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Takk for sist

R E G I O N L E D E R  H A R  O R D E T
Kjære medlemmer, først av alt vil jeg få takke for tilliten jeg fikk på regionsårsmøte ved å bli valgt som ny 
regionsleder.  Jeg vil samtidig også takke den forrige lederen Merete Krohn  og styret for øvrig for det arbeidet 
de har gjort for  regionen.
 

Sammen med det øvrige i regionstyret ser jeg fram til å ta 
fatt i arbeidet og de utfordringene som ligger foran oss.  På 
regionårsmøte ble det vedtatt en ambisiøs 
virksomhetsplan for 2015 – 2017 med hele 9 hovedmål. 
Dette vil gi både administrasjon og regionstyre retning på 
det videre arbeidet. I tillegg vil nok både prinsipprogram og 
rammeplan som skal opp til behandling på NHF landsmøte 
i juni være retningsgivende i det vi skal fokusere på de 
neste årene vi har framfor oss.

På regionårsmøtets behandling av regnskap og budsjett 
framkom det at NHF Nord Norge pr. i dag har en relativt 
god økonomi. Likevel kreves det en ansvarlig og 
gjennomtenkt økonomistyring i de neste årene slik at 
regionens økonomiske handlingsrom opprettholdes.

JEG VIL TIL SLUTT ØNSKE DERE ALLE EN RIKTIG GOD OG 
INNHOLDSRIK SOMMER.

Ernly Eriksen
r e g i o n l e d e r
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Da har stafettpinnen kommet tilbake 
til meg, og jeg har fått det ærefulle 
oppdrag å lage de to kommende 
utgavene av medlemsbladet. Denne 
utgaven av medlemsbladet “Vi gjør 
en forskjell” vier vi til den frivillige 
innsatsen . Tema som belyses er blant 
annet; hva kan jeg gjøre som frivillig, 
hvordan kan vi etablere et lokallag og 
hvordan kan jeg gjøre en innsats selv 
om vi ikke har lokallag?      

Jeg tror at det viktigste for alle oss som 
er frivillige er at vi jobber med noe 
vi liker, og som betyr noe for oss. Det 
finnes ikke en riktig måte å være 
frivillig. Vi trenger deg som er 
engasjert i tilgjengelighet og universell 
utforming, deg som ønsker å påvirke 
politikerne der du bor, deg som gjerne 
lytter til andres historier og deler dine 
erfaringer på området, deg som liker å 
holde regnskapskurs eller strikkekurs, 
deg som jobber med markedsføring og 
salg, eller deg som er et 
organisasjonsmenneske. Listen er 
nærmest utømmelig, og vi trenger dere 
alle . Hva kunne du tenke deg å gjøre? 
Ta gjerne en telefon til regionskontoret, 
så tar vi en prat.

Med vennlig hilsen Kirsti . 

Oversikt over tillitsvalgte
- regionstyret og lokallag 27



4 VI GJØR EN FORSKJELL 5VI GJØR EN FORSKJELL

Foto colourbox.com

Heidi har en sterk historie i bagasjen, og hun 
har kjent på hvordan det er å komme så langt 
ned at den eneste muligheten er å snu og 
starte på det møysommelige arbeidet med å 
ta steg for steg tilbake til livet. Vendepunktet 
kom ved at hun falt på isen og slo hodet. I 
fallet kom erkjennelsen om at livet, slik det 
hadde utartet seg, ikke kunne fortsette. 

Det hele startet 17. mai da Heidi var 15 år. Da 
fikk faren hennes hjerneslag, og på et 
øyeblikk endret hele familiesituasjonen seg. 
Den sterke kloke pappaen var blitt 
hjelpetrengende, mammaen ble en ulønnet 
koordinator for helse og omsorg. Heidi må ta 
mer ansvar enn 15 åringer flest, og det bli en 
tung bør å bære for en ung jente. Hun 
glemmer helt å kjenne etter hvordan hun selv 
har det, og ingen spør henne heller. Opp i det 
hele får søsteren hennes i løpet av 20 dager 

18 hjerneblødninger, og det blir enda mer å 
handtere. Selv treffer Heidi mannen i sitt liv, 
blir gravid og får bekkenløsning som gjør at 
hun ikke kan gå uten krykker. Det blir etter 
hvert mange i familien som trenger hjelp. I 
denne perioden starter Heidi på 
sosionomutdanningen, og blir gravid med sitt 
andre barn. Datteren blir født med hjertefeil, 
og hverdagen er nå full av stress og 
opplevelse av å ikke strekke til. 

Så faller hun på isen og slår holdet. Det 
måtte en kraftig hjernerystelse til for å 
endre kurs. Jeg spør Heidi hva som har vært 
hennes motivasjon for å gjøre grep i livet, og 
hvordan fikk hun det til? Det er tre stikkord 
som er viktig for hennes prosess; motivasjon, 
medfølelse og styrke. En avgjørende faktor 
er motivasjon, og for Heidi er kjærlighet til 
familien og selv drivkraften for det krevende 

arbeidet. Den andre faktoren 
er medfølelse. Det er viktig å 
ta seg tid til å være 
medmenneske, og spørre 
hvordan det egentlig står 
til, og la folk prate ut. Det 
er spesielt viktig at folk blir 
møtt med forståelse og 
medfølelse av 
helsepersonell. Det betyr 
alt for et menneske at noen 
tåler å høre på hvordan det 
egentlig står til. Heidi trekker 
fram Rebekka Nøkling som 
en fagperson som har mye 
å lære andre når det gjelder 
å lytte til folk. Dersom man 
har motivasjon og opplever 
medfølelse, vil også styrken 
til å gjøre noe komme av seg 
selv i følge Heidi. Hun har så 
klokkeklar tro på stikkordene 
at hun nå er i gang med å 
bygge opp sin egen 
virksomhet som coach, og 27. 
mai ble hun ferdig utdannet 
livsstil og 
motivasjonsrepresentant. Du 
kan lese mer på 
www.heidimarja.no. 

I dag har hun 21 års 
erfaring som pårørende og 
14 års erfaring med egen 
diagnose. All erfaring gir 
kompetanse, og det har vært 
viktig for Heidi å finne ut hva 
hun ønsker å bygge videre 
på. Hun har erfart at det er 
viktig å inkludere pårørende, 
og ikke bare ha fokus på den 
som på en eller annen måte 

er rammet. I en 
familiesituasjon blir alle 
rammet, men på ulike måter. 
Dette må man ta høyde for 
under rehabiliterings-
prosessen. Hun har også lært 
mye om holdninger blant 
folk, og vet at er det 
vanskelig å bli trodd når 
skader ikke synes. Det blir 
lett fokus på syting, og vi 
mister medfølelesen for 
andre. Det er trist. Noen 
ganger treffer livet deg hardt 
i ansiktet, og med det følger 
ofte sjokk, opplevelse av 
krise og meningsløshet. Og 
det er mange som rammes. 
Årlig rammes rundt 15 000 
av bekkenløsning bare i 
Norge. Rundt 15 000 rammes 
av hjerneslag. Blant trafikk-
skadde og arbeidsmiljø-
skadde er det cirka like høye 
tall. Folk fortjener å bli sett 
og hørt i følge Heidi, og det 
er en verdi for henne. Å gjøre 
noe for andre gir hjertegode 
øyeblikk som ikke kan kjøpes 
for penger. I dag ser hun at 
det som har vært en tung 
bør har også gitt henne gode 
øye-blikk, og det har gitt 
andre støtte og hjelp. Det 
handler om å finne perlene, 
og det handler om å finne 
balansen.

Etter at Heidi begynte med 
yoga og tekniker for 
stressmestring gikk det kort 
tid før hun kastet krykkene. 

Skuldrene kom på plass, 
energien økte og i desember 
2013 tok hun kontakt med 
Norges Handikapforbund 
Nord-Norge og fortalte 
at hun gjerne vil gjøre en 
innsats. På kort tid har Heidi 
vært et aktivt medlem og 
en ressurs for oss og mange 
andre. Hun var med i 
prosjektgruppen til NHF sin 
rehabiliteringskonferanse. 
Hun var med og formet 
konferanseprogrammet, 
ansvarlig for distribusjons-
liste, og hjalp til under selve 
arrangementet. Hun ga 
konferansen et ansikt ved 
å la seg intervjue i Bladet 
Nordlys. I tillegg holdt hun 
sitt første foredrag hvor hun 
delte sine erfaringer og 
oppfordret helsepersonell til 
å ha mer fokus på pårørende. 
På det siste årsmøtet ble hun 
blir valgt inn som vara i 
styret til LKB Troms. 
Organisasjonsarbeid gir 
muligheter for alle.

HISTORIEN OM HEIDI 
– EN AV VÅRE MANGE FRIVILLIGE. 

Livet har lært Heidi Marja Normann Einvoll om både nedturer og oppturer. Hun har gått 
gjennom en prosess der hun har snudd vonde erfaringer til kompetanse. 

“Å gjøre noe 
for andre gir 
hjertegode 

øyeblikk som 
ikke kan 

kjøpes for 
penger. ”



6 VI GJØR EN FORSKJELL

Stranddgt 2-4. 9600 Hammerfest
www.thonhotels.no/hammerfest 

Tel: +47 78 42 96 00

Avd. Narvik - Tlf. 03000

T A N A

V A D S Ø

Elkem Tana AS
Tlf. 78 92 61 40 • www.elkem.no

9802 Vestre Jacobselv  • Tlf. 952 07 311
birger.mietinen@gmail.com

Varanger Auto as

    Tanavn. 8, Pb. 48, 9811 Vadsø                Sørvarangerveien 4, 9811 Vadsø

Tlf: 78 95 59 00 • Fax: 78 95 59 01 • www.varanger-auto.no

BLIKKENSLAGERVERKSTED
     POSTBOKS 2 - 9142 SKIBOTN

Utfører alt innen:
• Pipehatter - Vindusbeslag
 Takbeslag - Ventilasjon
• Skifting av takrenner og
 nedløp og annet blikkenslager-
 arbeid
• Reparasjon av skorsteiner
 som har sprekker eller er
 brannfarlige (Sintef godkjent)

Tlf./fax: 77 52 36 60
Mobil:    91 38 29 45
E-post: blikkenslager@storfjord.net

VIS A VIS BILVERKSTEDET

Skibotn

Foto colourbox.com

Foto colourbox.com

Søknader til 
ExtraStiftelsen 2015

Sammen gjør vi en forskjell. Bli medlem i dag.
 

SEND “NHF MEDLEM” TIL 2160.
SSMS KOSTER 1,-

MESTRINGSKONFERANSEN 

Det første prosjektet vi ønsker 
å realisere er en nasjonal 
mestringskonferanse for deg 
som har kroniske smerter i 
hverdagen. Formålet med 
konferansen er å hjelpe deg 
å leve med smertene, noe 
som på sikt kan gi deg økt 
livskvalitet. 

Bakgrunnen for konferansen er 
at kroniske smerter 
rammer rundt 30 prosent av 
den voksne befolkningen i 
Norge, og er den viktigste 
årsaken til langtidssykefravær 
og uførhet. Forekomsten øker 
med alderen, og kvinner er 
mer utsatt enn menn. Smerter 
kan gi dårligere livskvalitet, 
redusert arbeidsevne, dårligere 
sosiale funksjoner, og kan være 
invalidiserende. Til tross for at 
pasienter med kroniske smerter 
er lavt prioritert i  
helsevesenet, er de 
storforbrukere av 
helsetjenester.I tillegg til deg 
som lever med smerter 
inviterer vi at helsepersonell, 
arbeidsgivere, NAV ansatte og 
organisasjoner. Dersom vi får 
tildelt midler, har vi tenkt å 
arrangere Konferansen i 
Tromsø i september 2016.

OPPFØLGING AV 
RÅDSREPRESENTANTER 

Det andre prosjektet vi søker 
midler til er «Mentor og APP i 
rådsarbeidet». 
Tilbakemeldingene som 
brukerrepresentanter i 
kommunale og 
fylkeskommunale gir til oss er 
at de ønsker enkle 
informasjonsverktøy og tettere 
oppfølging i sitt arbeid. 
Med utgangspunkt i 
tilbakemeldingene ønsker vi å 
få på plass en mentorordning 
som skal bestå av 5 mentorer. 
Disse mentorene skal følge opp 
5-8 brukerrepresentanter ved å 
være tilgjengelig på telefonen 
hvor de skal gi råd og støtte i 
rådsarbeidet. I løpet av 
prosjektperioden skal vi 
sammenfatte erfaringer og 
behov, og ut fra dette skal 
utvikle en APP som kan være 
til hjelp i rådsarbeidet. Vi 
legger opp til at dette skal 
være et toårig prosjekt, men 
oppstart 2016 dersom vi får 
tildelt midler.   

Etter tilbakemeldinger fra dere som er medlemmer hos oss, har vi på 
regionskontoret kommet fram til to prosjektideer som blir sendt inn til 
ExtraStiftelsen i år.
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“Kom i gang med 
lokallagsarbeidet”.

«Når du er frivillig, får du lov til å bo i andres hjerter for en liten stund. Du blir ikke 
rik, men du blir en del av noe større. Du får se glede, føle takknemlighet og får 
innsikt. Ting du ikke kan kjøpe for penger.»  

- Leif Bremer, Røde Kors-

DET MEST 
INSPIRERENDE SPØRSMÅLET 
JEG FÅR ER “HVA MÅ VI 
GJØRE FOR Å KOMME I 
GANG?”. 
Bare i april har det blitt etablert to nye landsforeningslag i vår region. Det er 
Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB Finnmark). De hadde sitt 
stiftelsesmøte 26. april. Landsforeningen for Nakkeskadde (LNF Troms og Finnmark) 
kom også i gang, og de hadde sitt stiftelsesmøte 30. april. Disse to 
landsforenings-lagene skal jobbe for å øke livskvaliteten for kvinner med 
bekkenløsning og mennesker som av ulike grunner har pådratt seg nakkeskader. De gjør 
en viktig samfunnstjeneste, og de blir i følge forskning fra universitetet i Rotterdam 
lykkeligere da funnene deres viser at mennesker som er frivillige er lykkeligere enn 
andre.

Dersom det er noen av våre medlemmer som har lyst til å starte opp et lokallag eller 
et landsforeningslag vil vi på regionskontoret gjerne hjelpe dere i gang. Dere kan også 
starte opp arbeidet på egen hånd, men det er noen punkter som må følges.   
Det første dere må gjøre er å samle minimum 3 personer som har lyst til å sitte i et 
lokalt styre. Når det er på plass må dere ta kontakt med regionskontoret, for 
regionstyret må godkjenne at det etableres et nytt lag. Det neste steget er å arrangere 
et stiftelsesmøte. Det er et møte hvor man velger et styre eller et interimsstyre som 
skal fungere til neste årsmøte. Regionkontoret har maler dere kan bruke for å 
gjennomføre et stiftelsesmøte. 

Etter at dere har holdt et stiftelsesmøte må laget registreres i Brønnøysundregistrene. 
Dette kan dere gjøre selv via Altinn, eller dere kan ta kontakt med regionskontoret. Når 
prosessen med Brønnøysundregistrene er ferdig vil laget få et organisasjonsnummer, 
og dere kan nå opprette bankkonto og søke penger. Nesten alle instanser som tildeler 
midler krever at man har et organisasjonsnummer. 
  
For å sikre en grei økonomi velger mange av våre lokallag å søke om å bli lotteriverdig 
formål. Deretter tar de kontakt med en bingoentreprenør for å bli tilknyttet en bingo. 
Bingospilleriene har ikke lov til å tjene penger på spill. De kan dekke sine utgifter, men 
overskuddet skal fordeles blant organisasjoner som er lotteriverdige formål. I dag er 
dette den viktigste inntektskilden for lokallagene, og det er nesten frie midler. Kravet 
som stilles til utbetalingene er at midlene skal brukes i henhold til organisasjonens 
vedtekter og formål. I tillegg kreves det regnskapsrapportering hvert år. Bingomidlene 
har gått ned de siste årene. I dag er det vanlig med utbetalinger rundt 35 000 per år.

Landsforeninger og lokallag kan også søke penger hos ulike stiftelser, blant annet 
ExtraStiftelsen. I NHF sammenheng er Handikappede Barns foreldre (HBF) og 
Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS) best i klassen. De får stort sett årlige 
tildelinger. Her har mange av oss mye å lære, og det viser at det går an å få midler til 
lokallagsaktivitet. 

Sofie Minde, Gjensidigestiftelsen, Sparebank 1 og Prinsesse Märta Louises fond er 
andre steder man kan søke midler. Vi ser at mange av våre lokallag og landsforeningslag 
har fått midler til grillhytte, badehus, konferanse, likepersonsarbeid og ulike sosiale og 
faglige samlinger. Her fines muligheter for de som har lyst til å drive lokal aktivitet.

Foto colourbox.com
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NHF DER DU BOR

 
NHF Kvænangen
Har 74 medlemmer. 
De har fått 94 000 fra 
ExtraStiftelsen for 
oppbygging fiskeplass 
og grillhytte på Alteide. 
Høsten 2015 arrangerer 
de en sydentur for sine 
medlemmer.

 
NHF BALLANGEN
Har 46 medlemmer. De feirer 40 års jubileum med en fest for 
medlemmene lørdag 6. juni. I august reiser NHF Ballangen til 
Bulgaria Sunny Beach med sine medlemmer. 

 
NHF HAMMERFEST
NHF Hammerfest har 84 
medlemmer. Lokallaget inviterer 
alle i Hammerfest og omegn til å 
gjøre noe sammen med dem. Ta 
kontakt med NHF Hammerfest 
dersom du har lyst til å treffe andre 
NHFere, og være på forskjellige 
aktiviteter som kurskveld, kafe eller 
i selvhjelpsgrupper.

 
NHF RANA
Har 85 medlemmer. Til 
sommeren arrangerer de en 
medlemstur til Narvik. 
De feirer 40 års jubileum til 
høsten, og er under 
planlegging av en verdig 
markering. Laget har stort
 fokus på universell 
utforming, og de bruker både 
media og rammene for 
rådsarbeidet for å påvirke utv
iklingen i lokalsamfunnet.

Landsforeningen for 
nakke-skadde Troms og 
Finnmark har endelig blitt et 
eget lag. NHF Nord-Norge 
gratulerer disse ildsjelene så 
mye, og ønsker dem lykke til 
framover. Til høsten planlegger 
de 3 kafemøter i Tromsø, og de 
jobber for å utdanne flere 
likepersoner som har bosted i 
Troms og Finnmark. 

TREFF PÅ TVERS 

Fredag 4. september arrangerer 
LFN Troms og Finnmark «Treff 
På Tvers» sammen med LFN 
Østfold. 

Alle som vil delta kan møte 
opp på St. Elisabeth Helsehus i 
Tromsø Kl. 12.00-14.00. Det er 
gratis inngang. 

Bli med og gjør en forskjell. 
Ta kontakt med nyvalgt leder, 
Arvid Henriksen, epost: 
arvid64@hotmail.no.

LFN
 

TROMS
OG
FINNMARK
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Av: Sissel Eidhammer, ungdomskoordinator NHFU

Er du mellom 13 og 30 år, vil Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) ha deg med på 
laget. NHFU er ungdomsorganisasjonen til Norges Handikapforbund. NHFU er en 
organisasjon av og for funksjonshemmet ungdom og jobber, på ulike måter, for at 
funksjonshemmede skal ha de samme mulighetene som andre til å leve selvstendig og 
delta fullt ut i samfunnet.

Jeg har vært så heldig at jeg 
har fått blitt kjent med 
ungdomslaget i Nord. NHFU 
Nord-Norge er et regionlag 
som arrangerer aktiviteter for 
ungdom som bor i Nordland, 
Troms og Finnmark. Dette er 
en veldig hyggelig, 
engasjert og aktiv gjeng som 
har mange spennende planer 
for hva de har lyst til å jobbe 
med framover. 

De viktigste sakene 
ungdommen i nord har jobbet 
med er å presse kommunen til 
å få inn en brannheis på Fokus 
kino i Tromsø. Her har de vært 
ute i media og i tillegg startet 
opp en underskriftskampanje. 
Det planlegges for tiden en 
samling til våren, hvor det vil 
bli både foredrag og 
aktiviteter. Den 23. mai vil 
denne gjengen stå på stand 

på Stormen i Bodø, for å være 
synlige og vise fram 
budskapet sitt. Ta gjerne 
turen innom! Om du vil vite 
mer eller har lyst til å bli med 
så kontakt Henriette, som er 
leder, på hette89@hotmail.
com. De vil veldig gjerne høre 
fra deg. 

For mer informasjon og 
oppdatering om hva som skjer 
«lik» gjerne NHFU på 
facebook eller ta en titt på 
www.nhfu.no. Om du har 
innspill eller ideer eller 
spørsmål, kontakt meg gjerne 
på 24 10 24 29 eller 
sissel.eidhammer@nhf.no.

Foto colourbox.com

Fra venstre: Frode Heggelund, Linn Marie Talsethagen, Jonas 
Marthinussen, Dagny Sofie Dahl og Henriette Andreassen.

UNGDOM, BLI MED!

Vi er fortsatt i planleggingsfasen, men her er en liten smakebit 
på hva du kan vente deg:

Storbyweekend i Bergen: I forbindelse med Funkisdagen 
den 22. august i Bergen håper vi å få til et nasjonalt 

helgearrangement den 21. til 23. august. Her vil man kunne delta 
på funkisdagen på lørdagen og det vil være et variert opplegg 
resten av helga med aktiviteter og foredrag.    

Kiel-tur: Det har blitt oppretta en reisegruppe som har vært 
aktiv i planlegginga av en tur med Kiel-ferga. Datoen, om all 

pengesøking går i orden, blir den 16. til 18. oktober. Det blir en 
egenandel på arrangementet på og en aldersgrense på 20 år. 

Landsmøte (september): Det er en gjeng ungdom som er i gang 
med planlegging av et landsmøte. Her kan man diskutere 

politiske saker og hva NHFU skal mene/gjøre og velge et styre. 
Det har allerede nå blitt oppretta en valgkomite med Elisabeth 
Wilhelmsen som leder. Om du allerede nå tenker at du har lyst til 
å sitte i styret, eller kjenner noen du tenker kan ha lyst, kan du 
kontakte Elisabeth på: elisabethwilhelmsen@hotmail.com. 

Boligkurs (til høsten): Her vil man blant annet få informasjon 
om Husbankens regelverk, hvilke rettigheter man har, og 

tilrettelegging av egen bolig. 
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EN HILSEN FRA 
FORBUNDSLEDER 

ARNE LEIN

I disse dager sendes saksdokumentene 
til delegatene som skal på landsmøtet i 

Handikapforbundet. Landsmøtet er 
helgen 12.-14. juni på Lillestrøm

I alt er det 70 delegater fra 
hele landet, både lokallag, 
regioner og landsforeninger 
er representert, alle er 
vi i Handikapforbundet.  
Landsmøtet er en viktig 
milepel i organisasjonens liv 
og livsrytme. 

Organisasjonens høyeste 
organ som bestemmer 
hvordan samarbeidet skal 
være og som gjør vedtak som 
peker retning for de neste to 
år, fram til landsmøtet igjen 
samles. Nettopp fordi dette 
møtet peker på utfordringene 
og vegen videre er det et 
viktig møte, derfor har det 
vært en lang prosess fram til 
dette møtet. Et av de 
dokumentene som skal 
behandles er forslaget til 
rammeplan for hele 
organisasjonen. Det er i 
denne planen vi peker på 
hva som vi tror vil være de 
største utfordringene i tiden 
framover. Arbeidet startet for 

mer enn år siden med innspill 
fra enkeltmedlemmer 
gjennom facebook, fra 
organisasjons leddene og
innspillene har vært drøftet 
i ulike ledersamlinger. Jeg 
tror forslaget som ligger på 
bordet peker på som store 
utfordringer og at de er 
identisk med det 
enkeltmedlemmet opplever 
som de store utfordringene i 
sin egen hverdag. 

NHF er medlemsorganisasjon 
derfor går det en direkte linje 
fra det enkelte medlem og 
inn til landsmøtets drøftinger 
og vedtak. Selvfølgelig kan 
det og har det stadig blitt 
diskutert om landsmøtet er 
satt sammen på riktig måte 
for å sikre 
medlemsdemokratiet i 
organisasjonen.  Det er en 
viktig debatt. Samfunnet er i 
forandring.  Nøyaktig 
hvordan morgendagens 

samfunn vil bli vet vi ikke. 
Det som er sikkert er at det 
vil skje noe med 
kommunene og oppgavene 
de skal ivareta i tiden 
framover. Større 
kommunalt ansvar betyr også 
store forskjeller fra sted til 
sted. Vi kan gjøre en forskjell, 
NHF lokalt – regionalt og 
sentralt er med på å skape 
endringer.  Når kommunene 
får øko-nomisk og praktisk 
ansvar for tjenester som 
mange med nedsatt 
funksjonsevne er helt 
avhengig av for å leve sine 
egne liv slik som en ønsker, 
må vi være der å fortelle 
hvordan det skal være. 
Om det går som Regjeringen 
har lagt opp til frykter jeg at 
vi får et langt dårligere tilbud 
og fragmentert tilbud både 
når det gjelder habilitering 
og rehabilitering, tilpasning 
av bolig, TT-tjeneste  
hjelpemidler og deler av 

arbeidslivet. Og den enkelte 
kommune står fritt til å 
avgjøre hvor mye penger som 
kommunen skal bruke på de 
ulike områdene. 

Blir dette realiteten får vi 
en langt tøffere hverdag og 
kamp i kommunen og 
lokalsamfunnet.  Samfunnet 
endrer seg, derfor må også 
NHF endre seg, både i form 
og innhold. På landsmøtet 
skal vi derfor ha en større 
debatt om NHF og framtiden. 
Det helt sentrale spørsmålet 
vil være hvordan skal NHF 
utvikle og organisere seg for 
å være et effektivt 
virke-middel for å oppnå 
likestilling og mulighet til å 
være medborger og hvor alle 
stiller likt. Det vil handle om 
alle ledd i organisasjonen 
lokalt – regionalt – 
landsforeninger og sentralt. 
Det viktige er oppgaven 
som skal løses, det er den 
som skal ha fokus og ikke 

organisasjonen i seg selv.  
Landsmøtets samtalen om 
organisasjonen er, om 
sentralstyret får det som 
det vil, starten å et toårig 
prosjekt og prosess som skal 
beskrive innretningen, 
sam-arbeidet i 
organisasjonen for å gjøre 
den til et viktig verktøy for 
å sikre rettighetene i tiden 
framover. 

NHF betyr noe i samfunnet, 
vårt arbeid fører til endringer, 
vårt oppdrag er å hjelpe 
politikkere på alle nivå til å 
gjøre kloke beslutninger. I år 
understrekes vår betydning 
ved at det er Statsminister 
Erna Solberg som kommer 
for å hilse landsmøtet på 
vegne av regjeringen. Vi 
opplever det som en 
anerkjennelse for det 
arbeidet vi står i, at arbeidet 
er viktig, at arbeidet som 
gjøres lokalt er viktig, for det 
er i kommuner folk bor, det er 

der vedtak i Storting og 
Regjering skal gjennomføres. 
Derfor trenger vi gode lokale 
medarbeidere som kan minne 
lokale politikkere og ansatte 
i kommuner om hva som 
faktisk er vedtatt og hvilke 
rettigheter som er delt ut til 
den enkelte. 

Landsmøtet er en 

helg, men det er 

en milepel hvor 

vi i fellesskap 

analyserer 

situasjonen, 

bestemmer oss 

om en retning og 

går derfra med et 

tydelig budskap. 
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LIKEPERSON

En likeperson er en samtalepartner som 
bruker sine erfaringer med diagnose i 
møte med mennesker som trenger støtte 

for å mestre sin egen situasjon. Det kan dreie 
seg om en akutt krise, et praktisk problem 
eller hjelp til å finne egne resurser. Vi trenger 
både funksjonshemmede og pårørende i vårt 
nettverk av likepersoner, og vi trenger en 
blanding av kjønn, diagnose og alder. 

Det finnes ulike måter å praktisere 
likepersonsaktivitet. Noen har trim og 
turgrupper, noen har telefonsamtaler og 

andre møtes på brukerkontorene på 
sykehusene. Det er viktig at det er et 
organisert møte som har til hensikt å støtte 
noen i deres hverdagsliv.  

For å bli en likeperson må du ha gjennom-
ført et likepersonskurs. Disse kursene 
holdes jevnlig, og dersom du er interessert 

er det bare å ta kontakt med regionskontoret. 

KONTAKTPERSON

Vi trenger kontaktpersoner i alle kommuner 
der vi ikke har lokallag. Dersom det ikke er 
et lokallag i din kommune kan du bli vår 

kontaktperson. Våre kontaktpersoner har flere 
funksjoner. Først og fremst så er de våre vakt-
bikkjer ute i kommunene, og de melder inn til oss 
dersom funksjonshemmede opplever hindringer i 
sin hverdag. 

Kontaktpersonene inngår også som en del av 
vårt apparat ved at de er med og videre-
formidler NHF sine verdier og kampanjer, 

eksempelvis underskriftkampanjen «Ikke fjern 
retten til hjelpemidler”. Mange kontaktpersoner 
jobber også aktivt for å rekruttere nye 
medlemmer slik at de kan etablere et lokallag. 
Kontaktpersonene blir ofte invitert til å delta 
som delegat på regionårsmøter (for 
direktemedlemmene) og de inviteres på kurs 
og samlinger dersom det finnes midler til dette 
formålet. 

HVILKE MULIGHETER HAR JEG              TIL Å VÆRE ET AKTIV MEDLEM?
BRUKERREPRESENTANT

På lik linje med kontaktpersonene er også 
brukerrepresentantene våre vakt-
bikkjer ute i kommunene. Forskjellen er at 

brukerrepresentantene er valgt til å sitte i de 
kommunale rådene for personer med nedsatt 
funksjonsevne. Disse rådene er rådgivende 
for kommunestyret, og jobber innenfor alle 
saksområder som har betydning for
funksjons-hemmedes hverdag.

Du kan bli brukerrepresentant ved å melde 
deg til ditt lokallag eller regionskontoret. 
Da kan vi foreslå deg inn som SAFO 

representant i din kommune. Din oppgave i 
rådet er todelt. Du skal ivareta SAFOs 
medlemsmasse og politikk, og du skal også 
ivareta en helhetlig utvikling for alle 
funksjonshemmede i din kommune. NHF tilbyr 
telefonoppfølging av brukerrepresentantene 
og vi arrangerer samlinger når vi har midler.    

MEDLEMSKONTAKT

Du kan etter hvert bli en medlemskontakt 
for NHF. Dette er en tjeneste som er under 
utvikling, og som vi regner med å ha på 

plass i løpet av neste år. Oppgaven til medlems-
kontaktene er å ringe å ønske nye medlemmer 
velkommen. Vi håper at medlemskontaktene kan 
hjelpe oss til å ha en tettere oppfølging, og gi en 
bedre service til de de nye medlemmene våre. 

Medlemskontaktene skal gi generell 
informasjon om NHF og landsforeningene, 
spørre litt om medlemmets tanker og 

forventninger til medlemskapet. Det blir også 
viktig at medlemskontakten rapporterer inn til 
oss hva de nye medlemmene har av tanker og 
innspill. Vi vil gi opplæring til de som velger å 
bli medlemskontakter. Ta kontakt med regions-
kontoret dersom dette er noe for deg. 

Foto colourbox.com
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REGIONÅRSMØTET 2015
Jeg ønsker å trekke fram 
regionårsmøtet som en god 
læringsarena for å forstå 
organisasjoner, og for å 
påvirke din organisasjon til 
å gjøre en bedre jobb. I år så 
vi at observatørene hadde 
godt utbytte av å delta. Blant 
observatørene var det både 
ferskinger og veteraner, og vi 
håper at flere av dere 
benytter mulighetene til å 
delta på slike arenaer. I år 
innførte vi en ny tradisjon 
ved å gi NHFU taletid til å 
orientere om sitt arbeid, og 
ungdommens initiativ ble 
tatt veldig godt i mot av 

årsmøtet. Det ligger mye 
magi i at det «gamle» og det 
«nye» møtes. 
Dersom du vil påvirke hva 
regionen skal jobbe med 
framover, eller om du har 
synspunkter på regnskap 
og økonomiske anliggender 
kan du som medlem i NHF 
Nord-Norge jobbe for å bli 
med på årsmøtet. Hvis du er 
direktemedlem kan du bli en 
av 2 delegater til årsmøtet. 
Ta kontakt med 
regionskontoret dersom du 
ønsker å være delegat for 
direkte-medlemmene. 
Demokratiske prinsipper 

som blant annet kjønn, 
alder og geografi vil avgjøre 
hvem som får delta. Dersom 
du tilhører et lokallag vil 
størrelsen på ditt lokallag 
avgjøre hvor mange del-
egater dere kan sende. De 
fleste lokallag har rett til å 
sende en delegat med tale 
og stemmerett. I tillegg kan 
lokallaget sende så mange 
observatører de ønsker på 
egen regning. 

Årsmøtet, det øverste 
organet på regionsnivå ble 
gjennomført 18. og 19. april. 
Ernly Eriksen ble valgt som 
ny leder. Ernly kommer fra 
Mo i Rana, og han har lang 
fartstid som NHF medlem, 
politiker og bruker-
representant. Med seg i 
styret har han Barbro 
Holmstad fra Narvik. Hun har 
bred erfaring som tillitsvalgt 
på alle nivå i NHF og hun har 
også erfaring som bruker-
representant. Gunnar Olsen 
fra Bodø er fortsatt med i 
styret. Gunnar har god 
kompetanse i landsforenings-

arbeidet og han har også 
lang fartstid på alle nivå i 
NHF. Den fjerde represent-
anten i region-styret er Liv 
Hammer fra Tana. Liv har 
vært aktiv i NHF Tana og LFS 
Øst-Finnmark i en årrekke, og 
hun er leder i det kommunale 
rådet for funksjonshemmede 
i sin kommune. I år fikk vi 
et nytt styremedlem og det 
er Hermann Ellingsen fra 
Kvænangen. Hermann har 
gjort en rask karriere med 
noen år som frivillig i NHF 
Kvænangen, og nå sitter han 
som styremedlem i 
Regionstyret for NHF Nord-

Norge.  I sin takketale til 
årsmøtet lovet den 
nyvalgte lederen at han og 
hans styre, er klar for å gjøre 
en innsats og bygge videre 
på det gode arbeidet som ble 
gjort av det gamle styret. Et 
av hans visjoner for perioden 
er å besøke alle lokallag og 
landsforeningslag. Dette gir 
deg som medlem en 
mulighet til å lytte til det 
som skjer i organisasjonen og 
påvirke utviklingen framover.

BLI MED SAMMEN MED OSS

Du kan være med å påvirke hvem som skal sitte i ulike 

posisjoner både i ditt lokallag, på regionalt nivå og på 

sentralt nivå. Det viktigste arbeidet gjøres av 

valgkomiteen. Ta kontakt med leder for valgkomiteen 

i ditt lokallag og for den saks skyld også valgkomiteen 

på regionalt nivå. Dersom du ønsker å engasjere deg 

mot sentralt nivå må du jobbe gjennom ditt lokallag 

og regionaltnivå. Det er de ulike organisasjonsleddene 

som fremmer saker og forslag oppover i systemet 

på vegne av grasrota. Vær aktiv, ha det gøy og kjenn 

gleden i organisasjonsarbeid og 

organisasjonsfelleskapet.

DU KAN AVGJØRE!

Foto colourbox.com



LKB fokuserer på forebygging og 
ønsker å fremme livsglede. 

Som medlem får du praktiske tips 
på:
- hva du kan gjøre for at 
hverdagen med bekkensmerter 
skal bli lettere 
- tips for trening og avspenning
- noen å dele erfaringer med
- familieturer (avhengig av midler)
- organisasjonserfaring  

Damene som har tatt initiativ 
til nyetableringen bor i Alta og 
i Hammerfest, og det er i disse 
byene det er enklest å treffe andre 
medlemmer. I tillegg til å styrke 
miljøene i Alta og Hammerfest 

ønsker LKB også ressurspersoner 
i Øst-Finnmark. Har du lyst å bli 
med, er det bare å ta kontakt med 
finnmark@lkb.no.
 
Fra tidligere har vi LKB Troms som 
har vært aktiv i mange år. Damene i 
Troms er også klar for at du tar 
kontakt og blir med i fellesskapet. 
Send en epost til troms@lkb.no .

LKB
BLIR STØRRE 

I NORD

Vi vil gratulere Landsforeningen for kvinner med bekkensmerter 
(LKB) Finnmark som ble et eget lag i april.

Mer informasjon 
finner du på LKB 
sin hjemmeside 
h t t p : / / l k b. n o / 

Foto colourbox.com
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God Sommer!
Regionskontoret har sommerstengt i 

perioden 2. juli til 3. august.

Vi ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere 
en riktig god sommer. 

Dersom du trenger bistand i sommer kan du ringe
24102400 ( NHF’s hovedkontor)

Foto colourbox.com
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BPA står for muligheten til å definere sin egen hverdag. Til å ta styring og delta 
aktivt i samfunnet. Borgerstyrt personlig assistanse er verktøyet som bidrar til 
at funksjonshemmede med assistansebehov kan leve frie og selvstendige liv,  
og selv ta ansvaret for sin egen tilværelse.

Ulobas BPA handler ikke om pleie og omsorg, men om å ta kontrollen over  
sitt eget liv. Det er gjennom full likestilling og mulighet for deltakelse  
på alle samfunnsområder at hverdagen får mening.

BPA står for muligheten til å leve livet. Helt og fullt.

LÆR OM ULOBAS BPA PÅ BPA.ULOBA.NO

K
o&
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ouge

Lev livet.

ULOBA_210x297.indd   1 14/01/15   12:44

Malangen Veterinærkontor
9055 Meistervik, Tlf. 46 80 32 36

Lindstrøm May Britt
9404 Harstad, Tlf. 77 06 47 23

Midt-Tromshallen AS
9305 FInnsnes, Tlf. 77 87 10 18

Eiksenteret Målselv
9325 Bardufoss, Tlf. 77 83 40 50

Hartvigsen Begravelsesbyrå
9010 Tromsø, Tlf. 77 64 10 00

____________________________________________________

Jensen Aslak
9014 Tromsø, Tlf. 77 63 06 91

B A L S F J O R D

L E N V I K

M Å L S E L V

T R O M S Ø

H A R S T A D

K V Æ F J O R D

Kvæfjord Opplevelse og Avlastning AS
www.koa-as.no

L E N V I K

Målselv
Kommune

M Å L S E L V

N O R D R E I S A

www.sulland.no

sh
u
tt
er
st
o
ck

Vi støtter lokale 
lag og foreninger

T R O M S Ø

Rådhusgt. 3, 9008 Tromsø
Tlf. 41 79 94 17

P.b. 3304, 9275 Tromsø
Kundetorget:
77 60 19 00
E-post: post@remiks.no
www.remiks.no

77 61 28 30
www.tromstakst.no

e-post: kontor@tromstakst.no
Fax. 77 61 28 05 - Kløverv. 15, 9016 Tromsø

HEIS-TEK
Heis-Tek AS, 9008 Tromsø

Tlf. 77 68 36 20  Fax. 77 68 36 22
tromso@heis-tek.no   www.heis-tek.no

Service     Reparasjon     Modernisering     Nyanlegg

H A R S T A D

Arnesen Betong AS
9500 Alta, Tlf. 47 80 50 00 

_____________________________________________________

Kontor og Grafisk
9510 Alta, Tlf. 78 44 91 20

Rema 1000 Hammerfest
9600 Hammerfest, Tlf. 78 41 29 85

Karasjok Drosjesentral
9730 Karasjok, Tlf. 78 46 65 06

Pasvik Folkehøgskole
9925 Svanvik, Tlf. 78 96 41 00

_____________________________________________________

Sparelandkafeen
9900 Kirkenes, Tlf. 78 99 33 54

A L T A

K A R A S J O K

S Ø R - V A R A N G E R

H A M M E R F E S T

Alta Taxi
Pb. 1040, 9503 Alta
Tlf. 78 43 53 53

A R K I T E K T E R

Telefon: 78437714  - e-post: post@haldde.as

NRS Finnmark
Markedsgt. 2, 
9510 Alta

A L T A H A M M E R F E S T

Myggv. 6, 9514 Alta
Tlf. 78 43 75 90

TAXIBUSS
Tlf: 909 09 013

En verden av
opplevelser
alta.aurorakino.no

Svartfjellveien 8, 9615 Hammerfest
Tlf. 90 50 40 31

Havnev. 50, 9610 Rypefjord
Tlf. 78 42 17 00

 Mob: vakt: 975 75 198
E-post: info@polarbase.no

En stor takk til alle våre annonsører
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På KRYSS og tvers

Løsning fra forrige utgave

Navn:.............................................................................................................................................................................

Adresse:.......................................................................................................................................................................

Postnr./Sted:...............................................................................................................................................................

Løsningsord:..............................................................................................................................................................

Løsningen på kryssordet sendes til NHF Nord-Norge, Mellomveien 50, 9007 Tromsø eller på mail 
nhf.nordnorge@nhf.no. Frist for innsending: 1. september 2015.

Vinnere av forrige utgaves kryssord:  Wilfred Vesterli.  Han gratuleres og vil motta 5 flaxlodd i posten. 

På KRYSS og tvers!
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Leder:    
Ernly Eriksen 
Mobil: 995 63 258
ernly@online.no.

Nestleder:
Barbro Holmstad
Mobil:995 63 258
batholms@online.no

Styremedlemmer:
Hermann Ellingsen
mobil 970 86 254
hermanne@online.no

Gunnar Olsen
Mobil: 412 50 346
golopp@online.no

Liv Hammer
Mobil: 906 29 940
liveliham@yahoo.no

Vararepresentanter:
Asle Cebakk
Mobil 995 85 419
aslec@online.no 

Michal Bye
Mobil: 950 96 477
mi-by@online.no

Inger Svenning
Mobil: 992 59 439
ingerks@msn.com

Arbeidsmiljøskaddes 
Landsforening (ALF) Troms
Hans Justin Olsen
Sletta, 9055 Meistervik
Mobil 415 09 343
hans.justin.olsen@nor-
dixnet.no

Landsforeningen for 
Polioskadde, (LFPS) 
Nordland
Gunnar Olsen
Vesterveien 1
8014 Bodø
Mobil: 412 50 346
golopp@online.no

Landsforeningen for 
Polioskadde, (LFPS) Troms
Bjørn Nilsen
Styrmannsvegen 29
9014 Tromsø
Mobil: 952 47 750
bjorn.nilsen47@gmail.com

Landsforeningen for 
Slagrammede, (LFS) 
Nordland 
Randi Nesje
Storvollen 50
8015 Bodø 
Mobil: 916 98 355  
rknesje@online.no

Landsforeningen for 
Slagrammede, (LFS) Troms 
Liv Irene Jensen
Sommarfjøsveien 52 E2 
mobil 951 95 464
h-ejens@online.no 

Landsforeningen for 
Slagrammede, (LFS)
Øst-Finnmark
Willy Jakobsen
Kommandantveien 10
9950 Vardø
Mobil: 920 71 281
willjakk@hotmail.no

Landsforeningen for kvinner 
med bekkensmerter (LKB) 
Troms
Janike Rype
Gulengveien 12
Mobil: 936 68 675
jan-rype@online.no

Landsforeningen for kvinner 
med bekkensmerter (LKB) 
Finnmark
Tonje Hapalahti 
Mobrinken 2 
9517 Alta
Mobil 959 63 599
tonje.hapalahti@gmail.com

Landsforeningen for 
amputerte 
(LFA) Nord-Norge  
Toril Aansstad
Mobil: 915 57 121
Oddvald2@frisurf.no

Landsforeningen for 
nakkeskadde
(LFN) Nordland
Asbjørn Losvik
Lyngheim 9
8626 Mo i Rana
Mobil 918 07 062
asbjornlosvik@gmail.com

Landsforeningen for 
nakkeskadde
(LFN) Troms og Finnmark
Arvid Henriksen
9161 Burfjord
mobil 907 68 246
arvid64@hotmail.no

NHF Nordreisa
Anny Jorunn Skjervø
Sentrum 1 B, leil. 107
9151 Storslett
Mobil: 413 16 227

NHF Tromsø
Laila Edvardsen
Postboks 2720
9273 Tromsø
Mobil: 907 37 361
NHF.tromso@hotmail.com

NHF Hammerfest
Monika Lill Grøtte 
Johan Altmannsvei 1 
9600 Hammerfest 
mobil 906 53 944
monikalgrotte@gmail.com

NHF Nordkapp
Bjørg Salthammer Pettersen
Postboks 359
9751 Honningsvåg
Mobil: 911 89 088
bsp50@me.com

NHF Tana
Jorund Jessen Bordi
Leirpollskogen
9845 Tana
Mobil: 918 32 615
jorundjb@gmail.com

NHF Sortland
Asbjørn Emil Simonsen
Røsslyngveien 26 
8400 Sortland
Mobil: 480 06 849
asbjorn.simonsen@vkbb.no

NHFU Nord-Norge
Henriette Andreassen
Kløverlundveien 22 
9040 Nordkjosbotn 
mobil 995 63 555
hette89@hotmail.com

  

NHF Andøy
Odd-Einar Gudbrandsen
Nygata 18
8480 Andenes
Mobil: 911 72 512
oddegud@online.no

NHF Ballangen
Nancy Johansen
Bjørkåsveien 90 
8540 Ballangen
Mobil: 415 61 006
nancyhj@live.no

NHF Bindal
Randi Finvik Haugdal-
Sætran
Rørgata 7
7980 Terråk
Mobil: 957 35 662
randisetran@hotmail.com

NHF Bodø 
Ståle Normann
Lauvåsveien 44
8079 Bodø
Mobil: 990 25 770
stnorm68@gmail.com

NHF Brønnøy
Mariette Korsrud
Svingen 2
8907 Brønnøysund
Mobil: 911 68 528
jan.a.johnsen@hotmail.com

NHF Narvik
Barbro Holmstad
Skjellveien 48
8520 Ankernes
Mobil:995 63 258
batholms@online.no

NHF Rana
Ernly Eriksen
Toften 9
8610 Mo i Rana
Mobil:950 48 455
Ernly@online.no

NHF Kvænangen
Berit Bjørnholdt
9161 Burfjord
Mobil: 984 22 776
villkokk@villkokk.no

REGIONSSTYRET LANDSFORENINGSLAG LOKALLAG

LANDSFORENINGSLAG

Alle illustrasjonsfoto er hentet fra www.colourbox.com

F A U S K E

N A R V I K

V Å G A N

B O D Ø

Havn Skadeservice A.S.
SKADEBEGRENSNING   •  RENHOLD

TØMRER OG VAKTMESTERTJENESTER
Marmorvn. 5, 8200 Fauske

Tlf. 75 64 32 30

Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag

Hopen, 8310 Kabelvåg
Tlf. 760 67 440  •  www.hopenfisk.no

Din lokale hvalkjøttleverandør !

Bodøsjøveien 66, 8013 Bodø
Tlf: 75 56 54 40 • www.forretningstrykk.no

Mob. 916 37 536
E-mail: rolfwiik@c2i.net • www.wiikfjellsprengning.com

Furulia 55
8050 Tverrlandet

H A D S E L

A. Markussen AS
8502 Narvik

Tlf. 76 95 41 94

Maxi-Taxi/Rullestolbil: maxi@narviktaxi.no

FORVENT L ITT MER

R A N A

Åkerloveien 14, 8613 Mo i Rana
Tlf. 99 55 03 44 - 97 51 04 16

www.forsmomaskiner.no

V E F S N

Avd. Mosjøen - Tlf. 04800

S O R T L A N D

Markveien 18, 8405 Sortland
Tlf. 95 19 49 60

Avd. Svolvær - Tlf. 04800

 Industriveien 1, Pb. 78, 8301 Svolvær
Tlf. 76 06 80 44  Fax. 76 06 80 69
www.skarvik.no

www.trollfjord.no - 76 11 80 00

H A D S E L
Sinkaberg Hansen AS

Bindalsmolt Svaberget, 7982 Bindalseidet, Tlf. 75 03 17 18

B I N D A L

Husfliden
8001 Bodø, Tlf. 75 54 43 00

__________________________________________________

Rezidors Hotels Norway AS
7439 Trondheim, Tlf. 75 51 90 15

B O D Ø

Hagen T. Blikk & Ventilasjon
8920 Sømna, Tlf. 75 02 80 61

B R Ø N N Ø Y

Spar Nesna
8700 Nesna, Tlf. 75 05 61 81

N E S N A
Lofot Entreprenør AS

8376 Leknes, Tlf. 76 05 41 00
__________________________________________________

Varme & Bad (Karl Botolfsen VVS AS)
Postboks 164, 8376 Leknes,  Tlf. 76 08 05 50

V E S T V Å G Ø Y

Nordnorsk Brann og Sikkerhetsservice AS
8400 Sortland, Tlf. 91 69 74 80

__________________________________________________

Joker Eidsfjord
8400 Sortland, Tlf. 76 12 68 70

S O R T L A N D

Lofotferie AS
8309 Kabelvåg,  Tlf. 76 07 45 00

__________________________________________________

Lofoten Begravelsesbyrå
8300 Svolvær, Tlf. 76 07 84 07

V Å G A N

Corner Sport AS
8450 Stokmarknes, Tlf. 76 15 22 70

R A N A
Rana Industriterminal AS 

8601 Mo i Rana, Tlf. 75 12 09 20
__________________________________________________

Rana kommune
Postboks 173, 8601 Mo i Rana, Tlf. 75 14 50 00

En stor takk til alle 
våre annonsører



Nei til EU er en organisasjon og en bevegelse som på kort 
tid kan mobiliseres til større aktivitet enn i dag. En viktig op-
pgave er å opprettholde denne beredskapen. I tillegg skal 
organisasjonen skape debatt og motstand mot ja-sidens 
snikinnmelding av Norge i EU. Her har Troms Nei til EU en 
særlig oppgave i å overvåke hvordan nordnorske interesser 
ivaretas, ikke minst knyttet til ressursforvaltningen.

For mer informasjon, se http://troms.neitileu.no

Troms Nei til EU

             oss på tlf. 77 75 50 03 eller  
meeting.tromso@scandichotels.com

E-post: post@aktivortopedi.no - www.aktivortopedi.no

Avd. Tromsø, tlf: 77 60 00 22
Alkeveien 14, 9015 TROMSØ 

Postboks 2319, 9270 TROMSØ 
Fax: 77 60 00 23

Avdeling Alta, tlf: 77 60 00 22
Avdeling Harstad, tlf: 77 00 57 00
Avdeling Finnsnes, tlf: 77 00 57 00

FYS IOTERAP I  -  LØPSANALYSE
NATURTERAPEUT/MASSASJE

Kom å prøv masaisko 
hos oss!

Ortopedisk verksted for proteser, ortoser, 
sko og fotsenger m.m.

radissonblu.no/hotell-tromso

BPA-Nord (Privat Omsorg Nord) tilbyr 
brukerstyrt personlig assistanse i Tromsø, 
Harstad og Narvik. Søk din kommune og 
velg oss! Trygghet, kontiunitet og forutsig-
barhet er viktige stikkord. Kontakt oss på 
telefon 406 22 364 for mer info.

www.privat-omsorg.no
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Vesterålsgata 57, 8400 Sortland • tlf. 75 40 17 00

Andøya
Rakettskytefelt AS
Pb. 54, 8483 Andenes
Tlf. 76 14 44 00


