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REDAKTØR
Soraya Baker
organisasjonskonsulent

I denne utgaven av Nytt fra Nord får vi 
et godt innblikk i mye av det spennende 
arbeidet organisasjonen legger bak seg i 
2018. 2018 ble et spenstig år for  
Handikapforbundet. Både ansatte og til-
litsvalgte har hatt den nye strategien langt 
fremme i pannen og det har påvirket 
arbeidsmetoder, samarbeid, ført til nye 
spennende tanker og ideer, og ikke minst 
utvikling nasjonalt og regionalt. 

Som Ida så flott skriver i sin kommentar 
«Noen snuoperasjoner går sakte, ja 
nesten umerkelig. Så ruses det plutselig i 
motoren, propellene skyter fart og sterke 
krefter settes bokstavelig talt i sving». 
Det hun beskriver er en organisasjon i 
endring og hvordan den nye strategien 
som ble innført i 2017 har resultert i mye 
mer enn mange hadde håpet å tro når 
startskuddet gikk for #sammenomennytid. 

Vi får også høre fra vår nye generalsekre-
tær Sunniva Ørstavik. Hun har studert 
organisasjonen, hentet innspiller fra 
ansatte, medlemmer og tillitsvalgte. Hun 
forteller om tydelige tegn på endring 
internt, men også eksternt, et paradigme-
skifte i samfunnet hvor funksjonshemme-
des kamp i større grad blir anerkjent som 
kampen for grunnleggende menneskeret-
tigheter. Samtidig er hun også provosert. 
Hun mener handikapforbundet gjør ting 
for smått, at vi må tenke større og snakke 
høyere om vårt eget prosjekt. Vi gjør mye, 
men kan gjøre så mye mer! Og det skal vi 
få til sammen. 

Et av initiativene her i Nord har vært 
det nyoppstartede prosjektet «Påfyll i 
lunsjen» hvor regionskontoret og region-
styret inviterer til ukentlige videomøter 
med dere ute i regionen for å gjøre 

avstanden mindre, innspill mer tilgjenge-
lig og samarbeid enklere. Det har også i 
denne utgaven blitt lagt ut en utlysning 
fra regionen. Vi vet at det er mange 
medlemmer og tillitsvalgte som sitter 
med mye god kompetanse og erfaring 
på områder vi jobber med til daglig, og 
derfor ønsker NHF Nord-Norge nå å 
opprette ressursgrupper på ulike tema-
områder som BPA, universell utforming 
og hjelpemiddel/bil. Kunne du tenke deg 
å engasjere deg i et av utvalgene, ta en 
titt på utlysningen og ikke nøl med å ta 
kontakt med Kirsti på regionskontoret. 

Fordi vi nå gjennomgår en del endringer 
i organisasjonen må vi tilpasse oss 
og se hvor vi kan styrke vårt arbeid. 
Medlemsbladet er en flott link mellom 
regionen og medlemmene, likevel ser 
vi at produksjonen ikke er bærekraftig 
og at mye kan formidles gjennom andre 
kanaler. Det kan derfor hende at dette 
blir den siste utgaven av Nytt fra Nord, 
og hvis det blir det vil jeg si at det har 
vært fantastisk artig å få jobbe med dette 
bladet og at jeg håper dere som er faste 
lesere vil følge med på det som skjer når 
det nå kommer via andre kanaler. 

- Soraya
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NHF har hatt store endringer i hvordan vi jobber og 
kommuniserer sakene ut på de siste årene – også her i 
Nord. Den nye strategien sier at vi skal være der folk er. Vi 
skal stå sammen, være synlige, støtte og styrke hverandre. 

Hvordan skal vi så få dette til på en god måte i nord? 
Tre lange fylker er vi, med store avstander. Når vinterstor-
mene herjer som verst, virker avstandene enda større. Det 
er trygt å gjøre ting slik vi alltid har gjort de. Men endrin-
ger er noen ganger behøvelig, og situasjonen kan kreve at 
vi klarer å se fremover, og finne nye måter å jobbe på. 

Nå pakker vi i regionstyret og regionskontoret sekken 
og reiser til Hammerfest, Vi gleder oss til spennende og 
innholdsrike dager, der vi skal ta opp praktiseringen av 
BPA, møte NHF Hammerfest og ha regionstyremøte. 

På regionstyremøte er en av sakene vi må disku-
tere nettopp bladet du nå holder i hånden. Det er både 
tidskrevende og kostbart å produsere. Vi må rett og slett 
diskutere om det er «liv laga», eller om vi må gjøre som 
flere andre –å legge bladet ned. Trist? JA! Nødvendig? 
Kanskje. Dessverre. Så hvordan skal vi da klare å nå ut til 
alle medlemmene i regionen? 

Vel – når en dør lukkes, åpnes en annen. I noen uker 
nå har vi tilbudt medlemsmøter for hele regionen på nett. 
Selv kobler jeg meg enkelt på med mobilen, uansett hvor 
jeg er – og deltar den halvtimen det er snakk om. Kirsti 
sender på forhånd ut invitasjon med oppkoblingsinforma-
sjon. Dette er en møteform vi vil fortsette å tilby, for å se 
om flere av dere vil benytte muligheten til å snakke med 
andre lag, med oss i regionstyret og med regionskontoret. 
En tanke med disse Viju-møtene er at dere kan ta opp 
problemstillinger og temaer som flere lurer på, utveksle 
erfaringer, rett og slett bli bedre kjent med resten av 
regionen vi alle er en del av. 

En annen måte vi forsøker å nå ut på er via facebook 
og instagram. Der legges det jevnlig ut oppdateringer på 
det som skjer, både lokalt, regionalt og fra sentralt hold 
og andre regioner. Vi har også en hjemmeside som vi kan 
bruke mer aktivt for å få ut informasjon. 

Jeg vet at alle ikke er på facebook. Jeg er også kjent med 
at det ennå er steder der nettet er mildt sagt ustabilt. Men 
samtidig må vi finne ut hvordan vi på best mulig måte kan 
nå flest mulig- på en effektiv måte. For noen er det kanskje 
«skummelt» å skulle koble seg på videokonferanser, eller 
uvant å lese nyheter på facebook eller på hjemmesiden 
vår. Men, som William Faulkner sier det: «Du kan ikke 
svømme mot nye horisonter før du har mot til å miste 
kysten av syne». 

Håper vi ses på neste Viju-møte, torsdager  
12:00 - 12:30. Vel møtt til en ny måte å møtes på. 

Se deg ikke tilbake  
– du skal ikke den veien! 
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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

- annonser
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- annonser

UNIVERSELL UTFORMING  
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med 
informasjon om universell utforming i 
Statsbyggs arbeids- og publikumsbygg
som høyskoler/universiteter, museer, 
trafikkstasjoner med mer.

STATSBYGG.NO 

Besøkende kan velge bygning, se  
detaljer om de enkelte lokaler og mulige  
hindringer på veien til eller i besøks- 
målet.  
Prøv selv på: byggforalle.no

           

Mart Cart elektriske 
handlevogner
Disse er veldig enkle å bruke, 
gratis å låne, og beregnet på 
ALLE som av en eller annen 
årsak synes at avstandene 
er lange i senteret for å få 
handlet alt det de ønsker. 
Henvend deg til informa-
sjonen for å låne nøkkel. 

Care Chair 
handlerullestoler 
Med kurver og krykkeholder. 
Disse lånes ved bruk av 
20-kroners mynt.

Mini-shopper 
Små handlevogner du kan trille 
fra butikk til butikk. 
Perfekt for å legge ytterklær 
og shoppingposer i! 
Disse lånes ved bruk av
10- og 20-kroners mynt.

Kid barnehandlevogner
Enklere og sikrere når du 
handler med barn! 
Disse lånes ved bruk av 
20-kroners  mynt.

Våre handlevogner:
Enklere shopping for alle!

Tromsø • Åpent 10-21 (18) • jekta.no
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NHFU som en av hovedparolene i årets 8.marstog i Tromsø 
LOKALT

13. februar var NHFU Nord-Norge på plass på parolemøte i Tromsø for å fremme 
parolen «Uansett funksjonsevne: Like mye kvinne, like mye verdt» som en av 
hovedparolene i årets 8.marstog, og parolen ble vedtatt. NHFU NN sin nyvalgte 
leder Linn Marie Talsethagen skal også holde en appell under selve arrangementet. 
«Støtter du ungdommen, handikapforbundet og kvinners rettigheter, møt opp og 
gå med oss i toget da vel. Vi trenger støtte når vi nå har muligheten til å vise oss og 
saken vår frem» påpeker Linn. 



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

• Habilitering barn og voksne:  
CP og gangtrening.
• Kreft / primære og  

sekundære lymfeødem.
• Hjerneslag og tramutatisk/ 

ervervet hjerneskade.
• Hjerneslag og traumatisk/ 

ervervet hjerneskade.  
Pluss CIMT og CIST.
• Nevrologi - Parkinson, MS, 

Huntington, Muskelsykdom-
mer, CMT, DM.

• CFS / ME.
• Hjertesykdommer
• Ortopedi. 
• Inflammatoriske Revmatiske 

sykdommer.
• Ikke-inflammatoriske revma-

tiske sykdommer og muskel/
skjelettlidelser.
• NAV arbeidsrettet rehabilite-

ring som dag- og døgntilbud.

Nord-Norges største rehabiliteringssenter leverer  
rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten og har 

avtale med Helse Nord og NAV.

Vi tilbyr følgende rehabilitering og opptrening:

www.kurbadet.no

REHABILITERINGSSENTERET 
NORD-NORGES KURBAD

Helicopters AS
Bardufoss Lufthavn

9325 Bardufoss

Tlf. 77 83 66 68

www.patriahelicopters.com

Nytt oppsett
1-2019
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Maxi Taxi tilpasset rullestol

KURS & KONFERANSE

Kom sammen med dine kolleger 
og bli inspirert i et miljø med 
topp moderne møterom, med
kapasitet fra 10 - 900 pers.

i MEYERGÅRDEN SPEKTRUM

75 13 40 00 - meyergarden.no

Kjøperglede i over 100 butikker

A L T A

H A M M E R F E S T

Tana kommune
Deanu Gielda

Rådhusveien 24, 9845 Tana
Tlf. 46 400 200

T A N A

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

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

 Tlf: 78 42 17 00 Fax 78 41 81 15
Havneveien 50, 9610 Rypefjord
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Barentshavet"

Markedsgata 3, 9510 Alta
Tlf. 904 03 333 • www.smartdok.no

A L T A

Markvn. 46, 9509 Alta
Tlf. 78 45 09 00 • www.altakraftlag.no
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Telefon: 78 44 49 44
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Øyra 7, 9500 Alta, 
Tlf. 47 80 50 00 
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www.installator.no
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POLITIKK

Funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes 

I mars i år skal Norge stille i FN-komiteen som overvåker konvensjonen for 
funksjonshemmedes rettigheter (CRPD-komiteen) og svare for hva de gjør 
for å sikre at funksjonshemmedes menneskerettigheter blir oppfylt. Norges 
Handikapforbund er en av 125 organisasjoner som har gått sammen om å utarbeide 
en alternativ rapport. Rapporten viser at funksjonshemmedes menneskerettigheter 
brytes på en rekke ulike samfunnsområder i Norge i dag. Det er stor forskjell 
mellom å ha rett på papiret og å få rettighetene innfridd i praksis. En av grunnene til 
dette er at det er store kommunale forskjeller. 
Les mer på: nhf.no 

Store forskjeller i behandlingen av hjerneslag 

I følge en årsrapport lagt frem av Norsk Hjerneslagregister (2017) er det stor 
variasjon i behandlingen av hjerneslag-pasienter i landet. Norge ligger på 
Europatoppen i hjerneslagbehandling, for mens Sverige ligger på 13 prosent og 
Danmark på 16, er behandlingsprosenter her til lands på hele 20,9. Dessverre er 
det likevel stor variasjon mellom sykehusene når det kommer til akuttbehandling av 
hjerneslag. I et intervju trykket av Dagbladet 3. januar påpeker overlege og leder av 
Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt, at disse forskjellen er «for store…
Variasjonen er ikke forenlig med målet om en likeverdig helsetjeneste rundt om 
i landet». Hun fremhever at flere bør få trombolyse. Sykehuset i Sandnessjøen er 
det eneste i Nord-Norge som ligger over landsgjennomsnittet, Tromsø, Mosjøen 
og Bodø ligger rett under gjennomsnittet. Mo i Rana havner helt nederst, hvor 4,9 
prosent av pasientene ble behandlet med blodpropp-oppløsende medikamenter.
Les mer på: norskhjerneslagregister.no 

NASJONALT

NASJONALT

Menneskeverdpris til  
Birgit Skarstein 

I Januar ble Birgit Skarstein (29) tildelt 
Menneskeverds Livsvernpris 2019, 
prisen fikk hun for sitt arbeid med å 
fremme rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. «Idrettsutøveren 
og den samfunnsengasjerte politikeren 
Birgit Skarstein har evnet å viske ut 
skillet mellom «oss» og «dem» og blitt en 
foregangskvinne i å fremme likeverd i 
samfunnet. Hun er i dag et stort forbilde 
for mange» var noe av det som ble lest 
opp i begrunnelsen for tildelingen. Prisen 
deles ut for 22. gang og personer som 
Geir Lippestad og Per Fugelli har blant 
annet mottatt prisen tidligere. 

NASJONALT

Snart høyere  
toppfart for rullestoler

Andreas Eikin (15) ønsker høyere 
toppfart på rullestoler. Til handikapnytt 
forteller han at det er vanskelig å være 
med venner til tider, for eksempel når de 
sykler, fordi det går for sakte med stolen. 
Toppfarten til en elektrisk rullestol er i 
dag 10 kilometer i timen, Andreas mener 
denne bør økes til 15 kilometer i timen. 
Dette er en endring som krever både 
regelendringer og andre rullestoler enn 
dagens. Likevel ser det nå ut til at Andreas 
har klart å overbevise samferdselsminister 
Jon Georg Dale som har sagt at han 
nå vil bidra i arbeidet med å få disse 
endringene på plass så fort som mulig. 
Vegdirektoratet har allerede før dette 
initiativet sett på reglene for rullestol og 
forslagene som kommer vil bli sendt ut 
på høring til både organisasjoner og andre 
som ønsker å komme med innspill.  
Les mer på: handikapnytt.no 

Da er Handikapforbundet igjen inne i 
årsmøtetiden. I år er det også årsmøte 
for regionen og regionårsmøtet 2019 
avholdes i Bodø fredag 26 april, lørdag 
27. april og søndag 28.april på Thon 
hotell. Flere i regionstyret er blant annet 
på valg, og viktige avgjørelser skal tas. 
Regionstyret og regionskontoret håper 
derfor på godt oppmøte og delegater fra 
alle lokallag. 

Årsmøtehelg 26 – 28. april i Bodø 
LOKALT
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Nytt styre i NHFU Nord-Norge
LOKALT

2. februar avhold NHFU Nord-Norge sitt årsmøte, og et nytt styre ble valgt. Linn Marie Talsethagen ble valgt til ny leder, 
nestleder ble Marte Imingen, økonomiansvarlig ble Henriette Andreassen. De har allerede fått planlagt mange kule aktiviteter 
for det nye året, blant annet temakvelder med andre organisasjoner, samarbeid på tvers av regionene og ikke minst mer 
samarbeid med NHF interessepolitisk. På bildet fra venstre: Mathias Halvorsen, Regine Elvevold, Frode Heggelund (ikke 
medlem av styret), Sofie Paulsen, Linn Marie Talsethagen og Marte Imingen. Regionstyret og regionskontoret ønsker det nye 
styret lykke til! 

Grande vil vekk fra helseperspektivet som tilknyttes 
funksjonshemmedes rettigheter 
POLITIKK

Venstre-leder Trine Skei Grande er Norges nye likestillingsminister og til Handikapnytt 
uttaler Grande at hun vil ha en mer rettighetsorientert tilnærming til funksjonshemmede: 
«Når det gjelder funksjonshemmede, har det vært en veldig helsetilnærming. Men nå blir 
det en mer rettighetsorientert tilnærming, som jeg tror funksjonshemmede vil profittere 
på». På spørsmålet om hva forbundsleder Arne Lein forventer av Trine Skei Grande 
svarer han «Jeg forventer at hun tar dette feltet på høyeste alvor og arbeider helhetlig med 
likestillingspolitikken. Og selvsagt forventer jeg at vi som representerer funksjonshemmede, 
blir tatt med på råd». Les mer på: handikapnytt.no  

FERIE

I en konkurranse Thyssen-Krup, 
leverandør av tekniske hjelpemidler, 
arrangerte har Benidorm og Cartagena 
gått av med seieren som Spanias mest 
handikapvennlige by, melder nettstedet 
spaniaidag.no. 131 spanske byer inn-
fridde minstekravene, som betød at 
man måtte ha minst en handikapvennlig 
turistrute å by på. Av disse gikk 16 byer 
videre og kjempet om tittelen «Destino 
Turistico Accesible».

Tilgjengelige feriebyer



A L T A

H A M M E R F E S T

Tana kommune
Deanu Gielda

Rådhusveien 24, 9845 Tana
Tlf. 46 400 200

T A N A

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

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

 Tlf: 78 42 17 00 Fax 78 41 81 15
Havneveien 50, 9610 Rypefjord

"Forsyningsbasen for 
Barentshavet"

Markedsgata 3, 9510 Alta
Tlf. 904 03 333 • www.smartdok.no

A L T A

Markvn. 46, 9509 Alta
Tlf. 78 45 09 00 • www.altakraftlag.no

Myggveien 20, 9514 Alta
Telefon: 78 44 49 44

Arnesen Betong AS
Øyra 7, 9500 Alta, 
Tlf. 47 80 50 00 

www.cermaq.no

P O R S A N G E R
Paulsen 

Entreprenør AS
Ildskog, 9700 Lakselv

Tlf. 78 46 18 35

www.karasjok.kommune.no

K A R A S J O K

Strandgt. 20, 9593 Breviksbotn
Tlf. 78 45 22 96

www.installator.no

H A S V I K

A R K I T E K T E R  A S

Sorenskriverveien 11, 9513 Alta  |  E-post: post@haldde.as 

Telefon: +47 78 43 77 14  |  Web: www.haldde.as

A R K I T E K T E R  A S

Sorenskriverveien 11, 9513 Alta  |  E-post: post@haldde.as 

Telefon: +47 78 43 77 14  |  Web: www.haldde.as

- annonser
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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

• Habilitering barn og voksne:  
CP og gangtrening.
• Kreft / primære og  

sekundære lymfeødem.
• Hjerneslag og tramutatisk/ 

ervervet hjerneskade.
• Hjerneslag og traumatisk/ 

ervervet hjerneskade.  
Pluss CIMT og CIST.
• Nevrologi - Parkinson, MS, 

Huntington, Muskelsykdom-
mer, CMT, DM.

• CFS / ME.
• Hjertesykdommer
• Ortopedi. 
• Inflammatoriske Revmatiske 

sykdommer.
• Ikke-inflammatoriske revma-

tiske sykdommer og muskel/
skjelettlidelser.
• NAV arbeidsrettet rehabilite-

ring som dag- og døgntilbud.

Nord-Norges største rehabiliteringssenter leverer  
rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten og har 

avtale med Helse Nord og NAV.

Vi tilbyr følgende rehabilitering og opptrening:

www.kurbadet.no

REHABILITERINGSSENTERET 
NORD-NORGES KURBAD

Helicopters AS
Bardufoss Lufthavn

9325 Bardufoss

Tlf. 77 83 66 68

www.patriahelicopters.com

Nytt oppsett
1-2019



- aktuelt
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Besøk fra Malawi

NHFU Malawiprosjekt, som de i samarbeid med 
NHFs søsterorganisasjon FEDOMA i Malawi 
har utviklet med støtte fra Fredskorpset, er i full 
gang. Dette er et pionerprosjekt hvor ungdommer 
fra begge organisasjonene skal utveksle mellom 
landene for å skape et mer inkluderende samfunn 
for funksjonshemmede. 

Fredskorpset har ingen prosjekter hvor 
utvekslingen skjer mellom unge funksjons-
hemmede fra nord og sør – så dette er historisk! 

Det overordnede målet for prosjektet vil være å 
bryte barrierer, redusere stigma og diskriminering 
mot funksjonshemmede i begge landene, med 
fokus på en skole for ALLE. I oktober var alle de 
fire deltakerne på besøk i Oslo, og delte erfaringer 
fra utvekslingen så langt. I november møttes de 
igjen i Malawi for å jobbe videre. 

Deltakerne fra Malawi er: Patricia Moyo og 
Misheck Shadreck Mithi og deltakerne fra Norge er 
Amir Hashani og Henriette Andreassen. 

- Vi var veldig overrasket over hvor vanskelig det var å få 
komme på besøk på skoler i Norge. I tillegg var de mye 
mindre tilgjengelige enn hva vi hadde forventet, sa Moyo 
og Mitchi under et informasjonsmøte i Oslo.

NASJONALT

I en artikkel publisert av Handikapnytt mener den nye generalsekretæren, Sunniva Ørstavik, at Handikapforbundet må tenke 
større og snakke høyere om sitt eget prosjekt. Her påpeker hun blant annet at NHF har en lei tendens til å tenke for smått om 
seg selv og sin egen sak «Vårt prosjekt er så svært, så gravalvorlig og så grunnleggende. Det er like viktig som kvinnekampen, 
og like viktig som de svartes kamp i USA. Det handler ikke om centimeter og avstander mellom tog og plattform, like lite som 
de svartes kamp handlet om hvor mange drikkefontener som var tilgjengelig for dem», sier Ørstavik til Handikapnytt. «Vi tror 
vi nesten er i mål. Men det er vi selvfølgelig ikke! Så lenge det er slik at du ikke kan velge hvilken skole du kan gå på, hvordan 
du skal komme deg til byen, eller om du kan reise på ferie eller ikke…da er det ikke kakepynt!». Les mer på: handikapnytt.no 

Funksjonshemmedes likestilling like viktig som kvinnekampen 
POLITIKK

I følge iTromsø har det siden 2005 blitt fjernet 197 parkeringsplasser i Tromsø sentrum. Det reduserte antallet fordeler seg på 
113 avgiftsplasser, 81 beboer/næringsplasser og tre handikapplasser. I følge Tromsø parkering skal parkeringstilbudet i fjellet 
gjøre at det er bra med dekning i sentrum. I følge deres egne tall blir det færre biler som kommer til sentrum. Samtidig går 
besøkstallene på Jekta oppover, uten at det har blitt noen flere parkeringsplasser der. Butikksammensetningen på Jekta gjør at 
det er enklere å ta en fullstendig handel der i stedet for sentrum. Likevel er det viktig med et godt parkeringstilbud som også er 
sentrumsnært for de som ikke kan benytte seg av parkeringstilbudet i fjellet, som personer med redusert funksjonsevne. Dette 
er derfor viktig å fremheve når man skal vurdere hvor godt parkeringstilbudet i Tromsø sentrum faktisk er. 

Nesten 200 parkeringsplasser fjernet fra Tromsø 
LOKALT



- annonser

Sentrumsveien 65
8540 Ballangen

Tlf: 47 47 81 81
www.ballangen-energi.no

Nordnesveien 3
8450 Stokmarknes

Tlf. 76 11 80 00
www.trollfjord.no

Øyfjellgata 14
8656 Mosjøen

Tlf. 75 11 15 90

Finnmark/Troms N  : 4002 0554
Troms S / Nordland : 9188 0332
Nordland Sør   : 4821 7313

Rullestoler av høy kvalitet til barn og voksne! 

B O D Ø

Nesna Kolonial AS
Postboks 4781, Vika, 8700 Nesna, tlf. 75 05 61 81

N E S N A

V Å G A N

Avd. Svolvær - Tlf. 04800

Jernbaneveien 30, 8012 Bodø
Tlf: 75 58 80 80 • www.acrylicon.no

N A R V I K

OMT BBL
Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag

Dr.gt 35, 8514 Narvik | 76 95 09 10 | www.omtbbl.no

www.vefsn.kommune.no

V E F S N

S O R T L A N D

G I L D E S K Å L

www.gildeskal.kommune.no
Tlf. 75 76 06 00

www.handelsbanken.no/bodo

A N D Ø Y

Dronningensgt. 18, 8006 Bodø
Tlf. 901 02 333 • www.corponor.no

B R Ø N N Ø Y

Rådhuset, 8905 Brønnøysund
Tlf. 75 01 20 00 • www.bronnoy.kommune.no

RANA 
KOMMUNE

Vesterålen Kontorsenter AS
Torget 8, 8401 Sortland

Tlf. 76 11 10 10 • www.inventumkjeden.no

R A N A

www.tromso-taxi.no

Bestill taxi fra din 
smarttelefon

Se hvordan du registrerer og bruker appen på 

Last ned gratisappen TAXIFIX

tromso-taxi.no

Last ned 
gratis appen 
TAXI FIX for 
smarttelefoner

Persontransport 1 - 16 personer 
Rullestoltransport, 3 rullestoler pr. bil 
Allergivennlige biler 
Bryllupskjøring og selskapskjøring 
Sightseeing 
Skolekjøring 

13
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Tamarin Varner 
leder av sentralstyret til NHFU 
NHFU

Jeg tenker tilbake på min barndom. En barndom fylt 
med latter og kjærlighet. En barndom fylt av tanker og 
nysgjerrighet. Som alle andre barn var jeg nysgjerrig på 
hva livet der ute hadde å by på. Men jeg var også redd 
og bekymret. Jeg er en ung kvinne født med CP, også 
kalt Cerebral Parese. Da jeg var ca 14-15 år prøvde jeg 
langrennski for første gang. Som de fleste med CP får jeg 
spasmer i både armer og ben, og dette er noe jeg ikke har 
kontroll over selv. Jeg bruker mye krefter på å holde dette i 
sjakk både fysisk og mentalt. Og når jeg da endelig mester 
noe er seiersropet ekstra stort og så betydningsfullt.

På TV2.no kan vi lese om Camilla Fjeldheim Hovelsrud 
som tok barna sine på skitur. Det høres ikke så uvanlig 
ut. De hadde nok sett for seg lek og gøy i snøen. Camillas 
sønn har CP, akkurat som jeg. Det denne sønnen fikk 
uheldigvis oppleve som vi kan lese i artikkelen var uverdig 
kjeft og bemerkninger om at han var i veien i løypa. Alt 
han ville var å lære å stå på ski! En nysgjerrig gutt som 
ville lære noe nytt. Istedenfor å få tommel opp og «god 
tur videre» så blir han tråkket ned på og foreldrene blir 
bedt om å gå. Hva tenker du det gjør med hvordan denne 
gutten føler seg? Uverdig, forvirret og usikker? Det kan jeg 
garantere for den følelsen har jeg kjent på selv.

1 av 3 funksjonshemmede har opplevd hatytringer 
eller en annen form for diskriminering. Den verdigheten 
du sitter igjen med gjør noe med deg som man skulle 
vært foruten. Du føler deg redd, usikker og uønsket. Jeg 
kjenner meg godt igjen nettopp fordi jeg har kjent det 
på kroppen selv. Jeg blir sint på mennesker som sprer 
kommentarer som går på personens utseende eller 
presentasjoner. Samfunnet har dessverre skapt et stort 
press om presteringer og en måte å være på, og når det 
hakkes på noe en person ikke kan gjøre noe med, da har 
vi virkelig godt for langt. Vi i NHFU støtter Camilla og 
hennes familie. Folk må forstå at vi alle er født ulike, og 
det kan vi ikke gjøre noe med. Det er på høy tid med et 
likestilt samfunn, også i skiløya!

H
Kommentar:

at ut av skiløypa!
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Får du med deg 
det som skjer? 

Norges Handikapforbund Nord-Norge har en hjemmeside og en aktiv facebook-side. 
Følg oss gjerne der for å hele tiden være oppdatert på hva som skjer og hva vi jobber 
med. VI har blant annet en felles kalender og et årshjul på regionens hjemmeside. Her 
vil det være mulig for alle lokallagene å sende inn informasjon om sine arrangementer 
for å få de publisert i kalenderen. Vi har også fått en ny fane på hjemmesiden som 
heter «For tillitsvalgte». Her kan du som tillitsvalgt finne nyttig informasjon til arbeid i 
lokallag og regionen. 

•	 nordnorge.nhf.no

•	 www.facebook.com/nhfnordnorge

Vi vil høre fra deg! 
Nytt fra Nord lages for våre medlemmer og vi er avhengig av innspill fra dere for å 
kunne levere. Har du et tema du ønsker å skrive om? En lokal aktivitet du vil fortelle 
om? Et bilde du vil dele? 
•	 Send inn oversikt over møtene deres i lokallaget. 
•	 Frist for innsending til neste nummer er: 10. mai 2019 
•	 Bidrag kan sendes til: Soraya Baker -> soraya.baker@nhf.no

Ønsker du å motta Nytt fra Nord elektronisk? 
Nytt fra Nord er regionens medlemsblad som sendes ut til alle medlemmer av NHF 
Nord-Norge. Vi ønsker nå å tilby våre medlemmer å få bladet tilsendt elektronisk i 
stedet for i posten. De som fremdeles ønsker det tilsendt i posten skal selvfølgelig få det
 
Ønsker du å motta bladet elektronisk kan du gi beskjed ved å sende epost til Soraya 
Baker -> soraya.baker@nhf.no

Vipps 
NHF Nord-Norge har Vipps! Har du et engasjement for BPA, universell utforming eller 
vår nye strategi (#sammenomennytid). Alle økonomiske bidrag gjør at vi kan jobbe mer 
målrettet med Handikapforbundets samfunnsoppdrag. Vårt vippsnummer er: 532418. 
Vi setter stor pris på alle bidrag! 
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Vår internasjonale
likestillingskamp

Fire deltakere deltok på utvekslingen, 
to fra NHFU og to fra FEDOMA. De 
bodde og jobbet sammen for å skape 
en inkluderende skole. Første del av 
utvekslingen foregikk i Trondheim, 
mens andre del foregikk i Blantyre, i 
Malawi.

I både Norge og Malawi 
ekskluderes funksjonshemmede 
barn fra å ta del i utdanning på 
lik linje med alle andre. Hele 80 
% av norske grunnskoler er ikke 
tilgjengelige, 44% av undervisningen 
som funksjonshemmede får gis av 
ufaglærte assistenter, og mange elever 
får heller ikke gå på sin nærskole. 
I Malawi er det kun 10 % av alle 
funksjonshemmede barn i skolealder 
som går på skole, og kun 2 av 5 
skoler har noenlunde tilgjengelige 
skolebygg. Dette er det deltakerne 
jobbet med for å endre med et ønske 
om å skape en inkluderende skole.

Jeg, prosjektkoordinator for 
utvekslingen, var med de norske 
deltakerne i deres to første uker 

i Malawi. Den første uken gikk 
med på innlosjere deltakerne i 
den Malawiske kulturen, og å bli 
kjent med FEDOMA. Vi fikk møte 
topplederen i FEDOMA som ønsket 
oss velkommen til Malawi - The 
warm heart of Africa. Malawi innfrir 
virkelig dette navnet. Ikke på grunn 
av den varme temperaturen, men 
det varmet møtet med de flinke og 
engasjerte menneskene som bor der. 

Allerede i løpet av den første uken, 
ble vi også invitert til å være med 
på et direktesendt debattprogram i 
nasjonal TV-sending. Dette var en 
stor opplevelse. Jeg fikk inntrykk av at 
den malawiske TV-stasjonen kjenner 
godt til FEDOMA og deres arbeid 
for funksjonshemmede. Det var fint 
å oppleve, samtidig er det noe norske 
medier kan se opp til og lære av.  

I vår andre uke av oppholde dro 
vi på to skolebesøk. Vi hadde møte 
med både med skoleledelsen og 
foreldrekomiteene i skoledistriktet. I 
disse møtene fikk vi innblikk i noe av 

grunnen til hvorfor det er så få barn 
med funksjonsnedsettelse som går 
på skole. Malawi har ikke det samme 
hjelpemiddelsystemet som Norge. 
Det er faktisk mange som ikke har 
tilgang på hjelpemidler i det hele tatt. 
Hvis barnet ikke har hjelpemiddel, 
hvordan skal det kunne gå på skole 
og ta del i samfunnet?

Tilgang på lærere er også en stor 
utfordring. På en skole vi besøkte 
var det nesten 3000 elever fordelt på 
38 lærere. Når man har så få lærere 
på en skole, hvordan skal lærerne 
klare å se og inkludere alle elevene? 
Da er det kanskje lett å glemme 
elever med funksjonsnedsettelse og 
skape et læringsmiljø for alle. Dette 
sier noe om viktigheten av denne 
utvekslingen og starte prosessen 
med å skape en skole for alle. Jeg er 
sikker på at deltakerne kommer til å 
ta med seg nye perspektiver, ideer og 
inspirasjon til hvordan vi sammen 
kan skape et samfunn for alle!

 

Høsten 2018 startet NHFU opp utvekslingsprogrammet, 
«Smashing Barriers», sammen søsterorganisasjonen, 

FEDOMA, i Malawi. 

Tekst og foto: Martine Eliasson prosjektkoordinator for utvekslingen /NHFU

Patricia og Amir, deltakere på prosjektet



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

Tel: +47 78 42 96 00

Busser tilpasset  rullestolbrukere!

 Utstyr i våre busser:
 • Sotete ruter
 • Radio/stereoanlegg
 • Air-condition
 • Luksusstoler
 • Tilhengerfeste og stor tilhenger

Kontakt oss:
Tlf: 78 41 12 34 

eller mail: post@hammerfesttaxi.no

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

www.ifinnmark.no
www.ifinnmark.no

Ildskog, 9700 Lakselv
Telefonnummer: 78 46 46 78

- annonser
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Fra venstre: Inger Svenning, Anna-Lisbeth Mikalsen, Tamarin Varner leder av NHFU, Marius Korsell og Birgitte Holmsen 
(foran). Guri Anne Nesdal Egge og Petter Naustvik var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Ivar Kvistum Handikapnytt) 

nHF nesten Voksen

- Vil endre fordommer 
og Holdninger
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- NHF Nesten Voksen

NHF Nesten Voksen er et nettverk i Norges Handikapforbund (NHF) med tilbud 
til de mellom 25 og 45 år og blir ledet av Birgitte Holmsen. Prosjektet ble startet 

opp høsten 2017 fordi flere medlemmer i den aldersgruppen følte seg litt for gamle i 
ungdomsorganisasjonen NHFU og litt for unge for NHF. 

Samfunnsengasjert 
Prosjektet blir ledet av Birgitte 

Holmsen fra Larvik der hun bor 
sammen med sin forlovede. Birgitte 
er samfunnsengasjert og har vært 
aktiv på flere plan i NHF i mange år, 
bl.a. styreverv og skribent i bladet 
Grenseløst. For tiden jobber hun 
med NHF Nesten Voksen prosjektet 
i en 20 % stilling og på den hjemlige 
fronten skal det skje store ting til 
høsten.

- Dette blir et spennende år med 
to store ting på gang. For til høsten 
skal Ole-Paulo og jeg gifte oss og 
bryllupet skal være i Lyskapellet 
på Beitostølen. Det gleder vi oss 
til. Men tilbake til prosjektet, så er 
det utrolig givende og utfordrende. 
Nå er jeg så heldig at jeg får veldig 
god støtte av samboeren og min 
bestevenninne Silje Ludvigsen. For 
ikke å glemme alle de frivillige og 
ansatte NHF, de er helt fantastiske 
sier Birgitte med et smil. 

Endre holdninger
Prosjektgruppen skal jobbe for å 
få gjennomslag for saker som er 
spesielt viktige for aldersgruppen 
i tillegg til å arrangere temamøter. 
Spesielt viktig vil det bli å endre 
fordommer og holdninger i 
samfunnet.

– Vi så at mange sluttet å være 
aktive etter NHFU-tiden. Med 
NHF Nesten voksen ønsker vi å 
lage møteplasser der vi kan dele 
erfaringer på mange områder, 
da vi er i en fase der noen av 
oss er nyetablert og på vei inn i 
voksenlivet. Temaer kan være f.eks. 
nedsatt funksjonsevne og barn, 

kosthold, helse og mosjon, sier 
Birgitte.

Regionleder
Regionkontorleder Anna-Lisbeth 
Mikalsen i NHF Oslofjord Vest er 
glad for at Birgitte har takket ja til 
denne jobben og kommer til å følge 
opp og bistå der det trengs hjelp. 

- Jeg ser fram til og gleder meg 
til å samarbeide med Birgitte og 
de andre i arbeidsgruppen i NHF 
Nesten Voksen. Dette arbeidet med 
NHF Nesten Voksen er en virkelig 
vitamininnsprøytning i hverdagen 
her på kontoret, sier Anna- Lisbeth. 

Landssamling
Sin første landssamling hadde 
de i november 2018 og Birgitte 
forteller at spenningen var stor i 
arbeidsgruppa på hvordan dette 
ville bli mottatt. De hadde tross alt 
jobbet i flere måneder med dette og 
uten den helt store erfaringen.

 - Jeg kan røpe at vi i 
arbeidsgruppa var utrolig spente. 
Selv hadde jeg aldri hatt så stort 
ansvar. Men det gikk veldig bra og vi 
lærte utrolig mye og vi traff mange 
engasjerte og hyggelig medlemmer. I 
tillegg fikk vi flere nye medlemmer. 
Dette var utrolig gøy og gir masse 
inspirasjon i det videre arbeidet, sier 
en engasjert Birgitte som kan treffes 
på e-post birgitteh@nhf.no 

Landsomfattende
Sammen med Birgitte i prosjekt-
gruppen sitter også Inger Kassig 
Svenning fra Alta, Marius Korsell 
fra Oslo, Petter Naustvik fra 
Ottestad i Hedmark og Guri-Anne 
Nesdal Egge fra Bergen. Gruppen 

kan bli utvidet med en person til, 
forteller Birgitte. 

- Vi jobber godt sammen og 
hjelper og støtter hverandre så 
godt vi kan. Så må jeg også få 
nevne kontorleder i NHF Oslofjord 
Vest Anna-Lisbeth Mikalsen 
som er en fantastisk støttespiller, 
samtalepartner og nå også kollega, 
rett og slett ei rå dame, sier Birgitte 
som stortrives på kontoret i 
Tønsberg.

VI organisasjon
NHF Nesten Voksen samarbeider 
tett med NHF, NHFU og andre 
organisasjoner når det gjelder 
kampanjer/temamøter/prosjekter. I 
februar/mars vil de avholde kurs om 
kosthold og helse i Oslo. Og utover 
våren vil vi høre mer fra dem og 
ikke minst før valget i september.

- Det er utrolig viktig med 
samarbeid for å få gjennomkraft og 
NHF er en VI organisasjon der alle 
skal stå sammen avslutter Birgitte 
som legger til at de har det veldig 
gøy når de samles.

Kunne du tenke deg å være med 
eller har spørsmål, ta kontakt med 
prosjektleder Birgitte Holmsen 
på e-post birgitteh@nhf.no De 
kan også treffes på Facebook 
NHF Nesten Voksen. Sammen 
om en ny tid facebook.com/
groups/350625478706933  
 NHF: nhf.no/

Tekst: Jan Arne Dammen
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Fra fanklubb
til førersetet

Sunniva Ørstavik har tatt steget fra selverklært generalsekretær i 
«NHFs fanklubb», til generalsekretær for organisasjonen selv.

Tekst og foto: Ida C. Freng

Det har gått noen måneder siden Sunniva Ørstavik trådte 
inn på sitt nye kontor, som nyansatt generalsekretær i Norges 
Handikapforbund etter at Arnstein Grendahl takket for seg. 
Piffen har gått ut av buketten med «Velkommen-ballonger» 
som opptok det ene hjørnet av kontoret den gangen, men det 
gjenspeiler på ingen måte den nye sjefen- her er det piff og 
pågangsmot så det holder.

- Åh, det er kjempelett å svare på, smiler hun, når hun får 
åpningsspørsmålet om hvorfor hun valgte å søke på jobben:

- Funksjonshemmedes kamp er den viktigste 
likestillingskampen i vår tid, slår hun fast.

En liten stund tvilte hun på om hun skulle søke. Det 
tidligere likestillings- og diskrimineringsombudet gikk 
noen runder med seg selv da stillingen ble lyst ut.

- Jeg er jo veldig for at funksjonshemmedes kamp skal 
ledes av funksjonshemmede selv. Jeg husker jeg tenkte- 
hvis jeg taper racet om denne jobben håper jeg det er til 
noen som har en funksjonsnedsettelse.

Hun satte altså tvilen til side og søkte, for i vurderingen 
oppdaget hun noe:

- Dette er jo VÅR sak. Det er samfunnets sak, ikke 
funksjonshemmedes alene! Jeg har vært administrativ 
leder før, og jobbet mye med det. Jeg vil bidra!

Turne
I løpet av de to første månedene har hun snakket en-
til-en med så godt som alle ansatte, og hun har besøkt 
regioner og lokallag på kryss og tvers i landet. Hun 
har stått på stand på Sørlandet, og besøkt store og små 
medlemsmøter.
- Hva har overrasket deg mest?

- Jeg tror jeg må si den gryende, entusiastiske, 
supersterke og morsomme ungdomsbevegelsen vår! Jeg 
hadde jo hørt om dem på forhånd, men den var større og 
enda mer imponerende enn jeg trodde, sier hun og legger 
til:

- På den annen side er jeg også imponert over de 
som har vært med i rørsla i årevis. Hvordan de fortsatt 
kjemper og aldri gir seg. De går på jobb på dagtid, og 
kjemper frivillig for saken på kvelden. Man spiser kjeks, 
drikker dårlig kaffe og bretter opp ermene for store og 
små gjennomslag. Den årelange kampviljen- den gjør meg 
nesten enda lykkeligere enn de unge, sier hun.

Provosert
Ørstavik har ikke bare blitt overrasket og imponert. Hun 
har også blitt forbannet.

- Vi gjør ting for smått. Vi er for vant til å stå med lua 
i hånda og takke for det vi får og tenke at vi er tross alt 
heldige. Hvorfor tar vi til takke med det fra «nederste 
hylle»?

Hun tror det henger sammen med samfunnets syn 
på funksjonshemmede. Holdninger om at det dreier 
seg om syke og svake, om en kamp for tjenester og 
kompensasjoner- ikke menneskerettigheter.

- Jeg vil gjøre saken så stor og viktig som den faktisk er. 
Jeg vil løfte den opp og få den ut til folk. Det skal gå fra å 
være «vår» sak til å bli samfunnets sak- for det er det det 
dreier seg om.

Endring
Den nye generalsekretæren ser tegn på endring i tiden. 
FN-konvensjonen er fyller ti år i år, og paradigmeskiftet til 
kamp for menneskerettigheter er i full gang.

- Vi begynner å se en viss anerkjennelse for at 
funksjonshemmedes kamp handler om grunnleggende 
menneskerettigheter, men det er så mye å ta fatt i. 
Jeg er glad for at Handikapforbundet har et så tydelig 
samfunnsoppdrag: Vi skal gjøre lede samfunnet mot full 
likestilling, og gjøre lover og rettigheter til hverdag og 
virkelighet.
Så hvor vil hun begynne? Hvilken kamp tar vi først?

- Vinner vi ikke snart kampen om skolen, så er mye 
tapt. Ikke bare for de barna som på grunn av sine 
funksjonsnedsettelse ikke kommer inn på skolen, 
men også for de barna som faktisk går der. De lærer at 
samfunnet vårt «bare er sånn», og at utestengingen er grei. 
Sånn kan vi ikke ha det!

Ambisjoner
Etter to måneders oppdagelsesferd i organisasjonen 
begynner landskapet å ta form. Ørstavik spør, undersøker 
og føler seg frem. Hvordan ser kartet ut for veien videre?

- Jeg vil sørge for en robust og god organisasjon. En 
organisasjon som sørger for at tillitsvalgte og medlemmer 
har ressursene de trenger for at vi skal vokse og skape 
en større bevegelse. Ikke alene, men sammen med andre 
funksjonshemmedes organisasjoner og våre allierte.

- Mitt mål er gjennomslag. I flertall. Gjennomslag i de 
små sakene, som den viktige rampa på nærbutikken, men 
også i de store sakene. Der vi skal endre holdninger, og 
endre samfunnet.
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Engasjert: På to korte måneder har den 
nye generalsekretæren besøkt store 
deler av organisasjonen. Her på besøk 
i Agder. 

Ny generalsekretær:
Sunniva Ørstavik har tatt over 
roret i Handikapforbundet.
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Er du vårt nye  
Team-medlem?

UTLYSNING
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- Utlysning ressursgrupper i region Nord

Norges Handikapforbund Nord-Norge skal bygge opp 5 ressursteam, og vi søker deg som har lyst til å bidra 
inn med dine erfaringer på følgende områder: 

Team Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA): Bli med i vårt BPA- team på 4-5 stykker. Dine oppgaver 
vil være knyttet til å svare på henvendelser om BPA, jobbe fram støttebrev sammen med regionskontoret, 
delta på planleggingsmøter på viju, og være med på vårt påvirkningsarbeid mot kommunene under 
valgkampen 2019. Du vil få en enkle opplæring på videokonferanse. Det viktigste for oss er ditt 
engasjement og din erfaringskompetanse. 

Team Universell Utforming: Vi søker deg som har lyst å være en del av vårt uu-team på 4-5 stykker. 
Dine oppgaver vil være å svare på henvendelser (høringer, eposter, telefoner) som omhandler universell 
utforming og tekniske forskrifter. I tillegg ser vi at det er etterspørsel etter folk som kan delta på 
befaringer, og vi håper at dette også er noe du kan påta deg (i ditt nærområde). Vi vil få en enkel 
opplæring på fagområdet. 

Ambassadørene: Bli vår ambassadør i et team på 4-5 stykker. Ambassadørene skal reise rundt å besøke 
lokallag, landsforeningslag og våre brukerrepresentanter. Dine oppgaver vil være å gi innspill og støtte 
til det viktige arbeidet som skjer i lag og foreninger. Det kan være å besøke årsmøtene, bidra med din 
organisasjonskunnskap og være en medspiller som sikrer at vår nye strategi gjøres kjent ute i lag og 
foreninger. Vi vil tilby deg opplæring i strategiens 9 innsatsområder og enkle organisasjonskunnskap. 
Dersom du trives med å skape engasjement og aktivitet kan dette er en fin mulighet for å bruke dine 
talenter. 

Team Hjelpemidler/Bil: Vi søker deg som har lyst å være en del av vårt hjelpemiddel-team på 4-5 stykker. 
Dine oppgaver vil være å svare på henvendelser (høringer, eposter, telefoner – evt. medieutspill) som 
omhandler hjelpemidler og bilsaker. Vi vil få en enkel opplæring på fagområdet og mulighet til å bli en del 
av vårt nasjonale nettverk innen hjelpemiddel og bilsaker. 

Team Transport (TT-kort, taxi, ferge, Buss): Vi søker deg som har lyst å være en del av vårt transport-
team på 4-5 stykker. Dine oppgaver vil være å svare på henvendelser (høringer, eposter, telefoner – evt. 
medieutspill) som omhandler transport. Teamets innhold og struktur er under utvikling, og team-
medlemmene vil derfor få stor innflytelse på prosessen. Landsmøtet vedtok et interessepolitisk program i 
2017, og vi ønsker nå en konkretisering av føringene. Vi vil få en enkel opplæring på fagområdet.  

Ønskede kvalifikasjoner: Det viktigste er at du har vilje og lyst til å bidra i team-arbeidet. I tillegg er det 
ønskelig at du er trygg på digital kommunikasjon. Kommunikasjonen i teamarbeidet vil skje på epost, 
telefon og videokonferanse. 

Økonomi: Alle utgifter i forbindelse med arbeidet, som utlegg og reise vil bli dekket av NHF. 

Din adresse, alder, kjønn og organisasjonstilhørighet spiller ingen rolle, så fremt du er tilsluttet  
Norges Handikapforbund.

Vi ser fram til å høre fra deg. Send en epost til kirsti.fosshaug@nhf.no, eller ring: 77 67 20 30.

Arbeidsgiver: Norges Handikapforbund Nord-Norge

Ansvar: Deltaker på ressursteam 

Frist: Snarest 

Type arbeid: Frivillig
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Kommentar:

Når skuta snur
Noen snuoperasjoner går sakte, ja nesten umerkelig. Så 
ruses det plutselig i motoren, propellene skyter fart og 
sterke krefter settes bokstavelig talt i sving.

Det startet så smått i begynnelsen av 2016. Etter 
magre år skulle organisasjonen ta grep om fremtiden, 
og prosjektet med «endringsagenter» ble satt i gang. 
Fra øverst til nederst, på kryss og på tvers og på skrått i 
organisasjonen skulle det tenkes, diskuteres og prioriteres 
sammen: Hvordan ER vi, og hvordan skal vi BLI? Det 
kulminerte i en strategi for årene 2017-2021, men intet 
mindre enn ni dedikerte innsatsområder samlet mellom 
to permer. Men strategier og permer har havnet i skuffer 
og bortgjemt i hyller før. Noen lurte: Var det ikke bare det 
som ville skje denne gangen også? Kan det bli annerledes 
nå?

De seneste månedene har svaret vokst fra et beskjeden 
«nja, tror ikke det» til et rungende «NEI!» For er det noe 
som blir tydeligere og tydeligere for meg som jobber med 
kommunikasjon i denne organisasjonen, så er det at flere 
og flere sier JA til #sammenomennytid. Som sier JA til at 
vi skal styrke og støtte hverandre. Som sier JA til at vi skal 
si ifra, være der folk og være synlige. Som sier JA til at vi 
skal satse ungt, og ikke minst fornye og forankre.

Jeg ser det i de stadige standsene lokallag fra øst til vest 
og nord til sør holder. Midt ute i lokalsamfunnet. Der folk 
er. Vi synes, vi sier ifra og vi er med på å endre holdninger. 

Jeg ser det i måten hele organisasjonen kastet seg 
rundt og fikk til en kjempemarkering av Verdensdagen 
for Hjerneslag, på kort tid men med stor og samlet 
innsats. Der en facebook-kampanje fra Oslo ble delt over 
hele landet. Der lokalavdelinger av Landsforeningen for 
Slagrammede og lokallag i NHF slo seg sammen på stand. 
Der vi nådde igjennom med innslag på TV2s God Morgen 
Norge, og fikk promotert en app som kan redde liv.

Jeg ser det i måten FN-dagen prosjektgruppas 
ressurshefte og «bursdagsfeiringsidè» har blitt omfavnet 
flere steder i landet. Der man i Oslofjord Vest har samlet 
lokallag fra hele regionen sammen med NHFU om 
en feiring, eller der man i Fredrikstad får med andre 
organisasjoner og pressen på laget. Der man i Nord-

Norge kjører markeringer flere dager på rad, og der 
man i NHFU Oslo slår seg sammen med Redd Barnas 
ungdomsorganisasjon Press.

Jeg ser det i måten samarbeidet tar form på tvers av 
regioner. Der lederen i HBF Trøndelag ringer Oslo for 
å tipse om og lære oss opp i en bedre måte å streame 
på, fordi de også vil følge vårt debattarrangement. Der 
sentralstyremedlemmer fra Trøndelag tar et tidligere fly til 
samling, for å få med seg Funkfest-arrangement før møter. 
Der Innlandet arrangerer heidundrandes BPA-konferanse 
og deler oppskriften med resten av landet, slik at vi ikke 
må finne opp kruttet på nytt hver gang.

Jeg ser det i måten nye ideer blir tatt imot på. Ikke med 
«har ikke tid, vi har prøvd før, eller det går ikke», men 
med «kult- hvordan kan jeg bidra, jeg tror kanskje jeg 
kjenner noen, eller hva om vi prøver det slik?».

Jeg ser det i et NHFU som stadig vokser. Der det er rift 
om plassene i tillitsmannsapparatet. Der medlemmene 
skaper sine egne jobber i rørsla, ved å samarbeide med 
ansatte om å skrive fantastiske prosjektsøknader.

Jeg ser det i hele organisasjonen- og jeg digger det!

Ida C. Freng 
Kommunikasjonsrådgiver 
NHF Oslo
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Jensen 
Elsktriske 

TLF: 
77751950

T R O M S Ø

Solstrandvegen, 9020 Tromsdalen
Telefon 912 47 250

T R O M S Ø

LEDENDE PÅ AVFALL I NORD

Din støttespiller

H A R S T A D

Harstad Luftteknikk AS
9481 Harstad, tlf. 904 00 250

Eiksenteret Målselv
9325 Bardufoss, Tlf. 77 83 40 50

Aslak Jensen
9014 Tromsø, Tlf. 77 63 06 91

____________________________________________________

Hartvigsen Begravelsesbyrå
9010 Trømsø, tlf. 77 64 10 00

____________________________________________________

Petersen Blikkenslager Tjenester AS
9210 Trømsø, tlf. 77 63 89 50

____________________________________________________

Fiskernes Agnforsyning SA
9257 Trømsø, tlf. 77 60 01 50

M Å L S E L V

H A R S T A D

VVSog Sprinkler AS

Cool Trans AS
Tlf: 488 6800

Vikvegen 1, 9023 Krokelvdalen

Bundingen AS 
Jekta Storsenter

9015 Tromsø • Tlf. 9583 5525

Vi er din komplette billeverandør!
Nybil - Bruktbil - Verksted - Biltilbehør

Sulland Tromsø - Alkevegen 12 - Tlf: 77 60 99 00

Volkswagen - Audi - ŠKODA

Vi er din komplette billeverandør!
Nybil - Bruktbil - Verksted - Biltilbehør

Sulland Tromsø - Alkevegen 12 - Tlf: 77 60 99 00

Volkswagen - Audi - ŠKODA

Vi er din komplette billeverandør!
Nybil - Bruktbil - Verksted - Biltilbehør

Sulland Tromsø - Alkevegen 12 - Tlf: 77 60 99 00

Volkswagen - Audi - ŠKODA

DRIFT OG UTBYGGINGSTJENESTEN STØTTER RØDE KORS

N O R D R E I S A

T R O M S Ø
Mobil 91 60 58 64,   e-post: odd-holm@online.no

Holm`s NDT-Inspeksjon AS
UTFØRER:
• Sakkyndig kontroll Løfteutstyr
• Sertifisering av sveisere og loddere
• NDT- kontroll  VT, RK,UT,MT,PT

www.dnb.no   
Tlf: 04800

Stiftelsen Nybo
Flomstadvegen 1, 9151 Storslett

Tlf: 77 76 59 55
firmapost@nybo-boligutleie.no

Tlf. 77 76 70 05
Flyplassv. 4, 9152 Sørkjosen

www.derdubor.no/hs

Ringveien 26, 9300 Finnsnes
Tlf: 77 87 00 00

www.omegabrannvern.no

L E N V I K

S T O R F J O R D
Takstmann MNTF
Bjørn Elvemo

Kitdalveien 1018, 9046 Oteren
Tlf. 976 85 381

bjornar.elvemo@norskebolighus.no

Vi hjelper til med all 
praktisk hjelp for å 
gjøre gravferden til 
et verdig farvel.

Seljestadv. 16 A
 Tlf. 913 59 00

nathanielsen.no

E T  V E R D I G 
FA R V E L

Foto: Trym I. BergsmoET VERDIG FARVEL

913 59 000

- annonser
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NHF mener: 

SKOLE
En skole med plass til alle 
Alle barn har rett til å gå på sin lokale skole, sammen med 
barna i nærmiljøet sitt. Likevel er det mange barn som 
ikke får reell mulighet til å gå på nærskolen sin, men må 
gå på spesialskoler et annet sted. En viktig grunn er at 
skolene ikke er tilgjengelige. 

Barn som blir tatt ut av den ordinære skolen mister 
en verdifull mulighet til å delta i dagliglivet og leken med 

sine jevnaldrende. Helt fra de er små lærer de at de er 
annerledes. Denne ekskluderingen får store konsekvenser 
senere i livet og fører til at mange funksjonshemmede 
dropper ut av skolen og faller utenfor arbeidslivet. 
Funksjonshemmede foreldre får heller ikke anledning 
til å delta i skolens aktiviteter sammen med barna sine. 
Funksjonshemmede mister dermed muligheten til å delta 
fullt ut. 
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Funksjonshemmede barn har rett til å gå på nærskolen sin 
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne slår fast at funksjonshemmede barn 
skal ha tilgang til alle menneskerettigheter og grunn-
leggende friheter på lik linje med andre barn. Denne retten 
innebærer tilgang til inkluderende utdanning i barnas nær- 
miljø. Også opplæringsloven sier at alle barn og unge har 
rett til å gå på nærskolen sin. 

Retten til inkluderende utdanning betyr både indivi-
duell tilrettelegging og at skolebyggene og uteområdene 
er tilgjengelige for alle. Likevel er nesten 80 % av norske 
skoler utilgjengelige for mange funksjonshemmede. 

Når nærskolene ikke er tilgjengelige, blir foreldrene ofte 
presset til å velge skole et annet sted i kommunen, ofte en 
såkalt forsterket skole. Antallet elever som får undervis-
ning utenfor den ordinære skolen, er nesten doblet de siste 
20 årene. Det til tross for at de statlige spesialskolene ble 
lagt ned tidlig på 90-tallet med en målsetning om en mer 
inkluderende skole. 

Da diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og ny 
plan- og bygningslov trådte i kraft i 2009 og 2010, skulle 
regjeringen følge opp med en forskrift med tidsfrister for 
universell utforming av skolebygg. Disse tidsfristene er 
senere etterspurt av fl ere komiteer på Stortinget, uten at 
noe har skjedd. Dette betyr i praksis at skolene kan stenge 
funksjonshemmede barn ute. En slik praksis bryter med 
både opplæringsloven og menneskerettighetene.

Fakta om tilgjengeligheten på norske skoler
Trapper uten ramper, dører som er tunge og vanskelige å 
bruke, mangel på heiser og utilgjengelige toaletter utgjør 
fysiske barrierer som gjør at funksjonshemmede ikke kan 
bruke skolen. 

En landsomfattende kartlegging av 784 skoler som NHF 
utførte i samarbeid med forskningsbyrået IRIS i 2013 fant at: 
•	 78 % av skolene hadde vesentlige mangler 
•	 Av de resterende 22 % var det bare 3 skoler som 

tilfredsstilte alle tilgjengelighetskrav. De øvrige hadde 
mindre alvorlige mangler. 

•	 NOVAs undersøkelse om levekår og sosial inkludering 
for funksjonshemmede fra 2103 viser at funksjons-
hemmede flest blir stående uten utdanning og faller 
utenfor arbeidslivet: 

•	 Hele 64 % av de funksjonshemmede som inngikk 
i studien har bare fullført grunnskoleutdanning. I 
befolkningen for øvrig gjelder dette bare 17 %.

•	 Bare 36 % av de funksjonshemmede som inngikk i 
studien var yrkesaktive, mot 87 % av befolkningen for 
øvrig.

NHF mener at: 
•	 Alle elever skal ha reell rett til å gå på skolen  

i sitt nærmiljø 
•	 En hver elev skal ha tilhørighet i en ordinær  

klasse og få undervisning tilpasset sitt behov. 
•	 Det må vedtas tidsfrister for når alle landets skolebygg 

skal være universelt utformet.

Likeverd og samfunnsdeltakelse 
I dagens Norge er det bred enighet om at alle mennesker 
er likeverdige og skal ha de samme mulighetene til 
livsutfoldelse og et selvstendig liv.

Likevel fører barrierer i samfunnet ofte til at funksjons-
hemmede ikke får leve i samsvar med egne ønsker, evner 
og interesser, eller delta i samfunnet som alle andre. 

En inkluderende skole fremmer likeverd og mangfold, 
og er en forutsetning for at funksjonshemmede skal kunne 
delta i samfunnet. 

Norges Handikapforbund jobber for å påvirke politikere 
og byråkrati over hele landet til å skape et samfunn for 
alle, der funksjonshemmede har like vilkår og samme 
muligheter for deltakelse som andre. 

En inkluderende skole med plass til alle  
er en av våre hjertesaker.

Norges Handikapforbund mener at alle norske skoler må 
inkludere funksjonshemmede og sikre at alle får den samme 

muligheten til å delta i samfunnslivet.
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PÅ KRYSS OG TVERS Løsningen på kryssordet sendes til:  
NHF Nord-Norge på e-post nhf.nordnorge@nhf.no 
Innsendingsfrist er 03. mai 2019. Vinneren får tilsendt flaxlodd
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07550	  
Maxi Taxi tilpasset rullestol

KURS & KONFERANSE

Kom sammen med dine kolleger 
og bli inspirert i et miljø med 
topp moderne møterom, med
kapasitet fra 10 - 900 pers.

i MEYERGÅRDEN SPEKTRUM

75 13 40 00 - meyergarden.no

Kjøperglede i over 100 butikker

	  

07550	  
Maxi Taxi tilpasset rullestol

KURS & KONFERANSE

Kom sammen med dine kolleger 
og bli inspirert i et miljø med 
topp moderne møterom, med
kapasitet fra 10 - 900 pers.

i MEYERGÅRDEN SPEKTRUM

75 13 40 00 - meyergarden.no

Kjøperglede i over 100 butikker

A L T A

H A M M E R F E S T

Tana kommune
Deanu Gielda

Rådhusveien 24, 9845 Tana
Tlf. 46 400 200

T A N A

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

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

 Tlf: 78 42 17 00 Fax 78 41 81 15
Havneveien 50, 9610 Rypefjord

"Forsyningsbasen for 
Barentshavet"

Markedsgata 3, 9510 Alta
Tlf. 904 03 333 • www.smartdok.no

A L T A

Markvn. 46, 9509 Alta
Tlf. 78 45 09 00 • www.altakraftlag.no

Myggveien 20, 9514 Alta
Telefon: 78 44 49 44

Arnesen Betong AS
Øyra 7, 9500 Alta, 
Tlf. 47 80 50 00 

www.cermaq.no

P O R S A N G E R
Paulsen 

Entreprenør AS
Ildskog, 9700 Lakselv

Tlf. 78 46 18 35

www.karasjok.kommune.no

K A R A S J O K

Strandgt. 20, 9593 Breviksbotn
Tlf. 78 45 22 96

www.installator.no

H A S V I K

A R K I T E K T E R  A S

Sorenskriverveien 11, 9513 Alta  |  E-post: post@haldde.as 

Telefon: +47 78 43 77 14  |  Web: www.haldde.as

A R K I T E K T E R  A S

Sorenskriverveien 11, 9513 Alta  |  E-post: post@haldde.as 

Telefon: +47 78 43 77 14  |  Web: www.haldde.as
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- løsning kryssord

..............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Løsning fra forrige utgave

Løsning sudoku  
fra forrige utgave:

9 4 2 3 5 6 7 8 1

1 7 5 8 9 2 4 3 6

8 3 6 7 1 4 2 5 9

3 5 8 2 6 1 9 7 4

2 6 9 4 8 7 3 1 5

7 1 4 9 3 5 6 2 8

6 8 3 5 7 9 1 4 2

4 9 7 1 2 8 5 6 3

5 2 1 6 4 3 8 9 7

30

Navn: 

Adresse: 

Postnr./Sted:

Løsningsord:

Vinneren av forrige utgaves kryssord er: Steinar Larsen. Løsningsord: ”Milevis avstand til motorvei og eksos”. 
Gratulerer! Du vil motta flaxlodd i posten.
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- oversikt kontaktpersoner

Regionstyret, lokallag og landsforeninger

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

Nestleder:  
Gunnar Olsen 
Mobil: 412 50 346 
gunnarolsen42@gmail.com 

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

Terje Johan Ellila 
Mobil: 952 88 011 
tj.ellila@dukamail.no

Jan-Erik Vonheim 
Mobil: 995 62 690 
Jan-vonh@online.no

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

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

Landsforeninger
Arbeidsmiljøskaddes 
Landsforening (ALF) Troms 
Hans Justin Olsen 
Sletta, 9055 Meistervik 
Mobil: 415 09 343 
hans.justin.olsen@outlook.
com

Landsforeningen for 
Polioskadde, (LFPS) 
Nordland 
Edward Elvegaard 
Sorhammarn 24, 8150 Ørnes 
Mobil: 958 25 205 
striholmen@mac.com

Landsforeningen for  
Polioskadde, (LFPS) Nord 
Jan Erling Akselsen 
Postboks 497 
9485 Harstad 
janakselsen@hotmail.com 
Mobil: 909 47 913

Landsforeningen for 
Slagrammede, (LFS) 
Nordland  
Randi Nesje 
Storvollen 50 
8015 Bodø  

Mobil: 916 98 355  
rknesje@online.no

Landsforeningen for 
Slagrammede, (LFS) Troms  
Hans Erik Jensen 
Sommarfjøsveien 52 E2  
Mobil: 951 95 464 
h-ejens@online.no 

Landsforeningen for 
Slagrammede, (LFS)  
Øst-Finnmark 
Liv E. Hammer 
Langnesveien 107 
9845 Tana 
Mobil: 906 29 940 
liveliham@yahoo.no

Landsforeningen 
for kvinner med 
bekkenleddsmerter (LKB) 
Troms 
Maria Edvardsen 
Thorshaugvegen 42 
9006 Tromsø  
Mobil: 482 42 412 
mrdvrdsn2@gamil.com

Landsforeningen 
for kvinner med 
bekkenleddsmerter (LKB) 
Finnmark 
Heidi Botten 
Krokvegen 45 
9020 Tromsdalen  
Mobil: 90070380 
botten.heidi@gmail.com

Landsforeningen for 
amputerte (LFA)  
Nord-Norge  
Arvid Eilertsen 
Torsli 129, 9304 Vangsvik 
Mobil 906 45 405 
arvideilertsen@gmail.com

Landsforeningen for 
nakkeskadde (LFN) 
Nordland 
Nina Norheim 
Storvikhammarn 59  
8014 Bodø  
Mobil: 415 50 591  
nina.nordheim@gmail.com

Landsforeningen for 
nakkeskadde (LFN) Troms 
og Finnmark 
Odd Einar Bugge 
Planetveien 597 
9024 Tomasjord 
Mobil: 958 17 106 
oddeinarbugge@gmail.com

Landsforeningen for 
ryggmargskadde LARS 
Finnmark 
Kjell Magne Johansen 
Storfjellveien 126 
9600 Hammerfest 
Mobil: 470 13 663 
kjell-magne@fikas.no

Lokallag:
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 Brønnøy 
Mariette Korsrud 
Svingen 2 
8907 Brønnøysund 
Mobil: 911 68 528 
mariette.korsrud@gmail.com

NHF Narvik 
Mari-Tove Ådal 
Bergveien 67 
8520 Ankernes 
Mobil: 952 26 196 
nhfn@online.no

NHF Rana 
Eva Aag Isaksen 
Kveldsolgata 100 
8618 Mo i Rana 
Mobil: 470 20 634

NHF Kvænangen 
Håkon Thomassen 
Kvænangsveien 4952 
9161 BURFJORD 
Mobil: 915 35 975 
hakon.thomassen@
kraftlaget.no

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

NHF Tromsø 
Åge Bjerkmo 
Kuttersvingen 36 
9017 Tromsø 
Mobil: 907 60 075 
Age.bjerkmo@gmail.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 
b.s.p@infranord.no

NHF Tana 
Terje Ellila 
Kvartsittveien 189 
9845 Tana 
Mobil: 952 88 011 
tj.ellila@duka.no

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

NHFU Nord-Norge 
Linn Marie Talsethagen 
Stjernevegen 5B 
9024 Tomasjord  
Mobil: 482 62 057 
Linn_piah@hotmail.com



Returadresse
Norges Handikapforbund
Nord-Norge
Kirkegata 1, 4 egt. 
9008 Tromsø

32

ANNONSER

ET UNIKT 
KOLLEKTIVTILBUD!

Snelandia Flexx er en bestillingstransport,
og du betaler ikke noe mer enn du ville gjort på bussen.

Snelandia Flexx er for alle, og du kan få hjelp av sjåføren til
av- og påstigning om du behøver det.

Snelandia Flexx stopper bare der reisende skal hentes eller leveres.

Tlf. 177 | WWW.flexx.no 
BESTILL PÅ:

BAKSIDEN


