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Mange av dere er i disse dager 
travelt opptatt med å planlegge 
årsmøter, skrive årsmeldinger 
og gjøre opp regnskapet for 
fjoråret. Andre kan bare glede 
seg til å møte kjente og ukjente 
i hyggelig lag, mens nye og 
gamle medlemmer velges inn i 
styrer og valgkomiteer. Jeg øn-
sker dere alle lykke til! Vil også 
benytte anledningen til å takke 
alle dere som går ut av styrene 
for den jobben dere har gjort 
for NHF Trøndelag, og ønske 
velkommen til alle dere som 
kommer ny inn i styrene. 
Det skal bli spennende å sam-
arbeide med dere fremover. 
Sammen med res ten  av               
Regionstyrer gleder jeg meg til 
å møte alle dere som har invi-
tert oss til årsmøtene deres. Vi 
prøver å stille på så mange vi 
kan, og det er ikke for sent å 
sende oss en melding dersom 
ditt lag eller landsforening øn-
sker besøk av oss på deres 
møter.
Hva skjer ellers i det nye Trøn-
delag som har spesiell interesse 
for oss?
Vi har den siste tiden jobbet 
mye, og arbeider fortsatt med, 
den nye TT ordningen som 
planlegges i fylket. Jeg må inn-
rømme at vi ble skikkelig skuffet 
da forslaget kom på bordet. 
Fylkeskommunen ønsker en 
ordning som tar utgangspunkt 
i den TT-ordningen de har hatt 
i det gamle Nord-Trøndelag. For 
oss som bor i Sør vil dette være 
en rasering av tilbudet vi har 
hatt, og mange av oss vil kunne 

falle helt ut av ordningen. Med 
forslag om en overgang fra 
turbasert til verdibasert TT-
ordning, viser våre utregninger 
at antall turer vil bli dramatisk 
redusert. Disse tallene har vi 
også lagt frem, men har hittil 
ikke blitt hørt eller forstått. De 
som har egen bil med støtte fra 
NAV skal også tas helt ut av TT 
ordningen dersom dette forsla-
get blir vedtatt.
Men vi gir oss ikke uten kamp!
Etter å ha påpekt flere feil i både 
saksbehandling og begrunnel-
ser i forslaget som ble sendt ut 
på høring, håper vi at våre ar-
gumenter blir tatt med inn i det 
endelige forslaget til ny TT ord-
ning som skal behandles i Fyl-
kestinget i slutten av april.
Da er det viktig at vi viser både 
administrasjon og politikere at 
dette ikke handler om en «gave-
pakke» til funksjonshemmede, 
men om retten til å delta i sam-
funnet på lik linje med andre. 
Dette er et hjelpemiddel for oss 
som ikke kan benytte oss av kol-
lektivtrafikken. Kan man ikke 
kjøre selv, ta bussen, sykle eller 
gå når man skal ut å besøke ven-
ner og familie, delta på møter 
eller kulturarrangementer, er 
TT-ordningen eneste alternativ.
Derfor møter vi opp når forsla-
get legges frem og når det skal 
vedtas. Vi er lei av at kutt og 
innsparinger som gir funksjons-
hemmede stadig verre levekår 
og tar i fra oss muligheten til å 
kunne være en del av det som 
foregår rundt omkring i dette 
flotte fylket vårt!

Hei alle Trøndere
NHF-ere har vi jo alltid vært, medlemmer i NHF Trøndelag 
har vi vært siden 2005, men nå er vi også blitt Trøndere alle 
sammen. Gratulerer!
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Pasientreiser
I 2017 ble det tatt 8,5 milli-
oner pasientreiser til 2.25 
milliarder kroner. Da skulle 
man tro at det begynte å 
bli gode rutiner. Likevel 
opplever vi tungrodd og 
dårlige løsninger. 
Det er mange som har negative 
opplevelser med Pasientreiser. 
Spesielt fellestransportene kan 
være svært utmattende. Først 
mens man venter til alle er klare 
og deretter når transporten skal 
innom alle på ruta. Personer 
uten rekvisisjon må legge ut for 
reisen og dette kan bli store 
summer dersom man har lang 
transportvei. Pasientreiser sin 
egen brukerundersøkelse viser 
at folk flest er fornøyd, men 
dette stemmer ikke med inntryk-
ket til hverken Pasientombudet 
eller organisasjonene. 

Ble nektet transport
NHF Trøndelag har sendt et 
skarpt brev til kjørekontoret på 
Levanger etter at en person 
som har fått tilskudd til bil fra 
NAV, ble nektet pasientreiser. 
Kjørekontoret mente vedkom-
mende ikke har rett til å ta 
drosje som pasientreise så 
lenge de har fått tilskudd på 
spesialtilpasset bil. Dette er et 
grovt overtramp og vi krever at 

denne diskriminerende praksi-
sen opphører. Tilskudd til bil er 
et tilskudd til kjøretøyet og ikke 
reisen. Det er mange situasjo-
ner hvor man ikke kan bruke 
egen bil når man er syk, eller 
hvor bilen er på verksted. 

Tilbakemeldinger
For å kunne påvirke systemet til 
å bli bedre, er vi avhengig av 
tilbakemeldinger fra våre med-
lemmer. Vi oppfordrer alle som 
har hatt dårlige opplevelser på 
pasienttransport til å gi oss 
beskjed om dette. Send oss en 
e-post til nhf.troendelag@nhf.
no eller ring til regionkontoret.  

Hva koster det å ringe 
05515?
Å ringe 05515 koster kr 0,99 

kroner i oppstart og kr 1,99 per 
minutt fra privat fasttelefon 
med abonnement fra Telenor. 
Samtaler via andre telefonope-
ratører har egne takster avhen-
gig av operatør og abonne-
mentsvilkår. Som oftest er det 
dyrere å ringe 05515 fra mobil 
enn fra fasttelefon. En dom i 
EU-domstolen har slått fast at 
det er ulovlig for selskaper å 
tilby kundeservice med høyere 
takster enn for samtaler til van-
lige mobil- og fasttelefonnum-
mer. Denne dommen er knyttet 
til markedsføringsloven § 11, og 
gjelder næringsvirksomhet. 
Pasientreiser er derfor ikke 
bundet av dommen, men har 
allikevel satt i gang et arbeid for 
å se på billigere alternativer til 
dagens telefonløsning.



TrøndernyTT  1/20184

Tekst: Martine Eliasson

For omtrent ett år siden, 
igangsatte NHFU et inter-
nasjonalt utvalg. Funksjons-
hemmedes rettighetskamp 
strekker seg utover Norges 
landegrenser, og utvalgets 
oppgave er å kjempe mot 
urett og diskriminering 
verden over. Utvalget har 
nylig vært i Malawi for å 
starte opp et fredkorps-
prosjekt sammen med    
paraplyorganisasjonen the 
Federation of Disability  
Organisations in Malawi 
(FEDOMA).

2. februar avholdt utvalget en 
internasjonal kveld i Trondheim 
for å snakke om viktigheten av 
internasjonalt arbeid, også i 
Funksjonshemmedes organisa-
sjoner. Funksjonshemmede er 
verdens største minoritet. Over 
én milliard av verdens befolk-
ning er mennesker som lever 
med funksjonsnedsettelse. Og 
80% av disse lever i utviklings-
land. Dette sier noe om hvor 
viktig det er å jobbe utover 
Norges landegrenser.

Vi startet kvelden med en pre-
sentasjon av utvalget. Vi er fem 
ungdommer som sitter i utval-
ge t :  Mar ianne  Knudsen , 
Hawkilara Kathrine Axelsen, 
Nora Hæhre Spitalen, Saad Al-
jaderi og Martine Eliasson. Vi 
har ulike ressurser som utfyller 
hverandre. 

Videre fortalte Marianne og 
Martine om sine Malawi-opp-
hold. Malawi ligger i Sørøst-
Afrika og er ett av verdens fatig-
ste land. Marianne dro til Ma-
lawi i desember 2016 for å lage 
filmer til prosjektet #HørHer. 
Målet var å gi et innblikk i den 
daglige kampen, men også de 
potensielle mulighetene, unge 
funksjonshemmede i Malawi 
står overfor. Martine dro til 
Malawi i November 2017 for å 
starte opp et fredkorpsprosjekt 
sammen med FEDOMA. Dette 
er et pionerprosjekt, hvor ung-
dommer fra begge organisasjo-
ner skal utveksle mellom lan-
dene for å skape et mer inklu-
derende samfunn for funk-
sjonshemmede. Fredskorpset 
har ingen prosjekter hvor ut-
vekslingen skjer mellom unge 
funksjonshemmede fra Nord og 
Sør – så dette er historisk!  Det 

overordnede målet for prosjek-
tet vil være å bryte barrierer, 
redusere stigma og diskrimine-
ring mot funksjonshemmede i 
begge land. Mye av prosjektet 
handler om å danne et godt 
partnerskap mellom de to or-
ganisasjonene.  

Deretter ga Nora oss et innblikk 
i situasjonen til funksjonshem-
mede ute i verden og funksjons-
hemmede flyktninger. I utvi-
klingsland blir funksjonshem-
mede ekskludert fra  samfun-
net. Mangel på både rettigheter 
som fremmer likestilling og 
kunnskap hindrer inkluderings-
prosessen.  NHF samarbeider 
med organisasjoner i Malawi, 
Uganda, Zambia, Zanzibar og 
Palestina for å bedre funksjons-
hemmedes rettigheter verden 
over. Det  f innes  9 mil l io-
ner  funksjonshemmede flykt-

Internasjonal kveld
i Trondheim
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ninger, av 60 millioner flyktnin-
ger i verden. De er blant de 
mest sårbare av flyktningene. 
De kommer bakerst i køen når 
mat og annen nødhjelp skal 
deles ut. De får heller ikke 
samme mulighet til skolegang. 
Få av dem klarer å flykte og får 
komme som kvoteflyktninger.

Vi fikk også besøk av Emma 
Marshall leder Amnesty Trond-
heim som fortalte videre om 
den globale flyktningkrisen. 
Rundt 60 millioner mennesker 
er i dag på flukt i verden på 
grunn av krig eller forfølgelse. 
Disse menneskene er enten på 
flukt i sitt eget land eller de har 
flyktet til et annet land. Det fin-
nes omtrent like mange flykt-
ninger i verden som det bor 
mennesker i Storbritannia. 

Avslutningsvis snakket Marian-
ne og Saad om det videre arbei-
det i NHFUs internasjonaleut-
valg. Vi var veldig fornøyd med 
en godt gjennomført kveld!

Følg oss på vår Facbookside 
NHFUs internasjonale utvalg ?? 
#NHFU #SmashingBarriers

Å F J O R DO R K D A L

Idrettsveien 2, 7072 Heimdal
prima@prima-as.no www.prima-as.no

Tlf 72 89 43 00

M E L H U S

Tlf : 72 53 54 00
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Maskinstasjon

Brennav. 229, 7228 Kvål
Tlf. 72 85 22 08

Fax. 72 87 56 29 • Mob. 915 97 465

Svanholm Glass AS
7563 Malvik, tlf. 905 63 508

M A L V I K

www.washingtonmills.no

T R O N D H E I M

R I S S A

T R O N D H E I M

Revisjonskompaniet Midt-Norge AS
www.revisjonskompaniet.no

H-Bygg AS
Auto-N

7212 Korsvegen

Tlf. 72 87 98 85

Leira, 7100 Rissa

Tlf.:  73 85 19 10

Fremstad & Rokseth AS
Ringvålsvegen 22

7080 Heimdal
Tlf. 72 84 67 75

TRIO EIENDOMSSERVICE AS

Vestre Rosten 78, 7075 Tiller

Tlf: 72 89 90 70

Handelsbanken
Søndregt.14, 

7407 Trondheim

Tlf. 73 83 30 00
trondheim@handelsbanken.no

www.handelsbanken.no



TrøndernyTT  1/20186

Tekst: Marianne Knudsen

Jeg og broren min 
utviklet et spesielt for-
hold, vi skjønte hver-
andre på en måte som 
ingen kunne forstå.
Jeg husker mamma fortalte at 
hun ikke visste hvilken dag det 
var, hvilken tid det var på dagen 
eller hvordan de hjemme had-
de det. Hun hadde vært på sy-
kehuset i flere måneder, på 
kuvøse avdelingen, der det var 
mørkt hele året. Barna hennes 
var syke.
Barna hun elsket hadde blitt 
født tre måneder for tidlig og 

derfor ville de få en funksjons-
nedsettelse, det visste hun, 
men ikke alvorlighetsgraden.
Mamma fortalte at da hun fikk 
beskjeden var alt bare trist og 
urettferdig, men da hun så oss 
like ved siden av hverandre 
uadskillelig, tenkte hun, så 
skjøre, så vakre, så unike. De 
har fått en ryggsekk som kan 
gjøre dem sterkere, men som 
også er tung. De kommer til å 
bli behandlet annerledes, de 
kommer til å oppleve diskrimi-
nering, men aldri skal de opp-
leve det av meg, de skal ikke bli 
behandlet annerledes, de er 
mine tvillinger og skal få de 
samme sjansene som alle an-
dre.

Og vi vokste opp som alle andre 
bare med en liten tvist. Jeg 
kjørte en gul rullestol og broren 
min kjørte en rød. Jeg lærte meg 
tidlig å prate, prøvde å få viljen 
min om alt og var sta som ei 
geit. Broren min hadde ikke like 
godt språk som meg, han ut-
talte ordene utydelig og klarte 
ikke å si setninger.
Sammen pleide jeg, broren min 
og foreldrene mine å dra på 
turer, uten å sjekke om det var 
tilgjengelig for rullestol først. 
Pappa pleide å si: «De får oss å 
slite med hvis det ikke er det» 
og så blunka han.
Jeg kunne ofte spørre mamma 
og pappa om de ville hjelpe meg 
med å smøre brødskiven eller 
å ta på meg sokkene, fordi jeg 
strevde med motorikken i fin-
grene, da pleide de å si hvis du 
prøver noen ganger til vil du nok 
klare det og det gjorde jeg også.
Broren min kunne ikke bevege 
verken bena, hodet eller ar-
mene. Så han måtte de utfordre 
på et annet hvis. Ved frokost-
bordet når vi gikk på barne- og 
ungdomsskolen pleide de å 
spørre oss om hva vi syntes om 
det som sto i avisene og jeg og 
broren min pleide å diskutere, 
helt til han ble lei av meg. Jeg og 
broren min utviklet et spesielt 
forhold, vi skjønte hverandre på 
en måte som ingen kunne for-
stå.
På barne- og ungdomsskolen 
fikk jeg mange venner, mens 
folk tok avstand fra broren min. 
Det var ingen som turte å utfor-
dre han, det var ingen som 
hadde god nok tid eller vilje til 
å se alt det fine som bodde i 
han. Fordi de synes det var 

Ingen mobber broren min
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skremmende, de synes han var 
annerledes og merkelig.
Vi hadde alltid blitt sett på som 
de uheldige barna med be-
grensninger. Vi var lykkelige, det 
som ble vår begrensing var 
stereotypene i samfunnet. Da 
jeg begynte på ungdomsskolen 
begynte jeg å engasjere meg i 
politikken. I denne perioden var 
det vanskelig å være annerle-
des.
Jeg følte meg ofte som en byrde. 
Overfor foreldrene mine som 
måtte hjelpe både meg og bro-
ren min, overfor vennene mine 
som måtte flytte bursdagene 
sine hjemme hos meg fordi det 
var trapp opp til dem, overfor 
samfunnet når det ikke var til-
rettelagt på bussen eller ikke 
rampe til restauranten, så følte 
jeg meg alene og i veien.
Jeg meldte meg inn i Norges 
Handikapforbund ungdom og 
begynte å arbeide med likestil-
ling. Der lærte jeg meg at det er 
ikke meg det er noe galt med 
for å ønske å ta bussen, det er 
bussen som ikke er tilrettelagt 
for alle. Jeg lærte meg at jeg var 
en ressurs, ikke en byrde. Jeg 
lærte meg å si ifra. Når noen 
kalte meg hemmis, sto jeg opp 
for meg selv. Dette ville jeg også 
gjøre for andre ungdommer, 

fordi funksjonshemmede er 
den gruppen i samfunnet som 
diskrimineres sterkest og det er 
bare fordi man mangler en arm 
eller en fot, bruker høreapparat 
eller blindestav. Ingen kjenner 
dem, vet hvem de er eller hva 
de kan bidra med. Man blir bare 
satt en merkelapp på.
Jeg begynte å holde foredrag, 
appeller og å reise omtrent hver 
uke. Opp i alt dette glemte jeg 
å spørre broren min hvordan 
det var for han, hvordan han 
opplever å være annerledes. 
Han så lenge på meg da jeg 
stilte spørsmålet og så sa han: 
«Marianne definer annerledes, 
fordi når jeg er hjemme føler jeg 
meg ikke annerledes, men …» 
og det han fortalte meg får meg 
ennå til å gråte, selv om det er 
et par år siden.
Broren min hadde opplevd at 
noen gutter hadde begynte å le 
av han. Han kunne ikke forsvare 
seg verken med handlinger eller 
ord. Han hylte, men ingen stop-
pet. Det gikk en liten stund så 
tok den ene gutten hånden 
hans opp og stappet den i mun-
nen hans og spurte: «Var det 
godt hemmis?» Broren min fikk 
tårer i øynene da han fortalte 
dette til meg og så sa han: «Da 
følte jeg meg annerledes, jeg 

følte meg verdiløs»
Disse guttene visste ikke hvem 
broren min var. De visste ikke 
at han forstår og tenker mer 
over verden og mennesker enn 
noen jeg kjenner. De visste ikke 
at han elsker «Tore på sporet» 
og at han har et hjertet av gull. 
De visste ikke at han gir de 
beste klemmene og har den 
mest smittende latteren.
Alt de visste var at han var funk-
sjonshemmet.
Han er min bror. Han har opp-
levd å bli trakassert fordi han er 
en del av en minoritet og han 
er ikke alene. Han har ikke øn-
sket at jeg skal dele dette før nå. 
Han unner ingen å føle seg så 
lite verdt som han gjorde. Ingen 
burde oppleve noe sånt, men 
slik er det dessverre. Jeg vil aldri 
slutte å kjempe så lenge en slik 
ufortjent urett skjer. I dag står 
jeg opp for broren min, i mor-
gen står jeg opp for søsteren 
din, vennen din, kjæresten din. 
Jeg står opp for mennesker.
Fordi det er det vi alle er. 
Mennesker.

 Tenk deg om før du 
 setter merkelapper på  
 folk du ikke kjenner, da  
 blir verden et så mye  
 bedre sted.

L E V A N G E R

S T E I N K J E R
Future-Eiendom AS

Postboks 361
7601 Levanger

Hjørnet Restauran AS
Kirkegata 31

7600 Levanger

Himal 
Innovation AS

Mule, 7600 Levanger

Nordsivegen 29, 7732 Steinkjer

Atleten Grill Gråmyra AS
Leirabekkvegen 6

7604 Levanger
Tlf. 953 39 198

L E V A N G E R L E V A N G E R
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Det er mange utfordringer som 
må på plass for at alle skal 
kunne bruke kirkene på en like-
verdig måte. Toalett, parkering, 
trinnfri atkomst, plass i kirken, 
atkomst til døpefontene og al-
terring. Ofte møter man proble-
matikk rundt verneinteresser, 
men dersom det er vilje til å 
finne løsninger, så går det ofte 
bra. Vi vil vise noen eksempler 
på løsninger i Trøndelag.

Kirker 
De fleste kirker i landet er bygget på en tid hvor tilgjengelighet og uni-
versell utforming ikke var kjent. Heldigvis skjer det stadige forbedringer. 

Uttalelse fra Riksantikvaren 
Riksantikvaren vurderer det som vesentlig at våre omgivelser 
og kulturminner er tilgjengelige for alle. Det er derfor et over-
ordnet mål å legge til rette for universell utforming i våre        
kulturminner. Samtidig er det viktig at endringer på fredete 
bygninger og anlegg blir vurdert i hvert enkelt tilfelle slik at en 
kan komme til enighet om en tilpasset og skreddersydd løsning. 
I de aller fleste saker finner Riksantikvaren gode løsninger på 
universell tilgjengelighet. Det gjelder alle typer bygninger i alle 
aldre. Eidsvollsbygningen er et godt eksempel på dette.

Åfjord Kirke hadde 
lang trapp Ved å heve terrenget fra porten, fikk man en slak 

stigning frem til inngangen. Pent og funksjonelt.

Rissa Kirke har to ramper som opprettholder  
symmetrien. 

Rissa Kirke har tatt bort noen benker på hver side 
av midtgangen for å gi plass til rullestol. 
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Rampen til Frosta Kirke var bratt og manglet     
gelender. Farlig og lite innbydende. 

Brekken kirke i Røros har lang 
trapp og flatt terreng.

Leksvik Kirke har vanskelig utgangspunkt, men ved 
å bruke terrenget får man til en trinnfri atkomst.

Vår Frue Kirke i Trondheim er en 
middelalderkirke fra 1400 tallet. Da 
menigheten ønsket å etablere et 
HCWC med atkomst fra våpenhuset, 
fikk de først avslag hos politikerne.  
    Riksantikvaren var  
    derimot positiv og  
    etter klagebehand-
    ling til Fylkes-
    mannen, fikk kirken 
    bygge på et toalett. 

Ved å bygge ut våpenhuset med 
to nye fløyer fikk man plass til 
HCWC og heis uten at det endrer 
uttrykket til kirken. 

Frosta: Nå er terrenget bygd opp og 
man har en langt slakere rampe. 

Frosta kirke har bred og god atkomst
til podiet.
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Kulturarrangementer

Rundt 25 tilhørere fra hele 
Trøndelag fikk gjennom dagen 
innblikk i typiske utfordringer 
som vi opplever rundt ledsager-
bevis, billettbestilling, servering, 
parkering, plasser for rullestol, 
toalett osv. Vi opplever stor 
vilje til å legge til rette, men mye 
stanser på manglende kunn-
skap. Bla. tror alle at mobile 
handikaptoalett som leies i dag 
er gode løsninger, mens de i 
realiteten er for små til at de 
kan brukes med elektrisk rul-
lestol. 

Med tilskudd fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune arrangerte NHFU Trøndelag og NHF 
Trøndelag en fagdag for kulturarrangører. Hensikten var å øke oppmerksomheten på 
universell utforming av arrangementene og billettbestillingen. 

Lennart Røsten og Håvard R. 
Ottesen gir viktige innspill

Berit Vordal er prosjektleder for 
«Tilgjengelighet kultur-Norge» 

Plenum 

Mange mobile handikaptoalett 
som brukes på festivaler er for 
små til å brukes med elektrisk 
rullestol. 

Det er over 150 kulturarrange-
menter i Trøndelag som har 
nytte av mer kunnskap og 
bedre forståelse av universell 
utforming.   

NHF Trøndelag vil gratulere Birgith Helene 
Berg med NHF hedersnål i sølv for sin innsats 
for NHF og Landsforeningen for Polioskadde 
gjennom 30 år. 

Birgith har bidratt til utformingen av likepersonsarbeidet 
i Norge og spre erfaringene internasjonalt. Hennes innsats 
i bl.a planleggingen av St. Olavs Hospital ga oss viktige resultater. 

Svært mange funksjonshemmede har fått en bedre hverdag 
som følge av hennes arbeid og veiledning. Gratulerer.

NHFs hedersnål til Birgith Berg
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NHF Trøndelag i media

Den største saken vi hadde i 
media i fjor var saken om over-
føring av ansvar for hjelpemid-
ler til kommunene. Dette klarte 
organisasjonene å stoppe gjen-
nom et stort trykk over hele 
landet. 

For øvrig hadde vi mediesaker 
på diskriminering, parkering, 
tilgjengelighet, BPA, samferdsel 
og holdninger til funksjonshem-
mede. 

I 2017 hadde NHF Trøndelag, NHFU Trøndelag og lokallagene ca 50 
oppslag i aviser og nettaviser. På denne måten er vi med på å sette 
dagsorden og øke forståelsen for våre saker. 

Mål for NHFs mediestrategi
NHFs mediearbeid skal føre til at:
* NHF er den foretrukne kilden for mediene å komme til angå-
ende temaer om funksjonshemmede
* NHF oppfattes som en organisasjon som utviser service, 
engasjement og handlekraft og som er til å stole på  
* Politikernes søkelys og oppmerksomhet rettes mot våre 
kampsaker
* Folk får økt kunnskap om funksjonshemmedes situasjon og 
om diskriminerende samfunnsforhold 
* Flere og nye målgrupper engasjerer seg i Norges Handikap-
forbund 
* NHF får flere medlemmer og flere støttespillere både politisk 
og økonomisk.
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John Afret kjøpte seg leilig-
het med universell utfor-
ming, men da han flyttet 
inn sto det en stolpe foran 
døren. For familien Aftret 
var det viktig at leiligheten 
kunne brukes med rulle-
stol og tok kontakt med 
NHF Trøndelag. 

Vi er selvsagt enig i at denne 
løsningen bryter byggeforskrif-
tene og vil gjøre det umulig å 
bruke inngangen med elektrisk 
rullestol. NHF Trøndelag ba 
derfor kommunen om å ikke 
godkjenne bygget. Vi ble ikke 
hørt i første omgang, men da vi 
varslet at vi ville ta saken til 
Fylkesmannen, valgte kommu-
nen å oppheve ferdigattest og 
ba om tredjepartsvurdering. 
Begge arkitektfirmaer bagatel-
liserte problemet og kom med 
forslag som ikke ville løse saken.  
Etter en resultatløs runde i for-
liksrådet valgte Aftret å ta saken 
til Tingretten. Leiligheten hadde 
ikke universell utforming som 
lovet i prospektet. På salgsteg-
ningen var stolpen plassert et 
annet sted.  Uansett løsning, vill 
stolpen være i veien for å snu 
en rullestol uten å kollidere 
med enten stolpen eller døren. 
I Tingretten vitnet NHF Trønde-
lag på hvorfor plasseringen av 
stolpen ville gjøre atkomsten 
vanskelig eller umulig i hverda-
gen. 
Etter en ukes tid kom dommen 
som ga Aftret full seier. Utbyg-
ger må flytte stolpen og ta 
kostnaden på 75  000,- for å 
utføre dette. I dommen sies det: 
«Etter rettens vurdering kan 

manglene ved adkomsten til 
Aftrets leilighet ikke avhjelpes 
ved tiltak som utelukkende gjør 
at minstekravene til universell 
utforming oppfylles. Søylen ved 
inngangsdøren vanskeliggjør 
adkomst til leiligheten selv om 

Stolpe ut

minstekrav til universell utfor-
ming oppnås ved andre tiltak.» 

Denne saken viser at utbyggere 
ikke kan ta seg til rette. En viktig 
prinsipiell dom som styrker 
kravene til universell utforming.  

Stolpen er til hinder for å manøvrere rullestol utenfor døren.

Et av forslagene til løsning var å flytte snusirkelen bort fra døren el-
ler slik at døren slår gjennom sirkelen. Selv med døråpner ville ikke 
dette fungert i hverdagen. Elektrisk rullestol kan være 140 cm lang 
og når snusirkel er 150cm har du liten plass til overs. 
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Rabatt for NAV-bil på 
ferger avvikles

Til tross for at vi har 45 påmeldte utstillere, måtte vi 
flytte Hjelpemiddelmessa fra 2018 til 2019. 

Dette skyldes store uforutsette endringer 
i parkeringssituasjonen på Trondheim Spektrum. 
På grunn av forsinket gravearbeid vil parkerings-
plassen reduseres til 25 plasser. I tillegg mistet
vi mange parkeringsplasser for utstillerne når 
Trondheim Bydrift startet arbeid med pumpe-
anlegg på parkeringsplassen øst for Stadion. 

Vi beklager dette på det sterkeste, men kommer 
sterkt tilbake i 2019. 

I nytt Riksregulativ for ferjetakster fra 01.03.2018 blir rabatten på 50% avviklet.

Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse 
flyttes til 2019

Frem til nå har dette stått i regulativet:  
Moderasjon for kjøretøy anskaffet med 
støtte gjennom folketrygden. 
For kjøretøy anskaffet med støtte fra NAV, 
gis det 50 % rabatt på fullpris for kjøretøy. 
Dette gjelder også om bilens eier fyller 
vilkårene for stønad til bil fra NAV, men 
likevel har valgt å kjøpe bil uten 
slik støtte. 50 % rabatt gis også på 
en personbillett enten det er 
bilens eier eller en ledsager 
som fører bilen.
Det er fortsatt mulig å få 
honnørrabatt på 50% for 
personer over 67 år, uføre 
med uførepensjon, blinde 
og døvblinde som tidligere. 
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Vi skal være synlige!
NHFs nye strategi sier at vi skal ta i bruk mange ulike aksjonsformer som 
gir oss den oppmerksomheten vi trenger for å få større gjennomslag. 
Aksjonene vi velger skal være effektive. Vi skal få maksimal uttelling igjen 
for innsatsen. Da må vi ta i bruk virkemidler som for eksempel tøffe his-
torier i kombinasjon med slagkraftig fakta, tydelige budskap, gjerne humor 
og oppfinnsomhet, repetisjon og gjenkjennelse - slik at folk både kan 
kjenne seg igjen i budskapet, og at de møter det flere steder.
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Verftsgata 5, 7800 Namsos vTlf. 74 21 80 00 v www.tinoshotell.no

TT TRANSPORT - STJØRDAL TAXI - TT -
TILRETTELAGT TRANSPORT

Har du psykiske eller fysiske utfordringer?

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en 
videregående opplæring?

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet 
i et trygt miljø.

Vi hjelper deg å lykkes!

www.krokeide.vgs.no      

 ✓ Elektrofag  ✓ Påbygg til generell studiekompetanse
   ✓ Service og samferdsel  ✓ IKT-servicefag

7125 VANVIKAN
Tlf. 95 08 70 70

7125 VANVIKAN
Tlf. 95 08 70 70
Org. nr. 885 050 042

7125 VANVIKAN
Tlf. 95 08 70 70
Org. nr. 885 050 042

7125 VANVIKAN
Tlf. 95 08 70 70

7125 VANVIKAN
Tlf. 95 08 70 70
Org. nr. 885 050 042

7125 VANVIKAN
Tlf. 95 08 70 70

LOGO Farger

Turbuss med plass for rullestoler - 
kan møbleres etter behov.
Besøk oss på facebook       for å se våre turer
Hjemmeside: www.abuss.no
E-post: post@abuss.no

  6-dagers Vestlandstur med ferjecruise, opplev 
Flor & Fjære og Tall Ship Race. 24.-29.juli 2018.

  3-Dagerstur med både Elden på Røros og 
Peer Gynt ved Gålå. 4.-6.august 2018.

Nær Engros Levanger AS
Gråmyra, 7608 Levanger, Tlf. 74 08 55 60

L E V A N G E R
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Kontorplan AS
Orkanger

Røhme Gård
7300 Orkanger

www.kontorplan.no

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.

STATSBYGG.NO 

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

Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen

STBY_12xxx_Annonse Tilgjenglighet i off bygg_v2.indd   1 23.11.15   10.51
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Grasrotandelen
Du som spiller hos Norsk Tipping kan velge ett lag eller
én forening som skal motta inntil fem prosent av det 
beløpet du spiller for. I tillegg til flere lokallag er også 
NHF Trøndelag med.

Du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver og mottakeren får 
sin andel uavhengig av om du taper eller vinner. Har du for eksempel 
spilt for 100 kroner på Lotto gir Norsk Tipping fem kroner, som går 
direkte til den mottakeren du selv har knyttet til deg.

Mange organisasjoner på jakt etter nye inntekts-kilder. 
Dette gjelder også NHF Trøndelag.
For å kunne opprettholde vårt interessepolitiske
engasjement, drive påvirkning og gi veiledning er vi helt 
avhengig av at så mange som mulig støtter opp om vårt arbeid.
Bl.a. ved å gi grasrotandelen til NHF Trøndelag. Vi har i dag 
40 spillere som til sammen genererte 30 000,- til oss i 2017. 
Dette er svært kjærkomne midler.
Vi håper at mange flere av TrønderNytts lesere blir med og 
støtter arbeidet til NHF Trøndelag med sin grasrotandel. 
Ta kontakt med tippekommisjonæren din og be om at 
Grasrotandelen skal tilknyttes 
Norges Handikapforbund Trøndelag. 

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.

STATSBYGG.NO 

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

Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen

STBY_12xxx_Annonse Tilgjenglighet i off bygg_v2.indd   1 23.11.15   10.51

ALF Trøndelag
LKB Trøndelag 
NHF Steinkjer og omegn
NHF Trondheim
NHF Frøya og Hitra
NHF Oppdal

Takk for tilskuddet
NHF Trøndelag er helt avhengig av tilskudd fra 
lokallagene for å opprettholde driften på 
regionkontoret. Vi vil derfor takke lagene for 
tilskudd vi fikk i 2017.

NHF Orkladal
NHF Mosvik
NHF Meråker
NHF Rennebu
NHF Verdal og Levanger
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«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 

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet – fullt ut!

RAGN SELLS
En del av kretsløpet

Din totalleverandør innen
avfallshåndtering

08899 www.ragnsells.no

HUSEBYBADET
Saupstadringen 13, 7078 Saupstad

For åpningstider ring: tlf. 952 63 749 eller se 
www.trondheim.kommune.no/husebybadet

Vanngymnastikk • Trimsvømming
Treningsstudio • Babysvømming 
3 bassenger, rutsjebane, badstuer, 

boblebad og 4 solarier

Tlf. 95 26 36 88

For åpningstider ring: 
Tlf. 952 63 749

eller se 
www.trondheim.kommune.no

/husebybadet

3 bassenger, badstuer, 

boblebad og 4 solarier

 
 
 
 

Kvalitet på vinduer og dører 
gjennom flere generasjoner 

 
 
 
 
 

  
Kotsøy, 7387 SINGSÅS | Tlf: 72 43 60 60 | kontor@lilleronning.no | www.lilleronning.no 

 

E-mail: sandmoen.kro@dialogus.no
www.sandmoenkro.no
Tlf. 72 59 61 80
Sandmoflata 3, 7093 Tiller

Alle er velkommen til en koselig og sosial atmosfære på Sandmoen Kro. 

Alltid et godt tilbud til alle typer arrangement. 

Alltid hjemmelaget mat av beste kvalitet. 

Velkommen skal dere være. Ta kontakt med oss.

Krovert Ove Hanssen



TrøndernyTT  1/2018 19

Slett prosess for ny
TT ordning

I april 2017 fikk vi Fylkestinget 
til å vedta at det skulle settes 
ned en arbeidsgruppe for å 
utarbeide ny TT-ordning. Det 
ble tydelig uttalt fra talerstolen 
fra flere politikere at det var 
viktig å involvere brukerorgani-
sasjonene. Til tross for dette 
valgte administrasjonen å sette 
ned en arbeidsgruppe bestå-
ende av ansatte som jobbet 
med saken fra før. Det bør være 
opplagt for administrasjonen at 
Fylkestinget ikke har behov for 
å vedta at de ansatte som ar-
beider med TT-ordningen skal 
kalle seg arbeidsgruppe. Hen-
sikten var selvsagt at organisa-
sjonene skulle involveres.  
Organisasjonene ble invitert til 
et evalueringsmøte fra ordnin-
gen i Nord-Trøndelag og deret-
ter et Dialogmøte om den nye 
ordningen. Organisasjonene 
var samstemte i at vi ønsket 
ordning med antall turer, frem-
for et verdibeløp å kjøre for. I 
tillegg hadde vi mange andre 
innvendinger. 
Men når Fylkeskommunen sen-
der ut høringen sin, så står det 
at «Forslag til retningslinjer er 
utarbeidet i henhold til diskri-
mineringsloven, slik at alle 
godkjente brukere tildeles likt 
grunnbeløp.» Dette gjør at de 
som skal svare på høringen tror 
at ingen kan prioriteres og at 
forslaget er eneste løsningen 

for å overholde loven. Vi mener 
derimot at man skal prioritere 
de som har størst udekt trans-
porttilbud i dag. Likestillings- og 
diskrimineringsombudet har i 
etterkant sendt brev til fylkes-
kommunen som bekrefter at 
fylkeskommunens forslag til nye 
retningslinjer for TT-ordningen 
er basert på uriktig tolkning av 
diskrimineringsloven. 
I tillegg sies det i høringsdoku-
mentet at innspill fra funksjons-
hemmedes organisasjoner er 
tatt inn i forslaget. Dette er ikke 
riktig. Vi vet at nesten ingen av 
innspillene fra organisasjonene 
fra dialogmøtet er tatt med. 

Høringsdokumentet gir derfor 
inntrykk av at forslaget følger 

norsk lov og støttes av organi-
sasjonene. Når høringsdoku-
mentet bygger på disse uriktige 
premissene, vil kommunene 
behandle forslaget annerledes 
enn dersom dette ikke hadde 
stått. 
Høringen ble sendt ut 13. de-
sember med frist 19. januar. 
Dette er svært kort frist og 
mange dager går bort til julefe-
rie. Mange kommunale råd for 
funksjonshemmede har der-
med ikke hatt anledning til å bli 
rådført i kommunenes behand-
ling av høringen.  
TT-ordningen er en viktig sak for 
NHF Trøndelag og vi vil fortsatt 
legge ned mye arbeid for å få 
en ordning som er best mulig 
for våre medlemmer. 

25. april skal Trøndelag fylkeskommune vedta en ny TT- ordning for 
det nye fylket. Men prosessen for å få til en god ordning har vært langt 
fra god. 
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Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.03.18
NHF Agdenes
v/ Torill Bendiksen
Nygård
7318 Agdenes
Mobil: 901 92 703
E-post: krbendi@online.no 

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

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

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 

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

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

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

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. 01.03.18
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/Roy Staven 
Ogndalsvegen 57 A 
7716 STEINKJER 
Mob: 91727730 
e-post: roy.staven@ntebb.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

NHF Ålen og Haltdalen
v/Marit Ingeborg Hegseth
Hessdalsvegen 793, 7380 Ålen
Mobil: 944 99 452
E-post:
marit.hegseth@gauldalen.no

NHF Åfjord
v/Lise Sørheim
Furuhaugen 10, 7170 Åfjord    
Mobil: 90 89 22 51
E-post: lisesorheim@gmail.com

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/Marit Berg Eldegard 
Leinbakkan 83 
7089 HEIMDAL 
Mob 93257522 
E-post: eldegardm@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

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

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

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

Postnr/sted:....................................................................................

Løsning sendes innen
20. April 2018 til: 
NHF Trøndelag

Kvenildmyra 4, 7093 TillerRiktige svar er med i trekningen av 2 Quick-lodd.

Vinner forrige nummer:
 Anne Elin Holberg, Ronglan

KRYSSORD
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Bygdøy allé 23  •  0262 Oslo  •  Tlf. 45 22 22 88  •  E-post: hav@havas.no  •  www.havas.no      

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt 
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger 
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen 
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og 
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.

HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging, 
basket, sykling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.

HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for 
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at 
du kan få eller beholde ordinært arbeid.

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

Atto er en 3hjuls scooter med unike egenskaper. Atto fremstår i full størrelse som en robust 
og stilren scooter. Produktet kan enkelt legges sammen. Det gjør at man trenger minimal 
lagringsplass for å oppbevare produktet. I tillegg kan Atto deles i 2 slik at den enkelt og 
på en energibesparende måte kan fraktes.

Produktet har flere detaljer det er verdt å merke seg. Armlenene kan enkelt slås inn og 
skjules hvis det ikke er behov for disse. Atto leveres med USB ladeutgang og du kan enkelt 
justere høyde på sete etter dine behov. 

Den perfekte scooteren på 
ferie, shopping eller andre tur- 
aktiviteter. Kom deg ut med  

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

En ny patentert løftestol som er 
en rask, sikker og mobil løsning når 
en person har falt og trenger hjelp 

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

kvalitet som går inntil 5 mil, 
 toppfart er 9,9 km.

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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  Returadresse: 
  NHF Trøndelag
  Kvenildmyra 4
  7093 Tiller

Terrengen er et norsk firehjulsdrevet terrenggående
hjelpemiddel / rullestol.

Er godt utstyrt med blant annet trinnløs regulering av
hastighet.
Terrengen tilpasses brukere med spesielle behov.

Terrengen er konstruert for ferdsel i typisk norsk
terreng, har meget gode kjøreegenskaper og har ett
marktrykk lavere enn en person som går på bena!

www.terrengen.no

fortsetter der veien slutter

Terrengen AS
Stamnan, 7392 Rennebu

Telefon 72426560 -Mobil 476 24 600
E-post: info@terrengen.no -Web: www.terrengen.no

Org.nr: 979 949 979

Utsvingbart
sete med tilt

Som ekstrautstyr leveres
bl.a kalesje, vinsj og
snøskjær.
For flere alternativ, se
også vår hjemmeside

/terrengen
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