den enkleste typen 
begynner med et kvadratisk tverrsnitt, for 
så å omformes til en åttekant og enda 
høyere oppe til en polygon med seksten 
sider, for til slutt å ende som en sirkel. 
Han oppnådde spesielle effekter ved 
kompliserte sammenskjæringer mellom 
forskjellige tredimensjonale former. Gaudí 
la vekt på å bruke naturens eget form
språk, slik han selv oppfattet det. Det går 
igjen gjennom hele byggverket, der bare 
det som nødvendigvis må følge lodd, 
vater og rette linjer gjør det, men ofte 

med et lite tillegg, slik at en søyle gjerne 
kan minne om et gresstrå med «kneledd», 
mens toppen på spirene har blomster og 
frukt som avslutning. I det indre av kirken 
skal man kunne se opp og føle seg som i 
en skog.

Over til venstre:
Kjærlighetens 
portal.
Over i midten:
Håpets portal.
Over til høyre:
Troens portal.
Til høyre:
Livets tre.

God løsning!



El Centra Inglés
Barcelonas store shoppingsenter over 7 
et. Velger man riktig inngang, er det ikke 
noe problem å komme inn, da det er helt 
flatt. Vi var ikke rundt på senteret, men 
det er ikke noe problem å komme seg 
rundt. Heis tilgjengelig. HCtoalett i 1. et. 
Litt vanskelig å finne, da det ikke var mer
ket hvor toalettet lå. Må ha nøkkel for å 
komme inn. Trangt inne på toalettet. Vil 
nok by på noen utfordringer å komme 
med elektrisk stol.

St. Joseph La Boqueria
Byens «matmarked» hvor man finner alt 
magen begjærer. Her er alt fra fisk, kjøtt, 
oster, frukt og grønt til masse godterier. 
Det er også mulig å kjøpe mat som kan 
nytes inne i hallen. Trangt, men fremkom
melig. Masse folk, så her skal en passe 
på hele tiden. En opplevelse.

Hotel Arc La Rambla
Ligger sentralt på La Rambla. Her er det 
HC rom og ikke noe problem å komme 
inn.

Museum De Cera
Her kan man se voksfigurer av kjente 
personer og gamle historier / situasjoner. 
Heis, slik at en kommer seg opp. Det 
meste er tilgjengelig, men en avdeling er 
utelukket for mange fordi man må forsere 
en høy kant. Billetter fås kjøpt rett utenfor.

Museu Nacional d’Art de 
Catalunya
Dette museet ligger aldeles nydelig til på 
høyden sør vest i byen. For gående er det 
greit å komme seg opp fra Placa de 
Espanya. Her er rulletrapper og vanlige 
trapper. For rullende kan man komme 
seg til museet med turistbussen som 
stopper like utenfor bygningen. Utsikten 
fra museet er enestående. Inne er museet 
tilgjengelig overalt. I følge vakten ved inn
gangen er hele bygget tilgjengelig og det 
finnes HC toaletter. Museet inneholder 
kunst 1000 år tilbake i tid.

Arena de Barcelona
På Placa de Espanya ligger også den 
gamle tyrefekterarenaen Arena de 
Barcelona. Nå er tyrefekting ikke lenger 
lovlig og hele arenaen er omgjort til kjøpe
senter. På utsiden av arenaen er det heis 

opp til et platå som går rundt hele are
naen. Herfra er utsikten veldig flott.

Poble Espanyol (den Spanske 
Landsbyen) er et utendørsmuseum på 
Montjuïc. Det ble bygget i 1929 med 
tanke på verdensutstillinga som skulle 
holdes i byen dette året. Den er en 
landsby sammensatt av alle hovedtrek
kene til landsbyene på den iberiske 
halvøy. Vel verdt et besøk. Inngangsbillet 
er 11 Euro.

Olympiske arenaer
I nærheten av Nasjonalmuseet (nevnt 
over) ligger flere av arenaene benyttet 
under sommer OL i byen i 1992. Selve 
Arena Olympica er veldig godt tilrettelagt 
og gangveier og toaletter er godt merket. 
Like i nærheten befinner det seg et olym
pisk museum: Juan Antonio Samaranch 
– Museum de Olympica sport. Dette 
museet ble ikke besøkt.

Teleferic de Montjuïc
Dette er en gondolbane som går til et 
utsiktpunkt høyere på fjellet. Stedet ligger 
bare noen hundre meter fra Arena 
Olympica. Dette stedet ble ikke besøkt, 

Grenseløst
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Bussene var lette å komme seg 
inn i.  Dessverre ikke mulig å 

komme seg opp i andre etasje!
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men jeg tar det med fordi jeg fra bussen 
registrerte en gjest med stor elektrisk 
rulle stol på vei inn i gondolen. I følge 
guiden skulle den føre til byens beste 
utsikt.

Mare Magnum
Shoppingsenter nede ved havna Port 
Vell. Senteret er bygget som en båt, og 
det er ikke noe problem å ta seg frem. 
God plass, da det ikke er så mange 
butikker. 2. et består av spisesteder. Heis 
og HCtoalett i 1. et. Dette er gratis. På 
grunnplanet er det også HCtoalett til
knyttet en butikk. Her koster det 60 cent 
(ca 5 kr.).

L’aquarium Barcelona
Akvariet ligger like ved Mare Magnum og 
betegner seg som verdens mest betyd
ningsfulle akvarium basert på livet i 
Middelhavet.

Park Güell: Er en av Barcelonas største 
turistatraksjoner, og ligger i den nordlige 
delen av Barcelona, på en høyde i El 
Carmel i distriktet Gràcia. Parken ble 
tegna av den katalanske arkitekten 
Antoni Gaudí, og ble bygd mellom 1900 
og 1914. Den står på UNESCOs ver
densarvliste som en del av «Antoni 
Gaudís verker». (Wikipedia). Dersom man 
benytter offentlig kommunikasjon til par
ken, må man belage seg på ti minutters 
gange fra busstopp, i bratt oppoverbakke 
på brostein, før man ankommer parken. 
Det er deretter trinnfri inngang til parken, 
og det er i følge en guiden vi snakket med 

fremkommelig med rullestol i hele parken, 
til tross for at det er mange trapper i par
ken. Parken har HC toalett. På grunn av 
lang kø inn i parken ble det dessverre 
ikke anledning for oss til å ta en tur inn i 
selve parken på denne turen. 
 Om man må ha en pause i bakken før 
man ankommer parken, kan vi anbefale å 
ta en tur innom Gaudi i 4 D, hvor man kan 
hilse på selveste «Gaudi». Stedet har 
trinnfri inngang og er tilgjengelig for rulle
stolbrukere. Stedet har HC toalett. 

Monestir de Pedralbes
Klosteret ble grunnlagt i 1326 av Jaume II 
og kona hans Elisenda de Moncada. Det 
ble åpnet med en gudstjeneste 3. mai 
1327. I 1993 ble et område av klosteret 
donert til byen (Wikipedia). Om man rei
ser med offentlig kommunikasjon til klos
teret er det en bratt stigning med brostein 
fra busstopp og frem til selve klostret. 
Klosteret var dessverre ikke åpent da vi 
besøkte det. Bygningen hadde rampe 
ved inngangspartiet, slik at bevegelses
hemmede kan komme inn i bygget.

Paulau Reial
Et kongelig slott bygd for Kong Alfonso 
den 13. Slottet ligger i et nydelig og 
romantisk parkområde. Slottet var stengt 
for publikum da vi var på besøk, da 
muséet som slottet inneholdt var på 
flytte fot. Det er trinnfri adgang til parken, 
og slottets hovedinngang. Parken har et 
dekke av «hardtrampet» finkornet sand 
som muliggjør ferdsel med rullestol i hele 
parkområdet. Det kunne se ut til at inn
gangen til parkområde hadde taktilt skilt, 
men ved nærmere øyesyn, var det som 
kunne vært punktskrift, helt flatt.

Camp Nou (FC Barcelona)
Europas største fotballstadion med plass 
til 100 000 tilskuere. Det er trinnfri adgang 
til stadion og det omkringliggende 
område med restauranter og butikker. 
Det er HC toalett ved inngangen til sta
dion og inngangen til museet hvor man 
kan se på Barcelonas fotballeventyr. Fra 
museet er det heis til tribuneanlegget 
hvor man har panoramautsikt over anleg
get. Museet og deler av tribuneanlegget 
er tilgjengelig for personer i rullestol.
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Vestfold poliolag ønsker medlemmer 
hjertelig velkommen til å bli med 

på tur til Kristiansand
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Vi har gjort avtale med Unibuss og reiser 
torsdag 21. august kl. 10.00 fra 
Kopstadkrysset. Vi plukker opp reisende 
både i Tønsberg og Larvik. Vi tenker at 
det er best å kjøre E18 direkte til 
Kristiansand. Lunsj vil bli servert i bussen. 
Vi regner med å være framme ved 15.00 
tiden. Kristiansand har mye å by på. 
Ravnedalen er en naturperle i Kristian
sand. Dit kan vi kjøre før vi vender nesa 
inn mot byen og installerer oss på 
Scandic Kristiansand Bystranda der vi 
skal overnatte. 

Scandic Kristiansand Bystranda ligger 
midt på idylliske ”bystranda” i 
Kristiansand. Fra stranda er det bare 
noen minutters gange til byens hoved
gate Markens og til byens kjente fiske
brygge. Fra hotellet har man en fantastisk 
utsikt over skjærgården, både fra rom
mene og restauranten.

Om kvelden skal vi selvfølgelig nyte en 
god 3 retters middag i restauranten på 
hotellet. Rett ved hotellet ligger det nye 
Kilden teater og konserthus. Hvis det blir 
satt opp en forestilling der som passer 
oss, vil vi gjøre det vi kan for å få billetter. 
Hvis ikke, får vi nøye oss med omvisning 
denne gangen. 

Vi skal jo bo midt i «smørøyet» så hvis 
været er fint, er det fantastisk bare være 
ut og nyte livet.

Veien hjem skal gå langs gamle E18 så 
langt det er mulig. Vi stopper i Arendal og 
spiser lunsj på Clarion hotel Tyholmen.  

Egenandel for turen er kr. 500,. Da er alt 
inkludert, men ikke drikke til maten. Vi 
ønsker tilbakemelding innen 1. juli om 
dette er noe dere vil være med på. Hvis 
det blir færre enn 20 stykker, må vi avlyse 
turen. Meld deg på til 
Jorunn telefon 932 04 859 eller til 
Torunn telefon 911 93 461.

Scandic Kristiansand Bystranda.Clarion hotel Tyholmen.

Buskerud Polioforening 
vil feire sitt 25 års jubileum

på Bardøla Hotell, Geilo
5. – 7. september 2014

Vi inviterer deg til å feire med oss. Bindende påmelding til Brit G Haugerud, 
tlf 930 34 322 eller Unni Grønlund, tlf 906 81 497 innen 1. juli 2014. 

Egenandel pr. person kr. 1250.-. 
Dette dekker opphold og mat, inkludert jubileumsmiddag lørdag kveld.

Velkommen
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Prosjekt ved Skjærgårdsklinikken
Høsten 2012 inviterte fysioterapeut Petter 
Elvestad personer med senskader etter 
polio til å være med i et prosjekt som han 
ønsket å gjennomføre. Han hadde nemlig 
hatt oppsiktsvekkende resultater med en 
poliopasient som hadde fått en behand
ling som kalles neuromuskulær aktivise
ring. Dette er en behandling som gjen
nomføres på en meget skånsom måte 
ved at man gjør veiledende bevegelser i 
slynger som er tilkoblet vibrasjon. Denne 
behandlingen har medført en markant 
forbedring i muskulær funksjon med økt 
stabilitet, bevegelighet og balanse på 
hans pasient, og ut fra det tenkte han at 
det skulle vært spennende å se om andre 
med senskader etter polio også kunne ha 
effekt av denne form for behandling. 

Prosjektet hans holdt på i 6 måneder. Det 
var 10 personer som var med i prosjek
tet. Alderen var fra 34 til 72 år. Petter tok 
en test av hver enkelt ved start og etter 6 
måneder. Det var resultatene etter de 6 
månedene han presenterte for oss. Han 
fortalte at ingen hadde oppnådd de 
samme funksjonsbedring som hans før
ste poliopasient, men de i prosjektet  
hadde fortalt om følelse av økt indre 
energi, følelse av oppstemthet, nedsatt 
smerte i rygg, nedsatt smerte i hofter, 
nedsatt smerte i skuldre og bedret 
balanse gående.

Effekten av disse resultatene har en 
varighet på 2 til 3 uker. Man oppnår 
samme effekt ved ny konsultasjon. 
Effekten oppnås kun når vibrasjonen tilfø
res øvelsene og effekten opprettholdes 
med en konsultasjon i uken.

Disse resultatene vekket interesse hos 
mange av tilhørerne. Mange lurte på hvor 
man kunne få slik behandling. Da sa 
Petter at det var bare å gå inn på www.
redcord.no og se på den fylkesvise over
sikten over hvem som er sertifisert til å gi 
slik behandling. Han sa også at det er vi 
som må trykke på fysioterapeutene for å 
få denne behandlingen

Sko fra Klaveness skofabrikk
Etter lunsj var det Åge Arnesen fra 
Klaveness skofabrikk som skulle vise 
deres kolleksjon av sko. Han hadde tatt 
med seg et bredt utvalg av sko. Klaveness 
skofabrikk holder til i Sandefjord og er en 
av tre gjenlevende norske skofabrikker, 
selv om skoene i dag blir sydd i Polen og 
Portugal. 

Klaveness lager komfort sko, som er til
passet nordiske føtter og deres store 
suksess er bunadsko til både damer og 
herrer. Arnesen hadde med seg sko som 
selges i vanlige skoforretninger og sko 
som tilpasses individuelt ( FIA) og som er 
godkjent av NAV. Der er nok fargevalg og 

design noe begrenset fordi det er små 
kvanta av sko som lages og motene skif
ter veldig.  

Klaveness har også et godt samarbeid 
med Teknomed som deler bygg med 
dem i Sandefjord der vi kan få ortope
diske sko og ortopedisk sydde sko. 
Utformingen av lesten er det ortopedi
ingeniøren som tar seg av, mens 
Klaveness står for produksjonen. Da har 
man større frihet vedrørende fargevalget, 
men designet er jo litt låst fordi skoen skal 
kunne gi maksimal støtte for foten. 
Konklusjonen blir vel at det er nok litt 
vanskelig å få fancy sko til skakke polio
bein. Klaveness samarbeider også med 
ortopediske firmaer i Drammen.

Mange benyttet anledningen til å gjøre 
seg kjent med sko utvalget og få med 
seg et laaaangt skohorn hjem.

Temaene på denne konferansen interes
serte mange av våre medlemmer. Det var 
42 stykker til stede i Sandefjord på denne 
fine, men litt kjølige maidagen.

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord Vest

Felleskonferanse for polioforeningene 
i Buskerud, Telemark og Vestfold
Fysioterapeut Petter Elvestad, som driver Skjærgårdsklinikken på Tjøme, var den første som 
var i ilden på konferansedagen til poliolagene i Buskerud, Telemark og Vestfold som ble  
holdt på Sandefjord Motor Hotel fredag 9. april. 

■   Tekst og foto: Torunn Jacobsen

Bildet viser 
trening i 

Redcord 
slyngen.
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Veiledningstjenesten i regionen kan hjelpe deg videre. Tjenesten bygger på ideologien om hjelp til 
selvhjelp, og er et av de viktigste medlemstilbudene organisasjonen kan tilby. Tar du kontakt med oss, 
vil du ikke møte en fagperson, men et medmenneske som har egenerfaring og kunnskap som kan 
formidles til nettopp deg!

Har du behov for veiledningshjelp 
i en endret livssituasjon 
eller hjelp i forbindelse med rettigheter knyttet til 
det å ha en funksjonsnedsettelse?

Veiledningstjenesten i regionen kan hjelpe 
deg videre. Tjenesten bygger på ideolo
gien om hjelp til selvhjelp, og er et av de 
viktigste medlemstilbudene organisasjo
nen kan tilby. Tar du kontakt med oss, vil 
du ikke møte en fagperson, men et med
menneske som har egenerfaring og 
kunnskap som kan formidles til nettopp 
deg!

Den sentrale veiledningstjenesten, som 
kunne tilby rettighetshjelp er nedlagt, så 
NHF Oslofjord Vest samarbeider nå med 
rettighetshjelpere i vår naboregion Agder.

Likemannshjelp
Når livssituasjonen vår endrer seg, er det 
godt å kunne snakke med andre som har 
vært gjennom noe tilsvarende, enten ved 
å ha samme diagnose eller lignende livs
situasjon. Våre likemenn vet hvor skoen 
trykker, og vet akkurat hva du snakker 
om uten at du trenger å forklare eller unn
skylde deg. Det gjør godt å snakke om 
en i samme situasjon, en som tar deg på 
alvor og lytter til deg. Ta kontakt med 
regionskontoret for å bli henvist til en like
mannshjelper. 
Telefonnummer: 95 52 81 97.

Rettighetshjelper
Å finne frem til rettigheter en har ved en 
ny livssituasjon fortoner seg for mange 

som helt uoverkommelig. Lover og regler 
kan ta motet fra alle og enhver. Vi kan 
hjelpe deg med veiledning og informasjon 
om saksbehandlingsregler, rettigheter og 
momenter som kan brukes i søknader og 
eventuelle klagesaker. Vi veileder og viser 
deg veien gjennom systemet. 

Ta gjerne kontakt med en av våre 
rettighetshjelpere:

Saksgang i forhold til NAV
Baard Midtgaard
Tel.: 37 16 27 77 / 47 37 65 54
Epost: baard.midtgaard@kabeltv.as

Bilstønad / tekniske hjelpemidler
Rolf Reinertsen
Tel.: 38 07 02 22 / 92 26 19 08
Epost: rolf@reinertsen.net

Individuell plan (IP) og brukerstyrt 
personlig assistent (BPA)
Bjørn Gunnar Aasbø
Tel.: 37 15 23 77 / 97 12 77 67
Epost: bgaa@tyri.net

Hjemmebaserte tjenester
Ellen Angelstad Hetland
Tel.: 90 79 88 72 (etter kl. 15.00)
Epost: nenna43@hotmail.com

Bilsaker, NAV og Husbanken
Arve Kristoffersen
Tel.: 32 76 20 50 / 48 12 70 01
Epost: arvkri@online.no

BPA og kommunale tjenester
Inger Kvennodd
Tel.: 91 59 70 21
Epost: vkvenno@online.no

Skolespørsmål
Kristian E. Hansen
Tel.: 92 40 81 39
Epost: krihans5@online.no

Idrett
David Ryste
Tel.: 97 08 60 38
Epost: vikingblod@hotmail.com

Øvrige henvendelser kan rettes til:
NHF Oslofjord Vest: Tel.: 95 52 81 97
Epost:  nhf. oslofjordvest@nhf.no

NHF Agder: Tel.: 99 71 42 98
Epost: nhf.agder@nhf.no

■   Tekst: Karine Strand Kløvtveit
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Leder:
Rune Kløvtveit
Bråtasvingen 15
3425 Reistad
Tlf.: 41 45 15 30
Epost: rune.klovtveit@lifi.no

Nestleder:
Stein Wilmann
Frognerhagen nord 1
3715 Skien
Tlf.: 35 52 70 95 / 90 62 85 04
Epost: wilmann@mimer.no

Styremedlemmer:
Gunvor Hegni
3841 Flatdal
Tlf.: 35 05 22 95 / 90 95 22 95
Epost: ghegni@online.no

Anne Lise Fluto
Prestelie 6
3570 Ål
Tlf.: 32 08 16 71 / 95 94 98 82
Epost: anlf@online.no

Anne Cecilie Selberg
Steinsvingen 3 e
3615 Kongsberg
Tlf.: 95 22 13 24
Epost: anneselberg@hotmail.com

David Ryste
Tollsvei 44
3960 Stathelle
Tlf.: 97 08 60 38
Epost: vikingblod@hotmail.com

Inger Kvennodd
Rindesveg 16
3950 Brevik
Tlf.: 91 59 70 21
Epost: vkvenno@online.no

Varamedlemmer:
Øyvind Storm Nielsen
Kilgt. 5C
3217 Sandefjord
Tlf.: 33 46 32 18 / 91 62 24 89
Epost: 
oyvind.nielsen@sandefjordbredband.net

Lars Foss
Foss
3358 Nedre Eggedal
Tlf.: 32 71 25 49 / 92 61 70 96
Epost: laf2@online.no

Vibecke Selliken
Gydasgate 10
3732 Skien
Tlf.: 98 82 25 76
Epost: vibeckesel@msn.no

Hvem er vi?

Anna-Lisbeth Bakke 
Regionkontorleder
Tlf.: 91 30 37 38
Epost: annalisbeth.bakke@nhf.no

Torleif Støylen 
Organisasjonskonsulent
Tlf.: 95 52 82 07
Epost: torleif.stoeylen@nhf.no

Inger Kvennodd
Leder for Ambassadørene
Tlf.: 91 59 70 21
Epost: vkvenno@online.no

Jan Ronald Skogsrud
Leder Tilgjengelighetsutvalget
Tel.:  92 61 37 94
epost: jaskogs@online.no

Regionkontoret
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Kryssord

Løsning på kryssord side 30.
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Sofakroken

■   Foto: Jan Arne Dammen

Jeg fylte 13 år den sommeren krigen 

kom til Norge. Den kom som kjent som 

et overraskelsangrep. Det forelå ingen 

forutgående krigserklæring mot Norge 

da tyskerne angrep natten mellom 8. 

og 9. april 1940. Det tyske kodenavnet 

var “Wesenrubung Nord”. Det ble ledet 

av kommandogeneral Nikolaus von 

Falkenhorst, og det var historiens før

ste integrerte luft, sjø og landangrep. 

Den første nordmann som falt er opp

gitt å være kaptein Leif Wilding Olsen 

på bevoktningsfartøyet “POL III”, og 

det skjedde i ytre Oslofjord natten den 

8. april. 

Den morgenen da krigen var et faktum 

var jeg sammen med mamma på 

handletur til Gimsøy her i Skien. Sjelden 

var det biler å se her i traktene og enda 

sjeldnere et fly, det var grusveier og 

hestekjøretøyer for det meste. Da kom 

to digre, tunge, svarte fly i lav høyde 

innover byen, de hadde ingen boksta

ver eller tall var anonyme. Alle stoppet 

opp så mot himmelen og lurte på hva 

dette var. Flyene gjorde bare noen run

der over byen og forsvant igjen. 

Jeg husker jeg var redd. Mamma sa at 

det trolig var en øvelse siden det var så 

urolig ute i verden. Allerede neste dag 

var det klart hva saken gjaldt. Ting 

begynte å skje. Uendelige kolonner 

med lastebiler kom kjørende forbi huset 

hjemme på veg oppover i Telemark, 

kamuflasjefarget både soldater og biler. 

Soldatene vinket til befolkningen – vi 

fikk vite senere at de trodde de var vel

komne og skulle befri oss fra England 

som hadde minelagt kysten vår.  

Misforståelsen ble nok raskt oppdaget.  

Det ble trefninger i øvre Telemark, og 

den første vi kjente som falt, var far til 3 

jenter som gikk sammen med oss på 

den bitte lille Klovholt skole. Anders het 

soldaten som ble drept, og det skjedde 

på Hovinheia i Tinn. 

Det var mye som skjedde og gjorde 

inntrykk på oss barn det året. En mor

gen var to andre venninner ikke møtt 

fram på skolen. Det viste seg at i løpet 

av natten hadde familien måttet rømme 

i hui hast og blitt hjulpet over til Sverige 

etter mange strabaser. Det gikk 5 år før 

vi så dem igjen.  Det tok tid før en fant 

tonen igjen, men omsider gjorde vi det. 

Tyskerne var på leiting etter folk de 

hadde noe usnakket med – den øvrige 

del av befolkningen ble ikke trakassert 

– ikke her i traktene – vi fikk inntrykk av 

at det var kadaverdisiplin blant sol

datene. Vi vet at det andre steder i det 

langstrakte landet vårt har vært andre 

opplevelser. Det ble framhevet at vi var 

arier – det skulle liksom være positivt i 

Hitlers syn. Selv var han vel ingen arier, 

så en kan undres. 

Jeg fylte som nevnt 13 år den somme

ren, gikk til konfirmasjonsforberedelse 

få måneder senere og ble konfirmert 

22. april 1941, enda ikke 14 år gam

mel. Vår presteveg gikk over skogen 

der det nå er flyplass – Skien Lufthavn 

Geiteryggen. Der hadde tyskerne øvel

ser hver dag omtrent, og vi måtte sno 

oss på de gamle stiene som var leke

plassen vår da vi var små, for det var 

mengder av krigsutstyr og kjempestore 

hester over hele området. Jeg kan ikke 

huske at vi var redde akkurat da, og vi 

ble kastet karameller til. Konfirma

sjonsdag med kaninstek til middag og 

tanter hjemme. Vi var 5 søsken, jeg var 

nr. to i flokken, og da min bror skulle 

konfirmeres året etter var det kirkestrid 

og store motsetninger. Min bror ble 

konfirmert på et lite bedehus av en 

prest som var den foretrukne.

74-ÅRIGE MINNER

Det er 10. april i dag når jeg skiver disse linjer til vårens Sofakrok.  

Riktignok er året 2014, men alltid på datoen 9. april dukker  

minnene opp fra 1940 da Norge ble hærtatt.  Så også i går.  

Det er ikke mange igjen av min generasjon som faktisk husker 

dette, som var reflekterte store barn den gangen. 
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HANDLINGER VISER VERDIER
I dag er Gubben i hornet skuffet og lei selv. En av nasjonens helter har sviktet. Han har grisekjørt 
i fylla. Kjørt inn i et autovern og smadret sin Audi.  Akkurat dette kan man si er idiotisk fyllerør 

som alle på en dårlig dag kan finne på. 

■   Tekst: Kristian Erling Hansen

Det verste er at nasjonens helt har latt 
kompisen bli igjen skadet. Helten stakk 
av fra sin venn i hjelpeløs tilstand. Vi kjen
ner ikke motivet, men mest sannsynlig for 
å prøve å redde sitt eget skinn. Hendel
sesforløpet skal politi, påtalemyndighet 
og domstol ta seg av. Helten er ikke enda 
dømt for noe straffbart. I en rettstat er alle 
uskyldig inntil man er dømt, også vår helt.

Heltens sponsorer sitter i krisemøter når 
dette skrives, og skal vurdere sitt samar
beid med vår helt. Jeg skal ikke ta stilling 
til hvilke konklusjoner de skal trekke. I min 
verditenkning må det være vanskelig og 
backe opp en helt som lar kompisen stå 
alene igjen skadet og hjelpeløs. Samtidig 
som når man skriver dette må forstå at 
ved å bryte et samarbeid med en som 
har det vanskelig, kommer man i en 
Catch 22 situasjon. Man lar nasjonens 
helt bli liggende i grøften. Hele saken 
handler om verdier, og hvordan man 
gjennom handlinger kommuniserer disse 
verdiene. Dette vet også sponsorer, og 
de vil prøve å opptre deretter.

Vår helts levebrød er å prestere i skispo
ret i ypperste verdensklasse, noe som 
deretter skal inspirere barn og unge til å 
begynne å gå på ski og drive idrett.  
Idretten ønsker å formidle gode verdier 

som vennskap sunnhet osv. Å kjøre i fylla 
er ikke sunt. Å la en venn være alene i 
grøften er ikke vennskap.

En kontrast til vår helts adferd var skijen
tene som under OL i Sotsji slo ring om sin 
venninne som under tragiske omstendig
heter mistet sin bror. Jentene delte sorg 
og fortvilelse. Viste hele verden at de sto 
for verdier som medmenneskelig felles
skap og samhold. At ikke IOC pampene 
skjønte dette får være deres problem.

Ulike roller ulike spilleregler.
Dette gir meg en god anledning til å ta et 
oppgjør med en gammel «sannhet», 
loven er lik for alle! Ja, jordisk sett så skal 
Kong Salomo og Jørgen Hattemaker 
behandles likt, men moralsk sett er det 
mer komplisert enn som så! Vi vil ikke se 
at en ungdomsskolelærer gir eller bom
mer hverken røyk eller fyr av sine elever.  
«Gymnaslærer Pedersen» skal være 
svært forsiktig med en fuktig aften på 
byen med de myndige elevene sine. Han 
bør helst ikke våkne opp i bakrus ved 
siden av en elev. Det kan være uklart hvor 
straffbart det er, men de fleste vil se på 
dette som upassende.

Hvis «Hvermannsen» tar med et par kilo 
flesk for mye gjennom tollen, er det en 
bagatellmessing forseelse som vil føre til 
inndragning av flesket og ei bot dersom 
tolleren orker dette bryderiet. Skulle tolldi
rektøren eller en landbruksminister fra 
Senterpartiet finne på dette, ville det blitt 
en Hurlumhei, og det er ikke utenkelig at 
de måtte forlate sine stillinger.  Kan de 
bryte tolloven, så kan alle det! Landbruks

ministere fra Sp pleier ikke så rent sjel
dent å kommunisere et budskap om at: 
«norsk buskap er best på bordet».

Selv sitter jeg som politiker og forvalter 
alkohol og skjenkebestemmelsene i 
Tønsberg kommune. Å krangle med ei 
dørvakt, eller be om mere øl etter stenge
tid, er ikke smart. Tønsberg er ikke stedet 
for meg for å ta helt av på byen. 

En ansatt eller en fremtredende tillitsvalgt 
i NHF opptrer svært umusikalsk dersom 
man driver og tjuvparkerer på HC plasser, 
for så å bli tatt med buksene nede og 
unnskylde seg med man skal  bare et 
kjapt ærend. Umusikalsk og med på å 
bryte respekten for HC plasser. Vil man at 
andre skal respektere HC plasser, må i 
hvert fall NHF ansatte og tillitsvalgte gjøre 
det. 

Denne listen kan gjøres uendelig lang. 
Poenget mitt er at vi alle i ulike situasjoner 
spiller rollen  som forbilde. Noen ganger 
lykkes vi andre ganger svikter vi. Ingen 
klarer å være et dydsmønster hele tiden. 
Vi skal være oppmerksom på vår rolle 
som forbilde. Når noen svikter skal vi vei
lede  ikke dømme.

Det farligste mennesket er det feilfrie 
mennesket!

GuBBEN I HORNET
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Nils Odden kom med minibussen sin og 
plukka opp folk som sto langs vegen. På 
Myrland sto Sveinung Nestegard med 
weaselen og venta. Han hadde ein hen
gar med krakka bak weaselen. I henga
ren var det plass til 9 – 10 stk., resten 
fekk plass inne i weaselen. Ein fekk 
orkesterplass på panseret.

Fjellet låg bada i sol og løypene var 
nypreparerte so det var mange skiløypera 
langs ruta. Det hadde vert kaldt om natta, 
so føret var flott. Det vart ein stopp inne i 
Vegadalen og Stolsdammen der det vart 
høve til å strekke på føtene og nyte utsik
ten. Det var utsyn mot Hallingskarvet på 
eine sida og Reineskarvet på andre sida. 
So mange flotte bilder vart festa til linsa.

Etter 2,2 mil dukka Lungsdalshytta opp. 
Det var det som var målet for turen. Det 

var mange som ikkje hadde vært her inne 
på vinterstid, so då var det ekstra kose
leg at fjellet synte seg frå si beste side. 
Verten på Lungsdalshytta, Geirmund 
Tormodsgard, tok imot gjestene ute på 
tunet. Det var store snøfonner rundt om, 
so det vart laga trappetrinn i snøen både 
for å komme inn i hytta og for å komma 
på «veslehuset». Men slike småting 
stoppa ikkje ein Høvering for å oppnå det 
han / ho ynskjer.

Inne var det godt og varmt. Det vart sam
ling i peisestova det Geirmun fortalte his
toria om hytta. Det hadde vært bestyrera 
der sidan den fyrste hytta vart bygd fyrst 
på 1900 talet. Når oppdemninga av 
Stolsvatnet kom på 1940 – 50 talet, vart 
hytta flytta opp på haugen der ho står i 
dag med flott utsikt over vatnet.

So vart alle benka rundt bordet i spise
salen der det vart servert elggryte m/
potetmos og brownies og kaffe. Det vart 
og «servert» nokre lovord om hytta, 
maten, turen og turarrangørane.

Utpå ettermiddagen lasta Sveinung opp 
weaselen att og turen gikk tilbake til 
Myrland. Der sto Nils og venta med bus
sen. Ein flott «smak» på fjellheimen på sitt 
beste og hjelpsame folk langs heile ruta. 
Turen gav meirsmak so når det er gått eit 
år so blir det nok ein ny «påsketur».

Ein stor takk til alle som gjorde sitt beste 
til at turen vart vellykka. Utan god hjelp frå 
begge sjåførane, vertskapet på Lungs
dalen og medlemmane frå laget, hadde 
ikkje turen vært mogeleg.

På tur med Hovet 
Handikaplag!
Søndag 30. mars var ein vindstille, fin solskinnsdag. Hovet 
Handikaplag hadde invitert bygda sine eldre på tur. Dette 
var femte året på rad laget inviterte til «påsketur». I år var 
det 13 stk. som hadde takka ja til å bli med på tur (deriblant 
4 fra styret i laget). So alle rusta seg med krykker, stava og 
ellers det som kan væra kjekt å ha med på tur.

■   Tekst og bilder: Brit Kaupang
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STOLTHETSPARDEN 
20014 

Oppmøte utenfor Stortinget, 
Eidsvolls plass kl 11.30 fredag 
den 13.juni 2014. 

Kl 12: Appell med Vibeke Marøy 
Melstrøm 
Kl 12.15: avgang for toget ned 
Karl Johan til Oslo S 
Kl 13: Oslos varaordfører Libe 
Rieber- Mohn hilser fra 
scenen... 
Underholdning og mer appell fra 
scenen. 
Kl 14 : Debatt - Tema: 
Funksjonshemmede i arbeid 
Kl15: Utdeling 
Stolthetsprisen 2014 

Musikkfestival i Nord-Odal  
for alle som liker moro  
lørdag 14. juni i 2014 fra kl.11.45 til 
kl.18.30 

Artister som kommer: 

Rein Alexander, 
Sputnik,Bjølsen Valsemølle, 
Torstein Rolstad, 
Fargebandetog«United by 
Music» fra Nederland. 

Morodalsfestivalen er en 
inkluderende musikkfestival for 
utviklingshemmede og alle som 
liker musikk og moro.
Inngang for alle (også ledsagere): 
kr. 200,- (barn u/10 år gratis). 
Billetter kjøpes ved inngang. 

‘ 
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Barnesiden
Ansvarlig for siden: Birgitte Holmsen
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Ungdomssiden
Ansvarlig for siden: Birgitte Holmsen

Klart det går!
HuNDEKJØRING OG BÅLKOS PÅ 
LuKSEFJELL

Klart det går – er et prosjekt som Den Norske Turistforening i Drammen 
startet opp for et år siden. Målet er et tur- og aktivitetstilbud for  
mennesker med funksjonsnedsettelser. DNT jobber nå for  
å få det ut til landets turistforeninger. 

■   Tekst: Birgitte Holmsen

Telemark Turistforening synes det var et 
godt og spennende prosjekt. De startet 
opp Klart det går prosjektet i januar i år. 

Gjennom tilbudet ønsker TTF å motivere 
til aktivitet og friluftslivsopplevelser i nær
miljøet, skape en sosial møteplass og ha 
fokus på mestring og glede sammen 
med andre. Det er tur en lørdag i måne
den som blir tilrettelagt skogstur for funk
sjonshemmede. Turistforeningen stiller og 
med hjelpere og nødvendig utstyr.  Dette 
er et kjempebra opplegg som flere turist
foreninger rundt om burde ta en titt på.

På den aller siste lørdagen i mars var det 
igjen et arrangerte Klart det går. I Telemark 
kunne personer med nedsatt funksjons
hemning være med hundekjøring og bål
kos til Luksefjell. Det ble en utrolig fin og 
vellykket dag langt inne i villmarka. 
Gjengen var heldige med været, og det 

var flaks at isen på Økteren holdt til denne 
dagen. 

Ved hjelp av hundekjelke kom vi alle fram 
til den fine bålplassen. Bålet var tent, 
reinskinn var lagt ut og vi kunne bare nyte 
sol og flott natur. Hundene ble selet på og 
så var vi klare for å prøve. Alle de 7 del
tagerne var spente på hundekjøringen, 
noen hadde gjort det før, for andre var 
dette første gang. Deltagerne fikk sitte i 
hundekjelken noen runder i området og 
alle var veldig fornøyd med arrangemen
tet. Godt var det å se at også de to i rul
lestol kunne være med å oppleve dette 
sammen med oss.

Storfornøyde folk kunne kose seg med 
kaffe, hamburger/pølser og pannekaker 
fra bålet og sol fra en skyfri himmel og 
snøen glinset i solstrålene. For en fantas
tisk tur!

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord Vest Grenseløst
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I 2001 ble Arnfinn rammet av slag. Dette 
endret hans liv betraktelig og han ble 
snart aktiv i Landsforeningen for Slag
rammede i Telemark. Denne foreningen 
ledet han i perioden 2006 til 2012. I tillegg 
var han regionstyremedlem og varamed
lem fra 2007 til 2011. Arntfinn var aktivt 
medlem i regionens Tilgjenge lighetsutvalg 
og i brukerutvalget ved NAV Telemark og 
NAV Bamble til sin død.

I store deler av sitt voksne liv var han 
samfunnsengasjert. Han var tillitsvalgt i 
Jern og Metall, senere Fellesforbundet, 
han var tillitsvalgt på arbeidsplassen sin. I 
noen år var han medlem av kommune
styret i Bamble kommune. Han represen
terte Arbeiderpartiet.

I 1985 ble han samboer med Ragnhild 
Krokedal. De giftet seg 10. februar i år. 
Sammen fikk de sønnen Arnt Oliver i april 
2004. Det ble en stor smerte for Arntfinn 
og Ragnhild da også sønnen ble rammet 
av en alvorlig sykdom. Kort tid etter dette 
ble Arntfinn rammet av en alvorlig kreft
sykdom. Etter mange og lange behand
linger svingte det fra håp til fortvilelse, til 
håp igjen, men til slutt måtte Arntfinn gi 
tapt.

Han ble gravlagt fra Herre kirke tirsdag 
20. mai. 

I regionen minnes vi Arntfinn med stor 
takknemlighet. Hans engasjement for 
slag rammede var sterkt og godt. Mange 
har hatt gode samtaler med Arntfinn og 
fått hjelp i veien videre i sine liv.

Norges Handikapforbund Oslofjord Vest.

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord VestGrenseløst

Etter lang tids sykdom tapte Arntfinn kampen 

mot den alvorlige sykdommen han fikk for 

noen år siden. Arntfinn ble 61 år gammel.
■   Bilde: Jan Arne Dammen

Minneord 
Arntfinn Ole Andreassen
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Brukermedvirkning i praksis, med sær
skilt fokus på Samhandlingsreformen. 
SAFO SørØst har tradisjon for at års
møtet kombineres med en politisk konfe
ranse. Konferansen fant sted fredag og 
satte denne gang fokus på «Bruker
medvirkning i praksis» og hadde som 
målsetning å se sammenhengen mellom 
offentlige ansvarlige med tilknytning inn 
mot bl.a. samhandlingsreformen.

Og SAFO SørØst hadde utfordret både 
HSØ – Sykehuset (HFene) – KS og NAV. 
Og de møtte alle frem og innledet til en 
spennende debatt. Møteleder var Magne 
Bjørnerud, tidligere redaktør i Hamar 
Arbeiderblad og er kjent hos SAFO fra 
tidligere deltakelse. I tillegg fikk vi en dia
log etter innledninger og gruppearbeid 
ved Arne Lein (leder SAFO) og Sverre 
Bergenholdt (leder SAFO SørØst). Et 
spennende opplegg og med stor bredde.

HSØ stilte med Knut Even Lindsjørn, 
direktør for samhandling i HSØ. Syke
husene var representert ved adm.dir. 
Sykehuset i Vestfold, Stein Kinserdal  
NAV direktorat fulgte opp med prosjekt
leder Christine Selnes, mens vi fra KS fikk 
prosjektleder Pernille Næss. I sum stor 
bredde og alle, uten forbehold, betonte 
betydningen av vår brukermedvirkning.

Knut Even siterte så vel landets statsmi
nister og helseminister. Brukermed virk
ning innen helse og i samspillet med 
spesialisthelsetjenesten og kommunehel
setjenesten blir enda viktigere i årene 
fremover. Ny nasjonal helseplan kommer.
Sykehuset Vestfold arbeider med pilot
opplegg, hvordan implementere ledere 
nedover i sykehuset inn i prosessen og 
hva vil dette betyr for pasienten.

KS vil overfor de ansvarlige myndigheter 
og kommunene følge opp og ta medan
svar for at samspillet bedres og at kom
munene tar større ansvar. Kommende 
endring i kommunene er her en viktig 

premiss. NAV så bl.a. for seg at flere 
kommuner  lokale NAVkontorer erstat
tes med større enheter, f.eks. regionale 
NAVkontorer og at brukermedvirkning 
også her sikres som en del av dette.

Magne Bjørnerud fulgte opp og utfordres 
hver og en av innlederne på deres rolle 
og ansvar fremover. Knut Even viste bl.a. 
til det regionale utvalget mellom HSØ og 
KS i SørØst hvor bl.a. Sverre fra SAFO 
SørØst er med. Til høstens møte lovet 
han at bedret samspill og bruker med
virkning skulle være på agendaen.

Konferansen fulgte opp med mange fine 
innspill gjennom sitt gruppearbeid. I det 
hele tatt virker det som om alle involverte 
i SAFO SørØst ser brukermedvirkning 
som viktig og at vi her kan øve innflytelse 
og påvirkning. Men våre folk trenger  
med kompetanse og opplæring. En stor 
utford ring for oss alle.

Arne og Sverre oppsummerte og dvelte 
litt ved ulike innspill. Bl.a. er vi enige om 
at det er stor forskjell på brukermedvirk
ning innen helse – NAV og KS/kommu
nene. Vi har derfor ulike løp foran oss, 
men vi er i dialog og SAFO kan så langt 
være stolt av vår deltakelse og innflytelse.

Årsmøtet i SAFO Sør-Øst
Her ble årsberetning, regnskap enstem
mig godkjent. Litt mer tydeliggjøring kan 
vi med fordel se i notene til regnskapet 
slik at det blir lettere å lese. SAFO Sør
Øst sin rapportering og regnskap er for 
øvrig allerede godkjent av Helse SørØst. 
Dette skjer i sammenheng med at vi rap
porterer på bruken av tidligere mottatte 
midler og gjennom søknadsprosessen for 
årets tilskudd.

Hovedsak på årsmøtet var SAFO SørØst 
og egen fremtid. SAFO har besluttet at 
man innen SAFOsystemet skal ha to 
formelle organisasjonsledd;
•	 SAFO	sentralt	(nasjonalt)	og
•	 	SAFO	regionalt,	som	skal	følge	NHFs	

regioner. Dvs. her i vårt område, SAFO 
Agder, SAFO Oslofjord Vest, SAFO 
Oslo, SAFO Øst og SAFO Innland.

Tidligere regioner, bl.a. SAFO SørØst 
skal på sikt opphøre og det er en stor 
oppgave for våre medlemsorganisasjoner 
i nåværende region, FNDB – NFU – NHF 
å finne frem til praktiske og formelle løs
ninger som ivaretar forholdet til HSØ – KS 
i regionen – NAV i regionen, evt. andre 
overordnede samarbeidspartnere. Men 
også ivaretakelsen av brukermedvirkning, 
MBOopplæringsprosjektet, brukerban
ken m.v.

Det er videre viktig å konstatere at SAFO 
sentralt og SAFO SørØst er omforent om 
dette og sammen søker de beste løsnin
ger for fremtiden. Et slikt felles ståsted ble 
med all tydelighet vist på årsmøtet. I 
denne sammenheng var det viktig at bl.a. 
SAFOs leder Arne Lein presiserte at vi er 
ikke i en avviklingsfase, men i en over
gangsfase. Sammen skal vi finne veien 
videre frem.

Konklusjonen ble bl.a.;
•	 	SAFO	 Sør-Øst	 fortsetter	 sitt	 arbeid	

frem mot nytt årsmøte i 2015. De nye 
styremedlemmer ble derfor valgt for 
ett år fremover.

•	 	I	 tillegg	 til	 de	 løpende	 saker	 skal	 det	
nye styret fungere som et overgangs
styre og sammen med SAFO sentralt 
og andre involverte finne løsning på 
alle uavklarte forhold fremover.  

•	 	SAFO	 Sør-Øst	 innkaller	 til	 en	 leder
samling for hele SAFO SørØst orga
nisasjonen til høsten hvor dette disku
teres særskilt.  Her skal Arne være til 
stede.

Alle de som var på valg ble gjenvalgt med 
akklamasjon. I et derpå følgende styre
møte konstituerte styret seg og Sverre 
Bergenholdt (NHF) fortsetter som leder 
med Harald Korsgård (NFU) som nest
leder.

Vårkonferanse i SAFO Sør-Øst
Den 9. og 10. mai var SAFO Sør-Øst samlet i Sandefjord, på Rica Park hotell til vårmøte på fredag 

og årsmøte lørdag.  51 deltakere var påmeldt og de fleste var til stede begge dager. Mao. her var 

samlet deltakeres fra så vel FNDB som NFU og NHF fra Agder i sør til Oppland i nord.

■   Tekst: Sverre Bergenholdt, leder SAFO Sør-Øst
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NHF Grenlands medlemstur med 
”Stavangerfjord” i mars 2014
Noen kjente på sjøsyken, men heldigvis 
roet vinden seg fra fredag utpå dagen. 
Noen valgte å tilbringe dagen i Stavanger, 
mens resten av følget ble med på turen til 
Bergen. Det var en flott tur, med seiling 
”innaskjærs”, og turen tok 6 timer.

Fredag ettermiddag satte vi igjen kursen 
mot Stavanger, og ny nattseiling til 
Hirtshals. Den seilingen var atskillig mer 
behagelig enn den første!

Lørdag formiddag var det klart for siste 
etappe på turen, og vi ankom Langesund 
på ettermiddagen.

”Stavangerfjord” hadde 4 handikapluga
rer som var romslige, men med ikke for 
mange steder å legge fra seg ting på 
med ”slingrekanter”!  Det var god plass 
på disse lugarene, som lå på dekk 8.
Vi hadde gode frokoster, og om kvelden 
var det buffet, med et greit utvalg av varm 
og kald mat. Det var også en cafe som vi 
kunne innta lunsj på.

Det var god plass på spisestedene, noe 
som nok skyldtes at det ikke var fullt skip.
Fredag kveld var det klart for Boney M, 
de startet showet ca 23.30, så ikke alle 
orket å vente på dem!

Det ble hele tiden forsinkelser, på grunn 
av bunkring av gass og selvfølgelig det 
dårlige været i starten.

Det var greit å komme seg fram med rul
lestol om bord, og av og på båten.

Vi fikk for dårlig informasjon i resepsjonen 
når vi spurte om ankomsttider til neste 
havn. Det kan være behov for en forbed
ring her! 
Ellers var turen hyggelig, og sosialt sam
vær er alltid positivt!

Takk for turen!

12 personer ble med på turen.  
Vi dro fra Langesund noe forsinket 
med kurs for Hirtshals. Vi ble  
møtt med mye vind like utenfor 
Langesund, og det var sterk vind 
ned til Hirtshals, og på natt-
seilingen til Stavanger!

■   Tekst og bilder: Berit Evensen
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Entras unge Ridderpris ble delt ut for 

første gang under avslutningen av 

årets Ridderuke. Oskar Eikeseth ble 

slått til Ridder, for måten han har  

utmerket seg på som forbilde for 

Ridderrennets ungdomsarbeid. Entra 

har vært Ridderrennets hovedsamar-

beidspartner i 14 år. 

Entras unge ridder 2014, den første noen 
sinne, beskrives som hyggelig, positiv, 
sosial, omtenksom og reflektert. HAN har 
godt humør og stå på vilje. Han er dyktig 
i slalåmbakken, men kanskje enda dykti
gere når det gjelder å motivere seg til å 
komme seg gjennom en krevende hver
dag. Han er seg selv, med store ambisjo
ner – og står på! Samtidig som han er en 
god kamerat, gir en håndsrekning og 
motiverer de rundt seg, sier juryen i sin 
begrunnelse.
 Dette var Oskars andre Ridderuke og 
som i fjor var han på ungdomsgruppa. 
Det er alpint som er grenen hans, men 
han så ikke bort i fra at han under neste 

års Ridderuke også skulle prøve seg på 
langrenn.
– Det var utrolig hyggelig å bli lagt merke 
til på denne måten. Og jeg har aldri blitt 
nominert til noe før, sier han og sender en 
takk til ungdomsgruppa på Ridderrennet. 
Sekstenåringen Oskar er alpinist fra 
Slemmestad og medlem av ARON ski
klubb i Drammen. Et idrettsmiljø han 
skryter veldig av.
– Aron er en inkluderende klubb der alle 
er like. Det er ikke forskjell på oss, for vi 
har alle sammen en felles interesse, sier 
Oskar. 

På spørsmål om hva han skal bruke pris
pengene til, svarer han at de vil gå til 
samlinger og kanskje nytt prepareringsut
styr. For i tillegg til gratis deltakelse, reise 
og opphold for seg selv med ledsager til 
neste års Ridderuke vanket det også 5 
000 kroner. 
– Jeg har veldig lyst på en drill, for det 
hadde gjort jobben enklere for meg. Men 
de koster ganske mye sier han, før han 
legger skiene på hylla for i år.

Entra ønsker med denne prisen å bidra til 
å motivere flere i deres imponerende, 
målrettede innsats i hverdagen.
– Vi har særlig latt oss imponere av de 
unge og nyskadede som deltar på 
Ridderrennet. Plutselig sykdom, ulykker 
eller uventede hendelser kan på få  
sekunder snu opp ned på menneskers 
liv. Det å samle krefter til å starte på nytt, 
å begynne med opptrening og gradvis ta 
stegene tilbake til livet, det står det stor 
respekt av, sier KlausAnders Nysteen, 
administrerende direktør i Entra.

ung Ridder fra Slemmestad
■   Av Jan Arne Dammen

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord Vest Grenseløst
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N E D R E  E I K E R

Rosenkrantzg. 17, 3018 Drammen
 Tlf. 32 83 04 15    www.doi.no

10 x 5,5 cm

Bilbransjens 
Opplæringskontor i Buskerud

M O D U M

Bergan Smie og Verksted
post@bergansmie.no

D R A M M E N

R Ø Y K E N

Pb. 2385, 3003 Drammen
Tlf. 32 20 56 00

Avd. Tofte 
tlf. 32794249

Avd. Slemmestad    
tlf. 31282061

Avd. Sætre
tlf. 99307010

H U R U M

Åsveien 6, 3475 Sætre | Tel.: 32 79 27 70 
firmapost@tretrapp.no

Tømrer Svein Løken
Reinsgt. 9, 3611 Kongsberg

Tlf. 32 72 47 86

K O N G S B E R G

Quality Hotel Grand Kongsberg
Chr. Augusts gate 2

Tlf. 32 77 38 00 • Fax. 32 73 41 29

www.grandkongsberg.no

Vinjesgate 1, 3616 Kongsberg - Tlf. 32 73 20 24

Kongsberg

Lierhallen Svømme-
og Idrettshall

Lier
Tlf. 32 84 80 95

L I E R

Dekksenteret Lierskogen

Drammensveien 265, 3420 Lierskogen

Tlf. 32 85 10 36

Price Lagerbutikk AS
3055 Krokstadelva

Tlf. 32 23 10 80

(21)

R I N G E R I K E

R I N G E R I K E

Kontormiljø Ringerike AS
Osloveien 75, 3511 Hønefoss

Tlf. 32 11 50 50 • www.kontormiljo.no

Hønefoss: 32 17 18 40 - Jevnaker: 61 31 12 00
www.coop.no

S I G D A L

Sigdalkjøkken AS
3358 N-Eggedal

Tlf. 32 71 40 00 • Fax. 32 71 38 41 • www.sigdal.com

BDO AS
Næringshagan, 3350 Prestfoss

Tlf. 32 88 21 50

Nybygg - Tilbygg - Rehabilitering
Roar & Trond Velstadbråten

Mob. 415 122 04

VIC Kjemperud
3015 Drammen, Tlf. 32 83 29 45

____________________________________________________

Hit & Dit Budtjenester
3001 Drammen, Tlf. 41 66 49 90

____________________________________________________

Børsen Festlokaler og Catering AS
3017 Drammen, Tlf. 32 83 50 45

____________________________________________________

Kinocity - Drammen Kino
3001 Drammen, Tlf. 32 21 18 60

D R A M M E N

Svene Lakkering AS
3622 Svene, Tlf. 32 76 26 11

F L E S B E R G
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Byggtapetserer Rune Knutsen
3490 Klokkarstua, Tlf. 90 93 12 92

______________________________________________________

Toms Elektroavtaler
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 60 07

______________________________________________________

Ravnsborg Gartneri og Hagesenter
3484 Holmsbu, Tlf. 32 79 33 73

H U R U M

Expert Kongsberg
3611 Kongsberg, Tlf. 32 73 20 90

K O N G S B E R G

Swepnor AS
3412 Lierstranda, Tlf. 32 84 05 44

______________________________________________________

Buss og Reiseservice AS
3410 Sylling, Tlf. 32 84 88 02

L I E R

Midt Nett Buskerud
3370  Vikersund, Tlf. 32 78 32 78

M O D U M

DC- Renhold
Ringveien 16, 3050 Mjøndalen. Tlf. 47 02 87 26

______________________________________________________

Bama Gruppen AS Avd. Lundteigen
3050 Mjøndalen, Tlf. 32 27 44 01

N E D R E  E I K E R

Uvdal Snekkerverksted AS
3632 Uvdal, Tlf. 32 74 30 51

N O R E  O G  U V D A L

Ringerike Fysioterapi
3515 Hønefoss, Tlf. 32 12 44 83

R I N G E R I K E

Dr. Ing Bjørn Buen AS
3441 Røyken, Tlf. 31 28 00 10

R Ø Y K E N

Sigdal Renhold Hanne Krog
3350 Prestfoss, Tlf. 47 38 94 77

S I G D A L

Borge Installasjon AS
3301 Hokksund, Tlf. 32 25 01 00

_____________________________________________________

Hokksund Camping AS
3300 Hokksund, Tlf. 32 75 42 42

Ø V R E  E I K E R

Vi takker alle annonsørene
for den flotte støtten!

Interkommunalt Selskap
Kleivi, 3570 Ål, Tlf. 32 08 61 10
www.hallingdalrenovasjon.no

Hansens Røkeri AS, Frydenhaugveien 2, 3041 Drammen Tlf 32260650 E-post post@rokeriet.no WEB www.rokeriet.no  

Midt i Holmsbu sentrum
Vi serverer deilig mat og tilbyr ett innholdsrikt underholdningstilbud hele året. 

Catering kan bestilles, samt egne tilbud for selskaper, bedrifter, turoperatører og 
grupper! Passer flott for uformelle arrangementer og selskaper.

www.privatencafe.no • tlf. 957 52 365

           
                          
                             TELEMARK

                                   //Vi gir mennesker muligheter! 

www.nav.no 

Vi takker alle annonsørene
for den flotte støtten!
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Vi er et offentlig godkjent ortopedisk verksted som leverer 
ortopediske hjelpemidler!

Vi har tilgang til spesialist i ortopedi og fysioterapeut.

Besøk også vår butikk hvor vi har et bredt utvalg av:
• MBT-sko - den originale masaiskoen!
• Ulike sko med brede lester som kan tilpasses spesialsåler.
• Spesialsåler

Adresse: Pb 3568 - 3007 Drammen
Besøksadresse: Ing. Rybergsgt. 
114, 3027 Drammen
Tlf: 32 80 93 93 www.bto.no

KROKSTAD INDUSTRIOMRÅDE

PB. 158, 3054 KROKSTADELVA

TLF: 32 27 44 80
E-POST: postmaster@bermingrud.no

www.bermingrud.no

Ramton Brygge
Her kan du nyte et godt 
måltid i hyggelig miljø  
beliggende ned til sjøen. 
Ramton Brygge ligger 
inne på Ramton Camping. 
Vi har dagens og ala carte og alle skjenkerettigheter. 
Du kan komme sjøveien og legge til gjestebrygga.

Tlf: 31 28 22 49 • Fax: 31280370
Epost: ra-cam@online.no 

www.ramton.no

Åsheimveien 2, 
3490 Klokkarstua

Jan H. Østli:
Tlf. 99 31 61 56
bias@epost.no 
www.b-ep.no

Representant for Klaro Renseanlegg
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40 år i tjeneste!

Papirbredden - Drammen kunnskapspark har 
tidligere høstet mye ros for tilgjengeligheten i vårt 
bygg langs Drammenselva. Med øynene rettet mot 
fremtiden bygger vi nå Papirbredden 
byggetrinn 2 med moderne og tilgjengelig 
arkitektur i miljømessig toppklasse. 
Les mer om bygget på 
pb2.papirbredden.no

 vi bygger for 

frem—
tiden

Sundrejordet 4,
3570 Ål

Tlf. 417 99 417

www.asplanviak.no

ØVREBØ REHABILITERING AS 
HJELPEMIDLER FOR ELDRE OG 

FUNKSJONHEMMEDE 
POSTBOKS 604 

3412 LIERSTRANDA
TELEFON 32 24 42 50

E-post: 
firmapost@ovrebo.no

www.ovrebo.no

www.kongsberg.com

Totalleverandør
 til proffmarkedet

SYSTEMVEGGER 
GLASSVEGGER • HIMLINGER

Mob. 994 11 980
Faks. 32 75 27 70

E-post: post@levante.no
Gartneriv. 6, 3300 Hokksund

EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

Mob. 90 68 73 11
Fax. 32 87 70 11

Dresser-Rand sikrer driften
av olje- og gassindustrien

og gir kvalifiserte
medarbeidere mulighet til

å utvikle seg i et utfordrende
og internasjonalt miljø.

Stor nok til å være global
markedsleder.

Liten nok til at DU kan
utgjøre en forskjell.

Dresser-Rand AS i Kongsberg er et norsk selskap i det
amerikanskeide Dresser-Rand konsernet, som er notert
på New York børs. Antall ansatte totalt i konsernet er ca
7 000, hvorav over 120 er ansatt i Norge. Selskapet
leverer og vedlikeholder gassturbiner og gassturbin-
drevne kompressor- og generatorsett i effektområdet
1 - 45 MW til olje- og gassindustrien og til landbaserte
installasjoner worldwide. Dresser-Rand Kongsberg har
levert anlegg til totalt 62 land.

all over the world w
w

w
.o

ct
ag

o
n

.n
o

www.dresser-rand.com

Utfordrende og
internasjonalt miljø

EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

Mob. 90 68 73 11
Fax. 32 87 70 11

24. mai - 21. sept. 2014

Tilrettelagte opplevelser!

• Th. Kittelsen - Norge Rundt
• Guidede gruveturer
• Sansenes Tunnel!
• Utsiktspunkter langs de  
   mektige dagbruddene.

3340 Åmot i Modum • tlf 32 78 67 00
info@blaa.no • www.blaa.no
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Kontortid: 9-13
Tlf. 33 44 41 00  Fax. 33 44 41 01

office@vidaraasen.no • www.vidaraasen.no

A N D E B U

Hydro Aluminium Rolled Products AS
Weidemanns gate 8, Holmestrand

Tlf. 33 05 42 00 
  

www.hydro.com

H O L M E S T R A N D

Anvik og Donavall 
Camping AS
3294 Stavern
Tlf. 33 19 55 00

L A R V I K

H O R T E N

Vi driver med opplag av båter
samt reparasjoner og service.

Langgrunn , 3186 Horten
Tlf: 33 04 30 00

Nordre Kullerød 19, 
3241 Sandefjord
Tlf. 33 48 22 60  

www.telefast.no

Støtter NHF

S A N D E F J O R D

S V E L V I K

B. S. Grøntstell 
Markveien 28 A, 3060 Svelvik
Tlf: 33 77 34 74  

S T O K K E

MatBørsen AS
Borgeskogen 38, 3160 Stokke

Tlf. 33 74 43 00

T Ø N S B E R G

                                              Betty Blue AS 
                                                       Øvre Langgt. 61 D
                                                       3110 Tønsberg
                                                       tlf. 33 31 26 77

www.mollerbil.no/tonsberg/
Støtter NHF

- godt arbeid til riktig pris

Hovedentrepenør julegater - snørydding/strøing - hagedesign - råd og veiledning
Vedlikehold grøntanlegg - natursteins- plen og plantearbeider - servicebedrift

Velleveien 15 - 2118 TØNSBERG - Tlf. 99 11 60 00 - Fax. 94 77 04 76
post@strandman.no - www.strandman.no

Holmestrand Fjellsprenging AS
3092 Sundbyfoss, Tlf. 97 77 07 98

H O F

Omsorgspartner Vestfold AS
3110 Tønsberg, Tlf. 33 05 93 21

H O L M E S T R A N D

Aasgardstrand Bygg AS
3179 Åsgårdstrand, Tlf. 92 26 03 00

H O R T E N

Lett-tak Systemer
3261 Larvik, Tlf. 33 13 28 00

_____________________________________________________

Jensens Conditori AS
3256 Larvik, Tlf. 33 15 65 65

L A R V I K

Vestfold Akupunkturskole DA
3128 Nøtterøy, Tlf. 33 32 39 26

_____________________________________________________

Rema 1000 Borgheim
3140 Nøtterøy, Tlf. 33 38 74 04

N Ø T T E R Ø Y

Asvo Revetal AS
3174 Revetal, Tlf. 33 06 27 00

R E

Tømrermester Bjørn M. Bamrud AS
3070 Sande i Vestfold, Tlf. 33 77 09 30

S A N D E

Bayer AS
3165 Tjøme, Tlf. 33 39 04 04

T J Ø M E

Norwegian Modellers AS
3103 Tønsberg, Tlf. 33 37 80 00

_______________________________________________________

Montasjemateriell Tønsberg AS
3105 Tønsberg, Tlf. 33 38 18 90

T Ø N S B E R G

Stokke Trafikkskole
3160 Stokke, Tlf. 33 33 84 24

______________________________________________________

Røisgård’s Kran og Transport
3160  Stokke, Tlf. 33 33 86 90

S T O K K E

Vi takker alle annonsørene
for den flotte støtten!

Furulund 
Kro & Motel

Vi serverer tradisjonell norsk husmannskost. Menyen 
er rikholdig og tilbyr mange muligheter innenfor fisk, 
kjøtt, lunsjretter, supper og egen barnemeny.
Vi tilbyr også overnatting.

Stokke Ravei 158, 3160 Stokke

Telefon: 33 36 38 00

Furulund 
Kro & Motel

Vi serverer tradisjonell norsk husmannskost. Menyen 
er rikholdig og tilbyr mange muligheter innenfor fisk, 
kjøtt, lunsjretter, supper og egen barnemeny.
Vi tilbyr også overnatting.

Stokke Ravei 158, 3160 Stokke

Telefon: 33 36 38 00
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Teknomed as  ·  Postboks 1251  ·  3205 Sandefjord 

www.teknomed.no  ·  e-post: info@teknomed.no

Telefon: 33 45 45 33  ·  Faks: 33 45 45 34

Sandefjord:  Lingelemveien 65

 Porsgrunn:  Storgata 118 

b e s t e  f u n k s j o n  o g  l i v s k v a l i t e t

f o r  d e n  e n k e l t e

Teknomed as  ·  Postboks 1251  ·  3205 Sandefjord 

www.teknomed.no  ·  e-post: info@teknomed.no

Telefon: 33 45 45 33  ·  Faks: 33 45 45 34

Sandefjord:  Lingelemveien 65

 Porsgrunn:  Storgata 118 

b e s t e  f u n k s j o n  o g  l i v s k v a l i t e t

f o r  d e n  e n k e l t e

www.kongsberg.com

Ønsker du mer fritid, kanskje bedre samvittighet for det du ikke har fått gjort
eller rett og slett en håndsrekning?

Vi setter dine praktiske gjøremål i system og sørger for effektiv utførelse med
riktig utstyr og personell!

- Vaktmestertjenester
- Renhold
- Vedlikehold av grøntanlegg
- Byggtjenester
- Avfallshåndtering
- Spyling / Soping
- Flytting
- Riving / Rydding

Ring oss eller se vår hjemmeside for mer informasjon.Ønsker du mer fritid, kanskje bedre samvittighet for det du ikke har fått gjort
eller rett og slett en håndsrekning?

Vi setter dine praktiske gjøremål i system og sørger for effektiv utførelse med
riktig utstyr og personell!

- Vaktmestertjenester
- Renhold
- Vedlikehold av grøntanlegg
- Byggtjenester
- Avfallshåndtering
- Spyling / Soping
- Flytting
- Riving / Rydding

Ring oss eller se vår hjemmeside for mer informasjon.

Ønsker du mer fritid, kanskje bedre samvittighet for det du ikke har fått gjort
eller rett og slett en håndsrekning?

Vi setter dine praktiske gjøremål i system og sørger for effektiv utførelse med
riktig utstyr og personell!

- Vaktmestertjenester
- Renhold
- Vedlikehold av grøntanlegg
- Byggtjenester
- Avfallshåndtering
- Spyling / Soping
- Flytting
- Riving / Rydding

Ring oss eller se vår hjemmeside for mer informasjon.

tlf. 35 54 17 50
post@hoytoglavt.no

Trenger dere elektriker!

NYBYGG • RENOVERING • VARMEPUMPER
hus, hytte og industri

Tlf: 47 27 61 76  •  Fax: 35 95 74 86
E-post: ss-es@online.no

Trenger dere elektriker!

NYBYGG • RENOVERING • VARMEPUMPER
hus, hytte og industri

Tlf: 47 27 61 76  •  Fax: 35 95 74 86
E-post: ss-es@online.no

Tlf: 47 27 61 76 ● Fax: 35 95 74 86
E-post: ss-es@online.no

Vi får bygg  
til å fungere 

Caverion Norge AS
Avd. Porsgrunn
Tlf: 35 93 18 00  
www.caverion.no

YIT skiftet navn til Caverion 1. juli 
2013, og er fortsatt Norges ledende 
leverandør av tekniske installa-
sjoner for alle typer bygg og industri. 
Hovedtyngden av leveransene ligger 
innenfor fagområdene inneklima, 
elektro, automasjon, kjøling, energi-
sparing, rørfag, IKT, audiovisuelle 
løsninger og sikkerhet.

Tinn Vann og Avløp AS

Tinn Kommune  
Telefon 35 08 26 00
www.tinn.kommune.no

Tlf: 35 06 26 30
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NHF Bamble
Leder: Olaf Tverråen
Hekkensmyrveien 15, 3960 STATHELLE
Tel.: 35 96 07 39 
Epost: olaf.tve@gmail.com

NHF Drammen og omegn
Leder: Brith Ek Wøien
Stokkeveien 10, 3400 Lier
Tel: 402 87454
Epost: hallingjente@gmail.com

NHF Gol
Leder: Marie Hoftun Treverket
P.b. 226, 3551 GOL
Tel.: 41 42 21 34
Epost: mtreverk@online.no

NHF Grenland
Leder: Inger Kvennodd
Rindesveg 16, 3950 BREVIK
Tel.: 91 59 70 21
Epost: vkvenno@online.no

NHF Holmestrand
Leder: Ann Mari Auen
Sykehusveien 9a, 3080 HOLMESTRAND
Tel.: 33 05 27 13 / 40 62 30 23
Epost: svaue@online.no

NHF Hovet
Leder: Magda Lerberg
3577 HOVET
Tel.: 95 21 26 44

NHF Hurum
Leder: Inger Marie Nilsen
Granittåsen 54, 3480 FILTVEDT
Tel.: 32 79 58 49 / 46 95 11 46
Epost: rogen2@online.no

NHF Kongsberg
Leder: Anne Cecilie Selberg
Steinsvingen 3 E, 3615 KONGSBERG
Epost: anne.selberg@hotmail.com

NHF Modum
Leder: Andreas Borgersen
Søyaveien 36
3340 Åmot
Tel.: 41 60 08 52
epost: abor@modumktv.no

NHF Nome
Leder: Ingeborg Lunden
Nyhusvegen 18, Eidsbygda, 3825 LUNDE
Tel.: 35 94 44 06 / 95 84 75 87

NHF Nore og Uvdal
Leder: Solveig Kristiansen
3632 UVDAL
Tel.: 32 74 37 41
Epost: kaare.edmund@gmail.com

NHF Ringerike
Leder: Harald Mælingen
Mælingen, 3519 HØNEFOSS
Tel.: 90 13 96 72
Epost: harmaeli@online.no

NHF Røyken
Leder: Anne Kvale
Postboks 31, 3171 Slemmestad
Tel.: 414 33 228

NHF Søndre Vestfold
Leder: Øyvind Storm Nielsen
Kilgt. 5C, 3217 SANDEFJORD
Tel.: 33 46 32 18 / 91 62 24 89
Epost: oyvind.nielsen@sfjbb.net

NHF Sigdal og Prestfoss
Leder: Lars Foss
Foss, 3358 NEDRE EGGEDAL
Tel.: 32 71 25 49 / 92 61 70 96
Epost: laf.2@online.no

NHF Vestfossen
Leder: Synnøve Brekke Fjellheim
Dunserudgt. 3, 3320 VESTFOSSEN
Tel.: 32 75 77 32 / 47 09 06 83

NHF Vest Telemark
Leder: Gunvor Hegni
Flatdalsvegen 853, 3841 FLATDAL
Tel: 35 05 22 95 / 90 95 22 95
Epost: ghegni@online.no

NHF Øvre Eiker
Leder: Elsa Henriksen
Sameia 18, 3320 VESTFOSSEN
Tel.: 47 41 77 03
Epost: henriksen.elsa@gmail.com

NHF Ål
Leder: Anne Lise Fluto
Prestelie 6, 3570 ÅL
Tel.: 32 08 16 71 / 95 94 98 82
Epost: anlf@online.no

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening:
ALF Buskerud
Leder: Jan Arne Dammen
Revefaret 47, 3033 DRAMMEN
Tel.: 32 88 55 07
Epost: arnedam@online.no

ALF Telemark
Leder: Else Bømark Andrėn
Porsgrunnsvn. 19 A, 3730 SKIEN
Tel.: 35 52 12 83
Epost: eandren@online.no

ALF Vestfold
Kontakt regionskontoret

 
Handikappede Barns foreldreforening:
HBF Buskerud og Vestfold
Leder: Signe Dahl
Øvregrenda 3, 3425 Reistad
Tel.: 97 75 29 38
Epost: signe9775@gmail.com

HBF Notodden
Leder: Gry F. Bløchlinger
I. Mælandsmosvn. 47, 3676 NOTODDEN
Tel.: 35 02 09 18 / 99 03 82 07
Epost: gryblinger@hotmail.com

AMC 
kontaktperson: Berit Evensen
Siriusveien 72, 3942 Porsgrunn
Tel.: 35 51 01 30 / 92026317
Epost: beritev@online.no

 

Landsforeningen for Ryggmargsskadde:
LARS Oslofjord Vest
Kontakt regionskontoret

Landsforeningen for Amputerte:
LFA Oslofjord Vest
Leder: Leif Larsen
Frydenlund 23 B, 3238 SANDEFJORD
Tel.: 48 28 49 01
Epost: lel2@online.no

LFN Telemark
Leder: Einar Sollid
Røyskattvegen 77, 3741 SKIEN
Tel.: 97 95 50 96
Epost: lfn.t.einar.s@gmail.com

LFN Buskerud
Kontaktperson: Lisbeth Saltnes
Dakotaveien 17, 3630 RØYSE
Tlf. 93 63 69 88
Epost: lisbethsgundersen@hotmail.com
 

Norges Handikapforbund Oslofjord Vest

Lokallag

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord VestGrenseløst
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Landsforeningen for Polioskadde:
LFPS Buskerud
Leder: Wera Fjeld
Rådhusgata 6, 3016 DRAMMEN
Tlf: 415188 48
Epost: wera.fjeld@ebnett.no

LFPS Telemark
Leder: Jan Ivar Hennum
Torgeir Vraasgate 28, 3718 Skien
Tel.: 35 52 72 51 / 41 33 88 48
Epost: janhenn@sfnett.no

LFPS Vestfold
Leder: Torunn Jacobsen
Amundrødveien 9, 3142 VESTSKOGEN
Tel.:  91 19 34 61
Epost: torujac@online.no

LFS Buskerud
Leder: Peter Stenberg
Betzy Kjeldsbergsvei 97, 3024 DRAMMEN
Tel.: 95 96  14 35
Epost: petvernsten@gmail.com

LFS Telemark
Leder: Trond Pedersen
Ørstvetjordet 33, 3943 PORSGRUNN
Tel.: 99 53 40 21
Epost: tro.p@online.no

LFS Vestfold
Leder: Arne Mjåland
Hystadveien 224, 3230 Sandefjord
Epost: firehjuling@gmail.com

Landsforeningen for kvinner med 
Bekkeløsningsplager:
LKB Buskerud
Leder: Lenny Moholdt
Ludvig Grønvoldsv. 21 B, 3517 HØNEFOSS
Tel.: 93 42 09 70
Epost: lenny@moholdt.net

LKB Telemark
Leder: Inga Lill Samuelsen
Ånnerødveien 29, 3920 PORSGRUNN
Tel.: 92 65 30 11
Epost: engelen.gabriel@yahoo.no

LKB Vestfold
Leder: SolHege Nathalie Kotte
Astoriaveien 50, 3140 Nøtterøy
Tel.: 41 23 29 33
Epost: vestfold@lkb.no

GrenseløstMedlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord Vest
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ALF Buskerud  Turgruppe onsdager fra Buskerud Storsenter kl. 0945

ALF Buskerud  Kafétreff på Nedre Eiker kjøpesenter hver onsdag kl. 1200

NHF Kongsberg  Bading hver mandag på Skinnarberga mellom kl. 1130 – 1300

LFPS Vestfold  Hver mandag mellom 14.45 og 1530 varmtvannstrening i Tønsberg Svømmehall.

LFPS Vestfold  Hver onsdag fra kl. 1600 – 1700 (varmtvannstrening) på Kysthospitalet i Stavern.

LFPS Vestfold  Hver onsdag fra kl. 1600 – 1700 (varmtvannstrening) på Sjølyst, Nøtterøy.

HBF Notodden  Elbandy hver onsdag. Kontakt lokallaget hvis det er interessant og om dere vil være med.

LKB Telemark  Badedag torsdager kl. 2000 – 2200 på Stridsklev.

Faste aktiviteter:

juNi
07 LFS Telemark Sommeravslutning til Kjærra
17 NHF Modum Medlemsmøte
18 LFPS Telemark Tur til Gaupåsen
24 NHF Ringerike Grillefest

AuguST
11 ALF Buskerud Medlemsmøte
11-13 LFPS Telemark Tur til Jomfruland
12 NHF Ringerike Medlemsmøte
21-22 LFPS Vestfold Tur til Kristiansand
25 NHF Nore og Uvdal Medlemsmøte
29-31 NHF Oslofjord Vest Jubileumssamling på Merket i Valdres

SePTemBer
01 NHF Nome Medlemsmøte
05-07 LFPS Buskerud Jubileum på Bardøla
05-08 ALF Buskerud Seminar
08 NHF Vestfossen Medlemsmøte
09 NHF Ringerike Medlemsmøte
16 NHF Modum Medlemsmøte
29 NHF Nore og Uvdal Medlemsmøte

oKToBer
06 NHF Nome Medlemsmøte
09 LFPS Vestfold Medlemsmøte
13 NHF Vestfossen Medlemsmøte
13 ALF Buskerud Medlemsmøte
14 NHF Ringerike Medlemsmøte
21 NHF Modum Medlemsmøte
24-26 LKB Telemark Spa tur
27 NHF Nore og Uvdal Medlemsmøte

NoVemBer
03 NHF Nome Medlemsmøte
10 ALF Buskerud Medlemsmøte
11 NHF Ringerike Medlemsmøte
18 NHF Modum Medlemsmøte
24 NHF NORE OG Uvdal Medlemsmøte
29 LFPS Telemark Julemøte
  NHF Vestfossen 70-årsjubileum

deSemBer
08 ALF Buskerud Julemøte
09 NHF Ringerike Julemøte
  NHF Vestfossen ??
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Hjartdal og Gransherad 
Rekneskapskontor AS
   3692 Sauland
   Tlf 35 02 81 00
   E-post adresse firmapost@hgr.no

H J A R T D A L

K V I T E S E I D

Straand, Vrådal
By ChoiCe hoTelS

3853 Vrådal
Tlf. 35 06 90 00   Fax. 35 06 90 01

www.straand.no

B A M B L E

Nils Edw. Larsen AS
Langesundv. 90, 3960  Stathelle

Tlf. 35 96 87 00

Byggeriet
Rugtvedt Byggsenter AS

Omborsnesveien 7, 3960 Stathelle 
Tlf. 35 96 05 55 

Vrådal Booking
3853 Vrådal

Tlf. 35 06 90 00 

N O T O D D E N
OPAAS
KOMPETANSESENTER                                  Notodden 2. oktober 2009

Opaas Kompetansesenter 
Telegt. 2 3674 Notodden 

Tlf     35 01 30 00                                                                            Bank. 26501168393
Fax.   35 01 32 31 
Mob. 92 26 65 59 

email: opaas-kompetanse@c2i.net 

Vi tilbyr kurs innen løyve for person- og godstransport,Taxiløyve.  
ADR-kurs, førerkort C-D-CE, maskinførerkurs,båtførerkurs,  

kranførerkur og Truckførerkurs.
Telegata 2, 3674 Notodden - Tlf. 35 01 30 00  Fax. 35 01 32 31 

E-post: opaas-kompetanse@c2i.net - www.opaas.no

Autosenteret 
Notodden AS
Inger Floodsv. 1, 3676 Notodden

J R Gisholt AS
Kirkeg. 36, 3919 Porsgrunn

Tlf. 35 50 48 00

P O R S G R U N N

S K I E N

   Vi har tilgang  
   på 15 maxitaxier   
   som dekker alt fra 
   rullestolbehov til 
   turkjøring.

T I N N
            TINN KOMMUNE
                    Torget 1, 3660 Rjukan

   tinn.kommune@tinn.kommune.no
Tlf. 35 08 26 00 • Fax. 35 08 25 10

Støtter NHF

V I N J E

3864 Rauland
Tlf. 35 06 21 90 , Faks. 35 06 21 99

E-mail: post@rauel.no
Støtter NHF`’s arbeide

Pontoppidan C. E. 
3770 Kragerø, Tlf. 35 98 29 57

__________________________________________________

Kalstad Auto Senter AS
3770 Kragerø, Tlf. 35 98 20 14

__________________________________________________

Adv. Hjetland & Andersen
3766 Sannidal, Tlf. 35 98 95 80

__________________________________________________

Brødrene Brubakken Kjøttforretning
Storgt. 12, 3770 Kragerø, Tlf. 35 98 14 19

__________________________________________________

Kragerø Septikservice AS
3790 Helle, Tlf. 35 98 77 15

K R A G E R Ø
Bamble Taxisentral
3960 Stathelle, Tlf. 35 96 02 20

B A M B L E

Hellestad Sandtak AS
3800 Bø i Telemark, Tlf. 35 95 01 49

__________________________________________________

Bø Maling AS
3800 Bø i Telemark, Tlf. 35 95 13 50

__________________________________________________

Bø Hotell AS
3800 Bø i Telemark, Tlf. 35 06 08 00

B Ø

Maskinentreprenør Trygve Knutslid 
3825 Lunde, Tlf. 91 15 18 58

______________________________________________________

Tveito Maskin AS
Strengenvegen 38, 3825 Lunde , Tlf. 35 94 69 00

N O M E

Notodden Energi
3671 Notodden, Tlf. 35 02 50 85

____________________________________________________

Vianor
3676 Notodden, Tlf. 35 01 08 46. www.vianor.no

____________________________________________________

Teleblikk AS
3676 Notodden, Tlf. 35 01 17 53

____________________________________________________

Lidalen Grustak AS
3670 Notodden, Tlf. 35 02 28 23

___________________________________________________

Vitus Apotek Notodden
7435 Trondheim, Tlf. 35 02 52 50

____________________________________________________

Notodden Optikk
3671 Notodden, Tlf. 35 01 87 30

N O T O D D E N

Oxum Containerservice AS
3949 Porsgrunn, Tlf. 35 51 81 34

P O R S G R U N N

Alf Johansen AS
3840 Seljord, Tlf. 35 06 49 00

S E L J O R D Atrå Handelslag
3656 Atrå, Tlf. 35 09 89 00

_____________________________________________________

Skårberg Maskin AS
3656 Atrå, Tlf. 90 57 80 44

T I N N

S K I E N

Vi takker alle annonsørene
for den flotte støtten!

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

Tlf: 35 02 90 10
www.notodden.bbl.no 
e-mail: post@notodden.bbl.no
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Vet du dette?
1. premie. Weekendopphold inkl. frokost og badepark for  
2 personer på Quality Hotell & Resort Skjærgården, Langesund i 
Telemark. 2. premie. 5 quicklodd

1. Hvilket lokallag av Norges Handikapforbund besøkte Lungsdalshytta?

2. Hvilket år ble NHF Oslofjord Vest stiftet?

3. I hvilken by finner man La Rambla?

4. Hvem kommer med utspillet: Det farligste mennesket er det feilfrie mennesket?

5. Hvem har telefonnummeret 415 12204 og hvor holder de til?

6. Hvem holder til i Borgeskogen 38 i Stokke?

7. Hva er epostadressen til Faugstad Elektro AS?

8. Hvor holder byggtapetserer Rune Knutsen til?

9. Hvem fikk NHFs hederspris i sølv?

10. Når er søknadsfristen for å delta på Jubileumssamlingen på Merket?

Navn:

Adresse:

Telefon:

Svar sendes Norges Handikapforbund Oslofjord vest, Tollbugt 115, 3041 Drammen 
eller pr epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no - Innsendelsesfrist 15.08.2014.
PS!  Alle svarene finnes blant våre annonsører og i artiklene i bladet

Weekendopphold i langesund: Kjetil enlien fra larvik og 5 Quicklodd er vunnet 
av Irèn lennestad fra tofte.  Grenseløst gratulerer.

Ps! send gjerne svarene til oss på e-post til: 
nhf.oslofjordvest@nhf.no

VI ØNSKER NYE MEDLEMMER – FUNKSJONSHEMMEDE, PÅRØRENDE ELLER VENNER! Som medlem av Norges 

Handikapforbund (NHF) og våre landsforeninger har du tilgang på en rekke medlemsfordeler som kommer deg til gode.  

Spør oss om vår individuelle veiledningstjeneste eller våre medlemsrabatter på mobiltjenester, fasttelefoni, Internett ADSL, 

drivstoff, forsikring m.m. Gi gjerne denne kupongen til en i familien eller en venn, som du mener vil ha glede og nytte  

av å stå som medlem i Norges Handikapforbund.

Hovedmedlem - kr 300

Husstandmedlem - kr 150 *

Juniormedlem (0-16 år) - kr 50 *

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

Studentmoderasjon 50 % på kontingenten 
(kopi av studentbevis må legges ved)

Jeg ønsker ikke medlemskap i NHFU 
(gjelder de under 30 år)

Mitt medlemskap gjelder følgende lands-
forening av NHF

Innmelding i Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund
Svarsending 0047
0090 Oslo

Navn:

Adresse:

Postnummer:                                Poststed:

E-post:

Telefon/mobil:

Fødselsdato og år:

Sted/dato:

Underskrift:

Når jeg melder meg inn i Norges Handikapforbund (NHF) samtykker jeg i å motta 
informasjon fra organisasjonen gjennom alle kanaler. Innmeldingsopplysninger
behandles sensitivt og etter Datatilsynets retningslinjer. Medlemskapet 
følger kalenderåret fra 1.1 til 31.12 samme år.

Funksjonshemmet Interessemedlem

Medlemstype (velg én)

Pårørende

Kategori:

* 

✁



Retur: NHF Oslofjord Vest, Tollbugt. 115, 3041 Drammen
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Det spiller ingen rolle om du bare skal på en kort kjøretur – hvis du ikke kommer tilbake. Husk bilbelte
vegvesen.no/bilbelte


