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Regionlederen mener

ANSVARLIG REDAKTØR
Shaqir Rexhaj

Regionleder

Funksjonshemmede blir i Norge i 2020 utsatt for 
systematisk diskriminering, og det er på tide at vi sier i 
fra at dette skjer og at det er uakseptabelt. Et eksempel er 
ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 
En lovfestet ordning og på sitt beste et frigjøringsverktøy 
som gir personer med nedsatt funksjonsevne mulighet 
til å leve fullverdige liv og bestemme over eget liv og 
fritid. På sitt verste er det en ordning hvor kommunen 
styrer for mye hvordan og hvor man kan bruke timene 
sine, om man i det hele tatt får innvilget timer med BPA. 
Skrekkeksemplene er mange, og jeg mener at vi må ta 
dette problemet ved roten. Vi må ut til kommunene og 
snakke med dem som er ansvarlige for BPA-ordningen i 
hver kommune. Innlandet fylke har mange kommuner, 
og ikke minst mange små kommuner. Jeg håper og tror at 
mye av utfordringen ligger i at de ansatte i kommunene 
ikke har den nødvendige kunnskapen om ordningen og 
dens potensiale, og at det ikke er tilfelle at man bevisst 
tilbyr ordningen på en dårlig måte. 

Vi ønsker å komme oss ut til kommunene og snakke 
om viktigheten av BPA-ordningen og hvordan den 
kan tilbys på en god måte til dem som har behov for 
den. Ideelt sett vil vi gjennomføre dette som flere ulike 
kursdager rundt om i regionen, men dette er noe som 
krever finansiering. Vi håper å få dette til, men det er også 
svært viktig at vi griper sjansen hvis vi får muligheten til 
å møte kommuneansatte for å snakke om BPA. Hvis dere 

rundt om i regionen vår har utfordringer med ordningen, 
eller hvis dere vet at kommunens ansatte ville vært villige 
til å møte oss og få innspill så ber vi dere gripe denne 
sjansen. Ta gjerne kontakt med oss i regionstyret og 
administrasjonen i regionen for å få bistand. I fellesskap 
må vi sørge for at denne ordningen blir det den er 
intendert å være. 

Samarbeidet mellom region og lokallag er også noe 
jeg er veldig opptatt av og som jeg håper vi kan få se mye 
av i 2020. I fjor hadde vi flere fine møtepunkter og vi 
har så smått kommet i gang med ulike nettverksgrupper 
innenfor regionen. Mens jeg skriver dette går vi snart 
inn i tiden for årsmøter i lokallagene, og vi gleder oss 
stort til å besøke årsmøtene i lokallagene våre. Alle som 
ønsker besøk på årsmøtet må melde fra, så skal vi sørge 
for at noen fra regionstyret og/eller administrasjonen 
kommer på besøk. Dette er en viktig mulighet for oss til 
å få innsikt i hva som skjer ute hos dere, og vi vil gjerne 
møte så mange som mulig av våre medlemmer. Husk at 
vi alltid er åpne for innspill og samtaler med dere som 
er en del av vår felles bevegelse. La oss sammen skru 
opp dampen enda et hakk og la oss stå sammen for 
funksjonshemmedes likestilling og likeverd! 



www.minitech.no | +47 625 77 800 | mail@minitech.no

 » Produsert i henhold til direktivet for medisinsk utstyr.

 » Kan tilpasses etter brukerens behov.

 » Har innsydd varmetråd som gir jevn varmefordeling.

Birgit Skarstein bruker varmehjelpemidler fra Minitech AS.

VARMEHJELPEMIDLER

Volvat Medisinske Senter
Vangsveien 121, 2318 Hamar

Har du hodepine eller
andre nevrologiske plager?

Vår nevrolog Ola Nordby i Hamar kan hjelpe deg.
Bestill time på volvat.no eller ring 62 55 35 50.

Velkommen til oss!

PMS:116c

DIN ELEKTRIKER

www.edvardsen-elektro.no
Tlf. 62 51 86 00 / 994 22 182

D e s i g n m a n u a l

Alt fra små, skjøre tall til store, tunge 
summer. Her er ingen diskriminering.

Regnskapstjenester og økonomirådgivning 
for deg og din bedrift.

Vil du ha tallene på plass?

Tollef Kildesgt. 2 • 2450 Rena • Telefon:  62 44 71 30
E-post: peto@vekstra.no
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Alle våre saler er tilgjengelige 
for rullestolbrukere.

Hamar Kino aksepterer 
ledsagerbevis utstedt av 

Hamar kommune, og andre 
norske kommuner.

 
www.hamarkino.no

 
Velkommen til oss!

SCANDIC HAMAR 
ET AV NORGES MEST FLEKSIBLE OG 
STØRSTE KURS- OG KONFERANSEHOTELL

Hotellet har blitt tildelt Norges Blindeforbunds Tilgjengelighets- 
pris, som blir delt ut til de som har gjort en spesiell innsats for 
å tilrettelegge for funksjonshemmede.
 
Kontakt oss gjerne for å hjelpe deg med din konferanse. 
Tlf: 21 61 40 00, e-mail: hamar@scandichotels.com

scandichotels.no – garantert best pris

Montebellosenteret er en nasjonal helse institusjon for 
kreftpasienter og deres pårørende. Alle som har eller 
har hatt kreft kan få opphold ved Montebello senteret. 
Felles skapet er verdifullt og gir rom for erfarings-
utveksling med andre i tilnærmet lik  situasjon. 
Det vektlegges rekreasjon og fritid i alle kurs.

Lær å leve med endringer som følge av kreft
w

w
w.dialecta.no

Kurstedvegen 5, 2610  Mesnali, Tlf 62 35 11 00
post@montebello-senteret.no
www.montebellosenteret.no

Nytt perspektiv på livet

É22 80 08 00

Vi er på www.scandichotels.no/ringsaker 
og treffes på ringsaker@scandichotels.com 

eller telefon 623 50 100

• Service og installasjon
 for hytter
• Rørinstallasjoner for
 industrivirksomhet
• Rørinstallasjoner for 
 landbruksbygg
• Sentralvarmeanlegg
• Service og vedlikehold

Tlf. 62 36 61 20
www.moelvrorservice.no
ottar@moelvrorservice.no

Turistsenteret
2420 Trysil

Tel: 62 45 38 80
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REGIONKONTORLEDER
Jorun Granberg
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Joruns tanker
2020 er godt i gang og vi er godt i gang med å 
planlegge vårens aktiviteter. Rundt om i Innlandet 
er lokallagene og landsforeningene våre snart i 
gang med å avholde årsmøter, og vi satser alt på å 
få besøkt flest mulig av dere. Både vi på kontoret 
og regionstyret setter stor pris på disse besøkene, 
og mener det er viktig for å sikre en god kontakt og 
godt samarbeid begge veger.

Regionen har ikke årsmøte i 2020, men skal som vanlig 
ha Vårkonferanse for hele regionen. I år holdes denne 17. 
og 18. april på Scandic Hamar, og vi er godt i gang med 
programmet. Fredag blir det selveste Lars Ødegård som 
starter med å fortelle oss hvorfor funksjonshemmede 
henger etter i likestillingskampen. Vi får også besøk av Eli 
Knøsen fra Likestillings og diskrimineringsombudet, som 
skal snakke om den tause diskrimineringen. Vi rekker 
også å høre mer om brukermedvirkning i helsetjenesten, 
og her kommer leder for brukerutvalget ved Sykehuset 
Innlandet. Lørdag er viet det viktige temaet brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA), som også er et av temaene 
regionstyret har valgt ut som et satsningsområde i 
2020. Her blir det blant annet kompetansepåfyll om 
selve ordningen BPA og lovverket rundt dette, og dere 

får innspill om hvordan dere kan jobbe med dette i 
kommunale råd. Vi håper å se dere der!

Sentralstyret i NHF har vedtatt at 2020 er året for 
holdningsendring. Dette er et viktig og stort tema, som 
vi må finne gode måter å jobbe med både nasjonalt, 
regionalt og lokalt. Holdningene som samfunnet har til 
funksjonshemmede ligger til grunn for dagens situasjon 
på alle våre politikkområdet. Hvorfor får ikke folk den 
assistansen de har krav på, hvorfor er det vanskelig å få 
til et inkluderende arbeidsliv, hvorfor kuttes det i ytelser 
og økes i egenandeler? Årsaken ligger dessverre altfor 
ofte i holdninger, og vi må sammen jobbe knallhardt 
for å endre disse. Slik sett er jo alt vi gjør en del av 
dette arbeidet. Men, i 2020 skal vi jobbe ekstra hardt 
med å vise hvordan situasjonen til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne er et resultat av utdaterte og ofte 
skremmende diskriminerende holdninger.  Dette er en 
kamp vi bare kan vinne sammen, og vi ser frem til å 
samarbeide med lokallagene og landsforeningene i 2020 - 
året for holdningsendringer! 

  

- Jorun



Dele med deg
Banken med 
=kundeutbytte

En gang i året deler vi ut 
kundeutbytte til alle våre 

kunder. Kunnskap, gode råd, 
trygghet og opplevelser 

deler vi med deg hele året.

sparebanken-hedmark.no

7

- annonser



Fo
to

: c
ol

ou
rb

ox
.c

om

8

Jørgens hjørne

REDAKTØR
Jørgen Wien
Organisasjonskonsulent

2020 er året for arbeid med holdningsendringer 
i Norges Handikapforbund, og samtidig som det 
er noe som ligger innbakt i det meste vi gjør i vårt 
virke, så er det også noe abstrakt og det er kanskje 
ikke alltid så lett å jobbe med det rent konkret. 

Det virker tydelig at majoritetsbefolkningens holdninger 
er det største hinderet for full samfunnsmessig 
inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Visst er det ofte fysiske barrierer eller negative svar og 
vedtak som er det konkrete bevise på diskriminering og 
utestengelse, men dette bunner igjen ut i holdningene til 
de som tar avgjørelser. Derfor er det viktig for oss å jobbe 
med holdningsskapende arbeid i året som kommer, for 
det er slik vi kan oppnå reell ending på sikt. 

Det er ikke manglende tilrettelegging eller fysiske 
barrierer det handler om når Amir Hashani to ganger i 
løpet av tre dager opplever å ikke komme med bussen 
i Oslo, ja sågar siste buss for dagen, fordi sjåføren ikke 
har pinnen som trengs for å få ut rampa. Til alt overmål 
presiserer en av sjåførene å nærmest skjelle ut Amir og 
forteller han at han selv burde ta ansvar for å ha med 
seg denne pinnen. Ruter tar saken alvorlig og lover 
bot og bedring, og sier at dette ikke skal skje, og at de 
skal skjerpe sine rutiner. Helt til det skjer igjen, for det 
kommer til å skje i igjen. Dette er ikke første gangen det 
skjer, det er bare at Amir ved disse tilfellene har filmet og 
lagt det ut på Facebook så vi alle får se hvordan det ser 
ut når bussen rett og slett kjører fra deg fordi de ikke vet 
hvordan de skal få ut rampa. 

Man kan kjempe for all verdens ramper og praktiske 
løsninger på busser og annen kollektivtransport, men 
når sjåførenes og operatørenes holdninger er at man 
selv må ha med seg nødvendig utstyr for å få ut rampa 
så er vi tilbake på null. Det er i slike tilfeller vi må tørre 
å være tøffe nok til å ta opp kampen og si høyt at dette 
er diskriminering av tydeligste sort, og at det er helt 
uholdbart. Kanskje kan vi slik oppnå holdningsendringer? 
Vi vet i alle fall at det ikke er nok i seg selv å få 
tilgjengelige løsninger, når man verken har vilje eller 
kompetanse til å benytte løsningene. Det er litt som 
når handikap-parkeringsplassen utenfor butikken om 
sommeren blir brukt til salgsbod for jordbær, eller når en 
småkommune sier at «Nei, BPA driver vi ikke med her i 
kommunen» eller når det å ansette en person med nedsatt 
funksjonsevne av politikerne beskrives som «å ta en for 
laget». 

Rettigheter, ordninger og strategier for inkludering av 
funksjonshemmede tar oss bare halve veien, så må vi 
sørge for også å få endret holdningene til folk der ute. Det 
er kanskje den aller mest tungrodde delen av jobben, men 
det er derfor det er så viktig at vi tør å ta plass, påpeke 
diskriminering og kreve endring. Og det er det vi skal 
gjøre i 2020! 

- Jørgen



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

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

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

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

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

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

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

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

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

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

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

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

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

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

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no

- annonser
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Ernæring, aktivitet og julemat 
på Golsfjellet sammen med 

NHF Oslofjord Vest
En god gjeng fra NHF Innlandet, NHFU Innlandet og LARS Innlandet var i november sammen med NHF 

Oslofjord Vest samlet ved Oset Høyfjellshotell på Golsfjellet, noen kilometer ut av vår region og noen 
kilometer inn i deres. Man kan spørre seg hvordan ernæringskurs og julemat går sammen, men svaret er vel 

som alltid at måtehold er nøkkelen til et balansert og sunt kosthold. 

Tekst: Jørgen Wien Foto: Jan Arne Dammen

I mindre snøsikre tider er Golsfjellet et av stedene på 
Østlandet som kan skilte med snø og skiforhold også 
tidlig på vinteren. Allerede i midten av november var 
det kjørt opp løyper utenfor hotellet, og det lå dermed til 
rette for en helg fylt med både god mat, faglig input og 
fysisk aktivitet. 

Nils Terje Tangnes jobbet en mannsalder som kokk 
ved Steffensrud Rehabiliteringssenter i Vestre Toten, og 
selv om han har trådt over i pensjonistenes rekker har 
han fortsatt meget god koll på hva som utgjør et sunt og 
balansert kosthold. Ikke minst har han erfaring med å 
lage sunn mat til personer som er under opptrening og 
har ulike helseutfordringer. Med bakgrunn i dette holdt 
han et kurs i ernæring for de fremmøtte på Golsfjellet. 
Riktignok fant kurset sted lørdag formiddag, og på 

fredag kveld ble det servert julematbuffet. Kursholder 
innledet dermed med det viktige faktum at det også 
er lov å kose seg selv om man har et sunt kosthold. 
Nøkkelen er måtehold og gode balanserte måltider i 
hverdagen. Flere av kursdeltakerne kjente seg igjen i 
Tangnes’ beretning om dårlig søvn og tørsthet etter salt, 
fet og mektig julemat. I det daglige bør kostholdet vårt 
heller bestå av mye grove brødvarer eller havregryn, 
meieriprodukter, rene kjøttprodukter, grønnsaker, frukt 
og nøtter. På samme måte bør prosessert kjøtt, bakevarer 
med mye sukker og hvitt mel, alkohol og veldig søt og fet 
mat begrenses. Dette er for de fleste kjent, men samtidig 
er det nyttig med en oppfriskning og påminnelse om 
dette. Etter å ha fått rikelig med faglig input var det 
deltakerne sin tur til å aktivt bruke de små grå i en quiz 

Atle Haglund, Mohammad Alalim og Vigdis Woldengen gjør seg klare for å teste skiløypene.
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ledet av Stein Wilmann fra NHF Oslofjord Vest. 
Det ble også tid til å prøve seg på ulike fysiske 

aktiviteter i løpet av helga, med både svømmebasseng 
på hotellet og skiløyper utenfor døra. En av søndagens 
hovedaktiviteter var langrenn, både for gående og 
sittende i piggekjelke. Med blant annet tidligere 
paralympier og regionleder i NHF Oslofjord Vest, Atle 
Haglund, blant deltakerne ble det også mulighet til å 
prøve seg på langrennspigging for første gang under 
god veiledning. En av dem som gjerne kunne tenke seg 
å prøve var Mohammad Alalim fra NHFU Innlandet, 
som aldri før hadde prøvd seg i piggekjelke eller på 
ski for øvrig. Med litt for lange staver og lånt kjelke 
satte han i gang med et par rolige tak før han fikk opp 
farten og forsvant nedover løypa. Regionleder i NHF 

Innlandet, Shaqir Rexhaj, fulgte etter for å påse at alt 
gikk trygt for seg og med unntak av en liten tur ut i 
snøfonna nederst i en sving så gikk det veldig bra til å 
være første gang i piggekjelke. Atle Haglund mente at 
med litt trening og staver av riktig lengde kunne man 
ha et piggetalent i emning. Mohammad har for øvrig 
blitt en aktiv rullestolbasketspiller det siste året, og også 
prøvd seg på liggesykkel og i kajakk, så det spørs om det 
blir noen piggekarriere på unggutten fra Østre Toten. 
Deltakerne på Golsfjellet virket uansett fornøyde med 
arrangementet, men om kostholdsvanene ble endret i 
etterkant av helga vites foreløpig ikke. 

Nils Terje Tangnes, Stein 
Wilmann, Remi Johansen 
og Atle Haglund lager 
sunne smoothies under 
ernæringskurs. 



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
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UNIVERSELL UTFORMING I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med informasjon om universell utforming i 
Statsbyggs offentlige bygg som universiteter, museer, trafikkstasjoner med mer. 
Bygg for alle kom med ny publikumsvisning høsten 2019. 

Prøv selv på: byggforalle.no
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- Over 100 års erfaring med transport

- Tilstede i hele Norge og Sverige

- Besøk oss på: www.litra.no

- Over 100 års erfaring med transport

-  Tilstede i hele Norge og Sverige

-  Besøk oss på: www.litra.no

- Over 100 års erfaring med transport

- Tilstede i hele Norge og Sverige

- Besøk oss på: www.litra.no

Lokaler med sjel til leie 
 www.mustadnaeringspark.no

- annonser
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Fullt hus på fagdag på Scandic Elgstua
Den 16. januar inviterte Scandic Elgstua NHF Innlandets medlemmer til en gratis fagdag på sitt hotell. 
Påmeldingene rant på de siste ukene inn mot fagdagen, og da antallet påmeldte nådde 45 ble det satt strek. 

Av: Jørgen Wien, organisasjonskonsulent.

Scandic-kjeden er i vår organisasjon kjent for å stort 
sett ta tilgjengelighet og tilrettelegging på alvor. 
Scandic-hotellet Elgstua på Elverum er intet unntak, 
og til tross for at de ikke har det største hotellet, så har 
de fasilitetene som kreves til å ta imot større grupper, 
og de har vært vertskap for mange arrangementer i regi 
av blant annet NHF Innlandet og LARS Innlandet. I 
januar inviterte de alle NHF Innlandets medlemmer 
til en fagdag med foredrag fra Aina Skjøthaug fra NAV 
hjelpemiddelsentralen Innlandet, samt en omvisning 
på hotellet og en bedre middag i hotellets restaurant. 
Skjøthaug snakket om fremtidens organisering av 
hjelpemiddelordningene og om utfordringer og 
muligheter som ligger i dette fagfeltet. Både et godt 

samarbeid med kommunene og en satsning på tilrettelagt 
boligutbygging ble understreket som viktige punkter 
i årene som kommer. Salen var fylt til randen denne 
januarkvelden, og det virket som både foredrag om 
hjelpemiddelordningen og middagen falt i smak blant de 
fremmøtte. 

Alle medlemmer av NHF har for øvrig rabatterte 
priser på overnatting ved Scandics hoteller, og denne 
rabatten oppnår man ved å benytte en booking-kode på 
nett, eventuelt ved å oppgi at man er medlem per telefon 
eller i resepsjonen.

NHFs avtalenummer og bookingkode er:  
D000005101

Fullt hus på Scandic Elgstua under foredrag  
med NAV Hjelpemiddelsentralen Innlandet.  
Foto: Jorun Granberg. 



- NHFU

En langhelg i 
vintermekkaet 
Trysil for våre 
ungdommer
Trysilfjellet og det enorme alpinanlegget der er 
viden kjent som et paradis for snø- og skiglade 
mennesker. Dette gjelder også for dem som 
bruker Sitski for å ta seg ned fjellet, og i midten av 
januar tilbrakte NHFU Innlandet en langhelg på 
Trysilfjellet hvor det ble mulighet til å prøve SitSki 
under kyndig veiledning. 

Av: Jørgen Wien, organisasjonskonsulent

27 år gamle Olle Mathiasson er styremedlem i 
NHFU Innlandet og er bosatt i Trysil hvor han lever 
og ånder for ski-kjøring og annen aktivitet. Som en 
moderne Trysil-Knut benytter han mye av sin fritid 
på å kjøre ned fjellet med Sitski, og han har veldig 
lenge hatt et ønske om å få med flere unge med 
nedsatt funksjonsevne på skikjøring i Trysil. Han 
er også med i en forening som heter Opplevelser 
Uten Grenser, hvor han jobber for å få flest mulig ut 
i naturen og i aktivitet. Med støtte fra stiftelsen Dam 
ble en aktivitetshelg for NHFU Innlandet endelig en 
realitet i midten av januar i år. 

Med leiligheter helt inne ved alpinbakken ble 
det bokstavelig talt ski-in ski-out, da de dyktige 
instruktørene fra Trysilguidene dukket opp 
utenfor trammen med utstyr til alle som skulle ha 
instruksjoner. Noen hadde erfaring fra før og kjørte 
selvstendig, og noen syntes ikke skibakken fristet 
like mye og ble igjen innendørs. Målet med helga var 
at alle som ønsket skulle få prøve Sitski under trygge 
rammer og kyndig veiledning, og det målet ble 
innfridd med kjøring både fredag og lørdag. I tillegg 
ble det mye tid til sosialt samvær, koselige måltider 
og Olle holdt også en forelesning for deltakerne om 
Trysils historie, og fortalte også en del om sin egen 
historie og hva han holder på med i Trysil. 

Denne turen er et eksempel på det varierte 
tilbudet som finnes for medlemmene i NHFU 
Innlandet. I tillegg til fysisk aktivitet jobbes det også 
med holdningsskapende og politisk rettet arbeid 
samt annen type medlemsaktivitet. Leser du dette, 
er 30 år eller yngre, og kan tenke deg å bli med på 
lignende aktiviteter i fremtiden? Bli med i NHFU 
Innlandet! Ta kontakt med leder Hanna Fu Man 
Koppang på epost koppang.hanna@yahoo.fr eller på 
Facebook. Følg også NHFU Innlandet på Facebook 
for mer informasjon om aktivitet og årsmøte i laget 
den 6. mars. 
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Deltakere og instruktører på veg ut i 
alpinbakken i Trysil. Foto: Jørgen Wien
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H A M A R

NAF 
Hamar og Omegn

Gjerluvegen 1D, 2320 Furnes
Tlf: 90700105

hamarogomegn@naf.no 

Grøtting Olje AS
Tlf. 624 26 218

Mob: 906 73 511
www.grottingolje.no Digerudvegen 1, Pb. 553, 2203 Kongsvinger

Telefon: 62 88 83 10

Leverandør av garasjeport!
Tlf: 480 66 100  | post@portinnlandet.no | Vestregata 6, 2317 Hamar

www.ahi.no
Vestsivegen 269

2411 Elverum
Tlf. 995 27 327

E L V E R U M

Bowling 1 Hamar
Falsengt. 12, 2317 Hamar

Tlf. 62 52 03 10
Epost: hamar@bowling1.no

Bjørgedalen, Sørli og Brynsåsen

Vi leverer alt av matjord, sand, pukk og grus til 
ditt byggeprosjekt.

Bjørgedalsvn. 875, 2323 Ingeberg
Tlf. 62 53 69 70    918 08 038

e-post: ellen@gholt.no

Vang, Brynsåsen, Sørli og Rudshøgda.
Vi leverer alt av matjord, sand og pukk til ditt byggeprosjekt.

Bjørgedalsvn. 875, 2323 Ingeberg
Tlf. 62 53 69 70  Mob. 918 08 038

e-post: vang@gholth.no

Tlf.: 62 54 36 20

K O N G S V I N G E R

Brugata 3, Postboks 126
2381 Brumunddal • tlf. 62 34 79 60
post@brdal-regnskap.no • www.brdal-regnskap.no

Rudsflata 2, 2360 Rudshøgda
Tlf. 62 36 80 30

http://kranogmaskin.no/

Stangeveien 111, 2306 Hamar
Tlf. 62 54 32 00 • Fax: 62 54 32 01

 
 

 

 

 

A L V D A L

Nord-Østerdalsveien 5220, 2560 Alvdal
Tlf. 62 48 80 80 • espelandtransport.no

Gullvask personbil kr 150,-

H A M A R

Nord-Odal
2120 Sagstua

Bruk ditt lokale forsikringsselskap
Tlf. 62 97 88 50

N O R D - O D A L

R I N G S A K E R

Bilskade og lakk – Lastebillakkering 
Tlf: 95496000  •  Web: www.westrum.no

S T A N G E

Holmlundvn. 2, 2312 Ottestad
Tlf. 91690440

www.kbelektro.no

T R Y S I L

TYNSET 
Smådyrkontor AS
Verkstedveien 28            
2500 Tynset
Tlf: 48 38 88 00

T Y N S E T

 
BYGGSERVICE N.Ø.
Tlf 62 48 37 30 - Tynset

Schjærin Radio og TV
Negardsvegen 1, 2270 Flisa

Å S N E S

Byggmester Bjørn Sætereng AS
Ankers veg 2, 2409 Elverum, tlf. 924 24 647

E L V E R U M

Byggtorget Østmoen Sag AS
2133 Gardvik, tlf. 62 97 45 34

N O R D - O D A L
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G J Ø V I K
Vi støtter Norges Handikapforbund 

Hedmark Oppland
Kreativ hilsen fra Gjøvik kommune, 
seksjon tilrettelagte kulturtilbud i samarbeid 
med Pascal Norge 
– Kultur for alle

N O R D - A U R D A L

Tlf.: 61  13  10  00

LARSENS

N O R D R E  L A N D

www.kroonmaskin.no

G A U S D A L

J E V N A K E R

L I L L E H A M M E R

Solvegen 11 , 2743 Harestua
Tlf : 99 44 51 00 • reniva.no 

Hadelandsvegen 2397 , 2730 Lunner
Tlf : 61 32 13 03

N O R D - F R O N

Tlf. 61 29 13 33
2640 Vinstra

www.ahsco.no

Nordre Land
REGNSKAP SA

Storgata 49, 2870 Dokka

Tlf. 61 11 88 50
www.nordrelandregnskap.no

Per Reboli AS
2920 Leira i Valdres

Tlf. 61 36 25 55

Våre dyktige håndverkere
tar hånd om oppussingen!

Vi har det du trenger,
og vil du slippe å
gjøre jobben selv, har
vi en håndverks-
avdelingen med 
dyktige håndverkere
som utfører jobben.

Avtalt jobb til
avtalt tid og pris!

Ta kontakt for uforplikt-
ende besiktigelse/tilbud!

Karlsen Fargehandel AS
Gausdalsvegen 1590, 2651 Østre Gausdal 

Tlf.: 61 22 68 00

Våre dyktige håndverkere
tar hånd om oppussingen!

Vi har det du trenger,
og vil du slippe å
gjøre jobben selv, har
vi en håndverks-
avdelingen med 
dyktige håndverkere
som utfører jobben.

Avtalt jobb til
avtalt tid og pris!

Ta kontakt for uforplikt-
ende besiktigelse/tilbud!

Karlsen Fargehandel AS
Gausdalsvegen 1590, 2651 Østre Gausdal 

Tlf.: 61 22 68 00

Raufossv. 223
2827 Hunndalen

Tlf. 61 17 36 80

200 samarbeidende bilverksteder

Tlf. 61 31 10 07
Glassverkvn. 25, 3520 Jevnaker, www.jevnakerbilverksted.no

L U N N E R
 

Bakken og Bakken A/S
Skrautvålvegen 33, 2900 Fagernes

Tlf. 61 35 77 00

Bjorliheimen hotell 
og møtesenter AS

2669 Bjorli
Tlf: 907 70 319

www.bjorliheimen.no

L E S J A

2636 Øyer
Tlf. 61 26 40 64 • www.hornsjoe.com

V E S T R E  T O T E N

www.intek.no 
Ø S T R E  T O T E N

Kjørkjelinna 202, Balke Gård 2848 Skreia 
Tlf: 61 16 84 20

Lenagata 114, 2850 Lena
Tlf. 61 16 53 50  •  det.as

Totenvegen 437, 2850 Lena
Tlf : 815 333 22

Ø Y E R

Tlf. 93 66 15 12  |  Vi er på facebook!
Epost: firmapost@uglemskogpleie.no

www.uglemskogpleie.no

L I L L E H A M M E R
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- Bussaksjon

Bussaksjon med 
Blindeforbundet 

I NHFs strategi ligger det et punkt som sier at vi skal søke samarbeid med andre allierte som også jobber for inkludering, 
likeverd og likestilling. Derfor var det svært gledelig da Blindeforbundet i Oppland tok kontakt med regionkontoret til NHF 
Innlandet, med spørsmål om å delta på en felles aksjon for å sjekke tilgjengeligheten på bussruter i området. Mindre gledelig 
var tilgjengeligheten på Innlandstrafikks bussruter. 

Tekst og Foto: Jørgen Wien

En ikke-varslet aksjon hvor man kjører flere forskjellige  
bussruter samtidig er en fin måte å få et inntrykk av 
hvordan tilgjengeligheten fungerer i det daglige. Vi vet at  
bussene i dag stort sett har for eksempel ramper og 
systemer for høytopplesning av stasjoner og skjermer som 
viser stasjonene. Likevel er det at bussen er utstyrt med 
dette ingen garanti for at det fungerer eller at sjåførene 
har den rette kompetanse til å betjene løsningene. Under 
aksjonen ble både bybussene i Gjøvik, bussrutene som går 
fra Gjøvik rundt Toten og til Gjøvik igjen, samt bussen til 
Lillehammer testet. På flere av linjene var det manglende 
eller ingen opplesning av stasjoner, og skjermen var ikke 
skrudd på på en av linjene. Som regel krever dette bare et 
tastetrykk fra sjåføren, og er noe som burde være en del av 
den daglige rutinene etter vårt syn. Alle rullestolbrukere 

som har reist en del kollektivt vet at heisen på bussene ofte 
er en kilde til problemer. Så også denne dagen, da en av 
sjåførene knotet lenge for å få til å betjene heisen. Dette er 
også i våre øyne en problemstilling som lett kunne vært 
løst med bedre opplæring og bedre rutiner hos sjåførene. 
Alle avvikene ble meldt inn til Innlandstrafikk via de 
offisielle avviksskjemaene, og vi forventer at dette blir 
tatt på alvor. Blindeforbundet hadde kun dager i forveien 
vært i et møte med Innlandstrafikk og deres sjåfører og 
snakket om viktigheten av tilgjengelige løsninger for 
blinde og svaksynte, og daglig leder i Blindeforbundet 
Oppland, Berit Moe, uttrykte skuffelse over funnene 
under aksjonen. Vi forventer bedring fra Innlandstrafikk! 

Aksjonsgruppa fra NHF Innlandet og Blindeforbundet Oppland. Bak fra 
venstre: Jorun Granberg, Berit Moe, Runa Kjøren Damgaard og Leif-Erik 
Engen. Foran fra venstre: Shaqir Rexhaj og Remi Johansen.

Remi Johansen på vei ut av bussen, ved dette 
tilfellet med fungerende heis. Foto: Leif-Erik 
Engen. 
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TOPPEN AV NORGE

Tlf. 61 21 15 50 post@juvasshytta.no
www.juvasshytta.no

FJELLVANG TRANSPORT AS

Fjellvang Transport AS
Skrautvålsv. 971, 2943 Rogne

Tlf.: 900 35 440 / 911 45 646
post@fjellvangtransport.no

www.fjellvangtransport.no
Facebook: Fjellvang Transport

STYKKGODS/PARTILAST • TRANSPORT OG LØFT AV BRAKKER, BÅTER, 
BILER, CONTAINERE, MASKINER, TAKKONSTRUKSJONER O.L.

- Møteoversikt

Oversikt lokallagsårsmøter 2020
I løpet av februar og mars skal lokallagene i regionen vår avholde sine årsmøter, og her kommer en oversikt over 
årsmøtene. Alle medlemmer har rett til å møte opp på årsmøtene om de ønsker, og dere kan her se når årsmøtet 
finner sted i ditt lokallag. PS: Vi tar forbehold om endringer av tid/sted for møtene i siste liten. Er man usikker så ta 
kontakt med lokallagsleder i laget, kontaktinformasjon er på baksiden av dette bladet. 

   Lag            Sted                   Tid

NHF Hadeland    Hadeland Gjestegård       19. februar kl. 19:00

NHF Glåmdal     Sanitetens hus Kongsvinger  27. februar kl. 18:00

LFPS Hedmark    Forstmann Elverum         28. februar kl. 11:00

LFS Hedmark      Promenaden Kongsvinger   04. mars kl. 18:00

NHFU  Innlandet   La Perla Hamar            06. mars kl. 18:00

NHF Løten       Kvennhaugen             06. mars kl. 17:00

LARS Innlandet    Scandic Central Elverum     08. mars. kl. 12:00

NHF Skjåk        Skjåk friviljugsentral        09.mars kl. 17:00 

LFS Oppland      NHF kontoret Gjøvik        16. mars kl. 13:00

NHF Valdres      Moatunet                19. mars kl. 17:30

LFPS Oppland     Strand hotell Gjøvik        21. mars kl. 14:00

NHF Gjøvik       NHF kontoret Gjøvik        23.mars kl. 19:00

NHF Elverum     Frivilligsentralen           25. mars kl. 18:00 

NHF Land        Bjørnen Odnes            05. mars kl. 18:00

NHF Vågå        Frivilligsentralen           25. mars kl. 18:00



Returadresse
Norges Handikapforbund
Innlandet
Storgata 14 
2815 Gjøvik

Returadresse
Norges Handikapforbund
Innlandet
Storgata 14,
2515 Gjøvik
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Kontakter regionstyret, lokallag og landsforeninger

NHF Innlandet
Regionkontorleder: 
Jorun Granberg  
979 59 322 
Jorun.granberg@nhf.no

Organisasjonskonsulent: 
Jørgen Wien 
907 24 929 
Jorgen.wien@nhf.no 

Regionstyret: 
Leder: 
Shaqir Rexhaj 
906 03 969 
Shaqir_hrexhaj@hotmail.com

Nestleder:  
Kirsten Engen 
924 50 739 
Kirsten_1946@yahoo.no

Styremedlemmer: 

Synnøve Bratlie 
62 57 80 41/ 408 75 342 
synnbra@online.no

Tor Guttormsen 
934 40 296 
tgut@online.no

Remi Johansen 
917 79 008 
Remi.johansen@me.com

Mariann Brattland 
996 93 844 
mmoen@live.no

Anders Nupen Hansen 
976 43 232  
anders@totalsport.no 

Ungdomskontakt: 
Hanna Fu Man Koppang  
907 18 045 
Koppang.hanna@yahoo.fr

Lokallagene: 
NHF Land  
Arild Flaten 
911 37 453  
ariflate@online.no

NHF Valdres 
Gerd Kongslien Bjerkli 
900 82 490 
gerdbjerkli@live.no

NHF Toten 
Jon Andrè Engen 
904 73 815  
j.loevdal@online.no /  
peterbilt@hotmail.no 

NHF Gjøvik 
Leif-Erik Engen 
920 91 883 
Lerik-en@online.no 

NHF Hadeland 
Kjersti Løvhaug 
976 68 370 
Kje.lovh@hotmail.no 

NHF Lillehammer og Omegn 
Øystein Espelund 
906 39 330 
oysesp@gmail.com 

NHF Vågå 
Kåre Bakken 
916 90 334 
Kaareba2@online.no 

NHF Løten 
Johnny Kjeverud 
908 63 698 
jkjeveru@bbnett.no 

NHF Elverum og Omegn 
Gunvor Olbergsveen 
62 41 19 37

NHF Skjåk 
Mari Langleite Barrusten 
918 01 228 
jobarrus@online.no 

NHF Glåmdal 
Svein Bjørklund 
901 79 276 
svein@east.no

NHF Hamar og Omegn 
Synnøve Bratlie 
62 57 80 41 / 408 75 342 
synnbra@online.no

NHF Trysil 
Brynhild Lysfoss 
971 83 437 
blysfoss@bbnett.no 

NHF Stor-Elvdal og Rendalen (kontakt) 
Eli Oddveig Olsen 
901 36 173  
Elioddveig.olsen@gmail.com

NHF Sel (kontakt) 
Hans Eglum 
911 28 840 
heglum@online.no 

Handikappede barns 
foreldreforening 
HBF Innlandet (kontakt) 
Irene Dillerud  
930 33 694 
irene.dillerud@online.no

Landsforeningen for kvinner med 
bekkenløsningsplager 
LKB Innlandet (kontakt) 
Ann-Jorunn Magnussen 
450 27 625  
annjorunnmagnussen@hotmail.com

Landsforeningen for amputerte 
LFA Innlandet (kontakt) 
Randi Mellem 
916 39 145  
Rin-mel@online.no 

Landsforeningen for 
ryggmargsskadde
LARS Innlandet 
Anders Nupen Hansen 
976 43 232 
anders@totalsport.no

Landsforeningen for polioskadde 
LFPS Oppland 
Annelise M. Krågsrud 
915 32 749  
perkraag@online.no 

LFPS Hedmark 
Mona Myrer 
456 05 790 
Mona.myrer@gmail.com 

Landsforeningen for 
slagrammede
LFS Oppland  
Kirsten Engen 
924 50 739 
Kirsten_1946@yahoo.no

LFS Hedmark 
Heidi Myrvold  
916 88 093  
heidi_myrvold@live.no

Landsforeningen for nakkeskadde 
LFN Hedmark (kontakt) 
Mona Lie  
934 27 019  
monalie.1970@gmail.com


