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Våren er kommet til Trøndelag. Selv om gradestokken
ikke har krøpet så veldig
langt opp over vintertemperaturen, så viser kalenderen snart juni. Vårens
mange årsmøter er unnagjort, og jeg må få takke
for tilliten til alle dere som
var på årsmøte på Hell.
Som gjenvalgt regionleder i
NHF Trøndelag, får jeg lov
til å gå på to nye år med
spennende, morsomme,
slitsomme, utfordrende,
frustrerende og lærerike
dager sammen med dere.
Det ser jeg frem til.
Årsmøtet 2017 var helt spesielt
etter som nesten alle i Regionstyret var på valg samtidig, og
fordi antallet styremedlemmer
ble redusert fra 7 til 5.
Dermed var det flere av de
«gamle» styremedlemmene og
varamedlemmene som gikk ut
av styret. Ikke alle var til stede
på årsmøtet, og jeg vil derfor
sende dere en hilsen her og si
tusen takk for den flotte jobben dere har gjort for NHF og
alle medlemmer både i Nordog Sør-Trøndelag. Flere av
dere har vært med i mange år,
og vil bli savnet som gode
kolleger og samtalepartnere i
styret . Jeg håper dere vil fortsette som aktive medlemmer
i NHF, og med den viktige jobben dere gjør i styrer og råd
som våre representanter.
Men jeg vil selvfølgelig også

ønske velkommen til dere
som er nye i regionstyret. Det
er alltid spennende å bli kjent
med nye styremedlemmer, og
se hvordan et nytt styre vil
fungere. Jeg gleder meg til å
jobbe sammen med dere de
neste to årene. Og dere kan
glede dere til å møte de mange flotte menneskene vi har i
våre lokallag og landsforeninger i Trøndelag.
Jeg må også få takke alle de
flotte ungdommene i NHFU
som gjorde en fantastisk flott
jobb med temakonferansen
etter årsmøtet. Vi gav dem
tema frihet, men hva og hvordan de ville fylle konferansen
overlot vi helt til ungdommene
selv. Og de imponerte virkelig
med sine historier og innlegg
om hva frihet betyr for dem.
Tusen takk for samarbeidet.
Dere gjorde virkelig inntrykk
på alle som var til stede. Trøndelag er heldige som har så
mange flinke ungdommer. De
er ikke bare fremtiden, men
like viktig for nåtiden i organisasjonen. Når medlemmer i
alle aldre samles, lærer vi mye
av hverandre. Dermed blir vi
en sterkere stemme og en
bedre organisasjon.
Og det er nettopp dette som
er tema i juni når NHF samles
på Lillestrøm til Landsmøte for
å vedta organisasjonens fremtid. Samfunnsoppdraget og ny
strategi skal si noe om hvem
og hvordan vi skal være fremover. Hvordan skal vi jobbe,
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hva skal vi jobbe med og mot?
Hvem skal vi samarbeide med
og hva kan vi gjøre sammen?
Hvordan ønsker vi at andre
skal se på oss, og hvordan ønsker vi å synes? Etter landsmøtet håper vi å ha noen av svarene, men det er også da jobben starter for alvor. Arbeidet
med å endre organisasjonen,
arbeidsmetodene og oss selv
blir helt sikkert ikke enkel.
Men skal NHF være en sterk
organisasjon og samfunnsdebattant også i fremtiden MÅ vi
endre oss. Vår styrke er de
mange flinke medlemmene vi
har, vår erfaring, de mange

brukermedvirkerene, samholdet og de flotte ungdommene
i NHFU. Nå må vi bare finne ut
hvordan vi best kan bruke
våre sterke sider slik at vi når
gjennom til politikere, medmennesker og potensielt nye
medlemmer. Hele organisasjonen har deltatt i organisasjonsdebatten, nå må vi brette
opp armene og være sammen
om å skape det nye NHF også.
Og selv om vi nå gleder oss til
sol og sommer, så må vi samtidig tenke fremover mot høsten. Det er valgår i år, og vi i
NHF ønsker å påvirke våre politikere til å ha større fokus på

funksjonshemmedes rettigheter. Det skjer ikke bare på
stortinget! Også i våre egne
kommuner og mot lokale politikere kan vi påvirke de ulike
partiene. Ingen vet hvordan
valget går og hvem som sitter
med makten etterpå. Derfor
er det viktig at flest mulig forstår hvilke utfordringer mennesker med nedsatt funksjonsevne møter i hverdagen.
Og hvordan samfunnet kan
gjøres tilgjengelig og likestilt
for alle.
Ha en hærlig sommer alle
sammen.

Viktig delseier mot ny TT ordning
NHF Trøndelag fikk en viktig delseier når Fylkesnemnda vedtok
at organisasjonene skulle få delta i utformingen av nytt TT tilbud
i Trøndelag fylkeskommune.
Vi har vært svært bekymret for at administrasjonen i våre to fylker
skulle trumfe gjennom en ny og dårligere TT ordning, slik de gjorde
i Nord-Trøndelag i fjor. Derfor har vi arbeidet for å få begge fylkesrådene for funksjonshemmede til å vedta et råd om at organisasjonene må få være med i utformingen av ny felles TT ordning.
NHF sin ordlyd ble vedtatt i begge råd, men likevel måtte dette
vedtas politisk før det fikk betydning. På årsmøtet vårt la vi fram
frem vårt syn til politikerne som gjestet oss, og uka etter sendte
vi begge fylkesting en oppfordring om å vedta dette på deres felles fylkesting (Fylkesnemnda).
Selv om dette ikke sto på saklisten, ble vår sak enstemmig vedtatt. Dette gir oss en langt større
mulighet til å påvirke utformingen av den nye TT ordningen. Se video av debatten på
NHF Trøndelag sin Facebook side.
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Birgith Berg
I 30 år har Birgith Berg hatt tillitsverv i NHF Trøndelag og NHF SørTrøndelag. Først som leder for Polioutvalget i 1987, og siden 1989 og
frem til i år, som styremedlem i NHF Trøndelag/NHF Sør-Trøndelag.
Gjennom disse årene har hun lagt ned et imponerende arbeid og utallige timer for organisasjonen. Vi har besøkt Birgith for å høre mer.
Hvor startet engasjementet ditt?
«Det startet egentlig i idretten.
Selv om jeg har prøvd snø- og
ispigging og sittende volleyball,
så var det i svømming som jeg
fikk ut mest.»
Hun står notert med 2 gull og
1 bronse i OL og 4 gull og 2
sølv i VM. At Birgith er målbevisst og utholdende har hun
hatt bruk for senere i NHF.
Polio
«Som utøver er det kort vei til
idrettstyret hvor jeg startet først.
Jeg satt noen år som leder i
Trondheim Handicapidrettslag
og i 1987 fikk jeg spørsmål fra
NHF Sør-Trøndelag om å bistå i
opprettelsen av en polioutvalg.
Utvalget fikk stor aktivitet, da
mange begynte å oppleve senskader av diagnosen. På dette tidspunktet var postpolio skader relativt ukjent for norsk helsevesen».
Hennes engasjement ble lagt
merke til og I 1991 ble hun
bedt om å bidra til opprettelsen av Landsforeningen for
Polioskadde. Birgith lå ikke på
latsiden og i 1994 sto hun bak
den store landsomfattende
Polioundersøkelsen og bidro
senere til opprettelsen av
postpoliotilbudet på Sunnaas.
Birgith har i mange år både
hatt verv som leder og styremedlem både i LFPS sentralt
og i Sør-Trøndelag.
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Hva engasjerer deg mest?
«Av alle oppgaver jeg har tatt og
fått, er det nok likemannsarbeidet som ligger meg nærest.»
Birgith deltok i utformingen av
NHFs likemannsarbeid og har
sett betydningen av dette
arbeidet lenge før det fikk en
egen definisjon. Som leder
i både det sentrale og 20 år
i vårt lokale likemannsutvalg
har hun i mange år bidratt til å
fronte likemannsarbeidet som
NHFs beste medlemsfordel.
Selv om hun nå har sagt fra
seg alle verv i organisasjonen,
får hun fortsatt likemannstelefoner.
«Spesielt gir det mye mening i å
hjelpe våre nye landsmenn med
polio som både sliter med å takle egen funksjonshemming,
nytt språk, kultur og dialog med
NAV/hjelpeapparat.»
Er det noe fra likemannsarbeidet du husker spesielt
godt?
«Jeg fikk delta på Midt-Østens
største poliokonferanse i Beirut
hvor jeg holdt foredrag om betydningen av likemannsarbeid.
De medisinksfaglige deltakerne
på konferansen ga klart uttrykk
for at de ikke forsto hensikten
med dette. At poliopasienter
skulle diskutere uten fagfolk til
stede hadde vel ingen utbytte
av. Men på slutten av konferansen fikk jeg en stor blomster-

bukett og mye ros. Foredraget
bidro også til at det vi fikk opprettet likemannstilbud for polioskadde i Beirut i etterkant.»
St Olavs Hospital
Av de mange oppgavene som
Birgith har hatt for NHF Trøndelag, er arbeidet med St.
Olavs Hospital det største.
Både i sykehusets Brukerutvalg og Tilgjengelighetskomite
har hun fra 1998 til 2015
strekt bidratt til sykehusets utforming og tjenester.

Den første parkeringsautomaten
på St. Olavs Hospital hadde
myntinnspill på 1,67m høyde.
En av mange saker Birgith har
arbeide med.
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er galt. Hun er fortsatt vår
brukerrepresentant på Hjelpemiddelsentralen, hvor hun
målbærer våre saker godt.
NHF Trøndelag er stolt over å
ha Birgith i våre rekker og takker for den enorme innsatsen
og timene hun har lagt ned
gjennom de siste 30 årene.
Det er ingen tvil: Trøndelag er
blitt et bedre fylke å bo i for
funksjonshemmede som følge
av hennes innsats, og mange
medlemmer har fått et bedre
liv som følge av hennes
veiledning.
Birgith demonstrer hvorfor toalett må ha visse kritiske mål i høyde,
dybde og fri bredde.
«På denne tiden var brukermedvirkning lite akseptert blant legestanden som ikke forsto hvilken kompetanse vi skulle bidra
med. Dette snudde imidlertid
raskt. I starten opplevde jeg to
ganger å bli innkalt til møter i 2.
etasje i brakker. Da måtte møtet
avlyses og kalles inn på nytt.»
«Ett av de mest minnerike episodene skjedde når det ble oppdaget at alle toalettene på Nevrosenteret ble bygd både for lave
og uten god nok dybde. Da inviterte jeg med direktør Johan Arnt
Vatnan, til et dobesøk hvor jeg
med stol og kropp demonstrerte

hvorfor det er så viktig med de
riktige centimeterne på toalettet.»
Resultatet ble at alle toalett
måtte bygges om. Til jul fikk
jeg en gave av direktøren, og
på kortet sto det:
«Alle doan dine er i orden
Birgith»
Trapper ned
Selv om Birgith har trukket seg
fra de fleste av sine verv nå, er
vi sikre på at hun fortsatt vil
være en god ressurs for NHF
Trøndelag, både med hennes
kunnskap og erfaring og ikke
minst evnen til å si fra når noe

Birgith gir seg etter 28 år
i regionstyret.

Reservert
benk 17. mai

En ivrig leser av TrønderNytt har sendt oss
dette bildet fra 17. mai i Trondheim. Flott tiltak
med benker reservert funksjonshemmede,
men utsikten er relativ liten når folk står foran.
TrønderNytt 2/2017
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Jeg er lykkelig og ville ikke
vært livet jeg har levd med
diagnosen foruten
«Dette er det livet jeg kjenner. Jeg har også dager som er
ekstremt utfordrende og smertefulle. Men hvem har vel
ikke det?» skriver Martine Eliasson i dette debattinnlegget.
3. mai var jeg på debatten
«Verdien av et liv» på
Litteraturhuset i Trondheim.
Den tok utgangspunkt i
filosofistipendiat Aksel
Braanen Sterris utspill om
at mennesker med Downs
syndrom ikke kan leve
fullverdige liv.
Hans holdninger til et samfunn uten Downs er skremmende. I debatten bekreftet
han at han ville ha fjernet alle
diagnosene som finnes, hvis
dette var mulig. Det er i og for
seg ikke er negativt, men det
skremmer meg at barn med
en diagnose ikke skulle fått livets rett, hvis det var mulig å
finne alle diagnosene med
fosterdiagnostikk. Jeg mener
det er viktig å reise spørsmål
om vårt samfunn består av
diagnoser eller mennesker?
Har selv diagnose
Jeg har selv en diagnose som
jeg fikk ved ni måneders alder.
Det er dermed ikke sagt at jeg
er diagnosen min. Jeg har blitt
påført en diagnose i et medisinsk perspektiv, men diagnosen definerer likevel ikke meg.
Dersom mine foreldre hadde
fått vite om diagnosen før jeg
ble født, vet jeg ikke om de vil6

le valgt en fosterreduksjon. En
diagnose som kun blir formidlet ved bruk av medisinske
termer kan virke skremmende
for kommende foreldre. Men
en diagnose er ikke beskrivende for personens livskvalitet.
Hvis mine foreldre derimot
fikk vite at de ville få en datter
med en funksjonsvariant som
gjør at hun lærer seg å takle
utfordringer tidlig i livet, fullføre alle sine mål og som
26-åring føler seg som verdens mest lykkeligste kvinne,
tror jeg ikke dette hadde vært
en tung beskjed å få.
Livskvalitet er subjektivt
Poenget mitt er at en diagnose definerer ikke en persons
livskvalitet, da dette er en subjektiv opplevelse og ikke en
objektiv størrelse. Livskvalitet
er noe som den enkelte selv
må avgjøre. Om det fantes en
kur mot min diagnose, ville jeg
som 6-åring sannsynligvis ha
tatt den. Om jeg derimot hadde blitt tilbudt denne kuren i
dag, så ville jeg ikke ha tatt den.
Livet jeg kjenner
Jeg ville ikke for alt i verden ha
mistet den utrolige mestringsfølelsen jeg opplever hver

eneste dag. Eller miste alle de
fine møtene med mennesker
som frivillig tilbyr en hjelpende
hånd. For ikke å nevne evnen
til få det beste ut av dagen.
Dette er det livet jeg kjenner.
Jeg har også dager som er ekstremt utfordrende og smertefulle. Men hvem har vel ikke
det? Jeg er lykkelig og det livet
jeg har levd med en diagnose
ville jeg ikke vært foruten.
Martine Eliasson
NHFU Trøndelag

RISSA

Petter Bakøy AS
7100 Rissa, tlf. 73 85 19 10
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TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med
informasjon om tilgjengeligheten i over
790 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

STBY_12xxx_Annonse Tilgjenglighet i off bygg_v2.indd 1

BPA gir meg
friheten til å leve
livet – fullt ut!

23.11.15 10.51

«På konsert med gode venner, nyter
god musikk og litt forfriskende i
glasset – Livet er herlig! Uten min
personlige assistent ville ikke dette
vært mulig!»
I Uloba er det du som bestemmer
hvem som skal assistere deg, hva
assistenten skal gjøre, hvor og når
assistansen skal finne sted.
Ulobas BPA er skapt av oss
funksjonshemmede og det er vår
måte å organisere hverdagen vår på.
Ta kontakt med oss på telefon:
32 20 59 10 så hjelper vi deg videre!
For mer informasjon se våre
nettsider: www.uloba.no
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HUSEBYBADET
HUSEBYBADET
Tlf. 95 26 36 88
Saupstadringen
13,36
7078
Tlf. 95 26
88 Saupstad
HUSEBYBADET
Saupstadringen 13, 7078 Saupstad

Vanngymnastikk
Trimsvømming
Tlf. 95 26• 36
88
Vanngymnastikk
• Trimsvømming
Treningsstudio
Babysvømming
Saupstadringen •13,
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www.trondheim.kommune.no
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E-mail: sandmoen.kro@dialogus.no
E-mail:
sandmoen.kro@dialogus.no
www.sandmoenkro.no
E-mail:
www.sandmoenkro.no
Tlf. 72 59sandmoen.kro@dialogus.no
61 80
www.sandmoenkro.no
Tlf. 72 59 61 803, 7093 Tiller
Sandmoflata
Tlf.
72 59 61 803, 7093 Tiller
Sandmoflata
Sandmoflata
3, 7093 Tiller
Alle er velkommen til en koselig og sosial atmosfære
på Sandmoen Kro.
Alle
sosial atmosfære på Sandmoen Kro.
Alltideretvelkommen
godt tilbudtiltilenallekoselig
typer og
arrangement.
Alle
er
velkommen
til
en
koselig
og
sosial atmosfære på Sandmoen Kro.
Alltid
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Alltid hjemmelaget mat av beste kvalitet.
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med oss.
Alltid
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Krovert
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Hanssen
Velkommen
dere være. Ta kontakt med oss.

Krovert Ove Hanssen
Krovert Ove Hanssen
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Deltagelse i TOPP 7
I forbindelse med TOPP7 satsingen til Trondheim Turistforening den
11. juni, tilbyr de i samarbeid med Trondheim kommune også en tur
for funksjonshemmede med elektrisk rullestol.
TOPP1 starter fra Trondheim
Spektrum mellom 08.00 og
10.00 og går videre via Vestoppfarten til Driftsvegen Tømmerdalstorget – Lavollen
– Tunga – Baklidammen –
Sommersetra - Strandlinja –
Driftsvegen – Vest-oppfarten
og tilbake til Trondheim Spektrum. Antall høydemeter er tilpasset bruk av elektriske rullestoler. Disse må være toppladet ved start, og er uten ladetilbud på runden. Hjelp ved
materielle skader og personskader blir ivaretatt av arrangøren. Turen er på 16 km.
Turen koster 200 for barn og 430,- for voksne. Påmelding og betaling kan gjøres
i Turbutikken i Sandgata 30. senest 10. juni eller på internett: www.topp7.no

Idrettstilbud for
funksjonshemmede
Ønsker du en oversikt over
idrettstilbud for funksjonshemmede i ditt fylke?
Eller hjelp til å komme i gang
med et tilbud i ditt idrettslag?
Eller tilbud om kurs? Eller lurer
du på noe annet? Kurs, seminar, arrangementer? Søke
midler?
Ta kontakt med fagkonsulent
Per-Einar Johannessen
i Norges idrettsforbund på
e-post:
pej@idrettsforbundet.no
eller mobil 924 02 803
TrønderNytt 2/2017
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Jeg ser meg i speilet.
Føler meg sårbar
og annerledes.

Er jeg vært å elske?
Jeg ser meg i speilet, jeg kan
se den ene skulderen være
høyere enn den andre, jeg kan
se nedover mot ribbeinet mitt
som står litt ut, jeg studerer
magen min, magen jeg skulle
ønske var mindre. Jeg studerer ansiktet mitt, rynker på
nesen i det jeg ser en kvise,
jeg lar fingertuppene mine
streife det lite håret. Jeg
studerer beina mine de er
ikke som andre sine bein. Jeg
studerer delene av rullestolen
min.
Har jeg bestått testen? Jeg
sitter i rullestol, har cerebral
parese og en skoliose som
gjør at ryggraden min er skeiv,
jeg har også noe som heter
baklofenpumpe i magen, som
gir meg medisin slik at jeg ikke
har så stive ledd, denne gjør
at magen min står litt mer ut
på den ene siden.
Jeg er også sytten år, tar Foundation i ansiktet om morgenen, drar på klassefestene og
hører om den beste sexen. Jeg
10

trøster venninnene mine når
de har hjertesorg, drømmer
om det perfekte bryllupet og
ekte kjærlighet. Men for meg
tenker jeg ofte at det forblir
med å drømme, fordi selv om
en gutt liker meg fortjener jeg
han ikke, jeg tenker at jeg kan
ikke være verdig noen.
Jeg er fungerende leder i
Norges Handikapforbund
Ungdom, forkjemper for likestilling. Jeg forteller daglig
ungdommer som er usikre på
seg selv at de er bra nok, jeg
står på barrikadene og roper
om likeverd og jeg er ofte hun
som blir forbundet med høy
selvtillit. Allikevel, må jeg kvele
tanken om at jeg ikke fortjener
å bli elsket. Plutselig står jeg
foran speilet og føler meg
sårbar, jeg føler meg ikke bra
nok. Jeg føler meg ikke vakker,
jeg føler annerledes. Fordi
daglig ser jeg bilder av høye,
tynne modeller med langt
skinnende hår, daglig ser jeg
bilder på Instagram av jenter
på min alder med store lepper

og pupper. Men ingen med
funksjonsnedsettelser.
Da jeg spurte min far om hva
han tenkte om jeg tok med en
gutt hjem svarte han: «Jeg
synes du skal fokusere på alt
annet som du har i livet ditt og
ikke ting som kan bli vanskelig
for deg». Når jeg spurte legen
om hvordan jeg kunne ha sex
begynte han å le og sa at
«slike ting snakker vi ikke om».
Da jeg gikk i niende og var i
jentegarderoben spurte jentene meg om hvordan det var å
være syk.
Men jeg var jo ikke syk, dette
er min kropp, dette er jo slik
jeg er. Jeg følte at uansett hvor
mye jeg prøvde å nå opp til
«normalen» kunne jeg ikke
strekke meg mer. Hvorfor er
det ikke normalt å ha forskjellige kropper? Hvorfor lar jeg
meg presses inn i en boks
som er altfor trang, en boks
der jeg ikke hører hjemme. En
boks som ikke er meg. Ungdommer i dagens samfunn får
TrønderNytt 2/2017

psykiske problemer pga. for
stort press, jenter på tolv år
prøver å være sexy på bilder i
stedet for å være et barn. Jeg
har følt meg svak, jeg har følt
meg stygg og alene, nå er det
nok.
Nå tar jeg et oppgjør med
kroppsidealene i dagens samfunn. Kjære jenter, kjære damer, kjære menn og kjære
mennesker som pga. av noe
har en annerledes kropp. Vi er
bra nok, vi er gode nok, jeg er
vakker, du er vakker. Dette er
et vanskelig tema for meg å
skrive om, fordi det er en
tematikk jeg vil ignorere, det
er en tematikk jeg vil distansere meg fra og late som ikke
finnes. Fordi det føles enklere.
Men nå er jeg ferdig med å
gjøre det som er enkelt, nå vil

jeg gjøre det som er rett. Fordi
jeg så på Lindmo lørdag 22.
april. Der hørte jeg på Kirsti
Holm som snakket om akkurat
dette temaet og hun fikk meg
til å innse at dette er en av
mine hjertesaker. Ingen ungdommer med særegenhet
skal skamme seg over den de
er, de skal være stolte over å
skille seg ut av mengden og
være vakre på sin egen måte.
Jeg er sytten år og Kirsti inspirerte meg, nå vil jeg inspirere
andre. Fordi kjære ungdom
med en annerledes vri, du er
kanskje usikker, du tror du
ikke er bra nok, jeg vet hvordan det er. Nei, vi er kanskje
ikke en av skjønnhetsdronningene.

verdt det? Hvem er det som
sier du ikke er vakker? Hvem
er det som sier at du ikke har
bestått testen? Bare deg selv.
I hele mitt liv har jeg gått til leger, ergoterapeuter, saksbehandlere og fysioterapeuter
som skal fikse på meg og forteller hvordan jeg burde ha
vært. La oss slutte å definere
mennesker etter blader og reklamer, vi må begynne å se litt
dypere inn.
Nå vil jeg ikke fikses på mer,
jeg vil få være meg og du må
få være deg. Kanskje det er
akkurat det som gjør deg annerledes som gjør deg elskverdig og vakker.

Men hvem sier du ikke er per- Marianne Knudsen
Verftsgata 5, 7800 Namsos v Tlf. 74 21 80 00 v www.tinoshotell.no
fekt? Hvem sier du ikke er
Leder NHFU Trøndelag
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Medlemstilbud
Norges Handikapforbund og Expain samarbeider om å bruke
innovativ teknologi for å redusere muskelsmerter.

Gjennom dette samarbeidet kan du få kjøpe Expain-produkter med 20 %
rabatt i Expain sin nettbutikk www.expain.com Bruk rabattkoden 20NHF
Gratis frakt.

Dag Otto anb

Veil. pris 999

Medlemspris
Kr 799,Veil. pris 499

Medlemspris
Kr 399,Veil. pris 999

Medlemspris
Kr 799,Veil. pris 1 499

Medlemspris
Kr 1199,12

EXPAIN Relax Neck & Shoulders
• Nakkamassasje i nordisk design
• Tilpasser seg både nakke og skuldre med
hengslet ledd
• Oppladbar med USB
• Kan brukes på mange muskler

EXPAIN Relax Mini

• Kombinasjon av vibrasjonsmassasje,
hjulmassasje og TENS
• Oppladbar med USB
• Kan brukes på de fleste muskler
• Liten og hendig

EXPAIN Relax Back

• Ryggmassasje i nordisk design
• Velge hard eller myk massasje med et
knappetrykk
• Oppladbar og trådløs, bruk hvor du vil
• Innebygget varme

EXPAIN Back Up Belt

• Medikamentfri trippel behandling av
ryggen
• Støtte, varmebehandling og
TENS-teknologi som aktiviserer
musklene, øker blodsirkulasjonen, og
lindrer smerten

www.exp
Bestilling
kan også gjøre
TrønderNytt 2/2017

EXPAIN App

4 av EXPAIN produktene kan kobles til
smarttelefon via Bluetooth. Fordelene er:
• Bedre brukergrensesnitt får å styre produktene
• Logg musklenes historie og få presise tips
• Se forbedring av muskelsmerter med
smertedagbok i forhold til hvor mye du har
brukt ditt EXPAIN produkt

befaler Expain

Veil. pris 1 499

Medlemspris
Kr 1199,Veil. pris 1 499

Medlemspris
Kr 1199,Veil. pris 2 999

Medlemspris
Kr 2399,Veil. pris 1 499

Medlemspris
Kr 1199,-

pain.com
es prTtelefon:
48 44 50 45
rønderNytt 2/2017

EXPAIN Change Neck & Shoulders
• Hjelper deg å endre dårlige vaner
• Sensoren viser signaler fra kroppen din som
du normalt ikke føler
• Gir en mild vibrasjon når det er tid for en
mikropause eller bytte av arbeidsstilling

EXPAIN Change Arm

• Viser signaler fra armen din som du
normalt ikke føler.
• Gir en mild vibrasjon når du er i ferd
med å overbelaste underarmen.
• Hjelper deg å endre dårlige vaner

EXPAIN Relax Legs

• Unik kombinasjon av
• Fotmassasje
• Leggmassasje,
• varmeområder
• sirkulasjonstrener.
• 100 ulike programmer og Bluetooth

EXPAIN Activate Knee

• Medikamentfritt alternativ for kneet
• Støtter,
• Varmer
• TENS stimulering
• Kan styres fra telefonen.
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Romnes
Trondheim AS
Sluppenveien 9B
7037 Trondheim

Kontorplan AS
Orkanger

Tlf. 32 82 49 00
Fax. 73 82 49 40

Røhme Gård
7300 Orkanger

E-mail: trondheim@romnes.no

www.kontorplan.no

www.romnes.no

Motor-Trade AS, Sundlandsveien 2, 7032 Trondheim, tlf. 73 82 01 00. www.motortrade.no

Brukerstyrt personlig
assistanse i Aleris er
supert!
BPA gir deg som er funksjonshemmet
mulighet til et fritt og selvstendig liv.
Hos Aleris får du veiledning og bistand
enten du vurderer å søke BPA,
eller har hatt BPA i mange år.
Les mer om vårt BPA-tilbud på
www.aleris.no/bpa
Ta kontakt for en uforpliktende
BPA-samtale!
Maja Mortensen tlf: 911 71 018
maja.mortensen@aleris.no
·
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Plass på flybuss
I forrige nummer av TrønderNytt skrev vi om
Leif Elde som ikke fikk være med Flybussen
fordi han ikke hadde bestilt plass to døgn i
forkant. Vi mener dette er opplagt diskriminering, men LDO er ikke enig.
Selv om bussene er universelt
utformet med heis og plass til
rullestol, opplyser begge selskap som driver flybussene at
rullestolbrukere må bestille
lang tid i forveien. Andre kan
kjøpe billett på bussen uten å
forhåndsbestille. Årsaken er at
flybussene bruker rommet i
midtgangen til bagasje. Dersom man dukker opp uanmeldt og det er bagasje i midtrommet, får du beskjed om å
ta neste buss. På en varm
sommerdag midt på dagen, er
det ikke så ille å må vente 10
minutter på neste buss, men
på vinteren når det er over en
halvtime til neste buss, så er
dette ikke greit. Flybussene
har ledig bagasjeplass under
bussen, men foretrekker ofte
å bruke midtrommet. NHF

Trøndelag mener det er uakseptabelt at rullestolbrukere
ikke kan ta bussen på samme
måte som andre og klagde
begge selskapene inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).
Ikke diskriminering
LDO mener dette ikke er diskriminering og i stedet henstiller de til at «virksomheten sikrer at alle sjåfører er kjent
med rutinene for tilrettelegging for reisende med rullestol, herunder at bagasje kun
kan plasseres i midtgangen
når øvrige bagasjerom er fulle.» LDO ber også Nettbuss
endre teksten på hjemmesiden slik at det ikke er et krav
om å bestille 2 døgn i forkant,
men at det kan være nyttig å
bestille i forkant.

Kirsti Stenersen prøver Flybussen
og måtte stå over en avgang.
Vi er selvsagt skuffet over
vedtaket, men støtter henstillingen til ombudet. Dersom
flybussene følger dette, vil
antakelig alle kunne bli med
første buss. Vi må derfor
forutsette at Flybussen holder
midtgangen ledig til de andre
bagasjerommene er fulle.
Dette er vanskelig å følge opp,
men vi ber medlemmer om å
ta kontakt med Regionkontoret dersom de blir avvist
på Flybussen.
Selv om vi ikke fikk medhold0 i
at dette er diskriminering, har
denne runden med LDO og
selskapene ført til langt større
bevissthet på problematikken.
Vi tror derfor at vårt arbeid gir
resultater, til tross for vedtaket.

Leif fikk ikke være med Flybussen forrige gang han var i Trondheim.
Neste gang bør det går bra.
TrønderNytt 2/2017
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Regionårsmøtet
Den 22.-23. april arrangerte
NHF Trøndelag årsmøte på
Hell. Kirsti Stenersen ble
gjenvalgt som leder, og
med seg i styret fikk hun
Håvard Ravn Ottesen,
Trine Korsgat, Steinar
Mikalsen og Laila Bakke.
Varamedlemmer:
Gunnbjørg Lambertsen og
André Krogstad

På temakonferansen etter årsmøtet hadde NHFU fokus på
«Frihet». Med gode refleksjoner
og ungt perspektiv fikk årsmøtedeltakerne mye å tenke
på. På søndag gjennomførte vi
en organisasjonsdebatt og
avsluttet med en paneldebatt
med sentrale fylkespolitikere.
Årsmøtet vedtok bl.a. å sende
denne uttalelsen til kommunene.
KVALITET I BYGG OG UTEOMRÅDER
Årsmøtet i Norges Handikapforbund Trøndelag vil invitere
kommunene til å sammen bidra til at bygg og uteområder
blir gode å bruke for alle.

Vi opplever stadig at det bygges nye bygg og opparbeides
nye uteområder med feil og
mangler. Når byggeforskriftenes krav om universell
utforming ikke overholdes, er
resultatet at funksjonshemmede utestenges og diskrimineres.
NHF Trøndelag vil rose Trondheim kommune for sitt gode
arbeid med stedlige tilsyn og
sin faste linje for å kreve retting.
Kommunen har bl.a. utviklet en
egen applikasjon for dette.
Samtidig har Trondheim
kommune et godt varslingssystem for dispensasjoner.
Etter vedtak i formannskapet
i 2007, har Norges Handikapforbund Trøndelag mottatt
søknader og vedtak om dispensasjon fra byggeforskriftenes krav om universell utforming. Dette gjør oss i stand til
å kommentere søknader og
eventuelt klage på vedtak.
Slik vi opplever samarbeidet
har dette gitt gode resultater
og mange bygninger
i kommunen har også derfor
fått en bedre utforming.

NHFU arrangerte et imponerende og tankevekkende tema om «Frihet»
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I 2016 har vi hatt temadag
med kommunene Steinkjer,
Stjørdal, Levanger, Verdal,
Orkdal og Melhus om fokus på
universell utforming i byggesaksbehandlingen. Selv om vi
opplever bedre kontakt i ettertid, så vil den formelle tilnærmingen de har i Trondheim
kommune, gi et bedre demokratisk grunnlag for vår medvirkning.
Årsmøtet i Norges Handikapforbund Trøndelag vil oppfordre
alle kommuner i Trøndelag til å
gjøre det samme som Trondheim. Ta kontakt med Trondheim kommune for å lære om
stedlig tilsyn og gi Norges Handikapforbund Trøndelag mulighet til å argumentere vår sak
når forskrifter brytes.
Så langt har vi fått bekreftet at
også Orkdal kommune vil
varsle oss ved dispensasjoner.
Vi håper at også resten av
kommunene kommer etter.

Elisabeth Paulsen (V), Torgeir Strøm (SV) og fylkesordfører Pål Sæther Eiden (H) deltok i debatten
om gode tjenester i det nye fylket.
TrønderNytt 2/2017

Valg 2017

NHF Trøndelag har gitt partienes toppkandidater fra
Nord- og Sør-Trøndelag
mulighet for å profilere sitt
syn her i TrønderNytt. Dessverre var det bare 4 politikere som brydde seg om å
svare oss. Vi vil rose Bjørnstad, Gunnes, Strøm og
Haltbrekken for å ta seg tid
til oss.

Vi ba dem svare på følgende
spørsmål:
1. Vil du bidra til at det settes
tidsfrister for når skolebygg
skal være universelt utformet?
Dersom «Ja»: Når bør skolene
være universelt utformet?
Dersom «Nei»: Hvorfor ikke?
2. Hva vil bli bedre for funksjonshemmede i Norge dersom ditt parti får gjennomslag
for deres politikk?

Sivert Bjørnstad, FrP
1. FrP vil at offentlige bygg og
det offentlige rom følger prinsippene for universell utforming
- så svaret er definitivt ja. Kommunene må gis en reell frist til å
nå dette. Det er store utbedringer som må til, og jeg syns det
er vanskelig å svare på hvilken
tidsfrist man skal ha uten å vite

det reelle behovet i kommunene. Fristen må være så snart
som mulig, innenfor det som er
realistisk og forsvarlig.
2. Vi vil etablere en varig statlig
finansiert transportordning for
personer med nedsatt funksjonsevne med stort transportbehov. Vår målsetting er
at personer med nedsatt
funksjonsevne ikke skal hindres i å ha et aktivt og selvstendig liv. Vi vil forskriftsfeste
retningslinjene for brukerstyrt
personlig assistent (BPA) for å
sikre at lovens intensjon blir oppfylt. Fortsatt finnes det kommuner som dessverre ikke har tatt
de nye reglene innover seg.
Vi vil også innføre primær - og
oppfølgingsteam rundt brukere med store og sammensatte
behov, jmfr. vedtak i Primærhelsemeldingen.
Dernest er vi spesielt opptatt
av forebygging av psykiske helse og rus, spesielt hos barn og
unge og vil fortsatt vurdere ytterligere satsning på helsestasjon-og skolehelsetjeneste

Torgeir Strøm, SV,
Nord-Trøndelag
1. Det er SVs mål at Norge skal
være universelt utformet

innen 2025. Skolebygg vil ha
høyeste prioritet.
2. SVs målsetting om et universelt utformet Norge innen
2025 vil gi alle muligheter til å
leve frie og sjølstendige liv. Det
vil også gi funksjonshemmede
bedre muligheter for utdanning, arbeid og en aktiv fritid.

Lars Haltbrekken, SV,
Sør-Trøndelag
1) Ja, SV vil sette tidsfrister for
når skolebygg og samfunnet
skal være universelt utformet.
Vi vil gjeninnføre målet om at
Norge skal være universelt utformet innen 2025. Dette vedtok vårt landsmøte i vår. I dette arbeidet vil vi prioritere skolebyggene. I Stortinget reiste vi
i fjor høst reist forslag i tråd
med forslaget fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon om et tilgjengelig Norge
innen 2025 og universell utforming innen 2035. Dessverre fikk vi ikke flertall for våre
forslag men vi gir ikke opp
dette viktige arbeidet av den
grunn. Til høsten er det nye
muligheter.
			
(fortsetter side 18)

Verftsgata 5, 7800 Namsos v Tlf. 74 21 80 00 v www.tinoshotell.no
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fortsettelse fra side 17.
2) Et demokratisk, likestilt og
rettferdig samfunn er avhengig av at folk har like
muligheter og at det er
organisert slik at alle kan leve
frie og selvstendige liv.
For oss er universell utforming et samfunnsmessig
verdisyn om likestilling for alle
og om at samfunnet skal være
like tilgjengelig og brukelig for
alle innbyggere. Dagens
regjeringen har fislet bort
målet om et universelt utformet Norge, det aksepterer
ikke vi. Med oss har funksjonshemmede i Norge et
parti som sloss for deres sak.

MELHUS

SKAUN

TRONDHEIM

Graving og sprenging
Massetransport

Telefon 72 86 32 80

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

Korsvegen, 7212 Korsvegen

Tlf. 72 85 34 34

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

Hepsø
Maskinstasjon
Brennav. 229, 7228 Kvål

Tlf. 72 85 22 08

Fax. 72 87 56 29 • Mob. 915 97 465
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Jon Gunnes, Venstre,
Sør-Trøndelag
1) Venstre arbeider aktivt for
at alle skoler skal ha universell
utforming. I programmet står
det at alle undervisningsbygg
skal ha universell utforming
innen 10 år.
2) Venstre vil styrke lærerne
og skoleledernes kompetanse
i elevenes bruk av digitale medier, herunder sosiale medier
og nettbasert dialog. Dette er

spesielt viktig for mange funksjonshemmede. Vi vil av samme grunn videreutvikle skolehelsetjenesten med flere helsesøstre og bedre tilgang på
psykologer, samt andre relevante fagdisipliner. For noen
grupper funksjonshemmede
med botilbud og tilpassede tilbud er det viktig med kvalifisert og stabil arbeidskraft og
hindre gjennomtrekk av ansatte. Venstre vil ikke minst opprette tilstrekkelig antall tiltaksplasser og plasser i ordinært
arbeidsliv for personer med
nedsatt arbeidsevne. Det har
ikke vært noen økning i slike
arbeidsplasser de siste ti årene. Det er på tide å ta et nytt
løft.

Naustmælen 17, 7353 BØRSA

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

Ring din totalleverandøren innen HMSog bedriftshelsetjenester.
På tlf. 73 96 67 55 / 40 40 13 72 eller besøk vår
hjemmeside www.bygghelsetjenesten.no
Godkjent BHT

Per Knudsen Arkitektkontor AS

7010 Trondheim, tlf. 73 52 91 30
__________________________________________

Fremstad & Rokseth AS
7472 Trondheim, Tlf. 74 84 67 75

ORKDAL

Å FJ O R D

www.washingtonmills.no

Tlf : 72 53 54 00
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Utestengt fra egen bolig
Christmar Eggen kjøpte ny
leilighet i Melhus sentrum
for to år siden. Bygget var
universelt utformet og lenge
fungerte leiligheten bra. Helt
til de fjernet døråpneren.

slår dermed ut i gangveien. Syklisten mente dette var farlig og
klagde til kommunen.

bolig og må leie et rom på en
omsorgsbolig for 6000,- kroner
i måneden i tillegg til sin ordinære husleie.

Inngangsdøren er tung og må
åpnes med 8 kg trekkraft. Siden dette er 5 kg mer enn hva
som er lov, hadde denne døren elektrisk døråpner. Dette
fungerte helt fint, frem til en
dag hvor døren åpnet seg og
nesten traff en syklist. Utbygger
hadde bygd huset kloss inntil
gang- og sykkelveien og døren

Kommunen mener utbygger
har bygd huset for tett på kommunens gang- og sykkelvei og
ber utbygger ta tak i dette. Utbygger velger derfor enkleste
løsning: å fjerne døråpneren.
Dette medfører at døren blir
svært tung å åpne. For Christmar blir dette uholdbart og når
hun er så uheldig å brekke
hånden, får hun ikke lenger til
å åpne dørene. Resultatet blir
at hun blir utestengt fra egen

NHF Trøndelag har engasjert
oss i saken, og mener dette er
uholdbart. Kravet om tilgjengelig inngangsdør må stå sterkere enn sykelisters rett til å
sykle i stor fart langs huset.
Etter flere henvendelser og
befaring har resultatet blitt at
døråpneren er tilbake og et
hinder er satt opp ved døren.
En enkel løsning som tok over
et halvt år å ordne.

Døren åpnes ut i gangveien, til
irritasjon for syklister

Løsningen ble blomsterpotter som
hindrer syklister å treffe døren

Christmar ble utestengt fra egen
bolig når døråpneren ble fjernet.

L E VA N G E R

VERDAL

VIKNA

7651 Verdal
Tlf. 74 07 39 00
www.nordsuvenir.no

VERDAL
Russervn. 4, 7650 Verdal

Tlf. 74 02 88 40

Tlf. 95 07 73 00
Fax. 74 07 04 05

www.byggmesteran.no

En stor takk til alle
våre annonsører.

innherred.renovasjon@ir.nt.no
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Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.05.17
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
v/ Tove Kvamseng
Stordalsvegen
7530 Meråker
Tlf: 452 85 442
E-post: stovek@ntebb.no
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
Øverbygdvn. 140, 7690 Mosvik
Mobil: 482 94 167

NHF Namdalseid
v/Mariann Gladsø
Mellomvegen
7750 Namdalseid
Mobil: 995 64 598
E-post:
mariann.gladso@ntebb.no
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/ Solveig Harsvik
Hofstadbakkan 9
7194 Brandsfjord
Tlf: 418 03 767
E-post: sharsvik@online.no
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Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.05.17
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
v/ Tommy Borg
Rishaugen, 7760 Snåsa
Mobil 936 92 408
E-post: tommyborg@live.no
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
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NHF Ålen og Haltdalen
v/Marit Ingeborg Hegseth
Hessdalsvegen 793, 7380 Ålen
Mobil: 944 99 452
E-post:
marit.hegseth@gauldalen.no

LFS Trøndelag
v/ Hilde Andresen
Boks 4188 Valentinlyst
7451 Trondheim
Mobil: 960 17 389
E-post: lfs.trondelag@gmail.com

NHF Åfjord
v/Bjørg Hansen
Strandaveien 31, 7170 Åfjord
Mobil: 909 63 037
E-post: bjorg.kr@online.no

NASPA i Trøndelag
v/ Anne Berit Nilsen Alstad
Okkenhaugveien
7604 Levanger
Tlf. 47 26 03 58
E-post: an_neb@live.no

NHF Stjørdal
v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
LFA Trøndelag
v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
LARS Trøndelag
v/ Tommy Borg
Rishaugen, 7760 Snåsa
Mobil 936 92 408
E-post: tommyborg@live.no
LKB Trøndelag
v/Marthe Kristin Haugan
Nytrøa 3
7657 Verdal
Mobil: 907 68 205
E-post: mkh@vktv.no
LFPS Trøndelag
v/ Gunnbjørg Lambertsen
Margrethe Thomsetsveg 17
7036 Trondheim
Mobil: 980 59 169
E-post: ol-mla@online.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

A.L.F. Trøndelag
v/ Marit Rokkones
Øvre Flatåsvei 3 B,
7079 Flatåsen
Mobil: 905 69 718
E-post: marokko@online.no
http://www.alf-trondelag.no
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Hurtigruten
- en tur for alle?
Foto: Anne M. Sandvik og
Ragnhild U. Høyem
Mange drømmer om en tur
med Hurtigruten, men er
Hurtigruten tilgjengelig for
alle? Svaret er at de forskjellige båtene har svært
ulike fasiliteter. Høyde på
senger og toalett, samt
bredde på dører, størrelse
på lugarer og utforming på
utstyr varierer stort fra båt
til båt.

På 6 av båtene er lugarene 20
m2, mens 3 av båtene bare 16
m2. På MS Fram er HC lugaren faktisk bare 14 m2. Også
bredde på dørene inn til lugar
og bad varierer fra 81cm
(Polarlys) til 100cm (Trollfjord
og Midtnattsol). Noen senger
kan justeres i høyde, mens
andre står fast på høyder
mellom 38cm og 51cm. Mest
kritisk er nok selve badet på
lugaren. Her kan håndstøtter
og utstyr varierer voldsomt.

Fellestoalettet på MS Nordlys
har en egen variant

Toalettet på lugaren på MS
Nordlys har bare en håndstøtte

Fellestoalettet på Trollfjord har
korte håndstøtter og mangler
stopp-skinne for do-lokk i oppreist stilling.

Toalettet på lugaren på MS
Trollfjord har god dybde og
støtte til lokk. Dessverre er håndstøttene for korte.
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Høyden på toalettet varierer
fra 39 cm til 48 cm.
Vi sitter på en oversikt over
mange av disse måltallene på
de enkelte båtene. Ta kontakt
med regionkontoret for å få
denne oversikten. Til gjengjeld
ønsker vi bilder av lugar, og
bad og felles HWCW slik at vi
kan bistå i informasjon til andre som skal reise.
Dersom dere blir medlem av
Facebooksiden «Positivt rullende» kan dere søke på «Hurtigruten» og få frem et innlegg
med kommentarer fra MS
Finnmarken. Denne FB siden
er nyttig på mange andre områder også.

På MS Finnmarken er håndstøttene lange nok.
TrønderNytt 2/2017

KRYSSORD

Vinner forrige nummer:

Navn:.............................................................................................. Øyvind Hagen, Hattfjelldal

Løsning sendes innen
Adresse:.......................................................................................... 20. august 2017 til:
NHF Trøndelag
Postnr/sted:....................................................................................
Kvenildmyra
4, 7093 Tiller23
Riktige svar er med i trekningen av 2 Quick-lodd.
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Returadresse:
NHF Trøndelag
Kvenildmyra 4
7093 Tiller

Turorientering for
funksjonshemmede
Bjugn IL orientering ble
startet først på 1990-tallet
og har arrangert turorientering alle år.
Turorientering startet med ca.
40-50 poster i variert skogsterreng for hvert år, men utover 2000-tallet begynte de å
etablere lettere løyper som
flere kunne gjennomføre. Fra
2014 begynte de å tilby løyper
og poster for funksjonshemmede i rullestol på Friluftsdagen i september hvert år.
Pilotklubb
I 2016 ble Bjugn IL spurt av
Norsk Orientering om å bli Pilotklubb for turorientering for
funksjonshemmede. Det ble
dermed tilrettelagt ca. 50-60
poster som var tilgjengelig

En lett løype som passer mange
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med manuell rullestol. I tillegg
la de opp til ukespost i Vallersund og utsiktsposter både på
Kamhaugen og på Gjølga. Tilbudet er gratis for funksjonshemmede.
Dessverre var det bare 2 personer med funksjonsnedsettelser som benyttet deler av
opplegget. For at arbeidet ikke
skulle være «bortkastet», tilbød de også andre å bruke
løypene. Det viste seg at
mange voksne og mange med
delvis små barn benyttet opplegget. Løypene/postene er
lett tilgjengelige, og de ligger
med kort avstand mellom hver
post. Dette er suverent for
små barn som gjerne liker å
ha korte avstander mellom
hvert mål.

Årets løyper
Målet er å få både funksjonshemmede og andre til å være
mer ute i frisk luft og naturen,
og for å få folk ut til å oppleve
den flotte naturen vi har tett
innpå oss. Vi trenger ikke nødvendigvis å dra til fjells og
uveisomt terreng for å få gode
naturopplevelser.
I 2017 er det handicapløyper i
Austråtlunden, Kamhaugen,
Sandnes, Rusasetvatnet og
delvis Mølnargården. Orienteringsgruppe i Bjugn IL ordnet
også skiløype i vinter hvor det
var mulig å ake på kjelke langs
løypetraséen og nå postene. I
tillegg har de lagt opp fotoorientering i Botngård sentrum
hvor alle postene blir tilgjengelig med rullestol.

Nynke Feenstra er godt fornøyd
medNtilbudet
til
Trønder
ytt 2/2017
Bjugn Orientering.

