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Regionleder

Atle Haglund
ansvarlig redaktør

Hei alle sammen!
De fleste har sikkert fått med seg at årsmøtet for 2019 
ble avholdt i april, denne gangen også i Kongsberg. 
De som var tilstede fikk også med seg valget av ny 
regionleder som ble undertegnede. Jeg skal i denne 
utgaven av GRENSELØST fortelle litt om hvem jeg er 
for de som ikke har møtt meg.

Sånn jeg føler det nå så er det jo med et snev 
prestasjonsangst og det med god grunn, da jeg jo skal 
”hoppe etter Wirkola”. Gunvor Hegni har for meg, og 
for de fleste andre forholdsvis ferske i det forrige styre i 
OFV, vært den trygge allvitende solide langtidserfarne 
”bautaen” i vår region i mange, veldig mange år. Spesielt 
for en som meg, som har sittet i styret i bare 4 år eller 
to perioder som det skal hete. Regner med at jeg har 
fått med meg andre erfarne i det nye regionstyret, så 
lasset skal vi klare å dra videre sammen. Så igjen, takk 
til Gunvor.

Videre med regionstyret vårt har vi jo fortsatt vår 
kontorleder da, som også begynner å få litt kjøtt på 
beina, nemlig Anna-Lisbeth som aldri sier nei eller er 
sur. Hun kan mye om vår organisasjon eller hun skaffer 
noen som kan. 

For å fortelle litt mer om meg selv, så ble jeg skadet 
i en bilulykke i 1973 hvor begge beina gikk føyken, 
men det gjør i grunnen ikke noe, for da var jeg 8 år og 
fokuset for en på den alderen er at man gjør det man 
har lyst til der og da, og det gjorde jeg. Sammen med 
de gamle vennene mine så gjorde vi de samme tingene 
som vi gjorde før min ulykke. Fokuset ble egentlig ikke 
rettet så mye mot hva jeg ikke kunne delta i, men at jeg 
hadde lyst til å delta. Bare at jeg hang litt etter eller satt 
og så på, hvis det var helt umulig å delta. Jeg mista i 
grunn aldri selvtilliten. Sikkert fordi jeg var veldig ung 
og ingen syntes merkbart synd på meg.

Ulempen for meg i forhold til dette, er jo at jeg aldri 
fikk noe forhold til at samfunnet ikke var tilpasset for 
meg med ramper osv. Jeg var fortsatt opptatt av å gjøre 
det jeg hadde lyst til, så sånn gikk jo dagene. Dagene ble 

sånn helt til jeg for første gang kom til USA på 80 tallet, 
hvor jeg opplevde noe helt nytt i livet mitt, nemlig at 
funksjonshemmede folk ferdes utendørs. Dette var i 
grunn nytt for meg, at ting i samfunnet var litt mer 
tilrettelagt. Når jeg med årene ble en voksen kar, kom 
dette fokuset sterkere inn i mitt bilde i samfunnet.

Som 21 åring begynte jeg å jobbe i et 
hjelpemiddelfirma, hvor jeg var ansatt i 20 år, med 
tilrettelegging og tilpassing av hjelpemidler og service 
av disse. Jeg reiste rundt i hele Norge og var med å 
drev i tillegg kurs for førstelinjen om fordeler med 
at en rullestol f.eks ble skreddersydd for en som 
skulle sitte i den hele dagen, hele uka. Dette var en 
informasjonsteknikk som den gang på midten av 80 
tallet var veldig viktig, fordi min første rullestol var 
bare en rullestol for å forflytte seg rundt i, og da som 
regel av noen gående bak.

I noen år drev jeg for meg selv i Spania med både salg 
av rullestoler og kurs i hvordan disse skulle tilpasses og 
viktigheten med hvorfor. Spanjolene ligger helt klart 
langt etter når det gjelder hjelpemidler. De må også 
krangle mye for kanskje å få igjen noe av sine utlegg for 
dette i fra staten. 

Hverdagen sånn ellers for meg har vært og drive med 
idrett, da på høyt plan. Jeg har holdt på med ispigging 
og kjelkehockey, og deltatt i 7 Paralympics, så noen gull 
har det blitt. Disse årene har også luftgeværskyting, 
vannski og noe friidrett vært forsøkt i korte perioder.
Toppidretten la jeg opp i 2006, men jeg trener mange 
ganger i uka fortsatt. Trening blir fort en livstil når man 
har holdt på i over 25 år.

Tiden min går også med til å holde 
inspirasjonsforedrag rundt om i landet for bedrifter, 
lag og foreninger. Jeg har selvfølgelig satt litt farge på 
mitt foredrag med ironi, galgenhumor og fokus på å se 
muligheter og ikke skape begrensninger, som gir både 
latter og er til ettertanke for de som hører på.

Det jeg opplever i vårt arbeide rundt tilgjengelighet 
i regionen, når vi er på befaringer, er at mange vi 
møter, spesielt rundt spørsmålene om innganger til 
butikker o.l, er at folk går i forsvar mot løsninger i 
steden for å være løsningsorientert. Grunn til det er 
nok at de ser det økonomiske rundt dette, føler jeg 
noen ganger. På mine befaringer har jeg også hatt noe 
fokus på de med nedsatt syn, også er det andre i vår 
region som har behov for en effekt av gjenkjenning til 
steder de skal, for å få sin dag så effektiv som mulig. 
Jeg føler at NHF generelt dekker veldig mange grupper 
funksjonshemminger men noen blir prioritert høyere 
enn andre, noe vi bør ta til etterretning. Husk vi skal 
sammen om ny tid alle sammen og det begynner i dag, 
for alle.

Jeg ønsker oss alle lykke til med arbeidet videre og 
håper regionen bruker styret etter behov, og ber dere 
også se frem mot sommer & sol.

Atle Haglund
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Se hva som skjer

Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder

I dette nummeret av Grenseløst kan du lese om hva vi 
har drevet med siden sist, og hva vi planlegger å gjøre 
fremover. Det er vel ingen hemmelighet at vi har vært 
igjennom høysesongen for årsmøter i organisasjonen, 
men det har også vært andre ting vi har drevet med. Blant 
annet har koordinator for NHF Ung Voksen (tidligere 
NHF Nesten Voksen) hatt et flott innlegg i flere aviser i 
anledning kvinnedagen 8. mars, som du kan lese et sted i 
bladet. Vi har også arrangert Vinteraktivitetsdag 9. mars i 
Skien Fritidspark, samtidig som ungdommen arrangerte 
årsmøtehelgen sin på samme sted. 

Lokallagene våre har gjennomført sine årsmøter og 
regionårsmøtekonferansen ble avholdt på Kongsberg i 
slutten av april, som du også kan lese om i bladet denne 
gangen. Det ble valgt et nytt regionstyre på årsmøtet, og 
denne gangen ble det flere nye ansikter i styret. Vår alles 
kjære Gunvor Hegni har overlatt styrepinnen til Atle 
Haglund, noe som jeg personlig synes er både vemodig og 
gledelig på samme tid. Jeg vil herved benytte anledningen 
til å takke Gunvor Hegni for alt hun har lagt ned av tid og 
krefter for funksjonshemmedes likestillingskamp gjennom 
flere år enn jeg har levd! Tusen takk for et bra samarbeid 
gjennom mange år Gunvor!

Samtidig har jeg tro på at regionledervervet nå er i de 
beste hender, når nå Atle Haglund tar fatt på oppgavene 
i dette viktige vervet, for makan til kar finnes ikke! Med 
humor og alvor i skjønn forening, har han en praktisk 
tilnærming til våre oppgaver og det tror jeg er både sunt 
og veldig bra! Jeg har stor tro på at vi, sammen med det 
nye regionstyret, kan løse oppgavene som ligger foran oss 
på en bra måte. 

SAFO TVB samarbeidet har også hatt sin 
årsmøtekonferanse, som du kan lese om i bladet. Dette 
foregikk 3. mai, og hovedtemaet for årets konferanse var 
BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse). BPA er et av de 
temaområdene vi må legge inn trykket på fremover, og 
vi fikk mye nyttige innspill i forhold til hvordan vi kan 
jobbe med dette fremover. Styret i SAFO TVB står ovenfor 
en stor oppgave denne sommeren: Vi skal foreslå nye 
medlemmer til kommunale- og fylkeskommunale råd for 
funksjonshemmede innenfor vårt område. Dette er en av 
våre viktigste påvirkningsarenaer, og vi jakter derfor nå på 
nye og erfarne folk å foreslå. Ønsker du å bli foreslått til et 
råd, så send en e-post til anna-lisbeth@nhf.no. Det vil bli 

gitt opplæring for brukerrepresentanter i råd og utvalg på 
SAFO TVBs høstkonferanse 18.-19. oktober. 

For 11. året på rad inviterer vi i år til fellesskapssamling 
23.-25. august på Merket. Invitasjon og 
påmeldingsinformasjon finner du i dette bladet. 
Programmet er i skrivende stund ikke helt klart, men 
siden dette er en likepersonsamling vil vi ha temaer 
innenfor dette på årets samling, sammen med ulike 
aktiviteter. Jeg vet at det finnes mye bra likepersonsarbeid 
innenfor våre landsforeninger, så om noen av dere som 
er likepersoner i en landsforening har lyst til å komme 
å prate litt om dette denne helgen, så gi beskjed til 
undertegnede. Min oppfordring til alle våre medlemmer 
er: Kom å bli med på årets hyggeligste weekend! Sammen 
skal vi lage et sterkt fellesskap!

Mot slutten av dette bladet vil du finne en oppdatert 
oversikt over oss: våre lokallag, det nye regionstyret og 
regionkontoret med kontaktinformasjon. Så blir det 
enkelt for oss å ta kontakt med hverandre. Oversikten 
over aktiviteter i lokallagene finner du også i bladet, 
men beklageligvis kan denne være noe mangelfull pga 
tidspresset med å få bladet i trykken til tiden. Jeg ønsker 
derfor å minne om at vi har en aktivitetskalender på nett 
som oppdateres fortløpende http://aktivitetskalender.
nhfoslofjordvest.no/ tips oss gjerne om aktiviteter dere 
ønsker å ha med.

Jeg håper at flest mulig av dere ønsker å henge med på 
aktiviteter vi arrangerer, både lokalt og regionalt.

Med ønske om en aktiv & fin sommer!

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

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt 
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger 
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen 
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og 
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.

HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging, 
basket, sykling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.

HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for 
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at 
du kan få eller beholde ordinært arbeid.

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

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

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

Den perfekte scooteren på 
ferie, shopping eller andre tur- 
aktiviteter. Kom deg ut med  

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

En ny patentert løftestol som er 
en rask, sikker og mobil løsning når 
en person har falt og trenger hjelp 

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

kvalitet som går inntil 5 mil, 
 toppfart er 9,9 km.

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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Årsmøtet og årsmøtekonferansen  
27. - 28. april 2019

Tekst: Gro B Rohde Foto: Jan Arne Dammen

Konferansen ble åpnet med 
at Gunvor Hegni ønsket alle 
velkommen. Jobben som alle 
lokallag gjør og alle landsforeninger 
gjør, betyr mye i alle NHF 
sammenhenger. Det har kommet 
en ny satsning som er viktig, 
nemlig satsingen på ungdom og de 
unge voksene. 

Økt sysselsetting
Når konferansen ble planlagt, så 
var valget en del av tankene og 
til konferansen så hadde de vært 
så heldige å få 2 som skulle gi oss 
informasjon og som vi skulle få 
muligheten til å spørre. 

Noe som er viktig i valgkampen 
er å få opp sysselsettingen blant 
de med funksjonsnedsettelser, det 
må et skikkelig krafttiltak for det 
er dessverre alt for mange med 
en funksjonsnedsettelse som står 
ufrivillig utenfor arbeidslivet. 

Staten har tatt et grep, det er at 
5% av alle deres nyansatte skal ha 
en funksjonsnedsettelse eller ha et 
hull i sin cv. 
Det finnes flere forskjellige 
ordninger for å få flere med 
funksjonsnedsettelser ut i 
arbeidslivet, men mange av 
ordningene er dessverre lite kjent, 
både i kommuner og i næringsliv 
og bla saksbehandlere på nav. 

Politikernes time
Politikerne som var tilstede var Lise 

Christoffersen fra Arbeiderpartiet, 
hun fortalte litt om hvordan 
Drammen Arbeiderparti jobbet, 
hvilke saker som var viktig for 
dem, hvilke saker de hadde fått 
gjennomslag. Hun sitter også i 
Arbeid – og sosial komiteen og 
ga en kort informasjon om hva de 
jobbet med. 

Bente Stein Mathisen, sitter 
for Høyre i Stortinget. Hun tror 
ikke det er noen forskjell på 
partiene om at de vil at det skal 
være inkludering og likestilling av 
alle. Regjeringen har utarbeidet 
en strategi for likestilling 
av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og den er helt ny. 
Strategien er utarbeidet av Barne-, 
og likestillingsdepartementet, 
Helse- og omsorgsdepartementet, 
Arbeids- og sosialdepartementet, 
Kulturdepartementet, 
Kunnskapsdepartementet, Justis- 
og beredskapsdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og 
Utenriksdepartementet. Den 
heter et samfunn for alle, og har 
virkningstid fra 2020 – 2030.

Strategiplanen kan lastes 
ned her: www.regjeringen.
no/no/dokumenter/
strategi-for-mennesker-med-
funksjonsnedsettelse--et-samfunn-
for-alle/id2623105/

Somatikk og rehabilitering
Konferansen hadde også besøk 

fra Geir Bøhler. Hans tema var 
somatikk og rehabilitering, 
Helse Sør-Øst. Helsefag avdeling 
er organisert med flere felt og 
avdelinger, det er viktig at de 
føringene de får, følger lederlinjene 
som er i Helse Sør-Øst. I 2018 kom 
det en ny veileder og her er det en 
del viktige føringer som omhandler 
brukere som trenger det mest, de 
med de største behovene. 

 Kari Kum Bang, er leder for 
Habiliteringssenteret i Vestre 
Viken. Hun gav informasjon om 
Habilitering.

Definisjon habilitering, 
jfr. Forskrift: Habilitering og 
rehabilitering skal ta utgangspunkt 
i brukerens livssituasjon og mål. 
Habilitering og rehabilitering er 
målrettede samarbeidsprosesser 
mellom bruker, pårørende, 
tjenesteytere og på relevante 
arenaer. Prosessene kjennetegnes 
ved koordinerte, sammenhengende 
og kunnskapsbaserte tiltak fra 
aktørene.

Årsmøtet 2019
Så var det endelig tid for årsmøtet. 
Det skulle egentlig vært en 
hilsningstale ved fylkesvaraordfører 
i Buskerud Olav Skinnes, men han 
måtte dessverre melde forfall.

Skole og BPA
Møteleder var Anne Karin 
Pettersen fra sentralstyret. Hun 



7

jobber til daglig på Galleriet. 
Hun gav oss en liten presentasjon 
fra sentralstyret. Det er en 
prosjektgruppe som har jobbet 
med temaet valg som består av 
tillitsvalgte og ansatte som har 
jobbet frem en del materiell og 
tips og som har henvendt seg 
til alle partier som har lister til 
kommune og fylkeskommune. De 
to fokusområdene som NHF har 
valgt er skole og BPA. Det er 80 % 
av skolen som ikke er tilgjengelige, 
det er kun 80 % av de som fikk 
undersøkelsen som svarte.

Materiellet som de har jobbet 
med, vil bli produsert fra sentralt, 
som NHF sine lokale og landslag 
kan bruke i sitt arbeid med valg 
2019.

33 delegater 
Til årsmøtet var det 33 delegater 
tilstede. Møteleder tok oss gjennom 
årsmeldinger og regnskap.

Regionskontorets leder kom med 
en oppfordring, det er kjempeviktig 
at alle lokallag leser årsmeldingene 
når den kommer, på den måten får 
de rettet opp feil og får på navn som 
er uteblitt, slik at vi slipper rette opp 
årsmelding eller lage tilleggspunkt 
under årsmøtet. 

Årsmeldingen for 2018 fikk en 
kommentar på det som kan anses 
som tilgjengelighet, noe vi skal 
jobbe med. Selv om det ser veldig 
fint ut på skjermen, er det viktig at 

all skrift er leselig, og den blå åpne 
skriften i overskriftene gjør det 
vanskelig å se. 

Valgthriller om nestledervervet
Når valget kom, var det direktevalg 
på ny leder. Ny leder blir Atle 
Haglund. Så ble det skriftlig valg 
på nestleder. Valgkomiteen hadde 
gitt et navn i sin innstilling samt 
at det kom inn et benkeforslag på 
nestleder. Etter skriftlig avstemming 
viste det seg at det ble et tett løp 
mellom de to kandidatene. Stein 
Wilmann fikk 17 stemmer, Vibecke 
Selliken fikk 16 stemmer.

Etter valget består nytt 
regionstyret av:
- Atle Haglund: leder
- Stein Wilmann: nestleder
- Vibecke Selliken: styremedlem
- Birgitte Holmsen: Styremedlem
- Franck Tore Larsen: Styremedlem
- Gro B Rohde: 1. vara
- Lise Solberg: 2. vara

Delegater som velges på årsmøtet 
til landsmøtet i juni er Gunvor 
Hegni og Gro B Rohde, de 2 andre 
delegatene som skal på landsmøtet, 
skal velges i regionstyret.

Det er viktig med varaer til 
landsmøtet, møteleder foreslår 
at regionstyret gis fullmakt til å 
fremme forslag på varamedlemmer. 
Regionstyret får fullmakt til å 
fremme 4 varaer som skal være 

i prioritert rekkefølge. Årsmøtet 
avsluttes og de som går ut av 
regionstyret takkes av. 

Sammenfatning av dag 2
Dag 2 var nok for mange litt 
slitsom selv om temaene var 
superinteressante og høyst 
aktuelle, så var mange slitene etter 
en lang 1. dag med lite pauser. 
Dette er noe som forhåpentligvis 
tas til etterretning på senere 
arrangementer. 

Dag 2 handlet om aktiviteter 
fremover og hvordan vi kan jobbe 
sammen om en ny tid i NHF. Det er 
laget en arbeidsplan der hvert tema 
i planen ble lest opp og diskutert. 

Nye kommune og fylkesgrenser 
ble også diskutert, hva vil det ha 
å si for NHF Oslofjord Vest når vi 
«mister» et fylke, hva vil det ha å si 
for økonomien, som faktisk er en 
viktig del av det å kunne arbeide 
videre. 

Det ble også tid til å prate 
om hva som er viktig for 
lokallagene og det ble gitt en 
kort informasjon om nettverket 
som hetter NHF ung voksen. 
Det skal ta for seg unge mellom 
28 og 45 år. Hovedoppgaven er 
likepersonsoppgaver og et par 
samlinger som bare er for unge 
voksene, de skal samarbeide både 
med NHF og NHFU.
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Bli kjent med det  
nye regionstyret

NHF Oslofjord Vest har fått et nytt regionstyre. Vår nye regionleder Atle Haglund kan du lese om 
i hans leder på side 2. Her kommer det noen ord fra resten av regionstyremedlemmene, som skal 

lede regionens viktige arbeid de neste to år.

Tekst og foto: Anna-Lisbeth Mikalsen



9

Nestleder: Stein Wilmann 
Har vært medlem av NHF siden 
1987 og har vært tillitsvalgt på 
alle nivåene i organisasjonen 
i mange år. Han har ingen 
funksjonsnedsettelse selv, men 
har vært pårørende og/eller 

interessemedlem hele tiden. Hans motivasjon for å 
bli med i NHF var at han syntes det var urettferdig 
at det var så mye mer begrenset hva han kunne gjøre 
i samfunnet sammen med sine to rullestolbrukende 
kamerater fra skolen enn det han kunne gjøre 
sammen med de øvrige vennene sine. Det var så 
mange unødvendige hindre i samfunnet, både 
fysiske og holdningsmessige. Gjennom disse drøyt 30 
årene har han sett at samfunnet har blitt bedre, men 
at det går utrolig tregt. Og i mange sammenhenger 
har det gått to skritt frem før vi får ett skritt tilbake. 
Det er ikke nok å kjempe kampene for å få til 
forbedringer, men må også kjempe kampene for at 
de forbedringene man har fått ikke skal forsvinne 
igjen. 

Det som gjør han glad er når han opplever at de 
gode holdningene er på plass, for når de er det, er 
det mye enklere å få gjort noe med de praktiske 
tingene som ikke fungerer, for mange ganger 
skyldes de uvitenhet eller at man ikke har tenkt 
langt nok. Når holdningene er på plass er det som 
regel enkelt å få gjort noe med, særlig hvis det ikke 
er forbundet med store kostnader. Men når man 
møter diskriminerende holdninger er det mye verre!! 
Derfor er han veldig opptatt av vi må jobbe med 
holdningene i samfunnet.

Organisasjonsarbeidet er hans sterkeste side, så 
det er på det området han selv mener han har mest 
å bidra med. Men selv om det er det han synes er 
morsomst å jobbe med og har mest kompetanse 
på, er han veldig klar på at organisasjonsarbeidet 
ikke er et mål i seg selv. Derimot mener han at en 
velfungerende organisasjon er en god plattform 
for å drive det viktige arbeidet vi har med å 
oppfylle samfunnsoppdraget vårt. Så han håper 
å kunne bidra til at regionen fungerer godt, og 
er klar for å hjelpe lokallag som har problemer 
med de organisatoriske tingene. Han avslutter 
med et budskap til lokallagstyrene: Jeg kommer 
gjerne ut og holder organisasjonsopplæring 
for dere. Organisasjonsarbeidet er slett ikke så 
ressurskrevende og komplisert som mange tror.

Vibecke Selliken (styremedlem)
Er 58 år og bor i Skien. Hun har 
vært aktiv i NHF i forskjellige 
deler av organisasjonen i 11 
år. Hun hadde hjerneslag i 
2004 og har hatt ulike verv i 

Landsforeningen for Slagrammede i flere år i tillegg 
til at hun har vært engasjert i regionens prosjekter. 
Hun var blant annet en av ildsjelene bak vårt 
arrangement på FN Dagen for funksjonshemmede 3. 
desember i fjor og på vår vinteraktivitetsdag i mars 
i år. 

For styreperioden ønsker hun å videreutvikle 
prosjektet Ambassadør i skoleverket, som har vært 
et av «flaggskipene» i regionens arbeid gjennom 
mange år. I tillegg ønsker hun å arbeide for at de 
som er brukermedvirkere i råd og utvalg på vegne 
av organisasjonen (SAFO TVB) skal få gode verktøy 
for å få gjennomslag hos politikerne slik at vi skal bli 
hørt i saker som er viktige for oss. 

Videre forteller hun at hun blir sint av 
urettferdighet og hennes hovedinteresse er å 
forbedre verden for de som kommer etter oss. Hun 
er opptatt av tilgjengelighet, aksept og likhet og blir 
glad når folk er snille med hverandre og ekstra glad 
av å være med i regionstyret i NHF Oslofjord Vest.

Birgitte Holmsen (Styremedlem)
Birgitte Holmsen er 36 år og 
bor i Larvik. Hun har vært 
aktiv i NHF i ca. 13 år og 
startet sitt engasjement i vår 
ungdomsorganisasjon NHFU. 

Hun har hatt 2 perioder hvor hun har vært aktiv 
med i regionstyret, i tillegg til at hun har vært fast 
skribent til i Grenseløst gjennom flere år. I det siste 
året har hun blitt prosjekt koordinator for NHF 
UngVoksen som er nettverk i NHF for unge voksene 
mellom 25-45 år. 

Videre forteller hun at NHF har gitt henne så mye 
erfaringer, lærdom, hun har blitt kjent med så mange 
fantastiske mennesker og ikke minst at man ser at 
det faktisk nytter å påvirke til et samfunn der alle 
skal med og ha de samme rettigheter og muligheter. 
Så hun vil kjempe det hun kan til full likestilling er 
oppnådd.

Birgitte bruker mye tid på sitt arbeid i NHF, men 
bortsett fra dette liker hun også å bruke tid med 
samboer, venner, familie, reise, lese og være ute i 
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naturen. Det som gjør henne mest glad er å være 
sammen med de hun er glad i og hun setter pris 
på de små gleder i hverdagen. I tillegg til å få et 
samfunn med 100% likestilling. Hvis politikerne 
hadde hatt mer forståelse og respekt for alle som ikke 
er A4 mennesker i samfunnet, da hadde mange fått 
en mye lettere hverdag. 

Det som gjør henne aller mest sint er når 
mennesker blir utsatt for diskriminering og alle de 
overgrepene vi hører om nesten daglig mot små barn 
og unge, det gjør henne jæskla kvalm.

For styreperioden ønsker hun at vi skal få til 
aktivitet utenfor kontoret. Vi skal være synlig der 
folk er. Vi skal ta kampene mot diskriminering 
og vi skal være der for alle våre medlemmer. Hun 
avslutter med at hun ønsker å jobb mere med og å 
lære enda mer om likepersonsarbeid, hatytringer og 
tilgjengelighet.

Franck Tore Larsen 
(Styremedlem)
Franck Tore Larsen er 65 år og 
bor i Røyken. Hans bakgrunn 
er fra Landsforeningen for 
Amputerte (LFA), hvor han 

nå er leder for hovedstyret. Han sitter også som 
brukermedvirker i brukerutvalget ved Vestre Viken 
HF, ved Landaasen rehabiliteringssenter, ved NAV 
Røyken, Hurum og Lier og i kommunalt råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevner i Røyken 
kommune. 

Hans interesser er å hjelpe til med å få lagt til rette 
og å forenkle hverdagen for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og deres pårørende, ved å engasjere 
seg i arbeidet med å bedre dette.

Det som gjør han glad er at han ser at det arbeidet 
vi legger ned gir resultater. Det som gjør han sint er 
når han ser forskjells behandlinger og spesielt når 
dette gjøres fra det offentlige. 

For styreperioden ønsker han å gjøre en god jobb 
for regionstyret og å være positivt engasjert i de 
oppgaver han får og som regionstyret bestemmer seg 
for å engasjere seg i styreperioden. 

Gro Børresen Rohde 
(Varamedlem)
Gro Rohde er 50 år og 
har mange års erfaring fra 
organisasjonsliv, både som 
mamma og som funkis. Hun 

er for tiden leder i NHF Søndre Vestfold og en av de 
mest aktive i regionens rettighetshjelpernettverk. I 
tillegg til hennes stor engasjement i NHF er hennes 
interesser å lese, baking, matlaging, å være oppdatert 
på lovverk og brukermedvirkning,

Det som gjør henne glad er å se noen mestre, at 
ting fungerer, et smil, se på solnedgangen og månen. 
Det som gjør henne sint er politikere som har vondt i 
viljen til å forstå, systemer som diskriminerer og gjør 
utsatte grupper enda mer utsatt. Folk som skyver 
andres behov til side for å få presset mellom viljen 
sin for mer profitt. Lange ventetider på ergoterapeut. 
Personell som ”lukker øra” for brukerne, fordi de 
tror og mener de er fagfolk så de vet best. 

For styreperioden ønsker hun satsing på 
rekrutering til brukermedvirkere, god oppfølging 
til likepersoner og økt rekrutering av medlemmer 
som kan være villige til å gå inn i styrer og verv. 
Hun avslutter med at hun også ønsker å samarbeide 
på tvers av foreninger slik at vi kan stå sterkere 
sammen. 

Lise Solberg (Varamedlem)
Lise Solberg er 50 år og 
er fra Hvittingfoss. Hun 
har jobbet 20 år som 
Kvalitetsmedarbeider, vært 
litt aktiv i fagforeningen 

og hun har vært med i styre i LARS Oslofjord vest 
(Landsforeningen for Ryggmargsskadde) i 1 år. For 
styreperioden ønsker hun å jobbe videre med det 
gode arbeidet som er gjort fra før i regionen.

Hennes interesser er trening, håndarbeid og å 
være med familie og venner. Det som gjør henne 
mest glad er være sammen med barnebarnet, familie 
og venner. Det som gjør henne aller mest sint er 
urettferdighet og når noen er slemme.

Vi ønsker det nye styret lykke til med 
det viktige arbeidet i regionstyret!
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- Årsmøtekonferansen 2019

Heder og Ære
Regionstyret bestemmer årlig hvem som skal 
motta NHFs hedersnål i sølv. Kunngjøringen 
av årets tildelinger ble gjort under regionens 
årsmøtemiddag på Kongsberg i april. 

De som får denne hedersbevisning i år er: Britt og 
Rolf Ejme (LFPS Telemark), Turid Varsi (NHF Vest 
Telemark), Willy Gustavsen (ALF Buskerud) og Kari 
Dahl (NHF Nome).

Britt og Rolf Ejme har vært med i LFPS (poliolaget) 
i Telemark i en årrekke og gjort en kjempeinnsats både 
i og utenfor styret. Selv om det er Britt som har hatt de 
formelle styrevervene har Rolf også stort sett vært med 
på det meste. 

Turid Varsi ble medlem i NHF Vest Telemark 
ikke lenge etter at laget ble startet i 1981. Hun var 
på stortinget (1977-81) og synes da hun hadde nytte 
av NHF. Hun har vært aktiv i lokallaget, var med i 
fylkesstyret i Telemark og i redaksjonskomiteen til 
medlemsbladet. Hun har vært med i styret for NHF 
Vest Telemark i flere perioder og er fremdeles med 
der nå. Hun har god kontakt ut mot det politiske 
miljø har vert til god hjelp i vårt arbeid for blant annet 
tilrettelegging og byggesaker. 

Willy Gustavsen har vært medlem i A.L.F. 
Buskerud siden 2003. Han har vært lagets revisor 

siden 2010. Men viktigere enn hans innsats i det 
formelle, er hans uformelle innsats. Han er lagets 
muntrasjonsråd, og har en ”svartkjel” som han lager 
bålkaffe på når laget er på tur uansett om det er ved 
elvebredden langs Drammenselven en vanlig onsdag 
eller på høsttur i Lübeck sentrum. Sammen med kona 
Rigmor, som dessverre gikk bort i 2014, lagde han 
også premier til lagets uhøytidelige konkurranser. Og 
premieutdelingene ispedd gode historier var noe som 
setter latterdøra på vidt gap.

Kari Dahl, har vært medlem av NHF Nome siden 
1997 og kom raskt med i styret. Hun har vært sekretær, 
kasserer/økonomiansvarlig, nestleder og leder (som 
hun er nå). Hun har også sittet i det kommunale 
rådet for funksjonshemmede i mange år og vært 
brukerrepresentant i NAV.

NHF Oslofjord Vest takker for den  
flotte innsatsen de har bidratt med 

gjennom mange år!



QUALITY HOTEL SKJÆRGÅRDEN  |  35 97 81 00  |  Q.badeparken@choice.no  |  choice.no

   Quality Hotel Skjærgården
   Tropisk Badeglede hele året
   Besøk oss på www.badeparken.no

Grenland Konferansesenter 
Sundbyveien 233   3961 Stathelle

K I W I  R i s i n g ve i e n  S ki e n

Har du psykiske eller fysiske utfordringer?

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en 
videregående opplæring?

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

Vi hjelper deg å lykkes!

www.krokeide.vgs.no      

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

Skauenveien 16, 3766 Sannidal

               | Trosby Båt og Motor
                          Valleveien 607, 3967 Stathelle

• Nye båter • Brukte båter • Motorer
Verksted og service

Tel: 35 96 39 20 • www.trosbybaat.no

Tlf: 35 02 90 10
www.notodden.bbl.no 
e-mail: post@notodden.bbl.no

12 

ANNONSER



13

Velkommen til merket!
23. - 25. august 2019

Adresse: Paradisvegen 184, 2923 Tisleidalen

Kom å bli med på årets hyggeligste weekend! For 11. året på rad inviterer NHF Oslofjord Vest til felleskaps-
samling, denne gangen på Merket i Valdres. Denne helgen er det vår likepersonaktivitet som står i fokus, 
både det formelle og det uformelle arbeidet som skjer i organisasjonen vår. I tillegg vil det legges opp til 
ulike aktiviteter gjennom helgen. Vi håper at nettopp du har anledning til å være med i fellesskapet vårt!

Foreløpig program:
Fredag 24. august
18:00: Velkommen - Vi møtes i peisestuen til informasjon om dagene.   
19:00: Middag i spisesalen.
20:00: Quiz & sosialt samvær i peisestuen slik at vi kan bli kjent med hverandre

Lørdag 25. august
08.00: Frokost i spisesalen
10:00: Vårt likepersonsarbeid: Likepersonsarbeid i våre 10 Landsforeninger og Aktiviteter for alle
13:00: Lunsj i Vikingleieren eller grillings ute om været tillater det
16:00: Ulike tema innenfor likepersonarbeidet /Aktiviteter for alle
19:00: Middag & sosialt samvær utover kvelden.

Søndag 26. august
08.00: Frokost i spisesalen
10:00: Aktiviteter for alle
13:00: Lunsj & takk for nå
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Egenandel: 2040 kr pr person (i tillegg kommer 400 kr i enkeltromstilegg, for de som ønsker dette) egenandelen 
dekker: overnatting, helpensjon, aktiviteter, innledninger, sengetøy og håndklær. Vi oppfordrer alle lokallag til å 
ha denne helgen som et medlemstilbud til sine medlemmer og å dekke egenandelen for sine deltagere.

Påmelding (lokallag kan gjerne sende en felles påmelding) og spørsmål til: anna-lisbeth@nhf.no 

Påmeldingsfrist 20. juli 2019.

NB! Husk å gi beskjed om allergier og ting vi må ta hensyn til med rommet ved påmelding.



Beste funksjon og livskvalitet for den enkelte!

PMS 322 c

PMS 318c

Teknomed AS, Postboks 1251, 3205 Sandefjord 
e-post: info@teknomed.no, www.teknomed.no

Telefon  33 45 45 33, Faks: 33 45 45 34

Sandefjord: Skolmar 13
Porsgrunn: Storgata 118

Tjøllingveien 296
3261 Larvik 

Tlf : 907 35 583

www.tgt.no

Thorøyaveien 21, 3209 Sandefjord
Tlf : 405 55 976 • www.hkregnskap.no

Oserødveien 11, 3138 Skallestad

Tlf : 950 12 222

TOTALLEVERANDØR AV TRYGGE OG 
FREMTIDSRETTEDE ELEKTROLØSNINGER.

DITT NATURLIGE VALG AV ELEKTRIKER 
PÅ ØSTLANDET!

"Vi skal, gjennom godt samarbeid og 
en kundeorientert holdning, 

tilby våre kunder 
de beste og tryggeste 

løsningene på markedet."
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- aktuelt

- aktuelt

Bedre 
tilgjengelighet i EU

I mars ble den europeiske loven om tilgjengelighet 
vedtatt i Europa-parlamentet, med 613 stemmer for, 
23 imot og 36 hverken for eller imot. Loven har som 
formål å gjøre dagliglivet lettere for funksjonshemmede 
og eldre, samtidig som den åpner for mer innovasjon 
på området, melder Europa-parlamentet på sine nettsi-
der. De nye direktivene fastsetter at en rekke produkter 
og tjenesteytelser skal gjøres mer tilgengelige, som for 
eksempel billett- og innsjekkingsterminaler, smartte-
lefoner og datautstyr, banktjenester, e-handel, e-bøker 
og banktjenester, for å nevne noe. Morten Løkkegaard, 

som styrer denne lovgivningen uttaler følgende: 

- Disse lenge ventede regler vil gjøre en stor forskjell, 
ikke kun for millioner av borgere med funksjonsned-
settelser men også for de eldre.

Forslaget til direktiv skal nå formelt godkjennes av 
Rådet og offentliggjøres i Den Europeiske Unions 
Tidende. Medlemsstatene vil deretter ha tre år til å 
innføre de nye bestemmelsene i sin nasjonale lovgiv-
ning og seks år til å implementere dem. 

Foto: colourbox.com
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- aktuelt

Storeslem i para-VM
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Vilde Nilsen avsluttet para-VM i Prince George i Canada i februar med å ta sin 4. gullmedalje. Denne gangen var 
hun raskest på langdistansen. Dermed gjorde hun rent bord i para-VM. Tidligere i VM har hun vunnet sprint, 
mellomdistanse og stafett. Nilsen tok også en bronse i para-VM i skiskyting som ble arrangert samme sted. Birgit 
Skarstein og Erik Bye (med pilot Arvid Nelson) avsluttet med bronse i para-VM i langrenn. Norge endte opp 
med 6 individuelle medaljer i langrenn (3 gull, 3 bronse) og 2 individuelle medaljer i skiskyting (2 bronse) under 
para-VM. I tillegg ble det gull i langrenn stafett. Kilde: Paraidrett- idrett for funksjonshemmede
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Pleiepengeseier!
Regjeringens omstridte endringer i pleiepengeordningen blir 
reversert, inkludert graderingsreglene, som har fått dramatiske 
konsekvenser for foreldre med alvorlig langtidssyke barn, melder 
Handikapnytt.
– Disse foreldrene er helter som ivaretar ungene sine og som bruker 
ekstremt mye krefter på å ha nattevåk eller være i beredskap. De skal 
slippe å kjenne på en økonomisk bekymring, som at de blir trukket 
i lønna fordi de burde vært i jobb de timene ungene er i barnehage, 
mens de egentlig er i beredskap. Det skal være 100 prosent lønn, 
uten tidsbegrensning, sier fungerende KrF-leder Olaug Bollestad til 
Dagbladet. Endringene skal tre i kraft allerede 1. juli i år.
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- aktuelt

Etterlyser utvalg
Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen i Oslo og 
Akershus tar til orde for å nedsette et utvalg som kan evaluere 
Pasientrettighetsloven, melder Dagens Medisin. I løpet av 
de nær 20 årene loven har eksistert (den ble vedtatt i 1999 
og innført i 2001) er det i Lovdata blitt registrert totalt 61 
endringer siden loven kom! 

Målet med loven er å sikre «lik tilgang på tjenester av god 
kvalitet» i helsetjenesten. – Målet med pasientrettigheter må 
være at de blir brukt – og at de er fornuftige. Nå etablerer vi 
stadig nye rettigheter som i for liten grad blir brukt. Da tenker 
jeg at vi må ta et skritt tilbake og se på helheten, sier Kristen-
sen til Dagens Medisin. Hun mener man må se nærmere på 
om rettighetene fungerer i praksis, og at det bør settes ned et 
utvalg som kan vurdere hva man kan gjøre for å samordne og 
sikre etterlevelse av rettighetene.

Tilgjengelighets- 
utvalget på stadige 
”sentrumsbefaringer”

Årets første tur med Tilgjengelighetsutvalget gikk til 
campus bø, og for de som ikke vet det så er det et universi-
tet med 200 ansatte, så det sier litt. 

Hvorfor reiser vi på en skole satt opp av statsbygg? 
Jo, fordi en elevgruppe ønsker å gå grundig gjennom skolen 
for å kartlegge hva som kan bli enda bedre. Vi var litt 
skeptiske til om det var behov for dette, men når en gjeng 
med elever lager et slikt prosjekt, om vi kan kalle det for 
det, så tenker vi at slike elever vil vi jo ha som samfunnsø-
konomer, arkitekter eller tekniske ansatte i kommune Norge 
om noen år.

Det startet med en gang med HC-parkeringen da vi 
ankom, der var det ingen bemerkninger. Det fortsatte med 
inngangen. Ingen bemerkninger. For synshemmede, la vi 
merke til at i inngangspartiet var det anlagt lederlinjer, og 
disse er som regel tildekket av matter, men det var de ikke 
der. Isteden var mattene lagt på yttersidene av lederlinjene.

Videre var vi fornøyd med kantina som var godt belyst, 
og hadde stoler/bord vi kunne flytte på, så vi kunne være 

fleksible på valg av sitteplass rundt bordene. Når jeg skriver 
VI så var det Anne Beate Stokken og skribenten Atle 
Haglund som var på denne befaringen.

På skolen vet vi ikke hvor mange elever som sitter i rullestol 
men vi så tre stykker. Da tipper vi at årsaken til nedsenket 
garderobeoppheng var tilpassing for noen elever. Med 
oss på denne befaringen var elevrepresentant Nalte Lund 
Rasmussen og Steffen Eikemo Opheim som er driftsleder 
ved Campus Bø. Driftsleder gikk ALDRI i forsvar om vi 
kom på noen nye løsninger på vår rundtur, så vanskelige 
diskusjoner uteble, og vi klarte heller ikke denne gangen 
å være sutrete & negative på utfordringene disse hadde 
utviklet løsninger på. 

De hadde fortsatt små utfordringer de ville lage enda bedre 
løsninger på, og vi fant opp hjulet sammen underveis, enda 
vi er i 2019. Ønsket til elevgruppa ved Campus Bø er at vi 
skal bli invitert til de andre Campusene i landet, og dette er 
satt i gang og vi venter på neste invitasjon.

Nalte Rassmusen ,elev og de to av 
tilgjengelighetsutvalgets utskremte 
medarbeidere, Anne Beate og Atle
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- aktuelt

Dagstur til Tvedestrand 
og Næs Jernverksmuseum med 

Nome Handikaplag

Vi var 38 personer fra Lunde og Ulefoss som dro på 
tur denne vårdagen. Leder Kari Grønstein Dahl og 
bussjåføren ønsket velkommen med håp om fin tur i 
godt vær.

 Vi kjørte via Drangedal til kroa Heimat på 
Brokelandsheia. Her fikk vi kaffe og gode rundstykker. 

Turen gikk videre til Tvedestrand hvor guide 
Jan Ove Aslaksen kom om bord i bussen og han 
begynte å fortelle om Tvedestrand mens vi kjørte 
opp i et nytt boligfelt med utsikt over den lille byen. 
Tvedestrand må nå bygge på toppene rundt byen, 
fordi det er så trangt i sentrum. Vi fikk høre historien 
om postmannen i Tvedestrand som gikk med pistol, 
fordi stedet var berykta for å være utrygt. Det ble bygd 
mange store seilskuter i Tvedestrand og Næs Jernverk 
hadde utfartshavn her. Kirken er fra 1860, tidligere 
måtte innbyggerne til Holt kirke. I ”Likbakken” hvilte 
gravfølget før de dro videre til Holt. Byen har bevart 
mange flotte trebygninger, en av dem er barneskolen fra 
1860 som ennå er i bruk. Tvedestrand har Badeparken 
Tjenna ute i friland, hvor alt er gratis for brukerne. 
Ellers er byen mest kjent som Bokbyen med mange 
antikvariater, forlag og et nytt litteraturhus. Bussen 
kunne ikke kjøre i de trange gatene så vi sto parkert 
utenfor kommunehuset under guidingen. 

Vi kjørte så til Næs Jernverksmuseum hvor vi ble 
ønsket velkommen med kaffe og deilige munker av guide 

Helle Lofstad. Deretter så vi filmen: ”Ild, vann, malm 
og mennesker”. Den handlet om jernverkets historie fra 
1665 til all produksjon stanset i 1959. Vi fikk høre om 
Arendalsfeltet med mange gruver. Malmen herfra ble 
fraktet med båt til andre jernverk. Viktig for et jernverk 
er å ha nær tilgang til skog og vann. Trekull ble brukt 
til masovnen og vannkraft drev bl.a. blåsebelgere og 
hammere. 

Etter filmen ble det omvisning i landets best bevarte 
jernverksmiljø. Guiden fortalte mye historie knyttet 
til bygningene, produksjonen og arbeiderne. Vi fikk 
høre hvordan bl.a. fagpersoner som masovnsmester 
og smed lærte opp sine yngre familiemedlemmer. 
Guiden forklarte også om støping av ovnsplater i åpen 
grop og kunstnere som reiste fra jernverk til jernverk 
og skar tremodeller til ovner. Vi avsluttet rusleturen i 
ovnsmuseet. 

Etter omvisningen var det middag. Vi fikk god 
kyllinggryte med tilbehør og kaffe etterpå. 

Klokka fem var det tid for hjemreise. Vi kjørte E 
18, slik at det ble en rundtur. På Ulefoss var vi som 
planlagt kl.19.00. Leder Kari takket alle for en hyggelig 
tur. Hun takket også vår stødige sjåfør. Bussen kjørte 
så videre til Lunde hvor de siste turdeltakerne skulle 
gå av bussen. Været var skiftende på turen, sludd- og 
regnbyger da vi satt i bussen, men under omvisningen på 
museumsområdet kom sola, men det var en kjølig dag.

Tekst og bilder: Reidun B Berland



- Kanoutleie 
- 100-manns lavvo 
- Aktiviteter 
- Åpen kafé søndager 
- Sommercamper 
- Avlastning 
- Aktivitetsgrupper 
- Alternativ læringsarena 
- Tilrettelagt vei og gangsti 

www.rodbysetra.no

Buskerud Anleggstransport AS
Øvre Lianvei 30, 3400 Lier

Tlf.  32 84 98 02
www.bat.no

Gilhusvn. 19, 3414 Lierstranda

    www.hurumkraft.no
  tlf. 32 79 20 00

e-post: kundeservice@hurumkraft.no

HU R UM
KRAF T

Side 1 av 1Hurum-Logo-V

23.08.2018file:///C:/Users/olatom/Desktop/Hurum-Logo-V.svg

Albjerk Bil Lier
Albjerk Bil Lier tilbyr salg av 
nye Volkswagen personbiler og 
Volkswagen Nyttekjøretøy. Her 
finner du alt av tilbehør du trenger 
til din bil. Velkommen til oss!

www.albjerk.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 

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.

Leiligheter til leie. www.ramton.no
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Ø V R E  E I K E R
Øvre Hoen Grustak AS

3300 Hokksund, tlf. 907 58 769
_____________________________________________________

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

Drammensveien 20, 3300 Hokksund
Tlf. 32 75 59 59

R Ø Y K E N

H U R U M
Hurum Mølle

3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 80 06
______________________________________________________

Byggmester John Fjeldstad
3480 Filtvet, tlf. 93 09 93 24

______________________________________________________

Toms Elektrotavler
3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 60 07

______________________________________________________

Sand Gård
3484 Holmsbu, tlf. 32 79 85 00

N O R E  O G  U V D A L
Uvdal Snekkerverksted AS

3632 Uvdal, tlf. 32 74 30 51

Ø V R E  E I K E R

Mobile Hokksund AS
Tlf. 32 75 80 20

SPIKKESTAD
Nye Stasjonsvei 29, 3430 Spikkestad

Tlf. 31 29 08 50

 

KIWI PLUSS-KUNDER FÅR

7,5% BONUS
PÅ ALL FERSK FRUKT OG GRØNT!  
Bli KIWI PLUSS-kunde på kiwi.no

- Ei krone her, og ei krone der!

Veisteingata 14, 3512 Hønefoss
Tlf.: 95 27 39 94

kael-b@online.no 

Hadelandsveien 103, 3511 Hønefoss

Johanssons Auto AS
Ditt lokale bilverksted

Gigstad vei 10 , 3511 Hønefoss
Tlf : 934 84 919

31 29 60 00
 Røyken kommune
 Katrineåsen 20
 3440 Røyken

www.royken-kommune.no

VIC Kjemprud
3015 Drammen, Tlf. 32 83 29 45

_____________________________________________________

Drammen Taxi SA
3041 Drammen, Tlf.  32 80 96 00

_____________________________________________________

Byggfag Drammen - Bærum avd. 614
Buskerudveien 72, 3024 Drammen, Tlf. 90 71 10 00

_____________________________________________________

Christensen Teppe og Tapet Håndverk AS
3003 Drammen, Tlf. 32 83 20 74

_____________________________________________________

Fevang AS
3017 Drammen, Tlf.  32 27 49 10

D R A M M E N

AK-Regnskap
3440 Røyken, Tlf. 45 22 72 25

R Ø Y K E N

R I N G E R I K E
Nyhus Transport As

Roaveien 6
3534 Sokna

Mob: 414 56 705

Kongsbergv. 791, 3322 Fiskum • Tlf. 32 75 06 77

G O L
Søm & Ide-Stua DA

3550 Gol, tlf. 32 07 42 29

K O N G S B E R G
Sandberg Trading as
3647 Hvittingfoss, tlf. 92 82 01 03

Buskerud Karosseri AS
3057 Solbergelva, tlf. 32 23 65 00

______________________________________________________

JH Vaktmestertjenester Jon Hammerborg
Korvaldveien 21 A, 3050 Mjøndalen

N E D R E  E I K E R

R I N G E R I K E
Høyt & Lavt AS

3517 Hønefoss, tlf. 32 13 02 02

FABRIKKGATA 11 D
3321 VESTFOSSEN

R I N G E R I K E

 

 

 

 

 

H U R U M R Ø Y K E N
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Et nettverk i Norges Handikapforbund 
for deg mellom sånn ca. 25 og 45 år.
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NYHETSBREV FRA NHF UNGVOKSEN
Vi ønsker flere aktive på facebook siden vår! Så meld dere inn. Del  
innlegg som dere synes er viktig: eks reisetips, videoer, blogg, avisinnlegg.

Navnbytte!
NHF NestenVoksen har i disse dager endelig fått nytt navn. 
Vi gjennomførte en navn konkurranse på facebook i februar. 
Flertall av forslagene var NHF UngVoksen. Så det ble vårt nye 
navn: NHF UngVoksen!

Vi er veldig fornøyd nå med navnet og håper det appellerer til 
målgruppa vår! Tusen takk til alle som bidro. Det vil komme en 
overraskelse på neste NHF UngVoksen landssamling!

Arbeidsgruppa 2019!
Her er vi som er aktive i 
arbeidsgruppa til  
NHF UngVoksen nå f.v: 

Guri-Anne Nesdal Egge (Bergen) 
Marius Korsell (Oslo) Inger Svenning 
(Alta) Petter Naustvik (Innlandet) 
Birgitte Holmsen (Larvik)

Vi er på jakt etter en til som ønsker å være med oss i arb.gr, Vi har kun et kriteriet: du må 
være godt over 30 år!. Hvis du synes dette hadde vært lærerikt og gøy å prøve, eller hvis du 
lurer på noe bare ta kontakt med oss birgitteh@nhf.no.

Samlinger

Vi planlegger 2 landssamlinger i år. Dette gleder vi 
oss veldig til. Det vi kan røpe nå er at: Den ene blir 
mest sannsynlig i august og et samarbeid med TUP. 

Også må vi så klart gjenta suksessen fra i fjord og 
kjøre en november helg med julebord, bare den 
skal bli enda bedre i år!!! Følg med det kommer 
info så fort ting er spikret.

Det er noen merkedager fremover som vi henger 
oss på NHF og NHFU. Det er 1. mai og Pride. Vi 
legger ut info om dette på våre facebook side NHF 
UngVoksen. 

Aktivitet 2019! 

I Februar hadde vi en arbeidshelg i Oslo  
og et cafemøte for de som ville komme 
eller være med på viju. 

Vi var heldig å fikk besøk av Amada 
Dybendal som er proff skytter. Et 
inspirerende innlegg ble holdt og en  
god prat rundt bordet.

Vi var med å markerte kvinnedagen 8 mars 
med NHF og NHFU - Helt fantastisk!  
LIKE MYE KVINNE LIKE MYE VERDT!!!
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- Vinteraktivitetsdagen 2019

Snøen lavet ned den 9. mars da årets vinteraktivitetsdag gikk av stabelen. Det var en fin gjeng som trosset været og 
hadde funnet veien til Skien Fritidspark denne dagen. Det som i fjor var et arrangement i regi av regionen og som ble 
sponset av Extra Stiftelsen, var i år et arrangement som ble gjort mulig av våre fantastiske ildsjeler i NHF Grenland, 
med Vibecke Selliken i spissen. 

Våre ungdommer i NHFU Oslofjord Vest hadde også i år lagt sin årsmøtehelg til Skien Fritidspark samtidig, så 
ungdommene våre stilte villig opp til årets arrangement. 

På grunn av været ble aktivitetene i år noe mer begrenset enn det som var planlagt, men deltagerne fikk prøvd seg på 
natursti / quiz, kjelkehockey, curling og selvsagt ble det pølsegrilling i lavvoen. På grunn av været ble det i år rikelig 
tid til sosialt samvær og den gode samtalen rundt bålet i lavvoen, noe mange satt stor pris på. Det ble premier til alle 
som deltok, med et stort medaljedryss. 

Takk til alle som kom og gjorde dagen til en bra opplevelse for alle som deltok.

Tekst og foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

Vinteraktivitetsdagen 2019



S A N D E F J O R D

T Ø N S B E R G

S V E L V I K

A N D E B U

Kontortid: 9-13
Tlf. 33 44 41 00  Fax. 33 44 41 01

office@vidaraasen.no • www.vidaraasen.no

H O R T E N

L A R V I K

Ring 33 13 38 88

R A M N E S

tlf. 90 99 64 32

Allum Bygg AS
3255 Larvik, tlf. 33 11 70 00

L A R V I K

LARVIK GRANITE AS
Storgata 128
3262 Larvik

Tlf. 33 13 82 00
www.larvik-granite.nowww.vibratec.no

Eneri    Fiber
Nygårdsveien 80, 3221 Sandefjord

Tlf. 33 50 56 50  •  www.enerifiber.no

Rørleggerhjelpen AS
3239 Sandefjord, tlf. 922 47 411

S A N D E F J O R D

cmyk: 50-1-100-20 

cmyk: 24,4-0-80-9,5 

Ulav. 135, 3280 Tjodalyng Tlf. 900 70 372
E-post: haavard@martinsenostby.no

Kilgta 9, 3217 Sandefjord
Tlf. 33 46 34 40

Hjertnespromenaden 31
3211 Sandefjord . 

Tlf : 33 42 16 00
Tlf. 951 89 120

www.hildesrenhold.noOlav Askjer Kran 
og Transport AS

Langmyra 3, 3185 Skoppum
Tlf: 916 89 051  •   www.askjer.no

R E

Packaging Norway AS
Lersbrygga 16, 3070 Sande i Vestfold

Tlf. 33 78 58 50  •  www.nefab.no

S A N D E

Bergsgt 18, 3074 Sande i Vestfold, 
Tlf. 90782943 • bjmbamr@online.no

Bokerøya
3060 Svelvik
91 38 37 67
33 77 37 31
post@marineperfomance.no
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Sommerhilsen fra 
NHF Søndre Vestfold

Tekst: Gro B Rohde Foto: colourbox.com

Det har gått en liten stund fra sist vi hadde et stykke i 
Grenseløst, men her kommer det litt fra oss.

For en god stund tilbake lanserte NHF en ny 
strategi og sammen om ny tid, der bla unge er et 
satsningsområde. Vi jobber så godt det lar seg gjøre 
etter de satsningsområdene. 

Vi hadde årsmøte i mars, så det er gjort noen 
endringer i styret, vi er nå så heldige å ha 3 som er 
under 50 år i styret, hvor av 2 av de går inn under NHF 
sin kategori ung voksen. Aldersspennet i styret er fra 
33 til snart 70. Vi har alle forskjellige erfaringer fra 
hvordan det er å leve med en funksjonsnedsettelse og 
fra pårørende perspektivet. 

Så hva jobber vi nå med ? I grunn ganske så 
mye forskjellig, flere er brukerrepresentanter i 
forskjellige utvalg, det er noe som er kjempeviktig. 
Man trenger ikke ha et styreverv for å kunne være 
brukerrepresentant, det kan de som har tid og 
interesse bli. Om du vil vite mer om det å være 
brukerrepresentant, så ta kontakt med oss eller med 
regionskontoret. Vi kan kontaktes enten på mail: 
nhf.sondre.vestfold@nhfoslofjordvest.no eller på tlf 
48394416 eller dere kan kontakte regionskontoret på 
mail anna-lisbeth@nhf.no

I skrivende stund jobber vi med planleggingen 
av mestringsturen til Kiel for våre medlemmer og 
sidemedlemmer. Dato den skal være er fra 27 til 29 
oktober. Vi har begrenset antall plasser, så først til 
mølla prinsippet vil bli brukt, men det hjelper ikke 
melde seg på før vi har sendt ut informasjon om turen. 

For å få turen til medlemspris, så må du stå registrert 

i vårt lag ved påmelding og medlemskontingenten for 
2019 må være betalt. Er du usikker på hvilket lokallag 
du står registrer i så ta kontakt så ser vi om vi har deg 
på vår liste. Vi kan åpne for at medlemmer fra andre 
lokallag kan delta, men det blir til full pris eller om 
man evt kontakter sitt lokallag og spør om mulighet 
til sponsing av turen, dette må dere selv avklare før 
påmelding. Når informasjonen om turen og påmelding 
kommer ut, er det viktig å huske på at det er bindende 
påmelding. 

Noe annet som opptar oss for tiden er fritidstilbudet 
til ungdom med nedsatt funksjonsevne i hele Vestfold 
og i disse dager samarbeider vi med andre foreninger 
for å lage en sommeravslutning for ungdomsklubben. 
Vi legger ut invitasjonen på vår facebookgruppe 
og håper at den også kan få plass i grenseløst. 
Sommeravslutningen skal være 7 juni fra kl 17 – 20 på 
Napern i Sandefjord. Sommeravslutningen er gratis, 
trenger du ledsager må du ta det med, har du behov 
for diett så må du gi beskjed til mbergan@icloud.
com. Det samme gjelder dersom du har spørsmål vedr 
arrangementet. Dette blir en kjempeavslutning, med 
musikk, mat og gøy. Vi håper at vi ser ungdommen der. 

Har du noen saker du brenner for at vi skal jobbe 
videre med ? Har du spesielle ønsker om tema du vil vi 
skal prøve å arrangere medlemsmøte på så er det viktig 
at du tar kontakt. 

Så helt på slutten vil vi ønske 
dere alle en riktig god sommer. 



Din samarbeidspartner innen:
Adressering  • Plastpakking  • Håndarbeide • Pakking

Tlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.noTlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.no
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Interkommunalt Selskap
Kleivi, 3570 Ål, Tlf. 32 08 61 10
www.hallingdalrenovasjon.no

KROKSTAD INDUSTRIOMRÅDE

PB. 158, 3054 KROKSTADELVA

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

www.bermingrud.no

Abacus IT AS
Kundeservice: 400 01 850

support@abacus-it.no
www.abacus-it.no

Totalleverandør
 til proffmarkedet

SYSTEMVEGGER 
GLASSVEGGER • HIMLINGER

Mob. 994 11 980
Faks. 32 75 27 70

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

TilreTTelagTe opplevelser 
for hele familien!

11. mai - 
22. sept.
2019

www.blaa.no

Barnas gruvetur i helgene  
og hver dag i sommerferien.

Historisk gruvetur med  
underjordisk hengebro  
og «svevende» glassgulv.

Barnas Bondegård på  
Blaafarveværket har fri entré.







Velkommen til Hurmas AS
Hurmas AS er en maskin entreprenør som i hovedsak 

utfører grunnarbeider i Røyken og Hurum. Vi utfører også 
total entreprise som inkluderer håndtverkstjenester og 
søknader til kommune. Kontakt oss for gratis befaring.

Verpenveien 26 - 3475 Sætre  Tlf.: 91 11 51 18  
E-post: trond@hurmas.no - www.hurmas.no

EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

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

epost: erik@eikerhusbygg.no

www.kongsberg.com

www.mormorshave.no | www.langekjenntunet.no
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Ny forening

Starter ny forening
Våren er veksttid, og nå vokser det på funksjonshemmede-feltet! 1. mars ble  

«Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre» formelt stiftet.

Tekst: Ida C. Freng Foto: Privat

En av de to som har tatt initiativet til nystartede 
«Foreningen for Funksjonshemmede Foreldre» 
er Monica Haugen, interessepolitisk rådgiver på 
hovedkontoret i NHF. Den andre er Lena Iren Horie. De 
er henholdsvis nestleder og leder i foreningen.

Ideen til en egen forening kom fordi de begge 
savnet et nettverk og samlepunkt for foreldre med 
funksjonsnedsettelser.

- Vi etablerte Foreningen for Funksjonshemmede 
Foreldre fordi vi ønsker å skape et fellesskap for andre 
foreldre med funksjonsnedsettelser og for å “sette oss på 
kartet” i samfunnet generelt. Vi har fått enorm respons, 
forteller Haugen. 

På den splitter nye hjemmesiden funkisforeldre.no 
skriver de blant annet:

- Det vi har sett er at funksjonshemming og 
foreldreskap sjelden er nevnt i samme setning, og 

regelverk og allment markedsførte barneprodukter 
bærer preg av dette. Tilgjengelighet i barnehage/skole/
fritidsaktiviteter er også relevant for en forelder med en 
funksjonsnedsettelse. I tillegg vil foreningen jobbe for:
•	 arbeide for likestilling og deltakelse for foreldre med 

funksjonsnedsettelser
•	 bidra til å gjøre informasjon om rettigheter og hjelpe-

midler mer tilgjengelig
•	 fremme interessepolitisk arbeid
•	 spre kunnskap og endre holdninger
•	 styrke vår identitet
•	 fremme interessen for forskning
•	 fremme samarbeide med tilsvarende foreninger na-

sjonalt og internasjonalt
Enn så lenge er de en frittstående organisasjon.

- Etter hvert må vi nok vurdere om vi skal knytte oss til 
andre, sier Haugen.



D R A M M E N

Vi utfører alt av snekker-
og tømrerarbeid

Tlf.: 32 85 05 00
 93 09 22 12
E-post: post@hvservice.no

L I E R

K O N G S B E R G

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

Nedre Torggt. 9, Drammen
Telefon 32830682

Tlf. 32 87 75 04 - Åpningstider: 07-23 (21)

www.arro.no

Bergs Cafe og Matbar AS
Solbergelva

Tlf.: 32 98 79 00

B-O Bakken Maling 
& Oppussing

Solvangen 7, 3057 Solbergelva
Tlf. 913 66 214

Gamle Riksvei 49C, 3057 Solbergelva
Tlf. 900 54 965 E-mail: post@elektrikerost.no

www.elektrikerost.no

-Ladestasjon El-bil 
-Boliginstallasjoner
-Næringsinstallasjoner
-Internkontroll

-Sjekk av el-anlegg
-Design/planlegging
-Tele/data/TV/spredenett
-Rehabilitering

F L E S B E R G

NYBYGG - TILBYGG - REHABILITERING

Tlf: 97 01 11 12
E-post: post@ripelbygg.no - www.ripelbygg.no

GODKJENT FOR
ANSVARSRETT

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

N E D R E  E I K E R

     Personer som ønsker å 
               bli fritidskontakt og avlaster

 bes henvende seg til
             Tun funksjonshemmede

 Tlf. 32 78 93 00www.df.no

G O L

Autorisert regnskapsførerselskap

Tlf. 905 05 704

M O D U M

ACCEPT
RENHOLD OG KANTINE

Stærkeby Takst AS 
- Din takstmann i 

Drammen 
- Boligsalgsrapport, 

lånetakst & verditakst

Kunde 911697

H E M S E D A L

Tlf. 32 06 01 36 • info@moencamping.no

Kirkegt 9 A. 3616 Kongsberg 
Telefon: 32 73 63 75

 

 

 

Buskerud Rør og Flis • Skrubbmoen 2, 3618 Skollenborg • buskerudrorogfl is.no

St.Hallvards vei 23, 3414 Lierstranda
Tlf. 32 84 54 30

www.planteborsen.no

Lierstranda 52, 3400 Lier
Tlf. 32 84 81 70

www.lierblikk.no

3340 Åmot  •  Tlf. 32 78 41 09
Epost: info@bergansmie.no

Pizza Felicita
Gamle Riksvei 162 A
3058 Solbergmoen

Tlf. 32870809
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Valg 2019

ikke stem inn de som 
stenger andre ute

Oppfordringen fra NHFs gruppe for Valg 2019 er krystallklar: La oss 
sammen jobbe for å sette skole og BPA på dagsorden i valgkampen.

Tekst: Ida C. Freng Foto/illustrasjoner: Valggruppa

Valggruppen startet året med å reise rundt til 4 ulike 
byer; første stopp var Stavanger, deretter Tromsø, 
Trondheim og Oslo. Målet var å høre hva grasrota 
tenker og trenger for å være med å være synlig og få 
gjennomslag for våre to saker, skole og BPA.

Rundreisen og innspillene skal resultere i en mappe på 
Onedrive som heter VALG 2019. Her vil man finne:
•	 Budskapene våre i forhold til skole og BPA.
•	 Hva NHF mener om skole og BPA.
•	 Argumenter som du kan bruke i møte  

med politikerne.
•	 Facebook-materiell.
•	 Flyers.
•	 Videoer.
•	 Oppskrifter på hvordan arrangere ett  

møte/debatt med en politiker.
•	 Tips til aktiviteter som du kan gjennomføre.
•	 Brev til valgkomiteen om valglokalet  

i kommunen.
•	 Samt mye mer.

Linken til denne mappen blir sendt ut til hele 
organisasjonen, slik at ALLE kan gå inn og hente de 
virkemidlene en trenger foran kommunevalget. Mappen 

som heter Valg 2019 vil også bli oppdatert jevnlig 
med nytt materiell som blir jobbet med, og dette skjer 
automatisk uten at du trenger å få tilsendt en ny link.

Temaene skole og BPA er valgt fordi dette er blant de 
av våre saker som lokalpolitikerne har stor innflytelse 
på, og årets valg er som kjent kommunestyre- og 
fylkestingsvalg. NHF har lansert to krav om BPA: 
•	  Kommunen må skaffe seg innsikt i formålet med 

BPA, slik at ordningen blir forstått.
•	 Kommunen må sørge for at praksis blir i tråd med 

intensjonen.
•	 På skolefeltet har vi også to krav: 
•	 Kommunen skal gi alle barn samme mulighet til å gå 

på nærskolen.
•	 Kommunene må lage oversikt og plan for universell 

utforming av alle skoler. Planen må ha tidsfrister og 
økonomi til å gjennomføre tiltakene.

Det er på tide å stå samme, være der folk være, være 
synlige og SI IFRA!

- Dette blir så gøy! Og vi håper at vi får se ett felles 
trykk i hele organisasjonen foran kommunevalget 
9.september, sier prosjektleder Nelly Torvik.
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Valg 2019

Turne: Guri Henriksen (f.v), Alejandro 
DeCap, Nelly Torvik og Jørgen Foss fra 
Valg 2019-gruppa har reist land og strand 
rundt.

Materiell: Denne og mye annet stilig 
materiell vil du finne i OneDrive.
mappen som det sendes ut link til.

Informere: Guri Henriksen 
holder innlegg i Trøndelag.
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Landsdekkende 
engasjement

Det var ikke bare i hovedstaden at NHFere mobiliserte på årets 
1. mai-markering. Flere steder i landet sto NHFere, NHFUere og 

andre interessefeller på krava når det gjelder funksjonshemmedes 
rettigheter til og i arbeidslivet.

TRØNDELAG
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SAFO er et samarbeidsforum mellom organisasjonene Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for 
Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblindfødte (FNDB). SAFO TVB er den delen av SAFO som 

dekker Telemark, Vestfold og Buskerud. 

BPA var tema på SAFO TVBs 
årsmøtekonferanse

3. mai var det SAFO TVBs tur til å avholde sin 
årsmøtekonferanse. Årsmøtet ble gjennomført på en 
drøy time, og Åse Jakobsen ble gjenvalgt som leder 
for SAFO TVB. Hovedtemaet for den påfølgende 
konferansen var Brukerstyrt Personlig Assistanse eller 
BPA som det kalles på folkemunne. 

Organisasjonenes erfaringer er at kommunene i 
vårt område har ulik praksis med BPA og det er stor 
misnøye blant våre medlemmer på hvordan tjenesten 
leveres i flere kommuner. Vi hadde derfor invitert 
Pasient- og Brukerombudet i Vestfold til denne 
konferansen for å diskutere hvordan vi sammen kunne 
bedre situasjonen for de som har rett på BPA i vårt 
område. Ombudet selv hadde dessverre ikke anledning 
til å delta, men Gunn-Tove Havn som er seniorrådgiver 
hos ombudet innledet om ombudets erfaringer med 
BPA i Vestfold. 

For å sette fokus på utfordringer og muligheter 
hos de som faller innenfor loven ift å få tildelt BPA, 
holdt Mari Bjurgren et fantastisk innlegg om hva 
BPA betyr for henne og hvilke muligheter som 
ligger i BPA. Som hun så klokelig sa: Assistentene er 
mine armer og bein, men ikke mitt hode eller min 

vilje. Assistentene gir mulighet til å leve et liv, ikke 
bare overleve. Hun pekte også på utfordringene i 
kommunene: De største utfordringene med BPA er 
ikke lovverket, det ligger der, men utfordringen ligger 
i hvordan kommunene praktiserer lovverket. Det er 
viktigste er at kommunene har kompetanse på BPA og 
hva denne tjenesten innebærer for kommunen og for 
den som har behov for assistanse. To viktige stikkord 
er konsesjonsgrunnlag og enkeltvedtak. Det bør være 
fritt brukervalg av arbeidsgiver, og timene må helt 
og holdent være til egen disposisjon gjennom hele 
vedtaksperioden. 

Fokuset på BPA vil fortsette i SAFO TVB også etter 
konferansen, både i forhold til den enkelte som har rett 
på BPA og overfor kommunene som skal yte tjenesten. 
På konferansen hadde også Kari Melby innlegg om 
sine erfaringer med BPA, både som pårørende og 
som medlem i kommunalt råd i Sande kommune. En 
kommune som ikke involverte rådet i utformingen 
av denne tjenesten som er lovpålagt for kommunene. 
Styreleder i SAFOs hovedstyre Jens Petter Gitlesen 
avsluttet årsmøtekonferansen og innledet om viktige 
saker for SAFO.

Nytt styre i SAFO TVB: Åse Jakobsen er gjenvalgt leder i SAFO TVB, som nestleder fortsetter Eileen Gundersen (NFU 
Buskerud) og Randi Stenerud (NFU Telemark og Vestfold) er styremedlem sammen med Vibecke Selliken (NHF). Varaene 
Øyvind Jensen (NFU) og Inger Marie Nilsen (NHF) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Tekst og foto: Anna-Lisbeth Mikalsen



TaxiEt kollektivtilbud  
til alle i Telemark!
Bestill transport fra hjemmet til 
sentrum og hjem igjen for kun  
kr 35 per vei! 

Mer informasjon og hvordan du 
bestiller tur på flexiruter.no.

Flexiruter er dør-til-dør- 
transport og tilbys i alle  
kommunene i fylket.

S K I E N

B A M B L E

S E L J O R D

N O M E

BRB BYGG AS
Hellebergvn. 37, 3960 Stathelle

Bygg • Byggetegninger • Murertjenester
Tømrere og tømrertjenester

Tlf. 35 96 27 70

Thor R. Nilsen AS
Skjerkøyvn. 54
3960 Stathelle

Tlf. 35 96 87 50
Fax. 35 96 00 59

T I N N

Vår kraft - din energi!
3830 Ulefoss

Tlf. 35 94 90 00 • www.mtenergi.no

Seljord Rekneskapsservice AS
Nyvn. 3A, 3840 Seljord

Tlf. 35 05 80 00
www.seljordregnskap.no

Borgar Kittilsen 
Verksted AS

Hother Bøttgers gate 16, 3725 Skien
Tlf. 35 90 57 57

S K I E N
Kristiansen Betongpumping AS

3740 Skien, tlf. 455 12 157

Sannidal Bilverksted og Bensinstasjon 
Sannidalsveien 164, 3766 Sannidal 

Tlf. 35 98 65 00  

www.sannidal-bilv.no

KRAGERØ • Tlf: 35 98 02 64

K R A G E R Ø

Floodmyrvegen 22 B , 3946 Porsgrunn
Tlf : 35518134

Gulvlegger
Øyvind Nystein

Støtter NHF  Bamble

Omborsnesveien 7, 3960 Stathelle
Tlf.: 35 96 05 55

Man-fre 07.00-17.00 • Lør 09.00-14.00

Strandgt. 1, 3960 Stathelle, 
Telefon 915 59 475

Fagerliveien 6, 3910 Porsgrunn
Tlf : 454 76 428

Bråtengata 20 , 3912 Porsgrunn
Tlf : 911 13 022

S I L J A N
Allum Transport AS

3748 Siljan, tlf. 414 63 880

P O R S G R U N N

K R A G E R Ø

Effektive møter
Kos - God mat

Bo sentralt v/E18

Gamle Ravei 345 (E18)
mellom Larvik og Sandefjord
Tlf. 33 19 24 80 • www.holms.no

• Nybygg   • Restaurering
Kveldeveien 110, 3282 Kvelde

post@byggmestergjone.no

Effektive møter
Kos - God mat

Bo sentralt v/E18

Gamle Ravei 345 (E18)
mellom Larvik og Sandefjord
Tlf. 33 19 24 80 • www.holms.no

• Nybygg   • Restaurering
Kveldeveien 110, 3282 Kvelde

post@byggmestergjone.no

33

ANNONSER



34 

- kronikk

Kronikken er skrevet av Anders Kirkhus seniorrådgiver ved SINTEF Byggforsk, i samarbeid med Karine Denizou 
seniorforsker ved SINTEF Byggforsk, og ble først publisert i Kommunal Rapport.

Nå er handikapparkering 
kommunens ansvar

Parkeringsplasser tilrettelagt for funksjonshemmede kan bli historie dersom 
kommunene glemmer å stille krav om det i sitt planarbeid.

«Hva bør vi takke funksjonshemmede for? Ledig 
parkeringsplass rett utenfor butikkdøra!» Dette kunne 
vi nettopp lese i en vitsebok for barn.

Hvis vi legger den moralske forargelsen til side, 
viser vitsen at parkeringsplasser tilrettelagt for bevegel-
seshemmede har blitt en selvfølge i Norge. Dette kan 
imidlertid nå bli historie, dersom planmyndigheten i 
kommunene ikke følger godt nok med.

Byggteknisk forskrift (TEK) har siden 1997 hatt krav 
om parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshem-
mede i nærheten av byggverk. I Byggeforskrift 1987 
var det ikke direkte krav om «handikapparkering», 
men kravet om gangatkomst egnet for orienterings- og 
bevegelseshemmede, gjorde at egnede parkeringsplas-
ser havnet nær inngangen til bygninger.

I TEK17, som ble fullt ut gjeldende fra 1. januar 
2019, kan kravet om tilrettelagt parkeringsplass likevel 
være svekket. Bestemmelsen er som følger:

«Bygning med boenhet med krav om heis, byggverk 
med krav om universell utforming og uteareal for 
allmennheten, skal ha tilstrekkelig antall parkerings-
plasser for forflytningshemmede der det er stilt krav om 
parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven» 
(TEK17 § 8-8).

Ansvaret for å kreve tilrettelagt parkeringsplass er 
altså nå overført fra staten til kommunene.

For å legge merke til endringen, må teksten finleses. 
Å forstå konsekvensen av bestemmelsen forutsetter 
at bygningsregelverket er godt kjent. Nøkkelen ligger 
i denne formuleringen: « … der det er stilt krav om 
parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven.»

Har plan- og bygningsloven krav om parkering? Nei. 
Har TEK17 krav om parkering? Nei. Hvor kan det da 
stilles krav om parkering «i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven»? Utelukkende i kommunale planer!

I klartekst betyr dette at planmyndigheten i 
kommunen må huske på å stille krav om parkering 
i kommune- eller reguleringsplanen. Dersom kom-
munen ikke stiller krav til parkering i slike planer, er 
det heller ikke offentlig krav om parkeringsplasser 
tilrettelagt for bevegelseshemmede. Dette gjelder også 
for boligområder. 

For å aktivere kravet i TEK om tilrettelagte parke-

ringsplasser for bevegelseshemmede, må kommunen 
altså stille et konkret krav om parkering i arealplanen. 
Det er ikke tilstrekkelig at kommunen forventer at det 
for eksempel er i butikkeiers egeninteresse å anlegge 
parkeringsplass.

Det er heller ikke tilstrekkelig å sette av et areal til 
parkering i arealplanen: Å angi et reguleringsformål 
(parkering) vil bare si at man åpner for en mulig bruk 
av arealet, og er ikke et krav om at arealet må opparbei-
des til dette formålet. 

Det er først når kommunen krever parkering at 
TEK17 krever et tilstrekkelig antall parkeringsplasser 
tilrettelagt for bevegelseshemmede. De tilrettelagte 
parkeringsplassene skal være nær hovedinngangen, 
ha tilfredsstillende belysning og være tydelig skiltet og 
merket.

Men hvor mange tilrettelagte parkeringsplasser skal 
det være, det vil si hva er et «tilstrekkelig antall»?

Veiledningen til TEK17 sier bare at mindre enn én 
ikke er tilstrekkelig. Dersom kommunen mener at én 
tilrettelagt parkeringsplass ikke er tilstrekkelig, må 
den selv spesifisere et antall eller en andel av det totale 
antallet.

Denne endringen i regelverket i TEK17 er gjort 
for å gi kommunene større fleksibilitet i utforming 
og revidering av kommune- og reguleringsplaner. Da 
må også kommunene være seg sitt ansvar bevisst, for 
eksempel ved å innarbeide et punkt om parkering i sine 
sjekklister for planarbeidet.

I boligområder kan hensyn til trafikksikkerhet og 
gode uteoppholdsareal komme i konflikt med bevegel-
seshemmedes parkeringsbehov. Ikke sjelden prioriteres 
areal til uteopphold framfor parkering.

De store byene er i ferd med å innføre bilfrie 
sentrumsområder og fotgjengerprioriterte byrom. 
Dette er vel og bra. Men dersom bevegelseshemmede 
skal kunne delta i det nye, bilfrie bylivet, må de ha 
muligheten til å komme seg dit. Motstridende behov 
må derfor synliggjøres og avklares i planprosessen, 
gjennom involvering av ulike grupper og i dialog med 
råd for funksjonshemmede.
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Trenger du noen å snakke med?
Kanskje kjenner du noen som har vært gjennom en alvorlig sykdom, vært utsatt for en ulykke og fått livet endret på 
dramatisk vis? Det som før var en normal dag med arbeid og familieliv er blitt snudd helt på hodet!

I Norges Handikapforbund Oslofjord Vest har vi et 
nettverk av erfarne medlemmer som selv har fått 
livet snudd på hodet etter en alvorlig sykdom, ulykke 
eller fått barn med en funksjonsnedsettelse, eller er 
pårørende. Vi kaller disse personene for likepersoner. 
Disse personene har møysommelig gått gjennom sin 
egen situasjon og har dermed fått erfaring i hvordan 
de skal få «livet i gang igjen.» Rådene disse faglig 
dyktige personene kan gi er basert på prinsippet om 
hjelp til selvhjelp. Deres viktigste rolle er å være et 
medmenneske med egne erfaringer.

En likeperson
Når livssituasjonen endres på dramatisk vis, viser det 
seg at det å kunne snakke med noen som har vært 
gjennom noe lignede kan være svært nyttig. Leger og 
andre fagfolk gir gode råd om selve behandlingen, 
men en likeperson kan gi råd om hvordan man kan 
få tilbake hverdagen. Kanskje ikke alltid slik den var 

før, men med ulike virkemidler kan dette bli mindre 
utfordrende enn man fryktet.

Til en likeperson kan du prate om din situasjon uten 
at du trenger å forklare deg eller unnskylde deg. Våre 
landsforeninger har utdannet mange likepersoner. 
Ta kontakt med disse så kan de gi deg råd og bistand 
(oversikt annet sted i Grenseløst).

Hvilke rettigheter har man!
Etter hvert som man har kommet i gang med 
behandling og rehabilitering møter man av og til nye 
utfordringer. Kanskje må boligen bygges om, kanskje 
klarer ikke familien selv å bidra, hvilke tjenester kan 
familien da få hjelp til, hvilke hjelpemidler kan være til 
hjelp og nytte og hvordan skal vi skaffe disse. Mange og 
vanskelige spørsmål som man aldri har hatt anledning 
til å forberede seg på.

Ta gjerne kontakt med våre rettighetshjelpere!
Bilsaker, NAV og Husbanken
Arve Kristoffersen
Tel.: 481 27 001
Epost: arv-kr@online.no

Brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) og kommunale tjenester
Inger Kvennodd
Tel.: 915 97 021
Epost: v-kvenno@online.no

Rettigheter og hjelpemidler 
for barn. Tilpasning for 
hjemmeboende barn og unge med 
funksjonsnedsettelser. Husbanken
Merete Bergan
Tel.: 911 01 625
Epost: merete@foreldrehjelpen.com

Skole og spesialundervisning
Gro Børresen Rohde
Tel.: 48 39 44 16
Epost: nhf.sondre.vestfold@
nhfoslofjordvest.no

Øvrige henvendelser kan rettes til:
Gunvor Hegni  
Epost: ghegni@online.no

NHF Oslofjord Vest
Tel.: 913 03 738
Epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no

Tekst: Torleif Støylen
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- KVINNEDAGEN 8.MARS

Birgitte Holmsen, Prosjektleder NHF UngVoksen Følg oss på Facebook: 
www.facebook.com/groups/764665197062478

KAMPEN FOR FULL LIKESTILLING
Hvorfor må vi kvinner alltid bruke opp vår dyrbare tid, og krefter vi har igjen, til å 
kjempe hver kamp mot klokka, mot systemene, vår livstid som sakte renner ut?

Det handler om kampen for likestilling, for alle 
verdens kvinner fortjener det! De som lever og de 
som kommer etter oss, skriver prosjektleder for NHF 
UngVoksen Birgitte Holmsen i en pressemelding! 

Ble heiet på
Gratulerer med dagen til alle kvinner der ute! Til deg 
som har en strålende jobbkarriere for det har kostet 
deg blod, svett og tårer, så du vet at det ikke er enkelt 
å stå på toppen som kvinne for der er det få! Du er 
et forbilde for kvinner som vil nå toppen, stå på. Til 
deg som skulle trene deg så god at du skulle stå øverst 
på pallen når det gjald så mest i din idrettsgren. Du 
trente bort familiesammenkomster og vennefester for 
du som kvinne måtte vise gang på gang at det går an 
å være topptrent verdensmester som kvinnelig utøver. 
Det koster deg dyrt. Men til slutt ble du heiet på.

Kamp mot overlegen
Gratulerer med dagen til alle kvinner der ute som 
kjemper sin daglige hverdagskamp. En kamp som er 
livsviktig å kjempe for å ikke gå til grunne. En kamp 
å kjempe for det meste. En kamp mot klokka, en 
kamp mot sykdom, en kamp mot landsystemet. En 
kamp mot feil behandling, du som må overbevise at 
det ikke er noe galt i toppen men i kroppen. Hvor er 
da respekten for oss kvinner å bli fulgt opp? Skal vi 
måtte tåle og bli overkjørt av en overlege?

Rullende - avslag
En rullende dame med 16 års skolegang og endelig 
kan hun søke seg drømmejobben for å ivareta sin 
familie på 4. Det er en stor selvfølge for henne å jobbe 
og bidra til samfunnet som alle andre. Avslag etter 
avslag får hun. En kamp og kjemp mot systemet, 
igjen og igjen. Hvor er respekten og verdigheten hun 
fortjener? Hva skal hun si til sine søte små? Mamma 
får ikke lov til å jobbe for hun bruker rullestol. 
Hvilken holdninger vil da barna få? Vi kvinner må 
kjempe oss frem til jobbene der ute skal vi nå, for 
husmorstid er langt forbi nå.

Tar kampen
Vi kvinner vil også ut å ha det gøy på fredagskvelden, 
men respekten og gleden forsvinner når vi ser 
inngangsdøren, det er blikk og trapper som sier her 
kommer ikke dere inn og hva gjør dere ute så sent? 
En kamp vi må kjempe igjen og igjen. Det kan friste å 
bare gå, men vi må ta kampen nå!!!

Det er flere tusenvis av sterke, tøffe kvinner som 
har kjempet tappert gjennom en årrekke med mange 
harde kamper om likestilling før oss. Mange er tapt 
og mange er seiret og det er en mange flere igjen å 
kjempe for, i tiår frem i tid.

Må stå sammen
Vi må stå sammen kvinner! Respektere våre ulikheter, 
om vi er karrierekvinne, husmødre, utøver, kjemper 
mot sykdom, om vi har en funksjonsnedsettelse, er 
skeiv, sliter med psykiske lidelser, om vi er modeller, 
rusmisbrukere eller innvandrere. Så er vi alle 
likeverdifulle kvinner, som vil bli behandlet med 
respekt, forståelse, bli sett, hørt og tatt på alvor. Vi må 
stå sammen og kjempe kampene. Vi skal ikke finne 
oss i å bli krenket, hånet, ledd av og bli kalt hore eller 
hemma. Vi skal være den vi er! Vi skal være stolt av å 
vær kvinne. Kvinner er fulle av kjærlighet og omsorg. 
Men vi er også full av kamplyst, pågangsmot og 
villige til å forandre holdninger. Vi er sterke sammen 
mot full likestilling i hver krik og krok her i vårt 
landsstrakte land og vår klode!

GRATULERER MED DAGEN KJÆRE KVINNE!

FAKTA
•	 Mødre til barn med nedsatt funksjonsevne har 

lavere arbeidsdeltakelse og jobber mer deltid enn 
andre mødre.

•	 Kvinner oppgir i større grad enn menn at de har 
vært utsatt for diskriminering. Dette gjelder både 
kvinner med nedsatt funksjonsevne og kvinner 
for øvrig.

•	 Tall for 2015 viser at 20 % av kvinner med nedsatt 
funksjonsevne oppga at de hadde blitt utsatt for 
diskriminering, mens det for menn med nedsatt 
funksjonsevne var 14 %

•	 Det er også en tydelig kjønnsdimensjon her. 
Mødre som får barn med ekstra omsorgsbehov, 
har høyere langtidssykefravær sammenlignet med 
mødre generelt. Forskjellene i sykefravær er lavere 
hos fedrene. Fedrenes yrkesinntekt påvirkes også 
i mindre grad av å ha et kronisk sykt eller funk-
sjonshemmet barn (Brekke og Nadim 2016).
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AMBASSADØR I SKOLEVERKET
Et prosjekt i regi av NHF Oslofjord Vest

Hva er Ambassadør i skoleverket?
Norges Handikapforbunds prosjekt Ambassadør 
i skoleverket er et tilbud til skoler og skoleklasser 
i Telemark Vestfold og Buskerud om å få besøk 
fra Norges Handikapforbund for å belyse temaet 
funksjonshemming.
Skolebesøkene retter seg i første rekke mot barne- og 
ungdomstrinnet, men kan også tilpasses den 
videregående skolen.

Hvorfor driver vi ambassadørvirksomhet?
Ambassadørvirksomheten er et ledd i NHFs 
holdningsskapende arbeid for et samfunn hvor 
funksjonshemmede kan delta på lik linje med alle 
andre, og mot diskriminering av funksjonshemmede.
Gjennom skolebesøkene vil vi synliggjøre de 
hindringene funksjonshemmede møter til daglig 
og samtidig vise at man lever rike og spennende liv 
også om man har en funksjonsnedsettelse. En viktig 
målsetting med besøket er å bevisstgjøre elevene 
om at samfunnet blir tilgjengelig for alle gjennom 
tilrettelegging og universell utforming.

Hva skjer på et skolebesøk?
I forkant av et skolebesøk kommer en eller flere 
representanter fra NHF til skolen for å presentere 
opplegget.

Før skolebesøket kan skolen få tilsendt et 
kartleggingsskjema som elevene kan bruke til å 
kartlegge tilgjengeligheten på skolen og /eller i området 
rundt skolen.

Kartleggingen vil kunne være en del av grunnlaget 
for dialogen med elevene om hvordan det er og være 
funksjonshemmet i dagens samfunn.

Skolebesøkene er vanligvis tre delt:
1. En samtale med elevene /klassen, der man snakker 

 om funksjonshemming og funksjonshemmedes  
 situasjon.

2. En rullestolløype hvor elevene får prøve vanlige  
 hindringer som en rullestolbruker møter.

3. Et aktivitetsopplegg med eksempel rullestoldans,  
 rugby, volleyball eller liknede aktiviteter.

Opplegget er fleksibelt og kan tilpasses ressursene på 
hver enkelt skole. Lengden av besøkene varierer med 
antall elever og klasser, men et vanlig besøk varer i ca. 
4 timer

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med Norges Handikapforbund Oslofjord 
Vest (Telemark, Vestfold, Buskerud)
Telefon: 91 30 37 38, Epost: anna-lisbeth@nhf.no
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- Kontaktoversikt

LFPS Telemark 
Jan Ivar Hennum 
Tel.: 41 33 88 48 
jan-henn@sf-nett.no

LFPS Vestfold 
Torunn Jacobsen 
Tel.: 91 19 34 61 
toru-jac@online.no

Landsforeningen For 
Slagrammede: 
LFS Buskerud 
Kontakt regionskontoret

LFS Telemark 
Tron Tofsland 
Tlf.: 45 63 21 02 
ttofslan@online.no

LFS Vestfold 
Arne Mjåland 
Tel.: 90 19 83 05 
firehjuling@gmail.com 

Landsforeningen 
for kvinner med 
Bekkeløsningsplager:
LKB Buskerud 
Tove Kristin Bakke Johnsen 
Tel.: 91 71 69 39 
tovekrb@broadpark.no

LKB Telemark 
Inga Lill Gabrielsen 
Tlf.: 92 65 30 11 
telemark@lkb.no

LKB Vestfold 
Sol-Hege Nathalie Kotte 
Tel.: 41 23 29 33 
vestfold@lkb.no

Regionstyret 2017 – 2019
Leder:  
Atle Haglund 
Tlf.: 93 05 42 44 
atle@atlesiden.no

Nestleder:  
Stein Wilmann 
Tlf.: 90 62 85 04 
stein@gorgonvaktmester.net

Styremedlemmer: 
Vibecke Selliken 
Tlf,: 98 82 25 76 
vibeckesel@msn.com

Birgitte Holmsen 
Tlf.: 98 84 22 21 
bibbi@holmsen.no

Franck Tore Larsen 
Tlf.: 90 82 21 75 
franck-l@online.no

Varamedlem: 
Gro Børresen Rohde 
Tel.: 48 39 44 16  
nhf.sondre.vestfold@
nhfoslofjordvest.no

Lise Solberg 
Tlf.: 92 81 74 90 
lisolbe@gmail.com

Ambassadørene 
Kontaktperson: Vibecke 
Selliken 
Tlf.: 98 82 25 76 
vibeckesel@msn.com

Regionskontoret
Regionkontorleder: 
Anna-Lisbeth Mikalsen 
Tel.: 91 30 37 38 
anna-lisbeth@nhf.no

NHFU Oslofjord Vest
Leder: Eva Henriksen  
nhfuoslofjordvest@gmail.com

NHF Ung Voksen
Prosjektkoordinator: Birgitte 
Holmsen 
birgitteh@nhf.no

Lokallag 
NHF Drammen og omegn 
Kontakt regionskontoret

NHF Gol 
Marie Hoftun Treverket 
Tel.: 41 42 21 34 
mtreverk@online.no

NHF Grenland 
Anne Iversen,  
Tel.: 99 42 93 22 
nhf.grenland@
nhfoslofjordvest.no

NHF Holmestrand 
John Arild Svensen 
Tel.: 47 26 87 50 
johnsvensen14@gmail.com

NHF Hovet 
Magda Lerberg 
Tel.: 95 21 26 44

NHF Hurum 
Kassiani Zissis Eriksen 
Tel.: 32 79 46 15 
kassianizissis@gmail.com

NHF Kongsberg  
Anne Marie Vike 
Tlf: 48 36 20 61 
vike.am@hotmail.com

NHF Nome 
Kari Dahl  
Tel.: 97 16 37 88 
karigdah@online.no

NHF Nore og Uvdal 
Inga Haugen 
Tel.: 98 61 29 89 
ingakravik@gmail.com

NHF Ringerike  
John Åge Corneliussen 
Tel.: 46 13 30 19 
john.age.corneliussen@gmail.
com

NHF Røyken 
Lisbeth Larsen 
Tel.: 91 31 66 86 
lisbetl2@online.no

NHF Søndre Vestfold 
Gro Børresen Rohde 
Tel.: 48 39 44 16  
nhf.sondre.vestfold@
nhfoslofjordvest.no

NHF Vestfossen 
Jan Ronald Skogsrud 
Tel.: 92 61 37 94 
jaskogs@online.no

NHF Vest Telemark 
Gunvor Hegni  
Tel: 35 05 22 95 / 90 95 22 95 
ghegni@online.no

Arbeidsmiljøskaddes 
Landsforening:
ALF Buskerud 
Jan Arne Dammen 
Tel.: 90 59 31 53 
arnedam@online.no

Handikappede Barns 
Foreldreforening:
HBF Buskerud og Vestfold 
Lillian Nagel 
Tel.: 94 17 27 87 
lillian.nagel@hbf.no

HBF Notodden 
Tone Margit Ø Steinhaug 
Tel.: 90 63 01 17 
ton-stei@online.no

AMC 
Kontaktperson: Berit Evensen 
Tel.: 35 51 01 30 / 92 02 63 17 
beritev@online.no

Landsforeningen for 
Ryggmargsskadde:
LARS Oslofjord Vest 
Leif Helge Svae 
Tlf.: 917 56746 
leif.svae@lars.no.

Landsforeningen for 
Amputerte:
LFA Oslofjord Vest 
Leif Larsen 
Tlf.: 48 28 49 01  
le-l2@online.no

Landsforeningen for 
Nakkeskadde:
LFN Telemark 
Kimmie Skarbø 
Tel.: 94 17 60 30 
lfntelemark.kas@yahoo.no

LFN Buskerud 
Kontaktperson: Vidar Holst 
Tel.: 95 87 45 97 
vidhols@online.no

Landsforeningen for 
Polioskadde:
LFPS Buskerud 
Wera Fjeld 
Tlf: 41 51 88 48 
wera.fjeld@ebnett.no

Oversikt regionstyret, lokallag og landsforeninger
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- Lokallagskalender

Lokallagskalender 2019  
- Vår aktivitetskalender er også på nett http://aktivitetskalender.nhfoslofjordvest.no/

MAI
03    SAFO TVB - Styremøte & årsmøte
10    LFPS Vestfold, Buskerud og Telemark:  
    Konferanse
11    Regionstyret - Styreseminar 
11    Regionstyremøte
10-12  NHF Gol - Sommertur
13    NHF Vestfossen - Sommeravslutning 
20    NHF Grenland - Medlemsmøte
24-25  SAFO - Sørøstsamarbeidets vårkonferanse

JUNI
10     SAFO TVB - Styremøte

13     LFPS vestfold - Lunsj i Brekkeparken

14-16  NHF Landsmøtet 2019

28-30  LFPS Buskerud 30 årsjubileum 

29     NHF Grenland - Sommeravslutning

AUGUST
12-17  Arendalsuka

20     Regionstyremøte

23-25  Likeperson- og fellesskapssamling på Merket,  
      påmelding til anna-lisbeth@nhf.no

SEPTEMBER
09     NHF Vestfossen - Medlemsmøte

24     NHF Gol - Medlemsmøte NHF

OKTOBER
10     LFPS Vestfold - Medlemsmøte

18-19  SAFO TVBs høstkonferanse

NOVEMBER
11     NHF Vestfossen - Juleavslutning

12     Regionstyremøte

15-17  Nettverkssamling NHF Ung Voksen

26     SAFO TVB - Styremøte

DESEMBER
03     FNs internasjonale dag for  
      funksjonshemmede

05     LFPS Vestfold - Julemøte

Faste aktiviteter:

ALF Buskerud
Turgruppe onsdager fra Kilen ved Steinberg kl. 0945

ALF Buskerud
Kafėtreff på Solbergsenteret hver onsdag kl. 1200

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

LFS Telemark 
Pårørendetreff. Andre mandag hver måned. 
Kontakt LFS Telemark 

LFS Vestfold
Medlemssamling onsdager. Vi spiller Shuffelboard 
Hver tirsdag er det treningsgruppe kl.11.00 – 13.00 
for slagrammede i Sandefjord, ledet av fysioterapeut.

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
El-bandy hver tirsdag fra kl. 16.30 – 18.00. 
Kontakt lokallaget om dere vil være med.

LKB Telemark
Badedag torsdager kl. 2000 – 2130 på Stridsklev.

NHF Søndre Vestfold
El innebandy og ledsagerstyrt el innebandy i 
Bugårdshallen tirsdager fra kl. 17.00 
Kontakt lokallaget for mer informasjon.

NHF Nome
Trening i oppvarma basseng torsdager  
fra kl. 15.00 – 16.00
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Kryssord

Kryssord Se løsning på side 42



7 2

2 5

7 8 6

8 6 2 4

9 3 6

5 1

1 4 8

5 6 8 9 3

1

Effektive møter
Kos - God mat

Bo sentralt v/E18

Gamle Ravei 345 (E18)
mellom Larvik og Sandefjord
Tlf. 33 19 24 80 • www.holms.no

• Nybygg   • Restaurering
Kveldeveien 110, 3282 Kvelde

post@byggmestergjone.no

BERTEL O. STEEN
HAMAR

Telefon: 62 59 88 00
www.bosbil.no

BERTEL O. STEEN
VESTFOLD AS

Avd. Tønsberg: 33 37 69 00
Avd. Larvik: 33 11 35 10
Avd. Sandefjord: 33 48 80 00
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NHFU OFV og Sudoku

Nytt fra NHFU 
Oslofjord Vest

8.-10. mars hadde NHFU Oslofjord Vest årsmøtehelg i Skien 
Fritidspark. Ungdommene deltok også på vinteraktivitetsdagen  
til NHF som foregikk i parken 9. mars. Det ble mye kos og hygge,  
og på årsmøtet fikk ungdommene hele tre nye styremedlemmer. 

Det nye styret i NHFU Oslofjord Vest består av: 
Eva Henriksen - leder, Cathrine Bergan - nestleder, 
Even B Hopen - økonomiansvarlig, Styremedlemmer:  
Patrick Wilk Mortensen, Ingrid Andrea Mørck, Kristine Kristiansen.

Ungdommenes planer i sommer: 
Deltagelse på Mountain Rullestolrally i Eggedal og  
sommertur til dyreparken. 

Ønsker du å henge med oss?
Søk oss gjerne opp få Facebook eller kontakt oss  
på NHFU OFV: nhfuoslofjordvest@gmail.com

Sudoku
Se løsning på side 42
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5 8 9 3 6 7 2 4 1

2 6 4 1 5 8 9 3 7

3 1 7 4 2 9 5 8 6

1 7 5 8 9 6 3 2 4

9 3 8 2 1 4 6 7 5

6 4 2 5 7 3 8 1 9

7 2 1 9 3 5 4 6 8

4 5 6 7 8 2 1 9 3

8 9 3 6 4 1 7 5 2

Effektive møter
Kos - God mat

Bo sentralt v/E18

Gamle Ravei 345 (E18)
mellom Larvik og Sandefjord
Tlf. 33 19 24 80 • www.holms.no

• Nybygg   • Restaurering
Kveldeveien 110, 3282 Kvelde

post@byggmestergjone.no

Din leverandør av rørleggertjenester 

Teglverksveien 1,  3413 Lier 
+47 32 27 60 60 | www.assemblin.com

Strandveien 35, 3050 Mjøndalen
Tlf.: 32 23 60 40 • post@five-elektro.no • www.five-elektro.no

Five Elektro er elinstallatør innen: Prosjekt • Bolig • Næring • Service

Five Elektro

Løsning kryssord og sudoku

Løsning kryssord fra side 40

Løsning sudoku fra side 41



Din leverandør av rørleggertjenester 

Teglverksveien 1,  3413 Lier 
+47 32 27 60 60 | www.assemblin.com

Strandveien 35, 3050 Mjøndalen
Tlf.: 32 23 60 40 • post@five-elektro.no • www.five-elektro.no

Five Elektro er elinstallatør innen: Prosjekt • Bolig • Næring • Service

Five Elektro
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Medlemsblad for NHF Oslofjord Vest

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. Hvem planlegger å svømme fra Florida og til Cuba neste år?

2. Hvor holder Eiker Vekst til?

3. Hvem svarer hvis du ringer 913 69799?

4. Hvem svarer hvis du ringer 913 03738?

5. Hvem var det som laget festmåltid for deltakerne på fellessamlingen i år?

6. Hvem skrev og laget den nydelige visen Mjelle som Else Andrén skriver om?

7. Hvor holder Betty Blue til?

8. Har Lidalen Grustak adresse i Nome i Telemark?

9. Hvem holder til i Fjordvein 44 på Klokkarstua?

10. Når er brukerkontoret ved sykehuset i Drammen åpent?

Navn:

Adresse:

Telefon:

Svar sendes Norges Handikapforbund Oslofjord Vest, Skogergaten 1, 3112 Tønsberg 
eller pr epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no - Svarfrist 01. november 2016.
PS! Alle svarene finnes blant våre annonsører og i artiklene i bladet

Vinnerne av Vet du dette i nr 02.16: Hotellweekend i Skjærgården Resort og Badeland:  
Mette Augestad.  Vinner av 5 quicklodd: Magne Sivertsen.  Vi 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 (0-15 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:

* 

✁

S T O K K E

H O R T E N

H O L M E S T R A N D

Firing & Thorsen AS
Nedrevei 8, 3183 Horten

Tlf. 40 63 03 19

L A R V I K

Førerkort for bil, bil/tilhenger, lett/tung mc, moped og traktor 
”Din trafikkskole i ditt nærmiljø…” 

Tel 33 33 84 24 
www.stokketrafikkskole.no 

STOKKE
Trafikkskole

tlf. 90 99 64 32

T Ø N S B E R G

T S Bygg AS
3084 Holmestrand, tlf. 92 69 47 43

H O L M E S T R A N D

Sipro AS
3192 Horten, tlf. 98 21 11 40

H O R T E N

A N D E B U

Kontortid: 9-13
Tlf. 33 44 41 00  Fax. 33 44 41 01

office@vidaraasen.no • www.vidaraasen.no

Pb. 320 Sentrum, 3101 Tønsberg • Tlf. 33 30 70 10
www.linneakompetansesenter.no

 Nordliskrenten 1, 3271 Larvik • www.skmaling.no

Steinar Hansen
Korsgårdveien 35

3080 Holmestrand

Tlf. 92 88 88 15

Centrum Bygg Horten AS
Storgt. 19, 3181 Horten

Tlf. 33 04 78 17

Tvetenv. 76, 3265 Larvik
Tel: 33181700 • Mob: 90179085

Web: www.jp-elektro.no

Uforpliktende/kostnadsfri befaring

Tvetenvn. 76, 3265 Larvik
Tlf. 33 18 17 00

Mob. 90 17 90 85
Fax. 33 18 52 42

E-post: janptr@online.no
www.jp-elektro.no

S A N D E F J O R D

Fokserødv. 30, 3241 Sandefjord
Tlf. 33 47 08 10

TRYKKSAKER | GRAFISK | PROFIL | EMBALLASJE | MEDIA 
ALL MADE | WEB | DESIGN | FIRMAGAVER | PROFILTØY

www.carlsenfritzoe.no

T J Ø M E

TORMOD BJØRNDALEN
Hvasservn. 229 - 3148 Hvasser

ØMRER
TILBYGG • NYBYGG

REPARASJONER
Tlf./Fax. 33 39 35 83

Mob. 928 84 508
Putten 21 C - 3148 Hvasser

- 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

FARMANDSTREDET
Jernbanegt. 10, 3110 Tønsberg 

Tlf. 33 01 86 00

Erling Freitag AS
Kobber- og Blikkenslagermester

Bjellandv. 26, 3172 Vear

Tlf. 915 72 000

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

Bayer AS
3165 Tjøme, tlf. 33 39 04 04

T J Ø M E

NORDENS LEDENDE SAMFUNNS- 
RÅDGIVER INNEN PLAN, 
ARKITEKTUR OG TEKNIKK
Til stede i Tønsberg, Sandefjord og Skien

www.ramboll.no

Hovedmedlemskap kr 350,-

Husstandsmedlemskap kr 175,-*

Juniormedlemskap kr 75,-*

Sidemedlemskap kr 40,-

Det gis 50 % studentmoderasjon på hoved- og 
husstandsmedlemskap. Det kan ikke tegnes æres-
medlemskap, eller andre former for medlem skap som 
ikke betales av det enkelte medlem.

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.



BAKSIDE

Returadresse:
Norges 
Handikapforbund
Oslofjord Vest
Skogergaten 1
312 Tønsberg


