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Dette året blir spennende
for oss i NHF. Handikaparbeidet i Trøndelag har
pågått i 90 år, vi arrangerer
Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse 20.-21.april, med
rekordmange påmeldte, og
NHF er inne i en stor
endringsprosess som har
startet med en kjempefin
ny logo!
Frem mot Landsmøtet 2017
skal vi vende blikket innover,
for å se på oss selv, og utover
for å se på NHFs samfunnsoppdrag. Jeg vil oppfordre alle
dere som er styremedlemmer
i lokallag og landsforeninger til
å komme på fellesmøtet vårt
den 8.mars for å delta i diskusjonen. Vi har også inviterer
NHFU Trøndelag til dette møtet. For det er på mange måter dem dette gjelder. Det er
de som skal ta over stafettpinnen om noen år og lede NHF
inn i fremtiden. Som Regionleder har jeg fått lov til å være
sammen med disse flotte ungdommene på en del møter og
samlinger etter at de startet
opp igjen her i Trøndelag i fjor.
Det har vært morsomme,
spennende og, ikke minst, lærerike møter! Vi har helt klart
mye å lære av ungdommene
våre. Deres evne til å inkludere alle, kombinere det sosiale
med politisk jobbing, ha det
gøy sammen, jobbe raskt og
reagere enda raskere, er som
et friskt pust inn i en organisa-

sjon som kan gå seg litt fast i
planer og strategier av og til.
Det denne gjengen har fått til
på den korte tiden de har
vært sammen, kan ta pusten
fra enhver! I bestemte de seg
for å jobbe med BPA og nå, i
februar 2016, driver de og legger siste hånd på en film om
emnet. Det er imponerende!
De gjorde også et BPA- stunt
med ”ringe på og stikke av”-aksjonen i
november. Da gikk
de rundt og, med hjelp av sine
assistenter, ringte på dørene
til ledere for ungdomspartier,
motebloggere med flere – og
stakk av! På døren hang de
igjen informasjon om aksjonen og om BPA.
Som ungdommer flest er også
de i NHFU, storforbrukere av
ulike nettløsninger. Styret
bruker både Facebook,
Messenger, e-post og KIK og
chat, (og mye mer som ”gamlinger” som meg ikke har anelse om hva er,) når de jobber.
Slik holder de kontakten, planlegger, sender bilder og avtaler møter, aksjoner, pizzakvelder, museumsbesøk, avis-skrivekurs, kinotreff og mye mer.
Dermed kan de jobbe
sammen uten at de hele tiden
må ha fysiske møter. Med PC,
telefon og nettbrett er det ikke
noe problem å være aktiv selv
når man sitter hjemme. Dermed må en ikke være bosatt i
Trondheim for å være aktiv i
NHFU Trøndelag. Men laget
trenger flere medlemmer!
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Spesielt trenger de aktive barn
og ungdommer bosatt rundt
om i denne kjempestore regionen vår. Jeg oppfordrer derfor
alle barn og unge med nedsatt
funksjonsevne i både Nord- og
Sør-Trøndelag til å melde seg
inn i NHFU Trøndelag! Det er
dere som vet hvordan det er å

være ung og funksjonshemmet i
deres kommuner, dere som kan
komme med innspill og ideer
til NHFU og dermed være med
på å lede også NHF inn i den
fremtiden som dere ønsker for
samfunnet vårt. Hvordan vil du
at mennesker med funksjonsnedsettelser skal leve i 2030?

Bli medlem i et kjempegodt
miljø sammen med andre
unge i Trøndelag. Der kan du
treffe andre, som har mange
av de samme utfordringene
som deg selv, finne nye venner og være med på å påvirke
samfunnet. Og ikke minst, - ha
det gøy!

Familieweekend for
HBF Sør-Trøndelag
I helga var 12 familier fra
HBF Sør-Trøndelag samlet
på Røros for aktivitetshelg.
Innlagt i helga var også årsmøte og søskentreff.
På lørdag var 11 søsken og 4
voksne på søskentreff med
bowling og lunsj. Senere på

ettermiddagen var det årsmøte. På søndag var det hundekjøring og lunsj. Til tross for litt
kaldt vær var det trivsel for
store og små og mange smilende fjes.
Vi bodde på Røros hotell og
hele helga hadde vi et lokale
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disponibelt hvor vi hadde likepersonsamling, lek, quiz, film,
og utlodning. Mange har allerede ytret ønske om gjentakelse av helga til neste år.
HBF Nord-Trøndelag og HBF
Sør-Trøndelag er nå slått
sammen til HBF Trøndelag.
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Fornyelsens tid
- Sjekk ut forbundets nye logo!
Nå har vi gleden av å presentere Handikapforbundets nye logo. Vi håper dere liker
den. Logoen er en del av den nye grafiske profilen som vi straks skal rulle ut på nettsider, facebook, i brevmaler, på plakater og mye mer.
Tekst: Karen Kvam
Vi er stolte av den nye logoen
og har tro på at den, sammen
med andre elementer i den
grafiske profilen, vil bli et godt
virkemiddel blant flere andre
til å gi oss fornyet kraft og
synlighet i tiden som kommer,
og være med på å gi oss det
løftet vi trenger for å bli en
slagkraftig organisasjon som
vinner fram i kampen for funksjonshemmedes menneskerettigheter.
Det var i utgangspunktet praktiske grunner til å revitalisere
Handikapforbundets visuelle
uttrykk. Vi manglet noe som
kunne presentere oss på en
moderne, frisk og tiltalende
måte. Fargene var gammeldagse, skrifttypene dyre og utdaterte. Og med organisasjonsnavnet som en del av
selve logoen, ble navnet vårt
nesten usynlig, spesielt når logoen ble brukt i liten størrelse.

Sirkelsymbolikken ble valgt
med utgangspunkt i at sirkelen
symboliserer hjulet som ruller,
med energi og bevegelse.
Stikkordet bevegelse er spesielt
viktig i denne sammenhengen.
Handikapforbundet er en bevegelse for funksjonshemmede,
saken vår handler om bevegelse og bevegelseshindringer, og
vi ønsker å bevege samfunnet
framover. At sirklene er åpne,
har også en fin symbolikk. Som
organisasjon ønsker vi mangfold og inkludering, vi vil dele
av den kunnskapen vi har og
bidra med løsninger.

fargen til å dukke opp igjen
noen steder også.
Med tanke på at vi er en organisasjon med stramme budsjetter, vil utrullingen vil bli
gjort gradvis og over tid, slik at
vi unngår å måtte kaste kostbart materiell og få store utgifter til nytt. Heftene våre, for
eksempel, skal få lov til å leve
enten til lagerbeholdningen er
oppbrukt eller innholdet går ut
på dato.

Som dere ser, er fargene
våre også nye. Når vi har valgt
å gå fra rustrødt til blått, er det
fordi vi ikke bare er aktivister,
Da vi først begynte å studere
logoen, innså vi at vi hadde en som det røde signaliserer. Vi
logo som i form og farge vitnet vet hva vi snakker om, og vi er
til å stole på. Blått representerer
om en annen tid og som i
grunnen ikke ga så mye infor- nemlig både kunnskap og pålitelighet. Spillet mellom lyse og
masjon om hva vi står for og
mørke blåfarger er bevisst.
jobber med. Vi ønsket derfor
en logo som forteller mer enn Visjoner og nysgjerrighet omtales som kvaliteter represenden gamle hvem vi er, i tillegg
til at den skulle være tidsriktig tert ved det lyseblå, noe vi
gjerne kan assosieres med.
i form og farge og god å hvile
Dessuten kommer nok rødblikket på.
4
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Kom og syng med oss
NHF Trondheims Sangruppe har sangøvelser på
NHF’s kontor på Lade hver
torsdag fra kl 1400 til 1530.
Etterpå har vi litt sosialt
kaffeslaberas.
		 Det er hyggelig å synge,
og sangglede er smittsomt.
Vi får gode positive følelser Vi får mer energi - Og vi får
økt lungekapasitet.

Er du interessert tar du kontakt med Anne Marie på telefon:
473 39 687, eller epost: annemariesandvik@gmail.com
					

Velkommen

AssisterMeg AS gir personer med funksjonshemninger skreddersydd assistanse uansett bakgrunn, funksjonsnivå, kulturtilhørighet,
språk eller religiøs tilknytning.
I samarbeid med brukeren finner vi assistenter med de egenskaper
og kvalifikasjoner som skal til for å gjøre hverdagen
enklere og hyggeligere.
Med AssisterMeg kan alle ha BPA. I samarbeid med brukeren kan vi påta oss
all administrasjon av ordningen, arbeidsgiveransvar, personal og lønnsadministrasjon, vikar ved fravær, turnuslister,
opplæring og oppfølging og m.m.

Kontakt:
Knud Holms gt. 3,
4005 Stavanger
Strandgaten 6,
5013 Bergen
Olav Trygvasonsgt. 8-10, 7011 Trondheim
Storgaten 11,
2000 Lillestrøm

Tlf. 52 977 570
Tlf. 55 612 002
Tlf. 940 23 023
Tlf. 940 07 914

post@assistermeg.no • bergen@assistermeg.no
www.assistermeg.no
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HUSEBYBADET
Saupstadringen 13, 7078 Saupstad
Tlf. 952 63 688

www.trondheim.kommune.no/husebybadet
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BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

[ KOA kommunikasjon_2014 ]

DU
ER
SJEFEN
og vet best om dine ønsker og behov.
Vi leverer en BPA-ordning som passer deg og ditt liv.
Kontakt oss for en uforpliktende samtale
på 918 41 483 eller oyvind.lorentzen@koa-as.no
www.koa-as.no
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Servicetelefon
for hjelpemidler
Av: NAV Hjelpemiddelsentral
Sør-Trøndelag
NAV Hjelpemiddelsentral har
siden 2000 hatt en ordning
med akuttreparasjon av hjelpemidler. Vaktordningen har som
mål å finne en løsning innen
24 timer for alminnelige hjelpemidler, da med forbehold om
tilfredsstillende løsninger og
deler for spesialtilpassede
hjelpemidler.
I Midt-Norge og Nord-Norge
har hjelpemiddelsentralene
med unntak av Sør-Trøndelag
i lengre tid hatt en felles servicetelefon lokalisert til NAV
Hjelpemiddelsentral Troms.
Servicetelefonen er betjent
med kompetente teknikere
som har tilgang til alle fagsystemer og som har kontaktadresser og kontaktpersoner i
alle kommunene.
Dersom et hjelpemiddel svikter, er det et problem på to
måter. Både det at hjelpemidlet ikke fungerer lengre og må
repareres og at bruker kan bli
satt i en situasjon som krever
rask handling. For eksempel vil
en elektrisk rullestol som havarerer ute i kulda både medføre at bruker må få snarlig
hjelp og at stolen må repareres raskt. Det er i et slikt tilfelle
kommunen som skal bistå
bruker, mens hjelpemiddelsentralen har ansvar for å reparere rullestolen. I Sør-Trøndelag har vi derfor avventet å
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tilslutte oss denne servicetelefonen inntil vi har sikret oss at
også kommunene i fylket har
en beredskap for å kunne bistå bruker i slike situasjoner.
Vi mener nå at vi sammen
med kommunene har fått dette godt på plass. Fra 1. mars
vil derfor servicetelefonen for
hjelpemidler også for SørTrøndelag være etablert ved
NAV Hjelpemiddelsentral
Troms.
Servicetelefonen har følgende
telefonnummer: 917 81 122
Servicetelefonen vil være betjent på følgende tidspunkt:
Ukedager:
1530 – 2300
Helg og helligdager: 0800 - 2400
Normalt vil vi foreta reparasjon av hjelpemidlet neste virkedag. For å ivareta kravet til
reparasjon innen 24 timer, vil
vi også ha teknikere i beredskap i helgene.

I noen helt spesielle tilfeller
kan det også skje at et hjelpemiddel må repareres raskere
enn neste virkedag. Det kan
for eksempel være at stolen
ryker like før du skal på flyreise. Skulle en slik situasjon
oppstå, vil servicetelefonvakta
naturligvis ta kontakt med oss
slik at vi kan gjøre det som er
mulig for å bistå.
Vi håper og tror at de endringene vi nå gjennomfører skal
oppleves som positive. Samtidig vet vi at endringer i et allerede godt tjenestetilbud av og
til kan skape utrygghet for at
tilbudet svekkes. Vi skal gjøre
vårt beste for at tjenesten
fortsatt skal oppleves som et
godt og trygt tilbud. Dersom
behov for spørsmål omkring
ordningen, er det bare å ta
kontakt på e-post
nav.hjelpemiddelsentral. sortrondelag@nav.no

Frode Selbo, leder NAV Hjelpemiddelsentralen Sør-Trøndelag
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Fremtiden under lupen
Den store diskusjonen om framtidens NHF startet på en bredt sammensatt og landsdekkende samling fredag 22. til lørdag 23. januar. Her
møttes en framtidsrettet forsamling, med mye driv og engasjement.
Tekst: Karen Kvam/Ida C. Freng
Fornyelse av Handikapforbundets politikk og organisasjonsstruktur har vært et tema på
de siste landsmøtene i NHF,
og forrige landsmøte vedtok å
gjøre en grundig vurdering av
Handikapforbundets samfunnsoppdrag for tidsspennet
2017-2030. Dette skulle skje
gjennom en prosess der både
medlemmer, tillitsvalgte og
ansatte ble involvert. Dermed
startet den såkalte strategi- og
organisasjonsutviklingsprosessen i fjor høst.
Det er ingen liten debatt som
skal føres, når NHF skal vurdere sin interessepolitikk, organisering og styringsstruktur. Av
den grunn er det beregnet
god tid på prosessen, som
skal munne ut i et forslag til
landsmøtet 2017. Samtidig er
det lagt til rette for massiv
involvering og grundig forankring i alle ledd.

Det er regionene, landsforeningene, NHFU og personalstaben selv som har utnevnt
hver sine 10 endringsagenter.
Sentralstyret er også aktivt
med i hele prosessen.
Sammen skal de analysere, inspirere, være kreative og bidra
med mulige løsninger, og ikke
minst, hente innspill fra og informere sine egne organisasjonsledd.
Helgen 22.-23. januar gikk altså den første landsdekkende
fellessamlingen for endringsagentene av stabelen. Her møttes en framtidsrettet forsamling, med mye driv og engasjement. Erkjennelsen av at Handikapforbundets innsats er
helt nødvendig for å unngå et
stort tilbakeslag for funksjonshemmedes rettigheter, ble en
drivkraft for å tenke ut et sterkere NHF. Som det ble sagt etter et gruppearbeid under
samlingen: Vi tror ikke NHFs

storhetstid er forbi. Vi tror ikke
den har kommet enda!
Det vil bli mye aktivitet i fornyelsesprosessen det neste året.
En egen internettside med
informasjon og muligheter for
å gi innspill vil bli satt opp, det
vil bli sendt ut spørreundersøkelser og komme facebookaktiviteter. Men om du
allerede nå har tanker, innspill
og ideer, kan du gjerne ta
kontakt med din region eller
landsforening for å bidra i den
store diskusjonen.

«Vi tror ikke NHFs
storhetstid er forbi.
Vi tror ikke den har
kommet enda!»

NHF Trøndelag vil arrangere et åpent medlemsmøte
den 15. juni hvor alle medlemmer kan komme og
diskutere NHFs samfunnsoppdrag. Send e-post til
nhf.troendelag@nhf.no eller ring 72 900 720 dersom
du vil delta på dette.
8
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Fremtidsvisjoner
Marianne Knudsen (19)
fra NHFU Trøndelag er en
av de 40 endringsagentene som nå er i aksjon. Vi
har bedt Marianne om å
dele noen tanker med oss.
Hvorfor sa du ja til å være
endringsagent?
Helt siden jeg var tolv år
gammel har jeg vært veldig
engasjert i å være en forkjemper for funksjonshemmedes muligheter og ved å
være en endringsagent får
jeg muligheten, til å være
med å gjøre en forskjell for å
skape et mer likestilt Norge
for alle, noe som betyr mye
for meg.
Hva tror du er den største
utfordringen NHF står
ovenfor er?
Jeg tror en av utfordringene
NHF står ovenfor med tanke
på videre handling, er at det
at det er lover på mye, men
jeg tror utfordringen til NHF
er hvordan man skal handle
for å sørge for at lovene blir
fulgt og tolket på riktig måte
av omfanget rundt. NHF har
fått til utrolig mye og det er
jeg så stolt over, men Jeg synes at NHF har en tendens til
å bli hengende fast i det
samme mønsteret, med møter og bruken av profesjonelle ord, jeg tror at NHF sin utfordring er hvordan de skal
tilnærme sin handlinger til
menneskene og samfunnet
de jobber for å likestilt i.
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Hva synes DU er NHF sitt
samfunnsoppdrag/viktigste oppgave?
Jobbe for å fjerne hindringene
og barrierene slik at funksjonshemmede skal kunne ha
de samme mulighetene til å
delta i samfunnet. For at det
skal være en mulighet tror jeg
at NHF må bli mer synlige,
fortsette slik som vi gjør, men
også finne et nye mønster å
jobbe i. Jeg tenker at det blir
vanskelig å sette et bestemt
samfunnsoppdrag for NHF

når det finnes så vide temaer
og jobbe for. Derfor er det viktig at vi har et godt samarbeid
i prosessen slik at vi får kapasiteten til å sette fokus på
holdninger, universell utforming, BPA, hjelpemidler, arbeid og utdanning. I hver og
en av disse har vi kommet
langt, men det er fortsatt en
lang vei å gå, jeg synes det er
viktig at NHF går denne veien
med å sette konkrete mål for
hva vi skal oppnå og oppnår
dem.
9

Velkommen til Midt-Norsk
Hjelpemiddelmesse
Onsdag 20. april kl. 10.00–18.00
Torsdag 21. april kl. 09.00–16.00
Gratis parkering og inngang.
Åpen kafè under messa.

Norges Handikapforbund Trøndelag arrangerer Midt‐Norsk hjelpemiddelmesse
i Trondheim spektrum. Messen avholdes for syvende gang og er blitt en viktig
møteplass og arena for utstilling av nye og kjente produkter og tjenester.
Vi har over 50 utstillere som vil vise frem nye og nyttige produkter.
I tillegg vil vi arrangere fagdag om BPA og seminar om utfordringer knyttet til
fremtidens hjelpemiddelformidling.
Følg med på messen sin hjemmeside:

www.mn‐hjelpemiddelmesse.no

Det vil bli demonstrasjon av den nye Zoom stolen.

HAV AS er en av 9 BPA utstillere på messen i år.

Flere av utstillerne vil også ha demonstrasjoner og aktiviteter under messa.

10
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Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse 20. – 21. april 2016
Trondheim Spektrum – Hall A
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1. Arctic Buss
2. Svaksynt.no
3. Nordic Eye
4. Bojo
5. MultiOptikk
6. Alu Rehab
7. HAV
8. Informasjon
9. Varodd
10. Uloba
11. Aleris
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12. Saps
13. Sykkelsentralen
14. Human Care
15. Prima Assistanse
16. Made for Movement
17. Aktiv Hjelpemidler
18. Picomed
19. Invacare
20. Permobil
21. Hjelpemiddeleksperten
22. Panthera
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23. Terrengen
24. OptimalAssistans
25. Gewa
26. EuroContact
27. NAV Hjelpemidde
28. KOA
29. Cypromed
30. Funksjonsutstyr
31. CityMaid Hjemm
32. AssisterMeg
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33. Assistep
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HOVEDINNGANG
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Konferanser

16
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Kafeteria
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34. Bravo-leken
35. Vela – Vermund Larsen
se
36. Tobii Dynavox
37. Abilia
38. Isfritt
elsentral
39. Nordisk Helse Design
40. Ergoseat
41. Quality Care
42. Hepro
meBest
43. Krabat
TrønderNytt 44.
1/2016
Amajo

45. Topro
46. Sunrise Medical
47. Gøran Sjødéns Rehabshop
48. Medema
49. Togemo
50. Bardum
51. Etac
52. Etac Bil
53. Minitech
54. Organisasjoner
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Lev livet.

BPA står for muligheten til å definere sin egen hverdag. Til å
ta styring og delta aktivt i samfunnet. Borgerstyrt personlig
assistanse er verktøyet som bidrar til at funksjonshemmede
med assistansebehov kan leve frie og selvstendige liv, og selv
ta ansvar for sin egen tilværelse.
Ulobas BPA handler ikke om pleie og omsorg, men om å ta
kontrollen over sitt eget liv. Det er gjennom full likestilling
og mulighetet for deltagelse på alle samfunnsområder at
hverdagen får mening.
BPA står for muligheten til å leve livet. Helt og fullt.
14

Trønder
Nytt 1/2016
Lær om ulobas bpa
på bpa.uloba.no

Munkvollhaugen Borettslag
Tekst: Styret i
Munkvollhaugen Borettslag

Vårt borettslag på Munkvoll i
Trondheim ble spesialbygget
for bevegelseshemmede og
sto ferdig i 1973. Det er NHF
Trøndelag som eier tomten til
de 24 leilighetene som er mellom 70 og 90m2 . Noen ligger
vestvendt, eller på oversiden
som vi sier, og de andre ligger
østvendt, eller på nedsiden
som vi sier, og de ligger i sokkel. Alle leilighetene har carport med god plass til en stor
bil og trinnfri adkomst, ca. 1 m.
til inngangsdør, hvor det også

er kontakt for eventuelt lading.
Postkasse og søppelkasser er
like ved inngangsdøra. Leilighetene er uten dørstokker, har
store funksjonelle bad og toalett, og har en stor veranda
som er øst- eller vestvendt og
er på bakkeplan sammen med
en liten plen, hvor noen dyrker
blomster etc. Leilighetene har
innskudd, og husleien varier ut
ifra hvor stor den er, eller beliggenheten. I husleien er inkludert oppvarming av leiligheten
via radiatorer (vannbåren varme), varme i badegulv i sokkelen, varmtvann, vaktmestertjeneste, TV-kanaler fra Canal-Digi-

tal og internett. Borettslaget har
eget styre og er tilknyttet TOBB.
Vi har også en Velforening som
har til oppgave å skape litt trivsel. Det er selvfølgelig frivillig å
være med, men vi har diverse
sammenkomster på en egen
uteplass, drar noen ganger på
restaurant, og er på tur en gang
i året. Leilighetene har brannalarm tilknyttet brannstasjonen,
og det er klausul i vedtektene
om behov av leilighet tilpasset
bevegelighetshemmede.
Ta kontakt med NHF Trøndelag dersom dere vil få tilsendt
informasjon om ledige leiligheter.

Frykter ulovlige drosjepriser
i Nord-Trøndelag
NHF Trøndelag mener drosjene i Nord-Trøndelag tar
for mye betalt når de kjører en person i rullestol.
Nå ber vi Konkurransetilsynet om å se på saken.
Det er en forskrift som regulerer hvor mye drosjene kan
ta i takst. Der står det at ”drosjetransport av passasjerer
som sitter i rullestol under
transporten, kan kreves tillegg
på inntil 49,00 kroner per tur.
For ekstra tidsbruk i forbindelse med transporten, kan
det kreves tidstakst i henhold
til § 7 fjerde ledd”.
I Nord-Trøndelag har drosje-
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ne tatt et påslag på 40-50%
fordi de bruker spesialbil. De
mener slike biler ikke er omfattet av forskriften og at de har
en avtale med fylkeskommunen om at de kan gjøre dette.
Konkurransetilsynet sier imidlertid at det er det faktiske antallet passasjerer i kjøretøyet
som er avgjørende for om man
er underlagt forskriften, og ikke
antallet passasjerer det er
plass til i kjøretøyet. Vi har fått
kopi av avtalen som drosjene
har med fylkeskommunen, og
der står det ingenting om at de
kan ta et påslag på 50%. NHF
Trøndelag har forsøkt å få av-

klaring på
dette, men Taxi Midt-Norge
har ikke besvart våre spørsmål. Vi ber derfor Konkurransetil-synet om å se på saken.
Dersom det er benyttet ulovlige takst-elementer, mener vi
både rullestolbrukere i NordTrøndelag og fylkeskommunen
(via TT kjøring) urettmessig er
belastet for mye gjennom flere
år.
Vi ber våre medlemmer i
Nord-Trøndelag om å være
oppmerksom på dette. Dette
gjelder bare de som sitter i
egen rullestol under drosjeturen. Ta vare på kvitteringer.
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Brukerstyrt personlig
assistanse i Aleris
er supert!

Maya
Mortensen
tlf: 481
55 808 tlf. 911 71 018

www.aleris.no/bpa

Hytter: Statskog har 16 rimelige
utleiehytter, noen med båt inkludert
Fiske: Rimelig fiskekort, Statskog Norgeskort, for innlandsfiske i de fleste vann
og vassdrag på statsgrunn utenom
statsallmenning
Vandring: Flotte turforslag med kart og
beskrivelser finner du på: www.godtur.no
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KONTAKTINFORMASJON:
Oversikt over Statskogs tilbud:
deg
www.statskog.no
Benytt
Fiskeregler, fiskekort, jaktkort
skogs
av Stat
og utleiehytter, finnes og
tilbud!
kan kjøpes på: www.inatur.no
Info/bestilling på Friluftstorget:
tlf 07800 (tast 2),
e-post: friluftstorget@statskog.no

Trio Media 09/11

Hytter, jakt, fiske og friluftsliv i Trøndelag
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Våre brukermedvirkere
Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og
Foreningen Norges Døvblinde samarbeider gjennom paraplyorganisasjonen SAFO. Til sammen har vi 71 brukermedvirkere i kommunale råd
for funksjonshemmede og ca 30 brukerrepresentanter i NAV og helse.
Brukermedvirkere
Statped Midt:
NAV Sør-Trøndelag:
NAV Nord-Trøndelag:
HMS Sør-Trøndelag:
St. Olavs Brukerutvalget:
St. Olav/Fysmed:
St.Olavs Nevroklinikk
Helse Nord-Trøndelag:
Helse Midt-Norge
Regionalt Brukerutvalg:
Brukerforum Værnes:

Signe Marie Søraunet og Trine Hallem
Laila Bakke, Frode Strømman, Terje Roel og Gørild Schanke
Inger Skjerve Bjartnes og Steinar Mikalsen
Kirsti Stenersen, Birgith Berg, Kristine Johansen og Ragnhild Høyem
Nina Braadland
Jorunn Johansen, Steinar Mikalsen, Steinar Skogseth
Randi Gilles og Randi Osmundnes
Steinar Mikalsen og Ola Larsen
Snorre Ness og Mona Sundnes
Ragnhild Høyem og Dag Sjong

Kommunale råd for funksjonshemmede:
Agdenes:
Bjugn:
Frøya:
Hitra:
			
Holtålen:
Klæbu:
Malvik:
Meldal:
Melhus:
Oppdal:
Orkdal:
			
Rennebu:
Rissa:
Røros:
Selbu:
Skaun:
Trondheim:
Ørland:
Åfjord:
Frosta:
Meråker:
Levanger:
Leksvik:
			
Steinkjer:

Torill Bendiksen og Terje Førland
Nynke Feenstra og May-Grethe Olden
Ivar Martin Johansen og Rigmor Mathisen
Tore Knut Meland, Trond Ole Faxvaag
og Frode Hermansen
Anne Mari Trøen
Karin Tillerbakk og Kristin Bøgeberg
Tone Wiig og Bjørg Botn Johansen
Heidi Elvrum
Cecilie Garli og Ragnhild Høyem
Eirik Lien og Kåre Holsetstuen
Kari Haug Gjønnes, Jan M Almli,
Karsten Engen og Gudny Evjen
Gun Aune og Karin Bakk
Gudmund Berge og Anne Berit Berge
Lene Gullikstad
Ingar Lien
Morten Handegård
Håvard Ravn Ottesen og Steinar Johnsen
Trude Brandvik og Maalfrid Aarsund
Veronika Moan Hansen og Bjørg Hansen
Janne Viktil
Ivar Arne Olsen og Tone Bergquist
Knut Vodal
Monica Berget, Eva Nortseth Myran
og Annveig Trondstad
Kjell Delbekk og Tove Tømmerås

TrønderNytt 1/2016

Stjørdal:
Vigdis Trane Aune og Bjørg Inger Kyllo
Snåsa:
Tommy Borg
Verdal:
Herdis Kvernbråten og Odd Steinkjer
Flatanger: Inger Vedvik
Vikna:
Arve Nordahl
Nærøy:
Trude Helmersen Arnøy
			
og Brynjulf Flasnes
Grong:
Mette Finvold Grønbeck
Namdalseid: Mariann Gladsø, Ragnar Rønning
			
og Aud Sverkmo
Høylandet: Johannes Okstad
Inderøy:
Øystein Forr, Kristin Lie Slapgaard,
			
Aino Nyeng og Per Jensen
Namsos:
Laila Martinsen og Andreas Nilsen
Sør-Trøndelag:
				

Kristian Lian, Nina Braadland, Kirsti
Stenersen og Anne Kristine Furseth

Nord-Trøndelag: Arve H. Nordahl, Trine Hallem,
				
Steinar Mikalsen og Per Jenssen
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Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.03.16
NHF Agdenes
v/ Torill Bendiksen
Nygård
7318 Agdenes
Mobil: 901 92 703
E-post: krbendi@online.no

NHF Klæbu
v/ Karin M. Solheim Tillerbakk
Ordfører J. Nerviksv. 17a
7540 Klæbu
Mobil: 924 47 725
E-post: karintillerb@gmail.com

NHF Bjugn og Ørland
v/ Nynke Feenstra
Ursfjellveien 1
7167 Vallersund
Mobil: 400 90 221
E-post: nynkkl-f@online.no

NHF i Leksvik
v/ Monica Berget
Vollavegen 4
7125 Vanvikan
Mobil: 481 74 040
E-post: monica@wessels.no

NHF Flatanger
v/ Inger Vedvik
7777 Nord-Statland
Mobil: 918 71 862

NHF Lierne
v/ Ann-Kristin Støvik
7882 Nordli
Mobil: 976 67 649
E-post: astoevik@online.no

NHF Frosta
v/Janne Viktil
Vigtil Øvre
7633 Frosta
Mobil: 901 24 793
E-post:janne58viktil@gmail.com
NHF Frøya og Hitra
v/ Ruth S. Johansen
7273 Norddyrøy
Mobil: 995 39 900
E-post: rutjo@online.no
NHF Grong
v/ Ann Mari Haugen
Høgbakken, 7870 Grong
Mobil: 926 46 635
E-post:
ann.mari.haugen@me.com
NHF Hemne
v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
NHF Høylandet
v/ Johannes Okstad
7977 Høylandet
Mob: 922 69 986
E-post: kjokstad@hotmail.com
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NHF Malvik
v/ Tone Wiig
Naustanv. 24
7560 Vikhammer
Mobil: 957 26 165
E-post: tone.wiig@vegvesen.no
NHF Melhus
V/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
NHF Meråker
Ivar Arne Olsen
7530 Meråker
Mobil: 46661794
ivararnols@hotmail.com
NHF Midtre Gauldal
v/ Trine Anita Korsgat
Spjeldbakkan 17 e
7290 Støren
Mobil: 952 30 635
E-post:
trineanitakorsgat@yahoo.no
NHF Mosvik
v/Aino Nyeng
Øverbygdvegen 140
7690 Mosvik
Mobil: 482 94 167

NHF Namdalseid
v/Mariann Gladsø
Mellomvegen
7750 Namdalseid
Tlf. 74 278 807
Mobil: 995 64 598
E-post:
mariann.gladso@ntebb.no
NHF Namsskogan
v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
NHF Nærøy
v/ Brynjulf Flasnes
7970 Kolvereid
Mobil: 901 52 184
E-post: brynjulf.flasnes@
naroy.kommune.no
NHF Oppdal
v/Eirik Lien
Bjerkehagen 7a
7340 Oppdal
E-post: eirik.lien@oppdal.com
NHF Orkladal
v/ Jan Morten Almli
Håggåveien 5a
7320 Fannrem
Mobil: 992 50 895
E-post: j.m.almli@loqal.no
NHF Rennebu
v/Gun Aune
Løkkjvn. 16, Berkåk
7391 Rennebu
Mobil: 992 66 599
E-post: gunaune@yahoo.no
NHF Rissa
v/ Anne Berit Berge
Djupdalsveien 32
7100 Rissa
Mob: 90511034
E-post: abeber@online.no
NHF Roan og Osen
v/ Eva Nygård
7180 Roan
Mobil: 992 28 990
E-post:
evanygaard53@hotmail.com
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Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.03.16
NHF Røros
v/NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
NHF Selbu
v/Ingar Lien
Innbygda
7580 Selbu
Mobil: 412 15 208
E-post: ingarlien@neanett.no
NHF Skaun
v/Morten Handegard
Håggåveien 6, 7353 Børsa
Mob: 456 30 927
E-post:
morten.handegard@loqal.no
NHF Steinkjer og omegn
Egil M. Ramberg
Stovegen 305
7717 Steinkjer
Mob: 481 49 303
egil_m.ramberg@hotmail.com
NHF Trondheim
v/ Trine Korsgat
Boks 3093 Lade
7441 Trondheim
Mobil: 975 31 074
Tlf. kontoret: 73 92 24 55
E-post: nhftrondheim@nhf.no
NHF Verdal og Levanger
v/ Odd Steinkjer
Reinsholmen 1 F
7654 Verdal
Mobil: 413 34 469
E-post: odd.steinkjer@vktv.no
NHF Vikna
v/ Arve Nordahl
Karl Furresv. 1
7900 Rørvik
Mobil: 958 50 770
E-post: ahara@online.no
NHF Ålen og Haltdalen
v/Marit Ingeborg Hegseth
Hessdalsvegen 793, 7380 Ålen
Mobil: 944 99 452
E-post:
marit.hegseth@gauldalen.no
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NHF Åfjord
v/Bjørg Hansen
Strandaveien 31, 7170 Åfjord
Mobil: 909 63 037
E-post: bjorg.kr@online.no
NHF Stjørdal
v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
LFA Trøndelag
v/Olaf Baardsgaard
Meisev. 1
7022 Trondheim
Mobil: 918 82 612
E-post: olaf@baardsgaard.com
LARS Trøndelag
v/ Harley Gausen
Øyakroken 9
7300 Orkanger
Mobil: 95235005
E-post: harley.gausen@gmail.
com
LKB Trøndelag
v/Marthe Kristin Haugan
Nytrøa 3
7657 Verdal
Mobil: 907 68 205
E-post: mkh@vktv.no

NASPA i Trøndelag
v/ Anne Berit Nilsen Alstad
Okkenhaugveien
7604 Levanger
Tlf. 47 26 03 58
E-post: an_neb@live.no
HBF Trøndelag
v/Lene Kathrine Gullikstad
Vollberget 58
7372 Glåmos
Tlf 930 61 178
E-post: lenekatgull@gmail.com
LFN Trøndelag
v/ Randi S. Gilles
Snauan
7074 Spongdal
Mobil: 932 49 831
E-post: lfnrandi@gmail.com
NHFU Trøndelag
v/ Marianne Knudsen
Ladehammerveien 11
7040 Trondheim
E-post: marianne.knudsen1999
		
@gmail.com

LFPS Trøndelag
v/ Gunnbjørg Lambertsen
Sunnlandsv. 52a
7032 Trondheim
Mobil: 980 59 169
E-post: ol-mla@online.no
A.L.F. Trøndelag
v/ Marit Rokkones
Mariannestien 2
7105 Statsbygd
Mobil: 905 69 718
E-post: marokko@online.no
http://www.alf-trondelag.no
LFS Trøndelag
v/ Hilde Andresen
Boks 4188 Valentinlyst
7451 Trondheim
Mobil: 960 17 389
E-post: lfs.trondelag@hotmail.no
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Bomvegen 13, 7725 Steinkjer
Tlf. 74 16 07 50 - www.sweco.no

“ Fra husdrøm til drømmehus”
Ny katalog med mange spennende hus.
Bestill katalog og se ditt nye hjem på overhallahus.no

En del av Overhallagruppen

Verftsgata 5, 7800 Namsos v Tlf. 74 21 80 00 v www.tinoshotell.no

www.overhallahus.no - Tlf. 74 28 25 00

TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med
informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler,
museer, trafikkstasjoner med mer.

Besøkende kan velge bygning, se
detaljer om de enkelte lokaler og mulige
hindringer på veien til besøksmålet.
Prøv selv på: byggforalle.no

STATSBYGG.NO
Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen
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Vinner forrige nummer:

Navn:.............................................................................................. Leif Eriksen, Trondheim

Adresse:..........................................................................................Løsning sendes innen
20. april 2016 til:
Postnr/sted:.................................................................................... NHF Trøndelag
Kvenildmyra 4, 7093 Tiller
Riktige svar er med i trekningen av 2 Quick-lodd.
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MELHUS

TRONDHEIM

TRONDHEIM

H-Bygg AS
Auto-N
7212 Korsvegen
Tlf. 72 87 98 85

Idrettsveien 2, 7072 Heimdal Tlf 72 89 43 00
prima@prima-as.no
www.prima-as.no

ORKDAL

Washington Mills AS
7300 Orkanger, tlf. 72 48 35 00

TRONDHEIM

Per Knudsen Arkitektkontor AS

7010 Trondheim, tlf. 73 52 91 30
___________________________________________

Falkanger Sko AS

7486 Trondheim, Tlf. 73 54 01 80
__________________________________________

Fremstad & Rokseth AS

Handelsbanken
Søndregt.14,
7407 Trondheim

Tlf. 73 83 30 00
trondheim@handelsbanken.no
www.handelsbanken.no

7472 Trondheim, Tlf. 74 84 67 75

ÅFJORD

Åfjord Avløserlag
7170 Åfjord, tlf. 72 53 15 50

TRIO EIENDOMSSERVICE AS
Vestre Rosten 78, 7075 Tiller
Tlf: 72 89 90 70

En stor takk til alle våre annonsører
Radisson Blu Royal
Garden Hotell

Aqua Kompetanse AS
7770 Flatanger
Tlf: 74 28 84 30
Mobil: 905 16 947
post@aqua-kompetanse.no
www.aqua-kompetanse.no

GRONG

Grong Grus og
Maskin AS
Pb. 39, 7871 Grong
post@grongrus.no
Tlf. 990 90 600

STEINKJER
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Bunnpris Guldbergaunet A/S
Svedjanv. 2, 7716 Steinkjer
Tlf. 74 16 16 44
Fax 74 16 71 18

OVERHALLA

Skogmo, 7863 Overhalla
Tlf. 74 28 11 19 - Mob. 47 46 27 16

www.amdalelektro.no

7860 Skage i Namdalen
Tlf. 74 28 29 90 • Faks. 74 28 29 91
E-post: mail@hostlandas.no
www.hostlandas.no

VERDAL

Tlf. 74 02 88 40

innherred.renovasjon@ir.nt.no

V E R D A L

Elman AS

7650 Verdal, Tlf. 74 07 84 00
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NHF Trøndelag slakter
forslag på ny TT ordning
i Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune sendte ut forslag til ny TT ordning på høring før jul. Det verste
med forslaget er at man ønsker å fra en tur-basert ordning til verdikuponger. I stedet for et gitt
antall turer skal man få en sum man kan kjøre for. Dette vil gi dramatiske konsekvenser.

NHF Trøndelag har utført et regnestykke basert på taxikalkulator.no:
Person A er under 65 år, bor 13 km fra sentrum og bruker liten bil
Tilbud i 2015: 40 turer i året
Foreslått i 2016: (6500 +3250 + 3250) Reisekonto = 13 000,- + 2600,- (20%) i egenandel
= 15600,- i disponibelt beløp.
Eksempel: Tur fra Sparbu til Steinkjer søndag
formiddag = 473,- I 2015 kan A kjøre 40 turer til
egenandel på 94,- pr tur = 3760,- i egenandel i
året.
I 2016 kan A kjøre 33 turer til egenandel på 94,pr tur (15600/473 = 33)
Ny ordning gir 7 turer færre pr år.
Person B er under 65 år, bor 32 km fra sentrum
og bruker stor bil. Vi forutsetter at Taxi Midt-Norge
forholder seg til prisfastsetningen i forskrift med
påslag på 49,- kr + noe tidstakst = 80,(I dag tar drosjene i Nord-Trøndelag et ulovlig
påslag på 50% på ordinær takst)
Tilbud i 2015: 120 turer i året
Foreslått i 2016: (6500 + 3250 +6500) +50%
Reisekonto = ca 24 375,- + 4875 (20%) i egenandel = 29 250,- i disponibelt beløp.

I tillegg vil fylkeskommunen fortsette praksisen
med at personer som har tilgang til egen bil
faller utenfor ordningen. Dette gjelder også
personer som har fått stønad til bil etter lov
om folketrygd. Vi mener dette er en særdeles
urimelig begrensing, og krever at denne fjernes. Det meste av kollektivtransport utenfor
byene er offentlig subsidiert. Det er mange situasjoner hvor man ikke kan kjøre egen bil;
både som følge av helse, værforhold, bilreparasjoner osv. Dersom man sitter i rullestol under reise, har men heller ikke anledning til å
sitte på med andre (slektninger, naboer). Det
er også noen som får innvilget stønad til bil
som ikke kjører bilen selv, men er avhengig av
sjåfør. Det er heller ikke sikkert man har tilgjengelig sjåfør når man skal reise.
Vi håper fylkeskommunen tar vårt høringssvar på alvor og dropper denne omleggingen.
Vi følger saken videre.

Eksempel: Tur fra Verdal til Steinkjer søndag
formiddag koster 1051,- + 80,- =1131,I 2015 kan B kjøre 120 turer til egenandel
på 226,- pr tur. = 27 144 i egenandel i året
I 2016 kan B kjøre 26 turer til egenandel på
226,- pr tur (29250/1131 = 26)
Dette gir en dramatisk reduksjon på
94 turer i året.
TrønderNytt 1/2016
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Returadresse:
NHF Trøndelag
Kvenildmyra 4
7093 Tiller

Rett til frihet
Jeg er en vanlig ungdom,
som liker å spille på pc,
holde på med mobilen, gå
på butikken, gå ut med
kompiser og drive med trening. Ja! Jeg er en helt vanlig ungdommen, men med
en liten begrensning. Jeg er
en helt vanlig blind ungdom. Men det er noe ved
Kolvereid sentrum som begrenser meg mer enn nødvendig.
Hvor kult er det å måtte drasse med mammaen eller pappaen sin hver gang man skal
på butikken eller på kafe?
Hvor mange vanlige ungdommer gjør det? Jeg må det!
Kolvereid sentrum er ikke universelt utformet for at blinde
og svaksynte skal kunne ferdes på egenhånd.
Jeg må ha hjelp i fra mamma
og pappa, for og komme meg
dit jeg vil, men noen ganger
har de ikke tid til og kjøre meg
til kaffen slik at jeg kan møte
kompisene mine. Hvis det
hadde vært universell utforming, kunne jeg ha gått selv.
Universell utforming betyr at
byggverk og uteområder skal
utformes slik at alle mennes24

ker skal kunne bruke dem på
en likestilt måte.
Kunstige ledelinjer, som striper og markering i asfalt kan
benyttes for å oppnå universell utforming. Kantsteiner, vegetasjon, vann og belysning er
naturlige ledelinjer som kan
benyttes for å gjøre det lettere
å finne frem.
Universell utforming er ikke
bare for meg, men mange andre også, for eksempel gamle.
Fordi eldre ofte kan være
svaksynte. Ledelinjer i Kolvereid sentrum vil gjøre at også
de kan komme seg fram på
egen hånd.
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloen §9 sier:
«Ingen skal diskrimineres på
grunn av nedsatt funksjonsevne. Offentlig virksomhet og
privat virksomhet rettet mot
allmenheten har en aktivitetsplikt når det gjelder universell
utforming».
Hvis det hadde vært universell
utforming i Kolvereid sentrum,
kunne jeg gått til en klassekamerat, jeg kunne gått til kaffen
eller butikken og jeg kunne
gått til biblioteket.
Når jeg skal gå til fysioterapeuten må en lærer følge meg. Da

kan det hende at kompiser
går forbi, og ikke sier hei fordi
det er en voksen der. Det har
skjedd før.
Hvis det hadde vært universelt
utformet kunne jeg ha gått til
fysioterapeuten selv, og da
har kompisen eller den jeg
kjente kanskje kommet til meg
og begynt å prate med meg.
Universell utforming gjør meg
mer selvstendig!
Det skal være mulig å ordne
universell utforming på Kolvereid, Norges minste by, med
bare en sentrumsgate.
Jeg vil oppfordre de som jobber med dette til og ikke bruke
enda flere år, enn det dere allerede har brukt!
Hilsen Noah Helmersen Arnøy
– 13 år.

Leserinnlegget ble først trykt i
Namdalsavisa, og ble omtalt i
egen artikkel og avisas Leder.
NHF hadde en gjennomgang av
alle gatene sammen med kommunen i fjor og kommunen har
satt av noe midler til oppgraderingen. Vi er glad for at Noah bidrar til å sette diskriminering på
dagsorden.
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