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Anne-Berit Kolås 
regionleder

LEDER
Så er vi kommet til siste nummer av Sørvesten i 2012, og 
dermed nærmer vi oss slutten av året, vinteren er kommet (altfor 
tidlig etter min mening) og vi skal snart starte oppsummeringen 
av året som er gått.

Vi ser at vi har fått utrettet det meste av planene våre for 
året som snart er over, vi har slett ikke oppnådd så mye som 
vi håpet på det politiske plan, og vi ser at Diskriminerings 
og tilgjengelighetsloven slett ikke blir fulgt. Senest nå ved at 
Bergen kommune bygger ny idrettshall som også skal brukes til 
barnehage, hvor rullestolbrukere blir nektet adgang.

Plan og Bygningsloven har heller ikke gitt noe stort 
gjennombrudd enda. Utbyggere kan hevde at planlegging 
startet før loven trådte i kraft, og da får de tillatelse til å bruke 
gammel lov. Dette har, som dere vil se i artikkelen om Mathallen 
i Bergen, kommunen brukt til det ytterste. La oss håpe at ikke 

alle kommuner driver slik, og at det i 2013 blir slutt på at kommunene godtar nybygg etter 
gammel lov – det er da tre (3) år siden den trådde i kraft.

At diverse store boligbyggefima prøver å legge all skyld for innholdet i Plan og bygningsloven 
på rullestolbrukere og påstår at det er kravet om universell utforming som gjør at 
byggekostnadene blir høyere, gjør jo ikke saken bedre. At veggene skal være tykkere, vinduene 
tettere og andre innskjerpinger av miljømessige årsaker blir fulgt, har de helt utelatt å si noe 
om. De har nok heller ikke skjønt viktigheten av at mennesker skal kunne bo i leilighetene sine 
uansett alder. Det snakkes så mye om mangel på sykehjemsplasser, men lite om viktigheten av 
universell utforming for at en skal kunne bo lengst mulig i egen bolig.

NHF sin økonomiske situasjon har brakt oss mye bekymring den siste tiden. Det er 
innstramming i antall tilsatte både på hovedkontoret og i regioner. For oss her i Sørvest vil det 
si at vi mister 75 prosent stilling. Vi er en ganske stor region.. med litt ”hårete” mål både om 
aktivitet og tilbud til lokallag og medlemmer, og disse målene kan vi ikke oppnå om vi mister  
75 prosent.

Regionstyret har bedt lokallag med bingoinntekter om hjelp til å opprettholde stillingsprosenten 
på kontoret i 2013, og administrasjonen har søkt mange instanser om midler. Håpet vårt er at 
vi kan beholde stillingen og at vi i løpet av 2013 kan bli økonomisk uavhengige av NHF sentralt, 
med et budsjett som sikrer to og en kvart stilling på kontoret, slik vi har i dag. Dette for at vi da 
både sikrer servicen til medlemmene, sikrer de ansatte og slipper å belaste NHF sentralt med 
store utgifter til drift i regionen vår.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som på en eller annen måte har bidratt til arbeidet 
vårt i 2012 og håper dere vil være med oss også i 2013.

Anne-Berit
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BEtALingsAutoMAt pÅ LAgunEn 
Lagunen Storsenter etablerer bomanlegg og inn-/ utkjøringsfiler i Laguneområdet. Løs-
ningen som er blitt valgt vil på sikt gjøre det mulig å benytte bomanlegget uten å trekke 
billett eller å benytte betalingsautomat. Dette vil gjøre at forholdene blir lagt enda bedre 
til rette for alle som skal handle på Lagunen.
Ved publikumsinngangen ved Vinmonopolet er det planlagt inntil 4 ekstra brede HC-
plasser, slik at det er plass til bil med sideheis. Langs fasaden i det samme området blir 
det i tillegg plass til flere HC-plasser!
Dette er en løsning NHF Bergen har fått til med tanke på personer med HC-bil som ikke 
har rekkevidde og/ eller gripeevne til å betjene bomanlegg.
Saken oppdateres på NHF Bergens hjemmeside. Se http://nhfbergen.no/
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UETISK!
            

Det er trist å være vitne til det som skjer i Norges 
Handikapforbund om dagen. Organisasjonen rystes 
i sine grunnvoller av dype økonomiske kutt som kan 
medføre at 20 kompetente og dyktige ansatte må gå! 
Det er selvfølgelig flere årsaker til at den økonomiske 
situasjonen de siste årene har gått fra galt til verre, 
men reduserte statlige tilskudd og svikt i det regionale 
inntektssamarbeidet (RIS-modellen) er noe som går igjen 
når årsakssammenhenger skal forklares. 

Å fordele skyld er det siste vi skal bruke tid og krefter på 
i dagens situasjon. Men når et lokallag som har tjent seg 
rike på bingoinntekter bekymrer seg over at en lagstur til 
Barcelona med lav egenandel kan gå fløyten, i stedet for 
å solidarisere seg med at opptil 20 ansatte blir sagt opp 
på grunn av dårlig økonomi, er det uetisk. Verken mer eller 
mindre!

Det er også uetisk at lokallag som har over en million 
kroner på bok, ikke bruker nok av disse pengene til å 
hjelpe NHFs regioner eller NHF sentralt i forbindelse 
med at organisasjonen gjennomgår en vanskelig tid med 
kostnadskutt og nedbemanninger. Her må vi imidlertid 
appellere til den sunne fornuft, fordi hvert lokallag er en 
juridisk og økonomisk enhet.

La det aldri være tvil om at det fra sentralt og regionalt 
hold er oppriktig glede over at noen lokallag gjennom arv 
eller inntekter fra bingovirksomhet har fått mulighet til å 
opparbeide seg en sunn økonomi. Jeg skulle imidlertid 
ønske at flere lokallag kunne ta inn over seg at den 
økonomiske situasjonen gir grunn til bekymring og at det 
er vi som medlemmer som har et problem og ikke bare 
forbundsleder og sentralstyret, som noen synes å tro.

 Det er selvfølgelig beklagelig hvis lokallag ikke føler at 
de kan støtte NHF sentralt på grunn av eventuelle tidligere 
«feilskjær». Men situasjonen nå er så alvorlig at hvis ikke 
lokallag, regioner og sentralleddet står sammen, kan 
det for å bruke forbundslederens ord «utvikle seg til et 
ragnarokk», og det er ingen tjent med! 

Det handler om å løse oppgaven i fellesskap!

Sola kommune
Avdeling kommunalteknikk

VANN AVLØP RENOVASJON PRODUKSJON

Sola kommune, Tlf. 51 65 33 00, E-post: servicetorget@sola.kommune.no, www.sola.kommune.no
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INFORMASJON OM RENOVASJONSTJENESTEN

Slik gjør du med 
drikkekartongene

INFORMASJON OM RENOVASJONSTJENESTEN

Slik gjør du med drikkekartongene

Skyll drikkekartongene, brett hver kartong

og putt dem inni hverandre til det blir en

drikkekartong-kubbe (6+1). Ha kubbene i

en plastpose, knytt igjen og legg posen i 

den grønne beholderen. Det gjør ingenting

om kartongene har aluminiumsbelegg,

plastbelegg eller skrukork i plast.

Skyll drikkekartongene, brett hver kartong og putt dem inni hverandre til det blir

en drikkekartong-kubbe (6+1). Ha kubbene i en plastpose, knytt igjen og legg posen

i den grønne beholderen. Det gjør ingenting om kartongene har aluminiumsbelegg,

plastbelegg eller skrukork i plast.

Annonsen skal settes alene på tekstside

Lei av lang kø?

Trim Towers ved Kvadrat  - www.kolibrimedical.no - 52 69 69 69

Topp moderne legesenter med legevakt, spesialister,
eget røntgensenter med CT, MR, Røntgen og ultralyd

Annonsen skal settes alene på høyre tekstside
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Fra drøm til 
En reflektert og sympatisk ung dame 
som bortsett fra den forskjellen en  
rullestol representerer, fremdeles er 
idrettsutøver.
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SARAH LOUISE RUNG

Fra drøm til virkelighet
Selv om det er midt i uka må jeg lete med falkeblikk 
for å finne et ledig bord på Ostehuset, et av 
Stavangers mange populære møtesteder. Jeg skal 
møte dobbeltvinner i svømming fra Paralympics i 
London, 23 år gamle Sarah Louise Rung.

TEKST: ROLF ØSTBØ

Som rullestolbruker er hun selvsagt avhengig 
av å benytte heis hvis alternativet er 
trappetrinn, men trinnene i inngangspartiet 
har mer enn akademisk interesse for Sarah, 
som har valgt å studere byutvikling, urban 
design og planlegging til universell utforming, 
etter at hun ble skadet for fire år siden.

La oss ta det først som sist; Sarah Louise 
Rung fikk snudd livet på hodet da det som 
skulle være en rutinemessig ryggoperasjon 
gikk fryktelig galt og bevegeligheten i beina 
forsvant.

to gull og to sølv
Det er gått fire år siden det fatale skjedde 
og foran meg sitter en av verdens beste 
svømmere; en reflektert og sympatisk 
ung dame som bortsett fra den forskjellen 
en rullestol representerer, fremdeles er 
idrettsutøver. 

– Du fulgte sendingene fra Paralympics i 
Beijing fra sykehussengen og bestemte deg 
for at neste gang, om fire år, skulle det være 
din tur! Hvordan er det mulig, i et slikt kaos 
av følelser, å sette seg slike mål?

– Jeg var sterkt medisinert, men kan huske 
et bilde av blått vann i et basseng, som 
flimret over skjermen i et lite TV-apparat. 
Det som kanskje grep meg mest var at det 
var en utøver fra distriktet, Cecilie Drabsch, 
som herjet med konkurrentene. Dette 

utkrystalliserte seg som en drøm og det 
gikk faktisk ikke lang tid før jeg hadde lagret 
London 2012 i bakhodet!

Forferdelige smerter i rygg og bein gjorde 
imidlertid at det tok lang tid å komme 
i gang, men etter hvert tålte kroppen 
treningsdosene, litt mer uke for uke. I tillegg 
dro jeg nok også fordel av at svømming var 
idretten jeg hadde drevet med før skaden 
oppsto. En annen faktor som har spilt inn er 
at dette er en sport som blir målt i tid og da 
er det kanskje enklere å sette seg mål, sier 
hun beskjedent.

Handikapidrett er i skuddet som aldri 
før, noe publikumstallene i sommerens 
Paralympics indikerer. Også Sarah er 
henrykt over dette, men hva synes hun om 
anerkjennelsen fra den konservative og 
mektige Olympiske komité (IOC)?

– Jeg tror det er optimalt at Paralympics 
blir arrangert i kjølvannet av OL. Jeg 
synes også at det er et signal om respekt 
og anerkjennelse fra IOC at det er lagt til 
rette for at vi kan konkurrere i de samme 
arenaene, i tillegg til at vi kan bruke samme 
deltagerlandsby. Mange av oss har de 
samme trenerne, og arenaer og fasiliteter 
vi ellers ble tilbudt i London er de desidert 
beste jeg har konkurrert i. Det skulle forresten 
bare mangle, for det er toppidrett som 
drives, uansett om det er olympiske – eller 
paralympiske leker!

–Etter to gull – og to sølvmedaljer i London 
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fikk du personlige gratulasjoner fra både 
statsminister og kulturminister, men det var 
muligens en tekstmelding fra Kongen som 
gjorde mest inntrykk; den har du kanskje 
lagret?

– Ja, og det setter jeg utrolig stor pris 
på, sier Sarah med et smil. Men når det er 
sagt, er det viktigste for meg at så mange 
følger med på hva som skjer i Paralympics, 
og mitt inntrykk er at lekene er blitt mye 
større i media! I det meste av det som blir 
presentert, er det prestasjonen mer enn 
funksjonshemmingen som blir formidlet. 
Mediene setter søkelyset på at det virkelig 
ikke er begrensninger, eller forskjeller i 
forhold til funksjonshemmede eller ikke-
funksjonshemmede utøvere. Vi har samme 
målsetting og nettopp derfor er det viktig at 
det er prestasjonene som kommer fram. Selv 
om noe er annerledes fordi en utøver mangler 
en fot eller arm; fokuset er på det sportslige!

Sørvesten er enig med Rungs beskrivelse 
av den økende interessen, og Paralympics 
ble da også en TV- og publikumssuksess 
uten like. I snitt møtte 80 000 tilskuere 
opp daglig for å se idrettsutøvere med 
funksjonsnedsettelser varte opp med idrett 
på topp internasjonalt nivå!

– Du deltok på samme treningsleiren som 

Alexander Dale Oen i Flagstaff, Arizona da 
han under tragiske omstendigheter døde like 
før OL. Senere uttalte du til Aftenposten at 
du ville hedre ham i London Aquatics Centre 
med å vinne i det som var «hans» øvelse, 100 
meter brystsvømming. Det gikk nesten…..

– Ja, Natalia Prologojeva fra Ukraina ble 
for sterk i finalen. Like fullt svømte jeg for 
Alexander, ikke bare i den øvelsen, men 
i hele mesterskapet! For den styrken han 
bestandig viste ønsker jeg å ta med videre! 
Tidene jeg oppnådde er jeg imidlertid veldig 
godt fornøyd med, både i forsøksheatet og i 
finalen satte jeg personlig rekord. Men denne 
øvelsen betyr mye for meg, så det er et uttalt 
mål å vinne neste gang anledningen byr seg!

– Er det vanlig at funksjonsfriske og utøvere 
med funksjonsnedsettelser trener og er på 
treningsleir sammen?

– I svømming er det i alle fall slik og det er 
kult! Det stilles selvfølgelig samme krav til oss, 
og en forutsetning for dette er at jeg er like 
motivert som dem. For det handler i realiteten 
om at vi skal gjøre hverandre gode på et 
fysisk og mentalt plan. Dette har ført til at jeg 
har jobbet med Alexander Dale Oen, Sara 
Nordenstam, Ingvild Snildal og alle de andre 
svømmeessene og jeg er sikker på at det har 
gjort meg til en bedre svømmer!

          - Selv om noe 
er annerledes fordi 
en utøver mangler 
en fot eller arm, 
fokuset er på det 
sportslige!
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Så langt Paralympics. I det følgende 
skal jeg forsøke å bli litt mer kjent med 
mennesket Sarah Louise Rung.

– Som andre har du dine tunge stunder, 
og du har sagt at det er da det er viktig å 
forsøke å tenke på at en har fått muligheter 
til å oppleve ting en ikke hadde fått bli med 
på ellers. Er det virkelig så enkelt?

Sarah ser på meg og venter litt før hun 
sier noe, og da svaret kommer er det 
veloverveid.

– Siden operasjonen har jeg har hatt 
behov for å bruke litt tid på å kunne 
fungere i dagliglivet, for det som skjedde 
var det verste jeg har opplevd; helt pyton! 
Jeg gikk inn på sykehuset og noen timer 
senere kunne jeg ikke engang sitte. Det er 
helt nødvendig å gripe fatt i det positive, 
for hva er alternativet? Det handler å 
komme seg gjennom det, for det tar tid å 
akseptere en slik situasjon!

En sak er hvordan jeg aksepterer det, 
men hvordan takler folk i min nærhet det? 
Dette er en prosess som skal bearbeides. 
I mitt tilfelle har det heldigvis gått bra, 
venner er venner og Sarah er Sarah! Ikke 
Sarah i rullestolen.

– Under «Kunnskapsturnéen 2012», et 
opplegg om idrettsglede i regi av Norges 

Idrettsforbund, sier du blant annet i ditt 
foredrag «Det finnes bare muligheter»:

«Jeg ønsker ikke å framstilles som et 
offer, men heller en ressurs som kan bidra 
med erfaringer til å få flere til å strekke 
seg etter drømmene sine. Uansett hva 
de måtte være.» (sitat slutt.) Men følte du 
ikke at det som skjedde er urettferdig?

– Jo, jeg gjorde nok det, og tanker om 
hvorfor dette skulle skje med meg dukker 
opp av og til. Det som imidlertid er viktig 
for meg er at jeg blir behandlet som det 
mennesket jeg er.

Folk trekker noen ganger rare 
konklusjoner; som om jeg er en svak 
person fordi jeg sitter i rullestol når 
virkeligheten sannsynligvis er motsatt. I 
det daglige er jeg datter, søster og venn 
og det gjør meg forhåpentligvis mer 
interessant som person enn om jeg bare 
skulle vært en gullvinner.

Som nevnt innledningsvis, valgte Sarah 
ingeniørstudier innen byutvikling, urban 
design og universell utforming. Ikke som 
planlagt, men hun hadde en mening også 
med det.

– Jeg tror kanskje de færreste 18-åringer 
vet helt sikkert hva de kommer til å gjøre 
senere i livet, men det jeg har valgt er 
enormt spennende, selv om det er et tøft 
studium. Det som skjedde hadde mindre 
med skaden å gjøre og det kan være 
tilfeldigheter som avgjør et slikt valg, men 
det gjelder jo også for funksjonsfriske!

Hjem fra Bergen etter et nærmere fire 
måneders langt opphold på Haukeland 
sykehus, følte jeg det var for tidlig å reise 
bort for å studere, uten å se nærmere på 
hva Stavanger hadde å tilby.

For å oppnå tilgjengelighet for alle 
må prinsippet om universell utforming 
legges til grunn – bygninger, uteområder, 
transportmidler, tjenester og produkter 
må utformes slik at de kan brukes av alle. 
Hva synes du om Stavanger på dette 
området?

– Hver gang jeg er ute på byen ser jeg 
om det er noe som kan gjøres bedre 
i forhold til universell utforming. Det er 
kanskje naturlig, ettersom det ville gjort 
hverdagen enklere for meg om det 
var bedre tilrettelagt. Når det gjelder 
Stavanger er det få gatehjørner som er 
avrundet, og generelt er det et problem 
at for mange butikker er utstyrt med trinn 
eller dører som går innover. Her er det 
behov for bedre planlegging. Det er en del 
som gjenstår, men det skal jeg ta meg av 
siden, sier Sarah med et smil.

Egentlig burde vi være spart for dette; 
funksjonsfriske opplever ikke fysiske 
barrierer! Saken er at det skal være 
tilgjengelighet for alle, på alle plan. Hvis 
arbeidet blir gjort riktig fra begynnelsen av 

blir alt så mye enklere, også i privatboliger. 
Men hvis jeg kan bidra til at ting blir bedre 
gjennom å påvirke som svømmer, gjør jeg 
mer enn gjerne det!

Selv om hun liker å lese, går det mest i 
lærebøker som landmåling og matte for 
tiden. Men hun har kanskje lest en bok 
eller to hun kan anbefale til våre lesere?

– Victoria Hislops «Øya» og Lori Lansens 
«Reisen hjem» har gjort mest inntrykk av 
bøkene jeg har lest i det siste!

– Hva med musikk?
– Jeg var så heldig å få oppleve 

Coldplay da vi var i London; en fantastisk 
opplevelse! Ellers går det mest i listepop!

Før vi runder av, Sarah; hva tror du er 
årsaken til at tre av fire funksjonshemmede 
ikke deltar på idrettsarrangementer, går på 
kino eller diskotek?

Hun undres over at andelen passive er 
så stor, før hun legger til at det kanskje 
er manglende tilgjengelighet som er 
hovedårsaken.

– Det er i tilfelle en utfordring for oss alle 
at dårlig tilrettelegging gjør at så mange 
barn og unge med nedsatte funksjoner 
blir stengt ute fra samfunnet. I gymtimene 
kan det skje at funksjonshemmede barn 
ikke deltar, noe som kan ha sammenheng 
med lærernes holdninger. En annen årsak 
kan være en bekymring for at det ikke 
er handikap-toalett. Det er veldig viktig 
at vi er oppmerksomme på dette, og 
myndighetene må gå foran og signalisere 
at alle skal delta!

Det er på tide å pakke sammen og ta fatt 
på hjemveien. Det regner da vi kommer 
utenfor, og jeg bekymrer meg for at innen 
hun når bilen som er parkert et kvartal 
borte, vil hun være kliss våt.

Gjør ikke noe det, sier hun, jeg trives i 
vann!

           Kan huske et 
bilde av blått vann 
i ett basseng, som 

flimret over skjermen 
i et lite TV-apparat.
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t Forbundsleder Arne Lein har ordet!

benyttes nå til disse nye formålene. Regjeringen gir med 
den ene hånda og tar med den andre. Det er ingen nye 
ressurser som legges inn fra regjeringens side. 

Hjelpemiddelsystemet er satt under press fra 
Holteutvalgets utredning. De utfordringer og den 
usikkerhet som ble skapt av den er ikke avklart. Det store 
spørsmålet nå er om Huitfeldt har satt seg som politisk 
mål å få opphevet den mye omtalte 26 års grensen på 
bekostning av andre rettigheter som funksjonshemmede 
har knyttet til hjelpemidler eller andre velferdsytelser. 
Da blir det ingen ny politikk eller satsing, kun en 
omprioritering. Og når politikere skal omprioritere er det 
ikke bare å sette seg ned å se på en ordning, men se på 
det totale bilde og tenke hvilke konsekvenser vil det ha for 
den enkelte når man omprioriterer innenfor en gruppe. 

Vi går mot et valg. I forbindelse med dette må vi få satt 
funksjonshemmede høyt på dagsorden. Rett og slett fordi 
vi nå opplever store utfordringer på mange plan i forhold 
til funksjonshemmedes levekår og tjenestetilbud. Da nytter 
det ikke bare å omprioritere, men prioritere slik at vi får en 
reell likestilling i samfunnet. 

Dette må vi få til bedre enn i dag, sa arbeids-
minister Anniken Huitfeldt på kveldsnytt 26. 
oktober da hun ble bedt om å kommentere at 
funksjonshemmede som var eldre enn 26 år selv 
må anskaffe sine treningshjelpemidler. 

Det er flott at Idrettsforbundet nå fronter 
denne bestemmelsen og er med på laget for 
å få fjernet en helt meningsløs bestemmelse. 
Handikapforbundet har sammen med en lang 
rekke andre organisasjoner av funksjonshemmede 
i flere ti år pekt på det meningsløse i denne 
aldersbegrensningen. 

Det er imidlertid et men i forbindelse med utspillet 
fra arbeidsministeren. Det vi har opplevd i løpet av 
de siste årene er at de såkalte «småhjelpemidlene» 
er tatt ut av sortiment og de som trenger slike må 
gå og kjøpe dem i butikken. Da regjeringen forslo 
dette i fjor høst var det ingen konsekvensutredning, 
men en antydning om at det ville redusere 
kostnadene til hjelpemidler med 2 millioner kroner.  
Da revidert budsjett ble lagt fram viste det seg at 
kostnadene til denne type hjelpemidler var redusert 
med 12 millioner. Hva det endelige regnskapet 
vil vise er spennende. Konsekvensen er det 
enkeltpersoner som bærer og de har fått betydelige 
større utgifter. 

I budsjettet for 2013 har regjeringen innfridd flere 
krav som NHF og andre interesseorganisasjoner av 
funksjonshemmede har krevd i en årrekke. Blant 
annet arbeid og utdanningsreiser og mer ressurser 
til utbedring av bolig. Isolert sett er vi selvfølgelig 
fornøyd. Det hører i aller høyeste grad med til 
historien at ressursene til disse nye tiltakene er 
hentet fra funksjonshemmede selv. For pengene 
som regjeringen sparer på å utfase særfradraget 

TEKST: ALF-ARE SKOg
FOTO: ROy JAKOBSEn

Dersom du kjører E 39 fra Bergen mot ferjeleiet Oppedal/
Lavik i Sognefjorden kommer du til Matre etter ca 1 time.  
Her ligger Bjørn West-museet oppkalt etter en geriljabase 
som ble etablert i fjellområdet rundt Matre de 6 siste 
månedene av 2 verdskrig. 

I Matre kan du ta av å kjøre Fv 381 å følge Stordalsvegen 
opp til Storvatnet til Stordalen Fjellstove. På turen opp, som 
nå har fått nytt asfalt dekke er det 8 stoppeplasser som gir 
informasjon om hendingene. Det er et flott og majestetisk 
landskap med fjell på begge sider opp langs dalen. På 
Fossen har Statens Vegvesen anlagt rasteplass med flott 
utsyn ned over dalen. Turen anbefales og rasteplassen er 
tilgjengelig for bevegelseshemmede. 

Historisk bilvandring
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Tekst: Per Åge Øglænd,  Foto: pegepix

Med en prislapp på ca. 1,2 milliarder 
kroner, er det grunn til å stille store 
forventninger til denne ”musikkens 
katedral”.

Mange har allerede gitt utrykk for at 
det utvendige arkitektoniske utrykket er 
noe kjedelig. Sammenligner vi med for 
eksempel operaen i Oslo eller teater- og 
konserthuset (Kilden) i Kristiansand, er nok 
ikke denne betraktningen helt skivebom. 
Plasseringen i byen og uteområdets 
utforming, er imidlertid innertier og man må 
kunne si at bygget glir pent inn i stedets 
omliggende bebyggelse. Tilgjengeligheten 
for rullestolbrukere er også bra ivaretatt her 
inkludert utendørs-amfiet, som gir mulighet 
for god kommunikasjon og sikt.

Innvendig har konserthuset en ”luftig” og 
lys atmosfære med flott utsikt fra foajeen 
over Vågen i Stavanger takket være store 
glassflater. For synshemmede kan nok 
disse store reflekterende flatene være 
en utfordring tross brukbar belysning. 
Kjente ledelinjesystemer er heller ikke 
tilstedeværende, og det som finnes kan 
knapt gjenkjennes som ledelinjer i hele tatt. 

Akustikken med stor romklang i foajeen, 
er ikke gunstig for hørselshemmede, 
mens framkommeligheten for 
bevegelseshemmede er tilfredsstillende. 
Allergikere vil nok kunne bevege seg over 
alt uten problemer, da det så og si kun er 
brukt harde materialer som glass, metall og 
tre. Utførelsen av trearbeidene er for øvrig 
en fryd for øyet både i foajeen og i salen for 
klassisk musikk. 

Stavanger konserthus har to saler. Én for 
klassisk musikk (Fartein Valen salen) og 
én for forsterket audiovisuelle forestillinger 
(Jens Zetlitz salen). Begge salene har 
fantastisk akustikk nesten uansett hvor man 
sitter. I Valen-salen er det faste plasser for 
rullestolbrukere – fem på hver side nede på 
parkett og to på hver side på første galleri. 
Innvendingen må her være at plassene på 
parkett er ”gammeldags” utformet med 
rullestolbrukere ved siden av hverandre 
på to rekker. Dette gir dårlig fleksibilitet og 
er dessuten noe trangt idet man bare har 
fjernet ordinære seter. Rullestoler tar som 
kjent mer plass. Man har heller ikke frihet til 
å velge å sitte sammen med gående venner 
i den grad som andre konsertgjengere har. 

Zetlitz-salen er et annet kapittel da 

rommet kan utformes etter hvilken 
type forestilling som skal avvikles. Her 
varierer salen fra amfi til flatt gulv. Det blir 
en utfordring å gi gode siktforhold for 
rullestolbrukere ved enhver forestilling og 
”faren for oppsamling” av rullestolbrukere 
på ett felt, synes overhengende. Til nå har 
man imidlertid greid å gi alle publikummere 
en god både seer- og lyttevennlig 
opplevelse, selv om det allerede har 
kommet reaksjoner på at løsningen 
for rullstolbrukere i salene føles som 
stigmatiserende ”oppbevaringsplasser”.

Når det gjelder fasiliteter som parkering, 
toaletter, møblering og lignende, er 
utgangspunktet godt, men med klassiske 
småfeil som for eksempel for høyt 
monterte speil på toalettene, for høye/lave 
bord for rullestolbrukere i vrimleområdene 
og for smale handikap-parkeringsplasser 
i det tilstøtende parkeringshuset m.m.. 
Dette bør imidlertid en befaring av anlegget 
lett kunne rette opp.

Så kan man stille seg spørsmålet, har 
regionen fått hva som forventes av et 
konserthus til ca. 1,2 milliarder kroner? Vel, 
på mange måter ja, men på noen måter 
ikke…

NYTT KONSERTHUS I Stavanger

Etter at tidligere ordfører, Leif Johan 
Sevland, la ned grunnsteinen til nytt 
konserthus på spektakulært vis under 
åpningen av Stavanger som europeisk 
kulturhovedstad i 2008, står endelig 
bygget ferdig. 
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Vi har enda ikke den fulle oversikt over 
bidragene fra lagene, men er uansett svært 
fornøyde med det som er kommet inn og 
ikke minst viljen til å bidra med det som vi 
håper vil oppleves som hjelp til selvhjelp.  
Vi ønsker samtidig å forsikre alle som har 
bidratt om at ingen av oss anser bidragene 
som en sovepute; regionkontoret jobber 
kontinuerlig med å få inn flere midler fra 
annet hold. 

Dersom budsjettet og prosjektstillingen blir 
godkjent av Sentralstyret vil lagene fortsette 
å få administrativ støtte fra regionkontoret, 
men vi ønsker som skissert i et brev vi 
sendte styrene i lagene i begynnelsen 
av oktober å styrke samarbeidet på flere 
områder.   Her følger et utdrag av innholdet 
i brevet; 

Økonomisk/administrativ bistand til lagene
Regionkontoret vil sikre at flest mulig 

av lagene beholder bingoformålene og 
at nye kommer til. Regionkontoret vil 
også være behjelpelige med å sende 
søknader om støtte til legater/fond og 
offentlige myndigheter. Vi vil i tillegg 
hjelpe til med regnskap og sikre at 

offentlige krav og rapporteringsplikter 
blir overholdt(Lotteriregisteret, 
Enhetsregisteret, ALTINN, Grasrotandelen, 
Bingoentreprenører, Revisor).  Vi vil 
også kunne bistå lagene med enkle og 
brukervennlige regnskapsprogram og 
kursing, utsending av medlemslister, 
planlegging av kurs, hotellreserverasjoner og 
billettbestillinger, for å nevne en del.

områdemøter
Regionstyret og regionkontoret vil 
samarbeide om å ta en arbeidsdag i 
måneden på NHF kontoret på Klepp og 
Time, NHF Sandnes og NHF Karmøy og 
andre steder i nærheten av lagene der 
det er interesse for det. De tre nevnte 
lagene i Rogaland har egne kontorer 
og vi vil invitere lag og landsforeninger i 
nærheten til å diskuterer saker av felles 
interesse på arbeidsdagene. Dagene vil 
også brukes til å styrke kontakten med 
brukerrepresentantene i de kommunale 
rådene for funksjonshemmede (oppfølging 
av Gull eller tull? samlingene). 

interessepolitikken
Vi vil bl. a. bli i stand til å følge opp 
resultatene fra skolekartleggingen 
i Rogaland og gjennomføre den i 
Hordaland. Boligprosjektet, ”Råderett 
over eget liv, også i egen bolig?”, kan bli 
videreført i samarbeid med interesserte lag.  
Samlingene for brukerrepresentanter i de 
kommunale rådene; ”Brukerkompetanse, 
gull eller tull?” vil bli fulgt opp i samarbeid 
med lagene. 

Likemannsarbeidet: 
Vi vil kunne styrke likemannsarbeidet, 
bistå med å opprette likemannsgrupper (f. 
eks. kor, trimgrupper, bowling, svømming, 
boccia, håndarbeid).  

Alt kan alltid gjøres bedre, er et 
motto vi slutter oss til. Regionstyret og 
regionkontoret er til for lagene som er 
til for medlemmene. Dersom vi ikke gjør 
nytte nok for oss, enten fordi vi ikke gjør 
en bra nok jobb eller fordi vi ikke klarer å 
synliggjøre den godt nok, vil vi gjerne få 
klar beskjed. 

En økonomisk 
uavhengig region? 

Vi takker alle lagene i Sørvest som har bidratt med midler for å opprettholde 
bemanningen med 2.25 stillinger på regionkontoret. Regionstyret har behandlet 
budsjettet for 2013 og godkjent det med midler fra Rogaland fylkeskommune, 
Boligfondet og ikke minst bidrag fra lagene. Budsjettet er nå oversendt Sentral-

styret som har det siste ordet. 

Tekst: Anne-Berit Kolås, Kjell Inge Bringedal og Arild Birkenes
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Nå er atter et år omme og vi kan se tilbake på og gjøre opp 
status for hva vi har fått utrettet og hva vi skal satse på i 
2013.

Høstens kurs og arrangement 2012.
I høst har det vært god oppslutning på regionens kurs og 
arrangement.
.
oppfølgingskurs for likemann som har  
praktisert likemannsarbeid.
Kurset ble arrangert 8. september i Hordaland. Pasient 
og Brukerombudet i Hordaland presenterte ombudets 
oppgaver og ansvarsområder, samt informasjon om 
samarbeid med organisasjonene. Fra NAV fikk vi informasjon 
om rbeidsavklaringspenger og endringer i forbindelse med 
uføretrygd. 

Lederkonferanse/høstkurs 2012
Konferansen ble arrangert 27-28 oktober i Hordaland. 
Temaer som ble belyst på kurset var Stortingsvalget, 
sentrale skoleprosjekt, markedsføring og andre 
inntektsbringende tiltak.

Høstsamlinger for brukerrepresentanter i 
Hordaland og Rogaland.
De to siste samlingene ble gjennomført den 22. 
november i Eigersund og 29. november i Bergen. 
Formålet med samlingene har vært å styrke båndene 
mellom brukerrepresentantene og organisasjonene og 
brukerrepresentantenes forståelse for og tillit til egen 
bruker- kompetanse, og hvordan den skiller seg fra 
profesjonskompetansen og utarbeide verktøykasse for 
interessepolitisk virksomhet i rådene. Tilbakemeldingene fra 
deltakerne har vært svært positive og vi ser fram til tettere 
samarbeid med rådene. 

skolekartleggingen i Hordaland:
Undersøkelsen er sendt ut i Hordaland og svar har begynt 
å komme inn. I begynnelsen av november hadde vi fått inn 
mer enn 50 utfylte skjema fra skolene. 
Deputasjoner til bystyrene i Bergen og Stavanger. NHF 
Stavanger, NHF Bergen og HBF Rogaland samarbeidet 
med regionkontoret om deputasjoner i forbindelse med 
budsjettbehandlingene i begynnelsen av november. 

kurs og arrangement 1. halvår 2013.
Februar- mars Opplæring av nye tillitsvalgte Hordaland/
Rogaland
Februar-mars Grunnkurs i likemannsarbeid Hordaland
20-21 april  Årsmøte i NHF  

Sørvest Hordaland
22. juni   Funkisdagen 2013 Hordaland 

veiledningstjenesten i nHF sørvest
Norges Handikapforbunds sentrale veiledningstjeneste 
legges ned 1. november grunnet kostnadskutt og 
nedbemanninger.
Forbundsleder Arne Lein mener dette er svært beklagelig 
at dette skjer, men det er en dessverre en konsekvens av 
kostnadskuttene.  Han er likevel opptatt av at vi fremdeles 

har mange ressurser i organisasjonen. Det er derfor viktig at 
vi setter oss ned å tenke gjennom hvordan vi kan samle og 
utnytte bedre de ressursene vi har. Lein tenker blant annet 
på de veiledningsgruppene som finnes i en del av NHFs 
regioner som drives av frivillige og på landsforeningenes 
likemannstilbud.
I NHF Sørvest er veiledningstjenesten en viktig del av 
vår medlemsservice. Tjenesten bygger på ideologien om 
hjelp til selvhjelp. Prinsippet «Hjelp til selvhjelp» gjelder 
også likemannsarbeidet. Trenger du informasjon om dine 
rettigheter, veiledning i forhold til hjelpeapparatet eller 
spørsmål, kan du kontakte regionskontoret. Vi har avtale 
med flere dyktige veiledere i Hordaland, eller en av de 
lokale veilederne i Rogaland, som vil gi deg informasjon / 
veiledning.
Regionskontoret har åpent fra kl. 09.00 til 14.00 og 
lokallagene NHF Karmøy, NHF Klepp og Time og NHF 
Sandnes har faste kontordager da de mottar telefoner. 
Ytterligere informasjon om telefonnummer og åpningstider 
for disse finner du på vår hjemmeside: www.nhf.no/soervest

nedbemanning på regionskontoret i nHF 
sørvest.
Som følge av nedbemanning i NHF har vi i regionen mistet 
75 fast stilling, og det ble min stilling som ble fjernet. I 
skrivende stund jobbes det for å få inn økonomiske midler til 
å opprette en 1. års prosjektstilling på regionskontoret. En av 
de viktigste arbeidsoppgavene til prosjektstillingen vil være 
å videreføre og styrke den administrative støtten til lagene. 
Dersom Sentralstyret godkjenner NHF Sørvest budsjettet 
for 2013, vil jeg sannsynligvis fortsette i den nyopprettede 
prosjektstillingen. 

Jeg er uansett utfall stolt over å ha jobbet mer enn 20 år 
i denne flotte organisasjonen. Arbeidet på kontoret har 
vært både inspirerende og lærerikt. Jeg har hatt gleden 
av å jobbe sammen med flotte arbeidskollegaer både 
på regionsnivå og i NHF sentralt, engasjerte tillitsvalgte 
og mange, mange enkeltmedlemmer. Jeg må ta hatten 
av for mange av de tillitsvalgte som har jobbet, for det 
organisasjonen står får i årrekker. Jeg har allerede begynt 
min oppsigelsestid, men jobber i min faste stilling fram til 31. 
mars. 2013. 

Vi på regionskontoret ønsker medlemmer, pårørende og 
samarbeidspartnere en fredfull jul og et godt nytt år.
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Vigdis Hope
Vigdis.hope@nhf.no
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   Time kommune
    Avdeling kommunalteknikk

Time kommune, Tlf. 51 77 60 00, E-post: servicetorget@time.kommune.no, www.time.kommune.no

Alle som viser gyldig ledsagerbevis eller annen 
bekreftelse på at de kommer fra institusjon 

betaler for 1 billett og får 1 billett.
Gjelder for alle forestillinger 

i Sandnes og Stavanger*

For mer informasjon 
ring 51 51 07 00
www.sfkino.no

*Gjelder ikke luksussalen

Plattformv. 5, Pb. 63, 4098 Tananger

Tlf. 51 69 43 00  • www.dolphin.as

Jærveien 502, 4352 Kleppe

Tlf post: post@farstad catering.no

For mer info om meny og priser, 
se våre nettsider; www.farstad catering.no

Tengs-Pedersen, Ueland,
Sæther & Birkeland

MNA

Vågsgt. 42, 4306 Sandnes
Tlf. 51 66 50 20    Fax. 51 66 76 12

A D V O K A T E N E
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TEKST: ROLF ØSTBØ
FOTO: PETER AAnES

Et så ambisiøst mål var selvsagt ikke noe 
jeg kunne gjennomføre på egen hånd.
Men ved hjelp av tre kamerater, Peter 
Aanes, Erlend Risvoll og Ove Rasmussen 
som reisefølge, kunne vi så smått starte 
planleggingen for et par år siden. Vi skulle 
være borte i 17 dager, og med bagasje for 
fire, i tillegg til rullestol, sier det seg selv at 
vi måtte ha en romslig bil.

Med 50 delstater og et kontinent som 
strekker seg over flere tidssoner er det 
ikke rart at levekårene for mennesker i 
USA spenner over et vidt register, med 
mye større sosiale skillelinjer enn det vi er 
vant med fra Norge. Men takket være en 
antidiskrimineringslov som virkelig fungerer, 
har mennesker med nedsatt funksjonsevne 
samme rett som andre til å ferdes overalt 
i samfunnet, noe som gjelder både 
offentlige instanser og private selskaper. 
Under vårt besøk i USA fikk jeg med egne 

øyne se hvordan dette fungerer; i alle fall 
når det gjelder tilgjengelighet!

 Loven, som funksjonshemmede kjempet 
fram, ble vedtatt i 1990 og er inspirert 
av borgerrettskampen og Vietnam-
veteranenes kampvilje. «Americans with 
Disabilities» (ADA) bygger på «The Civil 
Rights Acts» fra 1964.

Alle veiers mor
Det meste langs Route 66 er severdigheter, 
spesielt siden amerikanerne er verdens beste 

alle veiers morFRA ØST TIL VEST I USA

I flere tiår har jeg hatt et håp om en gang å få oppleve USA, og da i større 
forstand enn en helgetur til New York, selv om også det kunne friste. Jeg har 
drømt om å få oppleve Route 66; den sagnomsuste veien fra øst mot vest, 

fra Chicago til Los Angeles. 
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markedsførere, der begreper som «verdens 
største», «verdens beste, eller «verdens 
eneste» preger vokabularet. Mange av 
severdighetene er små, men «blåst» opp på 
amerikansk vis. Med respekt å melde er de 
mest interessante opplevelsene fra Texas og 
vestover, med Grand Canyon som naturlig 
høydepunkt. New Mexico og Arizona er 
fulle av Kodak-øyeblikk; flere av disse ligger 
imidlertid slik til at en må ta en avstikker fra 
Route 66.

I tillegg er det er mye som må planlegges 
for å kunne ha et visst utbytte av en slik 
ekspedisjon; Route 66 går gjennom 
åtte delstater og strekker seg over 4000 
kilometer! Vi bestemte oss for hvordan 
vi i grove trekk skulle gjennomføre turen 
på et tidlig stadium, og i og med at turen 
starter i Chicago, skulle også vår tur gjøre 
det. Imidlertid måtte vi «juksa litt» slik 
at vi kunne holde en forsvarlig fart med 
passelige dagsturer. Derfor besluttet vi 
å fly til Oklahoma City etter tre døgn i 
skyskraperbyen, og følge Route 66 til Santa 
Monica Pier, Los Angeles, med leiebil. 

skyskraperbyen
Chicago er besunget av Frank Sinatra og 
tok også pusten fra oss! Vi bodde sentralt 
på Hard Rock Hotel og fikk umiddelbart 
et godt inntrykk av byen og menneskene! 
Jeg observerte også at det var lett å ta seg 

fram med rullestol; nedsenkede fortauer 
på gatehjørnene, svære trykknapper på 
trafikklysene, og når buss, taxi og elvebåt 
har egen rampe for rullestol er offentlig 
transport en fornøyelse!

Før vi forlater verdensbyen ved 
Michigansjøen, må jeg selvfølgelig fortelle 
at vi var på blueskonsert. Skulle tatt seg ut 
ikke å oppleve ekte vare; Chicago-blues er 
et begrep! Vi ble anbefalt Kingston Mines, 
et sted der historien om legendariske 
musikere og minnerike konserter praktisk 
talt er skrevet med gullskrift på veggene! 
Vi var virkelig i hjertet av Chicago Blues, 
bare et steinkast fra klubben Buddy Guy 
Legends. To band skiftet om å spille og det 
ble en meget livlig aften!

katastrofale konsekvenser
Det var endelig klart for vårt egentlige 
mål for turen; The Historic Route 66! 
Vår reise startet i Oklahoma – også kalt 
nybyggerstaten. Hele dette territoriet ble 
i 1834 overlatt til indianerne og definert 
som indianerreservat. Etter mange tragiske 
hendelser, der indianerne ble trakassert av 
myndigheter og nybyggere, ble oklahoma-
territoriet og indianer-territoriet slått 
sammen til én stat i 1907. Konsekvensene 
for indianerne ble katastrofale! De ble 
plassert i reservater, fratatt muligheten til 
å ivareta språk, kultur og skikker og ble 

underlagt amerikansk lov. Til tross for dette 
fikk de ikke borgerrettigheter på lik linje 
med andre amerikanere. Vi skal imidlertid 
komme tilbake til indianernes situasjon 
senere.

Det aller første vi må kjøpe er en elektrisk 
kjølebag som kan holde rett temperatur 
på sprøyter og andre medisiner.  Vi erfarer 
også kjapt at bilen, en Chrysler Town & 
Country, er noen centimeter for høy til at 
jeg kan komme inn og ut av den relativt 
komfortabelt. Det ble stort sett ordnet ved 
at vi kjørte inntil fortauskanter eller andre 
kanter, slik at høyden ble utlignet. 

Når det gjelder overnatting, finnes det 
greie, billige moteller langs, eller i nærheten 
av Route 66, med behagelige senger og 
gratis internettilkobling på rommene. For 
meg er det en stor fordel at amerikanske 
moteller er laget for bilister som kan 
parkere rett utenfor døra, og i mitt tilfelle, 
trille rett inn til det jeg har mest behov 
for etter mange timer på veien; seng, 
airconditioning, bad og TV! At USA er 
bilens hjemland er ingen overdrivelse 
og i løpet av vår nesten tre ukers reise i 
statene, så vi ikke en skitten bil! Gunstige 
skatteregler «over there», gjør også at 
folk har råd til biler vi her hjemme regner 
som dyre! I september er det varmt i USA 
Sørvest, men bilen er utstyrt med et bra 
klimaanlegg som gjør at vi klarer å stenge 

alle veiers mor
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varmen ute og jammen er det også deilig 
leskende med Budweiser eller Coca-
Cola som behendig blir plassert mellom 
medisinene i kjølebagen!

Fra Oklahoma, bærer det rett inn i Texas 
og The Panhandle, stekepanneskaftet, 
som den delen av Texas blir kalt. Grunnen 
til navnet skjønner en når en ser på kartet; 
den smale nordvestlige delen av staten 
kan til forveksling ligne et håndtak (skaft) 
som er tegnet med linjal. Texas – The Lone 
Star State – er med sine nesten 700 000 
kvadratkilometer den nest største staten 
i USA, bare Alaska er større! I Texas 
finner vi noen av de største kvegfarmene 
i landet, og jammen var vi var så heldige 
å observere en svær bøling; flere tusen 
kveg er et mektig syn! Imidlertid passerer vi 
også mange kornsiloer som virker som om 
de er nedlagt, kanskje også kvegfarmere i 
Texas har fått føling med den økonomiske 
krisen?

knallhard prioritering
Vi ankom Amarillo sent om ettermiddagen 
og tok inn på overnattingsstedet vi hadde 
bestilt en drøy time tidligere. Neste dag var 
vi tidlig oppe og bestemte oss for å forlate 
Amarillo etter frokost. Vi skulle gjerne sett 
mer av denne byen, men prioriteringen er 
knallhard; det er mye annet som lokker! 

Noe av det første er berømte Cadillac 
Ranch, som etter et kvarters kjøring 
avtegnet seg på et jorde omtrent hundre 
meter fra veien. Ti cadillacer nedgravd 
halvveis i bakken, i samme vinkel med 

enden til værs. Ingen skilt eller henvisning 
til hvor vi var, dette er en installasjon som 
skal tale for seg selv.  Stanley Marsh III er 
fra Texas og med amerikanerens hang til 
å overdrive, har han sammenlignet sine 
ti biler med Stonehenge i England, noe 
vi synes er å strekke det vel langt! Vi drar 
videre; det er større ting i vente.

 Gradvis endrer landskapet seg; 
uendelige sletter har tatt over fra trær og 
annen vegetasjon og i horisonten avtegner 
det seg enorme fjellformasjoner da vi 
passerer delstatsgrensen til New Mexico. 

santa Fe
Vi er på vei til New Mexico og 
sagnomsuste Santa Fe, som med sine 
70 000 innbyggere har vært hovedstaden 
i New Mexico siden 1912. Byen ligger 
2 100 meter over havet og ble grunnlagt 
av spanjolene i 1610. Pueblo-stilen på hus 
og større bygninger preger bybildet og gir 
Santa Fe et lett gjenkjennelig preg. Det er 
enkelt å finne fram her og menneskene vi 
møter er usedvanlig hyggelige.

Santa Fe er en by der en fornemmer 
at kunst og kultur er blitt godt ivaretatt 
gjennom årene. Byens historie, og det 
sies farger og lysforhold, har tiltrukket seg 
kunstnere fra inn- og utland til alle tider og 
det er ikke for ingenting at Santa Fe blir 
regnet som en av de store kunstbyene i 
USA. I tillegg til kunsthåndverk som blir 
omsatt i butikkene, finner en pueblo-
indianernes salgsboder under taket på 
Palace of The Governors, som ble bygget 

av spanjolene i 1610 og som i dag er 
USAs eldste offentlige bygning. Synd at 
jeg ikke er helt i form, men vet ennå ikke 
hvorfor!

take it Easy
På vår vei fra Santa Fe til det vi tidligere 
har beskrevet som denne turens absolutte 
høydepunkt, Grand Canyon, passerer vi 
steder der vedlikeholdet har vært så som 
så i årenes løp. Men da vi ruller inn i den 
vesle byen Winslow, skjerpes sansene, 
og vi synger «Standin´ on the corner in 
Winslow, Arizona»; «Take It Easy» er en av 
The Eagles absolutt største hits, skrevet av 
Jackson Browne og Glenn Frey. Sangen 
er åpningssporet på gruppas debutalbum 
«Eagles» i 1972, og har siden vært med på 
alle gruppas live- og samlealbum. Det er i 
andre verset handlingen er lagt til Winslow, 
som har hedret gutta med statue i helfigur 
av det som kanskje skal forestille Glenn 
Frey. Strategisk på hjørnet vis á vis, er 
suvenirbutikken som etter det vi erfarer har 
livlig omsetning av Eagles-artikler.

Etter at vi har bidratt til butikkens og 
byens økonomi, kjører vi mot Flagstaff, 
som vi har valgt til oppholdssted så 
lenge vi skal være i og omkring Grand 
Canyon. Men ettersom jeg ikke er blitt 
bedre, vil jeg innom sykehuset der; 
for øvrig et universitetssykehus med 
svært godt rykte! Etter noen timer på 
venteværelset, med Peter som selskap, 
skjønner vi hvorfor! Vi blir tatt godt imot, 
og etter en prat med en sykepleier og 

- Ingen sak å bruke offentlig transport; It´s the law!
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deretter en lege, blir det slått fast at jeg 
har pådratt meg høydeintoleranse. Dette 
viser seg å stemme på en prikk, for da vi 
to dager senere kommer ned i lavlandet 
i California, blir jeg merkbart bedre etter 
bare noen timer! Men dette er å foregripe 
begivenhetenes gang.

grand Canyon
Vi er nå kommet til Arizona som ble den 
48. staten i USA for nøyaktig hundre år 
siden og slik vi har sett det i flere andre 
stater i denne delen av landet, var det 
spanjolene som først inntok området. 
Delstatens desidert største attraksjon er 
Grand Canyon, som er verdens største i 
sitt slag, omtrent 450 kilometer lang.

Onde tunger vil ha det til at Grand 
Canyon bare er et stort hull i bakken. I 
virkeligheten er det så fantastisk bare å 
oppholde seg der, at vi blir helt satt ut av 
både landskap og utsikt! Spektakulært er 
ordet, og jeg tenker at dette må oppleves, 
for et bilde vil aldri kunne gjengi det vi ser! 
Det storslåtte inntrykket forsterkes når 
vi i det ene øyeblikket kan se ned i dype 
avgrunner, for i neste øyeblikk å oppleve 
klippeformasjoner, formet gjennom 
millioner av år! Det er Colorado River som 
i tidens løp har formet Grand Canyon; den 
har brukt én million år på å grave én meter, 
og fra der vi står, er det 1000 – tusen 
meter – ned til bunnen! Så det er bare å 
regne.

Området er meget godt lagt til rette 
for turisme og det er ingen problemer 

å komme seg helt ut på de mange 
utkikkspunktene med rullestol! Blant 
mange andre tilbud som helikoptertur for 
dem som tør det, eller fottur for dem som 
er spreke nok til det, går det også buss for 
dem som ønsker å få med seg et større 
område, og som overalt ellers i USA er 
bussene tilgjengelige for rullestolbrukere! 
It´s the law!

At det har bodd indianere i området i flere 

tusen år, gjør opplevelsen enda sterkere. 
Da vi noen timer senere er på vei tilbake til 
Flaggstaff, er vi glade for at skydekket som 
lå over Grand Canyon da vi var der, lettet, 
slik at vi kunne se helt til bunns i kløften 
som Colorado-elven har skapt i historiens 
løp! Elva er hele 2 320 km lang der den 
bukter seg gjennom Grand Canyon og 
videre sørvest, der den får tilløp fra andre 
elver.

- Park og skyskrapere går godt sammen i Chicago.

- Klippeformasjon i Grand Canyon.
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stedet gud glemte
Som tidligere nevnt var det Grand Canyon 
vi anså som denne turens høydepunkt. 
Derfor er det ikke mer enn rett og rimelig at 
vi skal kjøre gjennom Mojaveørkenen nå, 
slik at vi kan få tid til å la inntrykkene modne, 
før vi skal tilbringe noen dager i mer urbane 
strøk som San Diego og Santa Monica, 
Los Angeles. Ørkenen har blitt omtalt som 
«stedet Gud glemte». Hva som nøyaktig 
ligger i dette begrepet, vet jeg ikke. Men 
det er på det rene at amerikanske styrker 
trente her, før de ble sendt ut for å kjempe 
i lignende himmelstrøk i fjerne land under 
andre verdenskrig. 

Etter noen timers biltur gjennom dette 
golde landskapet, som nesten ikke byr på 
annet enn små buskvekster, sand, stein 
og intens varme, er det ikke vanskelig å 
forestille seg at dette må ha vært den største 
utfordringen for dem som skulle ta seg til 
California i tidligere tider, med hest eller 
primitive kjøretøyer. Vi har nevnt varmen, og 
det må ha vært om å gjøre å proviantere 
riktig, og komme seg gjennom så fort det lot 
seg gjøre! Slagordet var «California or Bust» - 
å briste eller bære!

Vi er med andre ord i California, USAs 
mest folkerike stat og den tredje største i 

utstrekning. Vi er på vei til Stillehavskysten og 
det endelige målet for vår tur, Los Angeles 
og Santa Monica Pier; End of The Trail!

Vi står foran en uke med ferie og 
avslapning i sommervarmen og det er tid 
for refleksjoner over hva vi har opplevd på 
denne bilturen gjennom USA sørvest. Det 
som kanskje sitter best i minnet utenom 
stedene vi faktisk har besøkt og har 
synlige bevis av i form av film og bilder, er 
indianernes situasjon. Inntrykket vi sitter 
igjen med etter å ha kjørt gjennom to av de 
største indianerreservatene i USA er trist! Vi 
har en følelse av at dette er mennesker som 
har blitt forsømt i mange tiår. Det er vel riktig 
å si at denne store befolkningsgruppen aldri 
har fått den oppmerksomheten den fortjener 
fra myndighetene.

Men jeg føler også trang til å nyansere 
dette bildet, for vi har sett indianere som 
har tatt vare på kultur og tradisjoner og som 
videreformidler denne stolte arven, både til 
sitt eget folk og til amerikanere og turister 
generelt!

Som en kuriositet kan jeg nevne at vi i New 
Mexico hadde et håp om å ta indianernes 
situasjon nærmere i øyesyn. Men håpet 
brast da vi så et skilt med følgende påskrift: 
«Grunnet religiøse aktiviteter er landsbyen 

stengt for alle som ikke er indianere!»

Respekt og gjestfrihet
Mennesker vi møtte i USA var preget av 
respekt og gjestfrihet, og jeg har en følelse 
av at dette er noe amerikanere har til felles, 
sammen med språket.

For egen del har det vært fint å se 
hvordan antidiskrimineringsloven i USA 
virker i praksis. Etter at verdens første 
nedsenkede fortauskant ble markert i 
San Francisco for litt over 40 år siden, 
har utviklingen vært enorm! Alt det 
som gjør det enklere å ta seg fram for 
funksjonshemmede er bestemt ved lov i 
USA. Et eksempel på dette er at vi i Norge 
har parkeringsplasser som er reservert 
funksjonshemmede; i USA er slike ting 
bestemt ved lov! Rullestolbrukere kommer 
fram overalt; It´s the Law! Automater i 
forskjellig høyde, gjør det mye enklere 
å ta seg fram kollektivt. It´s the Law og i 
motsetning til i Norge skal perrongen være 
parallelt med toget slik at man kan rulle rett 
inn. It´s the Law! De fleste innretninger som 
er montert i deell høyde for gående, er i 
tillegg plassert lavere for rullestolbrukere.  

Dette er helt klart en tur som har svart til 
forventningene!

- Spektakulært utkikkspunkt i Grand Canyon.
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Tekst: Alf-Are Skog

Sørvesten har gjennom de to siste 
utgavene fulgt saken om Mathallen i 
Bergen kommune. Mathallen ble overlevert 
til driftsselskapet NEAS 16. april 2012. 
Turistinformasjonen og Norsk Sjømatsenter 
flyttet inn i andre etasje i april og 12. 
mai 2012 åpnet også første etasje for 
publikum. Det er NEAS ASA som er 
driftsansvarlig for Mathallen og Torget etter 
en anbudskonkurranse. Bygget er et av de 
nyeste og ruver godt på Fisketorget. 
Norges Handikapforbund mener det har 
sviktet på flere plan i denne saken.  Det 
råder uklarhet om hvilken utgave av 
Teknisk forskrift som skal gjelde og vi 
mener at det er flere mangler som må 
utbedres og har nevnt: 
1) ulik nivåforskjell i 1 etasje 2) skranke 
i turistinformasjonen som ikke er 
anvendelig for besøkende som sitter i 
rullestol, 3) kontrastfarger for trinn og 
håndlist i to høyder til utsiktsplatå og 4) 
heisordning til utsiktsplatå som er tatt ut 
av drift som følge av kritikk fra Norges 
Handikapforbund Bergen.
Sørvesten har henvendt seg til Bergen 
kommune som eier og bedt om svar på 
spørsmål. 
Filip Rygg, Byråd for byutvikling i 
Bergen og representant for KrF svarer pr 
e-post . 
– Hvordan vil du forklare at bygget ble kjørt 
gjennom en byggeprosess med i etterkant 
så mange mangler? 
Byggingen av Torghallen (Mathallen) 

har vært en krevende prosess, med 
mange aktører involvert, og hvor 
byggeprogrammet har hatt endringer 
underveis.  Prosjektledelsen og byggets 
arkitekt har hatt stor oppmerksomhet 
rettet mot oppfylling av forskrifter og 
brukerbehov. BK kan ikke si seg enig i 
påstanden om at det er mange mangler i 
bygget.

Torghallen fikk midlertidig brukstillatelse 
10.5.2012. Det har etter ferdigstillelse vært 
søkt å tilpasse noen punkt til TEK 10 der 
det har vært mulig, i dialog med NHF/
Bergen. Fristen for ferdigstillelse av bygget 
er senere forlenget to ganger, senest 
24.9.2012, til 20.11.2012.

Når er manglene utbedret? 
• Nivåforskjellene i 1.etg. ble gjennomgått 
på befaring med NEAS, NHF og arkitekt 
den 4.10.12. Noen av disse skal utbedres. 
Salgsarealene i den nye hallen er for øvrig 
fortsatt i en innkjøringsfase, slik at enkelte 
av de kommenterte punkt kan bli uaktuelle 
som følge av ominnredninger.
• Skranken i turistinformasjonen er under 
omarbeiding, og vi har fått opplyst at 
oppretting av mangler skal være ferdig 
utført innen årsskiftet.
De bygningsmessige manglene, som er 
BKs ansvar, er under bearbeiding.

• Heisordningen til utsiktsplatået, som ved 
bestilling var forutsatt å være i tråd med 
regelverk, viste seg å være for dårlig både 
med hensyn til form og funksjon. Den er 

derfor tatt ut av drift og skal erstattes av 
et bedre produkt. Det har dessverre tatt 
tid å finne et produkt med de nødvendige 
godkjenninger som passer inn i bygget. 
NHF har vært holdt orientert om arbeidet 
med å finne fram til rett produkt. BK 
kan dessverre enda ikke tidfeste når ny 
heisanordning er på plass, men håper 
dette kan løses innenfor gjeldende 
fristforlengelse.
• Kontraster for trinn i trappen til 
utsiktsplatået er ivaretatt i henhold til TEK 
7, og det er foretatt en forbedring med 
rød kontrastfarge på øvre trinn. Ved en 
befaring under nasjonal konferanse om 
universell utforming tidligere i høst, ble 
kontrasten i selve trinnene vurdert som 
tilfredsstillende.
• Dobbel håndløper i trapp til utsiktsplatå 
blir ettermontert når nytt løftebord er på 
plass.

Hva har Bergen kommune lært av dette? 
BKs lærdom fra byggeprosessen på torget 
er at slike svært sammensatte prosjekt 
krever tett og kontinuerlig oppfølging 
gjennom alle faser og at det må være rom 
for justeringer i en innkjøringsperiode. 
BK ser at innspill og merknader fra 
interessegrupper ofte er nødvendige 
korrektiv ved gjennomføring av offentlige 
byggeprosjekt.

Mathallen 
i Bergen kommune
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strøsand
Når det er glatt ute kan det være smart 
å ta med seg strøsand eller skjellsand i 
en boks. Når du kommer til glatte partier, 
er det bare å strø selv eller få en tilfeldig 
forbipasserende til å hjelpe å strø.

Brodder
Når balansen er redusert er det ekstra vik-
tig å ikke gli. Det finnes mange typer brod-
der i salg. Noen har pigger, andre kjetting 
og noen sandpapirlignende overflate. De 
som ligner sandpapir er det mulig å ha på 
inne – en fordel dersom det er vanskelig å 
få broddene av og på skoene.

varme til 
hender og 
føtter
I alminnelig handel 
kan en få kjøpt var-
meelementer som 
er beregnet å ha i 
sko eller votter. Det 

finnes både engangs og flerbruksvarianter. 
Dersom du har nedsatt følelse må du være 
obs så du ikke får brannskader.
Det finnes også sokker/sko, såler og han-
sker/votter som har varmeelement som 
går på batteri. Noen kan få dette dekket 
fra NAV.

Muffe
For dere som må 
ha direkte kontakt 
med joystick og 
derfor ikke klarer å 
bruke hansker eller 
votter finnes det en 

muffe som kan trekkes over styreboksen 
og hånden. Det er også en mulighet å ha 
votter som har ett «lite» hull i håndflaten 
slik at joysticken kan dyttes inn i votten. 
Vær litt obs på at joysticken ikke hekter 
seg i votten dersom armen/hånda faller av 
joysticken.

NHF Stavanger opprettet for en tid tilbake en 
egen facebookside «Norges Handikapfor-
bund Stavanger».

Hvilken nytte har laget av siden?
Vi har nå en kanal der vi enkelt kan nå en del 
av medlemmene våre. Dette gir oss mulighet 
til å spre informasjon vi kommer over som kan 
være nyttig for medlemmene våre. Vi har også 
en ny kanal for å invitere til arrangementer 
– både egne og andres – noe vi ikke hadde 
kapasitet til å sende ut med post tidligere. Når 
vi oppretter ett arrangement kan dette spres 
med jungeltelegrafen på nettet.

Hvem når vi?
En må ikke ha egen facebookprofil for 
å kunne se siden vår – den er offentlig 
tilgjengelig uten pålogging. I starten hadde 
vi liten aktivitet på siden, men ser nå at vi får 

stadig flere besøk. Da vi nådde 
35 «likes» fikk vi tilgang til diverse 
statistikker om hvor mange som 
leser, deler, liker eller snakker om 
innleggene og hvor mange vi når 
ut til. Det er viktig å ha jevnlig ak-
tivitet på siden uten at vi overdriver 
– da vil vi nå flest. Ett eksempel: 
når 46 liker siden har de 14.497 
venner som kan se innleggene 
våre hvis de liker eller deler.

Hvordan administrere –
 er det mye arbeid?
Det tar litt tid å opprette siden – det skal leg-
ges inn en del informasjon. Vi har organisert 
oss slik at alle medlemmene i styret som har 
facebookprofil er lagt til som administrator 
av siden. Som administrator kan en legge 
ut/poste linker, bilder, arrangementer etc på 

vegne av laget. Det er viktig at vi alle er bevisst 
på hva vi legger ut på vegne av laget – er det 
noe vi liker/står for som enkeltperson eller er 
det noe NHF Stavanger vil formidle videre?

Du finner oss her:
http://www.facebook.com/pages/
Norges-Handikapforbund-Stavan-
ger/221571574525966

Fylkesutvalet i Hordaland godkjente tidligere i år at det skal 
aksepterast følgjebevis på all kollektivtransport som mottek 
eller driftast ved hjelp av fylkeskommunale tilskot.  Ordninga 
med følgjekort skal innarbeidast i takst- og rabattreglementa 
for kollektivtransporten i fylket. I sin grungjevning skriv 
Fylkesrådmannen blandt annet:
Fylkesrådmannen konstaterer at følgjekortet er eit viktig 
verkemiddel for å likestilla menneske med nedsett funksjonsevne 
og tilretteleggja for at dei kan delta på så like vilkår som mogeleg 
i samfunnet.  Dersom bruksområdet for følgjekortet vert utvida 
til òg å gjelda på offentlege transportmiddel, vil dette auka 

bruksverdien på følgjekortet.  Fylkesrådmannen rår derfor til 
at ordninga med følgjekort vert innført på kollektivtransporten 
i Hordaland, og at dette vert innarbeidd i takst- og 
rabattreglementa for kollektivtransporten.    
Då dei Hordalands-kommunane som i dag har innført 
ordninga, nyttar dei nasjonale retningslinjene, kan ein ikkje sjå 
at det er naudsynt å utforma eigne retningslinjer for Hordaland 
fylkeskommunen. Eit samarbeid med kommunane bør derimot 
etablerast med tanke på gode informasjonskanalar. 
Ordningen har lenge vært etablert i Rogaland og Sogn og 
Fjordane.

Gode løsninger for vinteren

Facebook – noe for lokallagene?

Følgjebevis på kollektivtransport i Hordaland
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KJØP DEI GILDASTE 
GÅVENE TIL 
ADVENT OG JUL 
PÅ VITENGARDEN!

Kviavegen 99, Nærbø   Tlf: 51 79 94 20   www.vitengarden.no

- din rørlegger i 
Rogaland til tjeneste

Tlf. 922 00 477 • www.njaerheim-ror.no

Njærheim Rør
E G E R S U N D

S T A V A N G E R

H A U G E S U N D

Vassbakk & Stol AS
Pb. 63, 4291 Kopervik

Tlf. 52 85 17 66

Hovlandsveien 70, 
   4370 Egersund 
   E-mail post@bg.no 
   Tlf. 51 46 10 80

Eger Bygg AS
Box 211, 4379 Egersund

Tlf. 51 46 12 80

Veidekke 
Distrikt Haugesund
Karmsundg. 51, 5531 Haugesund
Tlf. 52 80 60 00  Fax. 52 80 60 01

Vi støtter Handikaplaget

K A R M Ø Y

Skudenes & Aakra 
Sparebank

Åkraveien 1, 4270 Åkrehamn
Tlf. 03361

www.skudeaakra.no

S A N D N E S

Brilleservice får du hos

SOLA
Solagården, Tlf. 51 65 22 99

S O L A

D. Danielsen AS
Tananger, 4056 Tananger

Tlf. 51 64 88 00   Fax. 51 64 88 01
Kolonial, skipshandel stor

husholdningsavdeling, riggavdeling

Din lokale elektriker til bolig eller næringsbygg
stavanger@bravida.no . www.bravida.no

tlf. 02407

T. Lund
Bjødnabeen 16, Forus

Tlf. 51 95 12 30 • www.tlund.no

k v a l e b e r g  i n d u s t r i
Flinteg. 2A, 4016 Stavanger

Tlf. 95 40 03 00 · Fax. 51 95 04 99

Felleskjøpet Rogaland
5506 Haugesund, Tlf. 52 72 91 44

____________________________________________________

Haugesund Silketrykk AS
5514 Haugesund, Tlf. 52 72 60 30

Gudmestad Leker & Modeller
4365 Nærbø, Tlf. 92 05 90 38

Solstein AS
4276 Vedavågen, Tlf. 52 04 40 40

Bærheim Mur og Flis
4321 Sandnes, Tlf. 51 62 90 44

Cowi AS
4016 Stavanger, Tlf. 51 82 59 00

____________________________________________________

Kiropraktisk Klinikk AS
4006 Stavanger, Tlf. 51 89 60 55

____________________________________________________

Tannlege Egil Gripsrud
4005 Stavanger, Tlf. 51 53 01 99

Bryne Rør AS
4340 Bryne, Tlf. 51 77 82 00

____________________________________________________

Jarle Skretting Maskin
4340 Bryne, Tlf. 97 50 54 46

____________________________________________________

Advokat Målfrid Ølberg
4349 Bryne, Tlf. 51 77 94 00

____________________________________________________

Alveland Bunader
Meierigt. 15, 4340 Bryne, Tlf. 51 48 64 03

H A U G E S U N D

H Å

K A R M Ø Y

S A N D N E S

S T A V A N G E R

T I M E

    Det Norske Veritas AS
    4007 Stavanger
    Tlf: 51 50 60 00

    www.dnv.com

Vi takker 

alle annonsørene 

for den 

flotte støtten!
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Tekst: Alf-Are Skog

Nye muligheter åpner seg idet gardinene 
trekkes fra – tenker jeg. 

I avisen leser jeg at Politiets Fellesforbund 
(PF) krever at vakten på nattskiftet skal 
forandres fra klokken 0400 til nå å 
være ferdig til klokken 0200. Kravet må 
sees i henhold til HMS, (Helse, miljø og 
sikkerhet), heter det fra PF. 

Og jeg som trodde at politiet var til for 
å beskytte oss mot dårlig miljø og annet 
fanteri. Nå er det viktigere å verne sin egen 
profesjon fremfor sitt folk. Kanskje det er 
blitt med politiet som med den vanlige 
mann i gata – de er blitt redd for mørke og 
satser på at andre rydder opp. 

Noen uker senere forstår jeg mindre. 
Landsmøtet til Politiets Fellesforbund får 
flertall for en generell bevæpning av politi. 
Nå vil politiet ikke være ute sent selv om de 
er bevæpnet. Jeg holder meg innendørs. 

Så kom bomben om at det finnes norske 
idrettsutøvere som er like sjølopptatt og 
dumme som de største.  Lance Armstrong 
er anklaget for doping og fratatt alle 
seierne i Tour de France. Alle vi som så 
på - slo oss til ro med at så egoistiske kan 
de være. Men så kom Steffen Kjærgaard 
– en av våre egne lissom - og lettet på 
sannvittigheten.  

Men det roer seg sikkert. 
Sykkelforbundet sier de ikke vil forfølge 
doping-innrømmelsene så da går det vel 
bra da. Det hele koker bort i kålen. 

Folk er rare. Det synes nå jeg når 
man setter liv og helse på spill. Det må 
selvfølgelig være noe som driver en – ellers 
vil jeg si folk er enda rarere. Sier Felix 
Baumgartner deg noe? Ikke? – om jeg 
sper på med at det var han som hoppet 
med spesiallaget drakt fra verdensrommet. 
Hva er det som får folk på slike ideer? 

Vi er godt i gang med tiden på året da 

pengene skal blåses ut av kontoene og 
vi jakter etter å slå antall bankkorttrekk pr 
sekund. Selvfølgelig kommer vi til å slå 
fjorårets rekord. Nå står de aller fleste av 
oss i startgropa og er overivrige etter å 
komme i gang med sløsingen. At noen, og 
det er ikke så rent få fryser eller sulter i hjel 
er ikke mitt ansvar. Det får vente. 

Husmora hadde sin storhetstid på  
50- tallet. Hun var hjemmets finansminister 
og inspirasjonen fikk de på kino. I dag er 
det bare 2% av alle kvinner som jobber på 
heltid hjemme. Dette viser en undersøkelse 
som NRK offentliggjør. 

Og nå er julestria like rundt hjørne. Hvem 
skal vaske huset, pusse sølvtøyet, sikre 
innkjøp av julematen og hva skal vi kjøpe 
som gaver? 

Må jeg bytte til julegardiner nå – tenker 
jeg mens jeg trekker til og lar tiden gå en 
dag til. 

I vinduskroken

Helseministeren og BPA
”Alexander Petersen er styremedlem i NHFU Sørvest og særlig opptatt av Brukerstyrt Personlig Assistanse som virkemiddel 
for selvstendighet. Han har som ung, studerende både personlig og interessepolitisk erfart at saksbehandlere bryter med 
intensjonene i lovverket. Alexander benyttet anledningen til å stille helseministeren noen spørsmål da han besøkte Bergen 
6. november. ”
 
spørsmål:
Funksjonshemmede blir en del av helse- og omsorgsdebatten når samfunnet ikke er tilrettelagt. En viktig del av 
tilretteleggingen for at funksjonshemmede skal kunne leve et selvstendig liv er brukerstyrt personlig assıstanse (BPA). BPA 
er ennå ikke tilbudt i alle norske kommuner, noe som hindrer mange mennesker i å kunne utfolde seg og bli ressurser for 
samfunnet. Hva kan gjøres for at flere skal kunne få et tilbud om BPA i stedet for å settes på institusjoner?
 
svar:
Her ligger noe av ansvaret på meg som helseminister, men også på de enkelte kommunene. Rettighetsfesting av BPA er noe 
det snakkes om på Stortinget, med press fra blant annet din organisasjon.
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Er dette noe for deg?
Det eksisterende lotto-andelslaget som har vart i over 20 år avsluttes. 

Bakgrunnen for at det gamle lotto-andelslaget avsluttes er at omorganiseringen til region medførte rutiner som påførte mer  
administrativt arbeid.  Det har vært nødvendig å sette i verk tiltak som gjør at arbeidet med lotto-andelslaget drives mer effektivt.
Det dannes et nytt lag bygd på de samme intensjoner som det gamle, men hvor det nå anvendes ny teknologi som nettbank,  
sms og epost.  Denne rutine endres nå til innbetaling to ganger pr år sammen med oppsummering av forutgående halvår, med  
eventuelt fordeling av gevinst. Kommunikasjonen skjer gjennom epost eller post der hvor det er eneste alternativ. 

Rutiner/vedtekter i korte trekk:
• Det opprettes nettbank og det tas i bruk spillekort gjennom Norsk Tipping A/S. 
•  Hver andel skal lyde på navn og innsatsen pr. andel er pålydende kr. 780.-.  

Da blir en ukes innsats kr. 30.-, som spilles i 26 påfølgende uker. (1/2 år)  
•  Det spilles lotto for halvparten av andelens pålydende. 

Det resterende beløpet går som inntekt til NHF Sørvest etter at driftskostnader til lotto-andelslaget er dekket. 
• Innbetaling av lottoandel skjer to ganger pr. år. Deretter foretas en utbetaling av de summerte gevinstene, fra foregående halvår.
•  Gevinstene fordels slik: 75 % til andelseierne og 25 % til  

NHF Sørvest. 
•  Lotto-andelslaget Sørvest sørger for lotto-systemer og at 

kuponger blir innlevert
• Andelsbrevet er gyldig når det er betalt.  
•  Andelseier må tegne seg inn i andelslaget og si opp sitt eier-

forhold skriftlig.
•  Innbetalt andel refunderes ikke om andelseier går ut av om-

gangen før den er utløpt. 

vi tar sikte på å få dette i gang februar 2013.
Synes du dette høres interessant ut og ønsker å delta på vårt 
nye lottoandelslag, er det bare å ta kontakt med:
Vigdis Hope  vigdis.hope@nhf.no eller tlf. 950 26 526
Alf-Are Skog  alf-are.skog@nhf.no eller tlf. 950 64 490
Vi tar imot skriftlige påmeldinger til lottoandelslaget fortløpende 
via epost. 

Siste frist til påmelding og innbetaling av andel for første halvdel 
av 2013 blir 26. januar 2013.

Sola kommune
Avdeling kommunalteknikk

VANN AVLØP RENOVASJON PRODUKSJON

Sola kommune, Tlf. 51 65 33 00, E-post: servicetorget@sola.kommune.no, www.sola.kommune.no
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INFORMASJON OM RENOVASJONSTJENESTEN

Slik gjør du med 
drikkekartongene

INFORMASJON OM RENOVASJONSTJENESTEN

Slik gjør du med drikkekartongene

Skyll drikkekartongene, brett hver kartong

og putt dem inni hverandre til det blir en

drikkekartong-kubbe (6+1). Ha kubbene i

en plastpose, knytt igjen og legg posen i 

den grønne beholderen. Det gjør ingenting

om kartongene har aluminiumsbelegg,

plastbelegg eller skrukork i plast.

Skyll drikkekartongene, brett hver kartong og putt dem inni hverandre til det blir

en drikkekartong-kubbe (6+1). Ha kubbene i en plastpose, knytt igjen og legg posen

i den grønne beholderen. Det gjør ingenting om kartongene har aluminiumsbelegg,

plastbelegg eller skrukork i plast.

Annonsen skal settes alene på tekstside

Lei av lang kø?

Trim Towers ved Kvadrat  - www.kolibrimedical.no - 52 69 69 69

Topp moderne legesenter med legevakt, spesialister,
eget røntgensenter med CT, MR, Røntgen og ultralyd

Annonsen skal settes alene på høyre tekstside



Et bilde sier mer enn 
1000 ord
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Redaksjonen utfordrer leserne av Sørvesten til å sende inn bilder. Motiv er fritt. 
Vi har fått tilbakemelding om at det er flere av bladets lesere som driver med 

dette. Nå er ballen kastet med håp om at du tar den.

 

Navn: Egil Hope – bosatt i Bergen kommune
Alder: 56 år

Interesse:  Universell utforming/web-design/fotografering.
Utdanning: Regnskap og økonomi
Bildet er tatt:   Ved Nordåsvannet i Bergen kommune (tatt fra Skjoldabukten mot Langaneset)
Kamera:  Panasonic TZ10 kompakt zoomkamera m/HD  

videoopptak og GPS.
Viktig:  Egil Hope understreker at det for han er viktig med et kompakt, lett kamera og dette veier 210 gram
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Vi bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom forankret og målrettet rådgivning. Våre tjenester omfatter 
utvikling, prosjektering og oppfølging av alle eller enkelte faser i et prosjekt, fra idé til ferdig anlegg. 
Vi dekker Samfunnsplanlegging, Areal- og byplanlegging, Arkitektur, Skoleplanlegging, Veg- og trafikk, 
Vann og avløp, Bygg, VVS og Elektro. 

Norconsult AS, Valkendorfsgate 6, 5811 Bergen   www.norconsult.no

Norconsult har kompetanse på 
universell utforming

Bertel O. Steen Rogaland AS, Vassbotnen 9, 4069 Stavanger, tlf. 51 70 70 70. www.bosrogaland.no
Bertel O. Steen Bergen AS, Ekraveien 27, 5261 Indre Arna, tlf. 55 39 31 00 - www.bergen.bos.no

Bevegelighet. Komfort. Sikkerhet.
Nesten uansett hvor stor familie du har, er nye 
Mercedes-Benz Vito en flerbruksbil som gir deg 
masse plass og komfort på korte og lange turer.  
I god Mercedes-Benz tradisjon er det lagt stor vekt 
på sikkerhet og komfort i den rikholdige listen av 

standard- og ekstrautstyr. Uansett ønske lager  
vi bilen akkurat slik du vil ha den, vi kaller det 
lukseriøs skreddersøm. Sett ditt personlige  
preg på bilen og nyt kjøreturen i din nye Vito.  
www.mercedes-benz.no 4MATIC

Gj.snitt forbruk Vito Blue Efficiency 113/116 CDI: 0,69 - 0,74 l/mil. CO2 utslipp 182 - 195 g/km. 
Importør: Bertel O. Steen AS
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Tilrettelagt og redigert av Rolf ØstbøZpå maken…….

julekalender
Den masseproduserte julekalenderen, eller 
adventskalenderen om du vil, med små overraskelser 
bak sine 24 luker – sjokolade, bilder, eller små gaver – 
ble først vanlig blant barn etter andre verdenskrig. Det 
fortelles at det var den tyske fru Lang som laget den 
første. Hun ville forkorte ventetiden før jul for sin syke, 
vesle gutt på 1880-tallet.

De sju slagene
Det er ingen fast tradisjon for hvilke kakesorter som 
egentlig er de «sju sortene». En avstemming blant 
Aftenpostens lesere for noen år siden ga denne listen:
Smultringer
Sandkaker
Sirupssnipper
Berlinerkranser
Goro
Krumkaker
Fattigmann

sovnet på julaften
Det eldste norske diktverket knyttet til julen er 
Draumkvedet, som forteller om Olav Åsteson, som faller i 
søvn på julaften og først våkner opp på trettendedag jul. 
Diktet har levd i folketradisjonen siden middelalderen.
Jørgen Moe og Magnus B. Landstad gjorde de første 
nedtegnelsene av Draumkvedet i Telemark i 1840-årene.

julefilmen
Den mest julete av alle julefilmer er It´s A Wonderful Life, 
med norsk tittel, Livet er vidunderlig. Denne amerikanske 
filmen, regissert av Frank Capra, hadde premiere i 1946. 
Dette er en sentimental kultfilm med James Stewart i 
hovedrollen. Den klassiske norske julefilmen er Tante 
Pose som hadde premiere i 1940. Studioopptakene ble 
gjort om sommeren på Jar, der skuespillerne svettet 
rundt i saueskinnspelsene, mens tyske bombefly strøk 
over takene. 

Fjøsnissen
Fjøsnissen er gammel som alle hauger, sporene hans 
går flere tusen år tilbake i dikt og folkesagn. Men den lille 
hyggelige fyren med skjegg og rød lue – han som det blir 
satt ut grøt til på gårdene – fikk først navn og skikkelse 
på 1820-tallet.

julegaver
Julegaver i glanset papir, julekvelden som barnas store 
gavedag, er en omtrent hundre år gammel tradisjon i 
Norge. Tradisjonen oppsto i Tyskland og var knyttet til 
juletreet, som var et «gavetre» Til å begynne med var 
gavene små og hang i kurver, men etter hvert som de ble 
større (gavene altså!) ble de lagt under treet.

Hvit jul
Det eldste kjente bildet som 
knytter julen til vinter og snø, 
er maleriet «Jesu fødsel» av 
tyskeren Martin Schongauer 
fra 1490. Hyrdene kommer 
stabbende på vei til stallen 
i en nordisk vinterkveld. På 
1500-tallet fulgte nederlenderen 
Pieter Brueghel opp med 
maleriet «Innskrivingen i 
manntall», der scenen er en 
snørik landsby, som virker 
påfallende nederlandsk. Josef kommer trekkende med 
eselet, som bærer Maria (innhyllet i en blå kappe som 
beskyttelse mot kulden) frem til huset der folketellingen 
foregår. I et annet bilde lar Brueghel De hellige tre konger ri 
mot Betlehem i tett snødrev!
Fra siste halvdel av 1800-tallet slo forestillingen om en 
romantisk, hvit jul gjennom for alvor, med illustrerte julehefter 
i masseopplag, og den nye tradisjonen med julekort. Snøen 
falt på tyske, britiske og danske julekort – selv om en «hvit 
jul» i virkeligheten var en heller sjelden opplevelse på de 
kanter! Siden har begrepet « Hvit jul» gått verden over, med 
Bing Crosbys slager «White Christmas» fra 1941.

julehefter
Det første norske juleheftet ble utgitt i Drammen i 1817. 
På tittelbladet sto det «Julegave eller en liden Samling af 
udvalgte Selskabs- og Drikkeviser, ved norske forfattere.» 
Juleheftene med tegneserier har blitt utgitt her til lands 
siden 1912, og har hatt en jevn vekst. De mest populære 
heftene er 91 Stomperud (utgitt siden julen 
1938) og Knoll og Tott (det eldste, utgitt 
siden 1912).

nissetro
Nesten ni av ti – 87 prosent – amerikanske barn mellom 
tre og ti år tror på julenissen, viser en spørreundersøkelse 
som ble foretatt av The New York Times for noen år 
siden. Alle treåringene som ble spurt trodde på nissen, 
mens en tredel av tiåringene hadde mistet troen.
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Lei av å 
vente på taxi?

Vi har gode vaktordninger 
og holder det vi lover.
Biler med plass til en 
og to rullestoler,
1 - 16 personer.

norges Handikapforbunds 
kalender 2013
Tekst: Vigdis Hope

Norges Handikapforbund Sørvest har fulgt opp suksessen fra 2012 ved å velge 
NHF identifiserbare motiv. Motivene på kalenderen har humoristisk brodd og er 
tegnet av Herbjørn Skogstad (Herb).

Gjennom salget av kalenderen kombinerer vi informasjon om Norges Handikap-
forbund med nødvendig inntekt for NHF Sørvest. 

Våre bidragsytere på kalenderen for 2013 er:
Norgestaxi Bergen A/S, ring telefon 08000
Fondet til planlegging og gjennomføring av universell utforming
A2G Eiendomsdrift ved Krydder cafè og catering, kurs og konferanse på Nesttun
Barne, ungdoms og familiedirektoratet - Veiledningstjenesten 

NHF Sørvest takker våre medlemmer og annonsører for støtten de har bidratt med til arbeidet i regionen.
Vårt kontonummer 8200.01.36553 kan fortsatt benyttes for de av dere som ønsker å støtte vårt arbeid.
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spørsmål
1. Hvilken norsk forfatter giftet seg med Karoline Reimers i 1858? 

2. I hvilket land ligger byene Rabat og Casablanca? 

3. Hvilket land er Afrikas største i areal? 

4. Hvilket land arrangerte fotball-VM i 2010? 

5. Hvilket land er du i hvis du står ytterst på Afrikas Horn? 

6. Hvilket fjellparti passerer man hvis man kjører Fylkesvei 55 fra Vadheim til Stedje? 

7. Hva kalles embetsmennene som står nest etter paven i rang, og som utnevnes av ham? 

8. Hvilken idrett forbinder du med Alexander Kristoff? 

9. Hvor ble de olympiske sommerlekene arrangert i 1948? 

10. Hvor ble de olympiske sommerleker arrangert i 1908? 

11. I hvilken idrett vant kong Olav V gullmedalje i de olympiske leker i Amsterdam i 1928? 

12. Hva slags dyr er Eiktyrne i norrøn mytologi?

13. Hva heter bandet som er kjent for låten «Jordbær og grasbrann»? 

14. Hvilket strede passerer man hvis man fører et skip fra Atlanterhavet og inn i Middelhavet? 

15. Ifølge vanlige sjøveisregler, til hvilken side skal båtene vike hvis to motorbåter møter hverandre på sjøen? 

16. Hvilket land ligger lengst sør av landene Angola og Nigeria? 

17. I hvilket land regjerte Idi Amin på 1970-tallet? 

18. Nilen renner ut i Middelhavet i dette landet som er Afrikas tredje mest folkerike, hvilket land?

19. Hvilket symbol er felles for flaggene til blant andre Kamerun og Senegal? 

20. Hva er det du kan passere hvis du har en AutoPASS-brikke? 

21. Hvilke to tennisstjerner giftet seg i 2001? 

22. Hva heter verdens minste selvstendige stat? 

23. Hvilket navn har forsamlingen som skal velge ny pave? 

24. Hvilken by ligger lengst vest av Salzburg og Wien? 

25. I hvilket hav ligger Seychellene? 

Svarene finner du nederst på siden.

gjett - rett

1. Bjørnstjerne Bjørnson 2. Marokko 3. Algerie 4. Sør-Afrika 5. Somalia 6. Sognefjellet 7. Kardinaler 8. Sykling 9. London 10. London 11. 
Seiling 12. En Hjort 13. Fabel 14. Gibraltarstredet 15. Styrbord (Høyre) 16. Angola 17. Uganda 18. Egypt 19. En Stjerne 20. Bomstasjoner 
21. André Agassi Og Steffi Graf 22. Vatikanet 23. Konklave 24. Salzburg 25.Det Indiske Hav
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Oppgave Lett Løsning oppgave nr 01
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ALF
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening 

HBF
Handikappedes Barns Foreldreforening

LARs
Landsforeningen for Ryggmargskadde

LFn
Landsforeningen for Nakkeskadde

LFps
Landsforeningen for Polioskadde

LFs
Landsforeningen for Slagrammede

LkB
Landsforeningen for Kvinner med 

Bekkenløsningsplager

AMC
Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita

nAspA
Norsk forening for Arvelig- Spastisk Paraparese/- Ataksi

Fotfeilforeningen
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Vannrett: 2) Dyr 4) By i Tyskland 6) Skuespill 
av Kaj Munk 8) Fransk nekting 10) Brenne 11) 
Skrense 12) Like 13) Grønnsak 15) Smykkestein 
17) Pronomen 19) Øy 20) Naboer 
21) Norsk stedsnavn.

Loddrett: 1) Konge i Sparta 2) Følelse 
3) Styreform 4) Thailands hovedstad 5) 
Konsonanter 
7) Tallord 9) I 16 Loddrett 14) Romertall 16) 
Ytterpunkt 18) Utrop 20) Gå bort.

Frist for innlevering av kryssord er 15. januar 
2012.  Svar sendes innen den tid til NHF 
Sørvest, Østre Nestunvei 20, 5221 Nesttun

Kryssord
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ALF HoRdALANd 
Fred Gunnar Eide
Hylkjebakken 12
5109 Hylkje
993 58 886
fgu-eid@online.no

ALF RogALANd
Bjarne Kapstad
Krosshaugveien 3
4085 Hundvåg
906 96 025
bkapstad@online.no

HBF HoRdALANd
Øyvind Mathisen
Skranelia 15
5251 Søreidgrend 
915 92 464
oeymat@online.no

HBF RogALANd
Mette Mæland Aske
Dykjelveien 11
4032 Stavanger
954 92 002
Mette.aske@lyse.net

HoRdALANd PoLIoLAg
Marit Sætvedt 
Dag Hammerskjøldsvei 171
5044 Fyllingsdalen 
922 10 646
maritir@frisurf.no

RogALANd PoLIoLAg
Kjell Inge Bringedal
Stemmemyr 12
5542 Karmsund
909 17 522
kbrin@haugnett.no

LARS HoRdALANd
Marius Loftheim
Helgesensgt. 4
5003 Bergen
55 31 22 64
loftheim@gmail.com

LARS RogALANd
Geir inge Sivertsen
Fjogstadveien 94
4329 Sandnes
917 77 639
ginsive@online.no

LFA HoRdALANd
Gisle Hagenes
Kyrkesteinvn 15
5357 Fjell
906 65 642
gihage@online.no

LFA RogALANd
Jorunn Svanevik
Stemmemyr 12
5542 Karmsund
951 15 192
josvane@haugnett.no

LFN HoRdALANd
Margit R. Solheim
Konsul Børsgate 13b
5006 Bergen
911 77 391
lfn.margit@gmail.com

LKB HoRdALANd
Tina Liadal Herrevold
Hesthaugen 82
5200 Os
410 72 828
trivselen@gmail.com

LFS HoRdALANd
Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1
5164 Laksevåg
918 66 074
hans@avantic.no

NHF BeRgeN
Astrid Haugstad Tangerås
Postboks 93 Nesttun
5852 Bergen
934 07 420
astridH.tangeras@dnb.no

LKB RogALANd
Inger Marie Tjøstheim
Rødstilkveien 1
4049 Hafrsfjord
917 71 029
ingermot@lyse.net

NHF BØMLo
Arthur Nesse
Leilighet Sjukeheimen
5430 Bremnes
975 63 048
aashus@online.no

NHF FuSA
Marit Holmefjord Solvang
Holdhus 
5640 Eikelandsosen
412 15 911
maritehs@gmail.com

NHF Hå
Christine Søiland
Nærbøgata 8
4365 Nærbø
915 20 506
csoiland@lyse.net

NHF KARMØy
Kjell Inge Bringedal
Stemmemyr 12
5542 Karmsund
909 17 522
kbrin@haugnett.no

NHF KLePP og TIMe
Sissel Løchen
Arne Garborgsvei 16
4340 Bryne
51 48 87 13
sissel.loc@c2i.net

NHF MeLANd
Anne-Berit Kolås
Fosseskarvegen 73
5918 Frekhaug
908 90 731
kokolaas@online.no

NHF NoRd-RogALANd
Åse Kallevik
Viksemarka 74
5514 Haugesund
52 71 81 61
aas-kall@online.no

NHF oS
Maria Christine Dressel
Kuhnleveien 103
5200 Os
56 30 04 45
madress@online.no

NHF SANdNeS
Per Langeland
Bruelandsenteret - Gand-
dalsvn 1
4307 Sandnes
482 43 046
Per.langeland@c2i.net

NHF STAVANgeR
Anne Marie Auestad
Børeringen 9
4085 Hundvåg
906 00 739
am.auestad@getmail.no

NHF SToRd
Palmar Olav Løklingholm
Lønningsåsen 7, 3a
5417 Stord
53 41 08 22
pal-o-lo@online.no

NHF uLVIK
Bjørg Midtbø
Øvre Paradis 25
5730 Ulvik
56 52 63 42

NHF VoSS
Torstein Sausjord
Teigabrekko 14
5700 Voss
957 92 195
bjoergho@online.no

NHF ØygARdeN
Raymond Vik
Toft
5337 Rong
900 75 652
ray-vi@online.no

NHFu SØRVeST
Guri Anne Nesdal Egge
Lyshovden 88
5148 Fyllingsdalen
900 16 202
gurianne@hotmail.com

NHF SoTRA
Kontakt regionskontoret

LFN RogALANd
Kontakt regionskontoret

LFS RogALANd
Kontakt regionskontoretw

Norges Handikapforbund Sørvest 
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Drivstofforbruk blandet kjøring: 0,69 – 0,88 l/mil. CO2-utslipp 179 - 232 g/km. Pris fra 578.700,- veil. levert Oslo inkl. lev.omk. Frakt utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg.
Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.

Et hav av plass. Helt sikkert.
Volkswagen Caravelle har et hav av plass for hele familien og er blant de mest komfortable 

og sikre bilene på markedet. I Caravelle blir lange reiser med familien en drøm. 

Volkswagen Caravelle leveres som personbil fra 5 til 9 seter og er godt egnet for tilpassing 

til individuelle behov. Naturligvis kan Caravelle leveres med innovative løsninger som 

4MOTION firehjulsdrift eller med DSG-automatgir. På toppmotoren 2,0 TDI 180 hk kan  

du også få kombinasjonen DSG og 4MOTION! Stikk innom din Volkswagenforhandler,  

så forteller vi deg mer!



Returadresse: 
Norges Handikapforbund Sørvest
Postboks 93 Nesttun, 5852 NesttunBAKSIDEN

Norgestaxi Stavanger as 
øker kapasiteten på 

rullestolbiler
Vi bruker liten bil : VW Caddy 
i vår tjenesteyting

Ta kontakt for en gunstig avtale
Mail:  tbj@norgestaxi.no  telefon: 90115078

 




