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I år ble 1. mai-markeringen en ren digital affære.
Primus motor for 1. mai i NHF Oslo Roger W. Holland
stilte opp med hilsen på NHF Oslos facebookside.

LEDER
Magnhild Sørbotten
ansvarlig redaktør

”Alt om dere, uten dere”
– helsing byrådet

Byrådspartia starta lovande etter valget. Byrådsplattforma slo fast at man skulle legge FN-konvensjonen for
funksjonshemmas rettigheiter til grunn for kommunens
arbeid, og Rådet for funksjonshemma, eldrerådet og
ungdomsrådet skulle aktivt involverast i beslutningsprosessane. Så blei det bråstopp.
Kommunar og fylker er lovpålagt å ha råd for funksjonshemma, eldreråd og ungdomsråd. Råda har rett til
å uttale seg i alle saker som gjeld ”deira gruppe”. Kommune og fylke er pålagt å legge disse sakene fram for
råda, så tidleg at råda kan påvirke utfallet av saka.
Råda i Oslo blei aldri oppnevnte. Unnskyldninga har
vore at det kom ny kommunelov, forskrift og veileder i
fjor. Forskrifta kom i allereie i juni. Ny lov, forskrift og
veileder er ikkje spesielt for Oslo, det gjeld heile landet.
Ingen andre fylker, eller storbyar, har unnlatt å oppnevne råda av den grunn.
Vi ser tydeleg konsekvensane av at rådet ikkje eksisterer. Spesielt har det blitt tydeleg etter at koronapandemien traff oss. Mange har fått endringar i tenestetilbudet
sitt. Avlastning er avlyst. Nokre får ikkje lenger hjelp til
å dusje. At statlege føringar var tydelege på at barn med
stort omsorgsbehov skulle ha eit skuletilbud var tydelegvis vanskeleg å akseptere. Funksjonshemma barn og
deira familier fikk vite at koordinatoren, som skal bidra
til at dei får nødvendig oppfølging og samordna tenester.
blei omplassert til andre oppgaver. Det siste er alvorleg
av to grunnar: Det er i krisesituasjoner det er mest behov for koordinatoren, og nasjonale føringar er tydelege
på at retten til koordinator framleis består under pandemien. Funksjonshemma sin situasjon var ganske så
fråverande i den offentlege kommunikasjonen frå kom-

munen. Eit råd for funksjonshemma kunne gitt byråd
og bystyre nødvendige korrektiv, men det eksisterer jo
ikkje.
Når beslutningar må takast raskt, og har store konsekvensar, er det endå viktigare med medvirkning frå
dei det gjeld. I mangel av eit råd skulle man kanskje tru
at byrådet og kommunen ba om å få ekstra innspel og
tilbakemeldingar frå organisasjonane. Det har dei ikkje
gjort. Regjering, departement og nasjonale organ har
imidlertid forstått det. Nasjonalt har Handikapforbundet og vår paraplyorganisasjon, Samarbeidsorganet av
funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), måtte ta
stilling til ei mengde hastehøringar med få dagar, eller
timars svarfrist. I mange tilfelle har vi også fått gjennomslag.
Også i dei ”løpande sakene” ser vi negative konsekvenser av at rådet ikkje finst. Alle landets fylker har i
forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) fått i
oppdrag å gi innspel på hovedutfordringane på transportområdet i sitt fylke innen 14. mai. I vårt nabofylke,
Viken, har rådet for funksjonshemma, saman med politikarane, levert gode innspel til fylkestinget. Det ville
nok rådet i Oslo også gjort, om det hadde eksistert.
”Ingenting om oss uten oss”, handlar djupast sett om
å slippe å stå med lua i handa. Eller som den tidlegare
LO-lederen i Oslo avslutta innlegga sine med, ”Lua på
hodet, ikke i hånda”. Då er det eit paradoks at det er venstresidas byråd som lar oss stå med lua i handa. Det finn
vi oss ikkje i! Vi vil ha den medvirkninga FN-konvensjonen og kommunelova gir oss. Vi leikar ikkje medvirkning. Det forventer vi at byrådet heller ikkje gjer. Fiks
det Raymond, det er ditt ansvar!
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”Nothing about us, without us”, eller ”ingenting om
oss utan oss” er eit bærande prinsipp for Handikapforbundet. Vi vil medvirke når beslutningar som gjeld oss
blir tatt. Vi vil bli snakka med - ikkje om!

1. mai feiring

Gode poeng: Inger Lise Kristiansen fra 1. mai-komiteen kommer med gode poeng i årets videoappell.

En helt annerledes 1.maimarkering

Aldri har vel Youngstorvet vært tommere på 1.mai, enn i corona-året 2020. Med restriksjonene
som gjelder nå måtte toget skje digitalt.
Tekst og foto: Ida C. Freng

LO i Oslo arrangerte digitalt tog, der alle som ønsket kunne finne sin parole eller organisasjon å «gå» med. NHF
Oslo og NHFU var selvfølgelig representert i toget, både
med paroler, logoer, arkivbilder fra fjorårets masseoppmøte og med link til NHF Oslos 1. mai-komites 1.maihilsen på Facebook.
Opprinnelig hadde NHF Oslo fått støtte fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å arrangere tiltaket «Førstereis på første mai», der det var planlagt felles
frokost i Handikapforbundets lokaler, paroleverksted og
bannermaling i forkant og mye mer.
- Vi er i kontakt med Bufdir, og søker om å få overføre
midlene og prosjektet til neste år i stedet for, opplyser regionkontorleder Jørgen Foss.
Prosjektet er allerede et år på etterskudd. Opprinnelig
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var det søkt om for 2019, men forsinkelser i behandlingsprosessen gjorde at søkanden først ble innfridd drøye to
uker etter 1. mai i fjor.
- Men vi gir oss ikke, det er sikkert! understreker Foss.
I NHF Oslo har 1. mai-komiteen i en årrekke vært under ledelse av politisk ringrev Roger W. Holland og makker Inger Lise Kristiansen. Da det ble klart at årets tog ble
digitalt var de ikke sene om å kaste seg rundt for å bidra.
Noen få dager før selve dagen troppet de opp på Youngstorget for å spille inn en videohilsen og appell.
- 1. mai er den internasjonale dagen for solidaritet,
både her hjemme og ute. For å vise vår solidaritet med alle
i vårt samfunn og i det internasjonale samfunn, sier Holland.
Han understreker at nettopp solidariteten er en viktig

1. mai feiring

grunn til at dagen er viktig også for Handikapforbundet.
Kristiansen hadde en appell til arbeidsgivere i anledning
dagen.
- Nå ser vi jo at samfunnet kan fungere ved at man
jobber hjemmefra. Det vil gi større muligheter for mange
av våre medlemmer til å få en jobb.
Hun oppfordret arbeidsgivere til å våge å tenke i andre baner når samfunnet kommer i gang igjen etter restriksjonene, og minnet om at funksjonshemmede kan få
funksjonsassistanse i jobben.
- Da er det ikke bare en, men to som får jobb, når en
med funksjonsnedsettelse ansettes. I tillegg koster ikke
assistansen arbeidsgiver en krone, understreker hun.
Retten til å leve et verdig liv- et liv med arbeid og med
den assistansen en har behov for, er det Holland trekker
frem som de viktigste fokusområdene for Handikapforbundet 1. mai.
Forbundsleder Tove Linnea Brandvik tydde også til

den digitale sfæren for å holde sin 1. mai-appell i år.
- Behovet for å vise solidaritet, fellesskap og verne om
de grunnleggende rettighetene forsterkes når vi står i en
krisesituasjon, sa Brandvik i sin appell, og fortsatte:
- 2020 har virkelig satt oss på en prøve. Det har gitt oss
noen utfordringer som vi må løse sammen.
Hun bemerket blant annet at det antas at det gamle uttrykket for funksjonsnedsettelse- handicappet- stammer
fra det engelske uttrykket «cap-in-hand» (lua i hånda).
- Det er virkelig ikke et helt ukjent begrep for fagbevegelsen! Men kampen fagbevegelsen og vi kjemper
er grunnleggende den samme. Rett til beskyttelse mot
maktovergep. Rett til økonomisk sikring. Rett til trygg og
god alderdom, til utdanning på like vilkår for alle. Rett til
å være likestilt.
Les hele appellen på neste side.

Ønsker å stå på tekstside 5, 7 eller 9

Selv om vi ikke sier noe kan vi ha noe å si...
JAG Assistanse AS er BPA-leverandør for barn og voksne
med store og sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav
en kan være en kognitiv funksjonsnedsettelse.

JAG er medlem av European Network for Independent Living
(ENIL).

JAG bygger sitt verdigrunnlag på grunnleggende menneskerettigheter, likeverd og likestilling.

Foreningen JAG er en ideell interessepolitisk forening som har
som formål å sikre alles rett til å velge Brukerstyrt Personlig
Assistanse (BPA).

Vi har fokus på individualitet, kvalitet og skreddersyr din
assistanse.

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy
din BPA.

JAG Assistanse AS | Telefon: 962 09 666 | www.jagassistanse.no | Følg oss gjerne på Facebook og Twitter!
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Tove Linnea Brandvik
Forbundsleder
Norges Handikapforbund

1. mai-appell

Gratulerer med dagen

Noen brutale fakta om funksjonshemmedes
muligheter i Norge i dag:
• Mange sto allerede utenfor arbeidslivet- hele
66 prosent av landets funksjonshemmede.

• Kun 1 av 10 boliger er tilgjengelige for
funksjonshemmede.

• Du må melde ifra senest 48 timer før du skal ta toget,
og er likevel ikke garantert å komme med.
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• Manglende timer med brukerstyrt personlig assistanse
gjør at mange ikke kan komme seg ut av hjemmet sitt.
Eller de må velge mellom en dusj eller det å tilbringe
en ettermiddag med venner og familie.

• En undersøkelse fra 2014 viser at 80% av landets skoler
ikke er tilgjengelige for funksjonshemmede.

Vi vet godt hvem som betaler den høyeste prisen i
kriser. Det er de som faller utenfor i utgangspunktet. Er du
diskriminert, så blir diskrimineringen enda sterkere når
kriser oppstår.
Rettigheter som verner deg fra utnyttelse, som sørger
for at det ikke lenger handler om veldedighet og undertrykkelse, men rettigheter som du har som menneske og
innbygger. Vi skal ikke står med lua i hånda. Vi skal gå til
forhandlingsbordet med rak rygg.
For oss har krisen vist tydelig hvordan lover og regler
verner majoriteten. Tjenester til funksjonshemmede ble tatt
bort over natten. Familieomsorgen oppstår på nytt som det
grunnleggende sikkerhetsnettet vi står igjen med når alt
kommer til alt.
Diskrimineringen av funksjonshemmede blir begrunnet
med biologi. Akkurat slik andre diskrimineringsgrunnlag
har erfart historisk. Vernet mot diskriminering ligger i lover
og holdninger. Vi trenger et skifte i synet på mennesker. Det
er feil med samfunnet som skaper diskriminering- ikke feil
på folk!
I dag, på 1. mai, vil jeg vil jeg si takk til fagbevegelsen
som har gitt oss rettighetene som gjør det mulig å komme
gjennom store kriser. Takk til dere som kjempet for velferdsstaten og den grunnleggende verdien av mennesket.
Takk til alle medlemmene i Handikapforbundet som daglig
kjemper for likestilling og helt grunnleggende rettigheter.
Takk til alle dere som faktisk mener at naboen er like viktig
som dere selv. Vi trenger dere alle sammen med oss for å
sikre at alle får det samme vernet og beskyttelsen av lovverket.
Likestilling er ikke en luksus for godværsdager. Det
sikkerhetsnettet som tar oss gjennom uvær, kriser og krig.
Vi kan ikke løfte nasjoner alene. Nasjoner kan bare løftes i
flokk.

Foto: colourbox.com

Første mai feires også i en unntakssituasjon. Behovet for
solidaritet, fellesskap og vern om grunnleggende verdier
forsterkes av en krise.
En appell i en digital 1. mai-feiring. Lite ante vi at da
dette året startet, at dette skulle være den eneste muligheten
til å samles mange samtidig. 2020 har satt oss på en prøve.
En prøve vi må løse sammen.
Jeg er funksjonshemmet. Tidligere brukte man som
oftest uttrykket «handikappet» for å beskrive «sånne som
meg». Man antar at begrepet stammer fra det engelske
«cap-in-hand»- altså det «å stå med lua i hånda». Ikke et
ukjent begrep for fagbevegelsen, med andre ord! Kampen
fagbevegelsen og funksjonshemmedes organisasjoner kjemper er grunnleggende den samme. Retten til beskyttelse mot
maktovergrep. Retten til økonomisk sikring. Retten til en
trygg alderdom. Retten til utdanning på like vilkår for alle.
Retten til likestilling.
Rettighetene er laget i en sterk forvissning om at utjevning av makt krever lover og rettigheter som verner individet mot utnyttelse og undertrykkelse. Fordi vi vet diskriminering skjer fordi det er noe feil ved samfunnet- ikke fordi
det er feil med folk!
Solidariteten mellom yrkers- og aldersgruppen har tatt
oss gjennom den første fasen av pandemien. Noen tok på
seg smittevernutstyret, andre sørget for at vi fikk handlet
mat, eller at vi fikk vasket lokalene vi trengte å bruke.
Noen måtte gå hjem og vente på at smitten kom under
kontroll. På noen få uker økte antallet arbeidsledige i Norge
fra 3,8 prosent til skyhøye 15,3 prosent. Uten vernet mot
total mangel på inntekt ville konsekvensene blitt enda mer
dramatiske.
Alle har vi i en eller annen form vært vernet av ordningene som fagbevegelsen har kjempet frem. Men for noen av
oss er veien frem til et likestilt samfunn fremdeles lang.

- annonser

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.

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

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER
OG SERVICE-AVTALER

ATTO

HE HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS

by Movinglife

atto

HE HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS

Den perfekte scooteren på
ferie, shopping eller andre turaktiviteter. Kom deg ut med
ATTO og nyt dagene.

Se verden og bli sett med Atto!

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.

RAIZER

by Liftup
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.

GATSBY
by Vintage mobility
Scooter med personlig preg og
egen sjarmerende stil, Sveitsisk
kvalitet som går inntil 5 mil,
toppfart er 9,9 km.

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.

OGFRAM
BygdøyOPP
allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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Ny og digital hverdag

Fra seminar til webinar

Hvordan går det egentlig, når en 70 år gammel region må
«tvangsdigitaliseres» over natten? Svaret kom med coronaen.
Tekst: Ida C. Freng - Illustrasjon Colourbox
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Illustrasjoner: Ola Harald Svenning

Torsdag 12. mars 2020. Dagen da Norge stengte. Dagen
etter hentet ansatte i NHF Oslo det de trengte for å sette
opp hvert sitt hjemmekontor, og en ny, digital hverdag tok
til.
- Noe av det første vi tenkte på, var hvordan vi skulle beholde kontakten med medlemmer og tillitsvalgte, sier regionkontorleder Jørgen Foss.
Regionen var allerede vant til utstrakt bruk av telefon,
epost og sosiale medier, men var det nok? Hvordan skulle
man opprettholde aktiviteten, når det å samles både var forbudt- og ikke minst potensielt farlig for mange?
- Vi fikk tidlig ideen om at vårt digitale konferansesystem kunne brukes mer og bedre. Noe av det første vi gjorde
var derfor å undersøke muligheten for å holde foredrag på
nett, såkalte webinarer, sier organisasjonskonsulent Ola Harald Svenning.
Som tenkt- så gjort! De første hektiske dagene og ukene
av corona-krisen var preget av usikkerhet, både i forhold til
folks egen helse, og til hvordan samfunnet skulle fungere
når nesten alt måtte skje digitalt.
- Det første webinaret var med NHFs egen Monica Haugen. Hun er politisk rådgiver i organisasjonen, men er utdannet psykolog. Hun holdt derfor et webinar om hvordan
en best kan ta vare på seg selv og sin psykiske helse i usikre
tider, forteller Svenning.
Det fysiske er også viktig. I samarbeid med Landsforeningen for ryggmargsskadde Øst/Oslo startet derfor NHF
Oslo opp med et ukentlig treningswebinar, der LARS sin
mangeårige treningsinstruktør Lotte holdt liveoverført treningstime tilpasset rullestolbrukere.
- Treningstimen ble kjapt populær- allerede første gan-

gen var det tett oppunder 30 personer som ble med, forteller Foss.
Senere ble det tid BPA-webinar med BPA-skolens Hege
Weimand Larsen, og webinar med Diskriminerings- og
meglingsbenken (DiMe), samt et eget webinar om samferdsel/parkering. Andre regioner i NHF kastet seg på, og det
ble tilbudt webinarer i søknadsskriving, likepersonswebinar, webinar om digitale årsmøter og mye mer.
- I de første ukene var alt veldig corona-relatert, men vi
så ganske kjapt at folk følte behov for litt mer «vanlige» ting,
som interessepolitikk og temaer som angår dem i vanlig
hverdag også, sier Foss.
Han er imponert over hvor mange som har deltatt på de
ulike webinarene. Ikke minst har mange forsøkt seg på sosiale medier, videokonferanser og andre digitale innretninger
for aller første gang.
- Vi har sett så mange «nye» ansikter. Det er mange som
har deltatt på den digitale arenaen, som vi ellers aldri ser på
våre vanlige arrangementer. Det er veldig spennende. Aldri
så galt at det ikke er godt for noe- jeg synes det er flott at vi
når bredere ut enn vi pleier, sier en entusiastisk Foss.
Han er imidlertid fullt klar over at ikke alle verken ønsker, eller har den digitale kompetansen og utstyret, til å
delta over nett.
- Det respekterer vi. Jeg må likevel få understreke at om
noen synes det er vanskelig å komme i gang, så ta kontakt
med oss på kontoret, så skal vi veilede og hjelpe så godt vi
kan, sier han, og legger til:
- Selv om det går bra med digital hverdag, så gleder jeg
meg stort til den dagen vi alle kan møtes på Galleriet igjen,
eller ute på aksjoner for en mer tilgjengelig Oslo!
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Ny og digital hverdag

Corona-krisen har kastet noen og enhver ut i en ganske annerledes hverdag. Digitale møter er det
nye store, og Handikapforbundet er intet unntak. Lurer du på hvordan det fungerer?
Tekst og foto: Ida C. Freng

Etter at NHFs kontorer stengte 16. mars har alt av kommunikasjon i organisasjonen foregått på telefon, epost, chat
og ikke minst digitale møter for alle ansatte- og i stor grad
også for tillitsvalgte og medlemmer.
- Vi på kontoret i NHF Oslo har et daglig formiddagsmøte, der vi oppdaterer hverandre, fordeler oppgaver og utveksler ideer. Og så er det rom for litt sosial småprat også,
forteller kontorleder Jørgen Foss.
Minst to ganger i måneden har de ansatte ved Oslo-kontoret oppdateringsmøter med regionleder Magnhild Sørbotten, i tillegg til utstrakt epostkontakt og telefonsamtaler.
Kontakten med regionstyret er også tett.
- Vi kom tidlig i gang med styremøter på videochat, i
våre digitale møterom. Dette fungerer godt, sier Foss, som
i tillegg har knekt koden for elektronisk signering av dokumenter.
- Tidligere måtte jeg reise rundt, eller vi måtte vente til
alle som skulle signere dokumenter, som protokoller etc,
hadde tid til å komme fysisk innom kontoret. Nå er det
gjort på et blunk digitalt, sier han entusiastisk.
Til tross for at den digitale hverdagen fungerer godt gleder han seg til å komme tilbake i normal gjenge på kontorene- selv om man i skrivende stund ikke vet når det blir.
- Noen av løsningene tar vi nok uansett med oss videre,
som for eksempel den elektroniske signeringer- den har

vært utrolig tids- og arbeidsbesparende, både for ansatte og
tillitsvalgte, sier Foss.
Det elektroniske møteromsystemet NHF benytter heter
Pexip, og er slett ikke forbeholdt ansatte, så tillitsvalgte som
ønsker eller har behov for et møte med sitt lokallag eller
NHF-nettverk kan også benytte seg av systemet. Man kan
fint bruke programmet uten å laste ned verken programvare eller «app». Det kjekke med det er dessuten at det er
tilgjengelig for deg på alle plattformer: Mobil, PC og MAC.
Vi anbefaler at du bruker nettleserne Chrome eller Safari
for den beste oppkoblingen. For å delta i et møte må det
bookes et rom, og så sender man ut en epost med en påloggingslenke. Når man klikker på den får man flere valg om
hvordan en kan koble seg til vårt møterom. Det letteste er
å velge «Join through browser», dette vil dette åpne et program i nettleseren, som kobler deg opp til vår virtuelle møterom. Her kan man velge mellom om en ønsker å bruke
kamera eller bare lyd.
- Ikke vær redd for å ta kontakt med oss på kontoret,
dersom man synes dette virker vanskelig eller komplisert.
Vi vil gjerne hjelpe dere, så det er bare å slå på tråden, sier
Foss, og legger til:
- Vi har alle vært nye en gang- ingen spørsmål er dumme!

Pexip-tips
• Dersom du velger å bruke kamera (video call), kan du
likevel slå dette av når du kommer inn i rommet. Dette
er kjekt dersom du for eksempel vil se en foredragsholder i webinarer, men ikke nødvendigvis har lyst til
at alle andre skal kunne se deg/dine omgivelser.
• Er du et sted med dårlig dekning/er du på farten kan
det å velge bare lyd (audio call) være et godt alternativ.
• Når du er logget inn vil du kunne se en rekke små
symboler på skjermen. Noen midt på, og noen oppe
til venstre i vinduet. De viktigste er:
• Mute-symbolet, som er til venstre for den røde knappen med telefonsymbolet på, midt på skjermen. Det
er veldig viktig for lydkvaliteten i møtene at alle muter
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seg selv, hvis ikke vil foredragsholder høre seg selv i
ekko, og det blir mye «susiing» på linja, selv om man
er helt stille. Når du trykker på mutesymbolet blir det
blått, og dersom du har deg selv i bildet vil du se et
lite blått symbol øverst i «din» skjerm. Da er du mutet. I større møter kan moderator (en av oss ansatte i
NHF som regel) fellesmute alle, og så åpne opp når
folk eventuelt skal få stille spørsmål.
• Et annet viktig symbol er den lille snakkebobla i rekken av ikoner oppe til venstre. Trykker du på denne
vil du på pc/MAC få opp et tekstfelt på venstre side,
der man kan stille spørsmål/be om ordet underveis i
møter.

Samarbeid med Ruter

Handikapforbundet med hånda på rattet
- Vi skal få T-banen på skinner, forteller regionkontorleder Jørgen Foss i denne oppdateringen fra
NHF Oslos samarbeid med Ruter og Sporveien!
Tekst: Jørgen Foss Foto: Arkiv

I vårt påvirkningsarbeid i forbindelse med Oslo kommunes
budsjettet for 2020, fikk vi bystyreflertallet til å gå inn for
vårt forslag om 45 millioner til universell utforming av tbanenettet, og totalt 104 millioner til universell utforming
av hovedstaden.
Den gang sa bystyrerepresentant og leder i Rødt Oslo Siavash Mobasheri til Handikapnytt at; - Dette er noe vi ønsker å prioritere. En universelt utformet by er en bra by for
alle. Nå håper jeg byrådet ser dette av seg selv, og legger inn
det som er nødvendig når vi skal lage budsjett for 2021.
Etter seieren inviterte vi byens politikere til kakefest og
feiret at vårt budskap hadde nådd frem, og vi ser nå viktigheten av å ha tallfestet at Oslo skal være universell utformet
innen 2025.
Nå har arbeidet med å gjøre millionene om fra tall til virkelighet startet. Vi har vært opptatt av at vi skal være med å
holde en hånd på rattet, slik at vi vet at pengene blir brukt
til det beste for universell utforming av t-banenettet. Det ble
raskt enighet om at pengene skulle deles mellom ulike tilgjengelighetstiltak. 55% skal brukes på å redusere avstand/
høyde mellom tog og plattform, 25% skal brukes på tilgjengelighet og heiser ved stasjonene. Videre blir 15% brukt til
bedret belysning av stasjoner og til informasjonstiltak/ veifinning/skilting/lydanlegg vil 5% av midlene brukes.
Dette betyr at det vil bli gjennomført større eller mindre tiltak på i overkant av 20 stasjoner i de kommende par
årene. Enkelte av tiltakene krevet stenging av stasjoner og
må gjøres i forbindelse med flere andre tiltak. Det er også
gledelig at det vil bli montert heis på Tøyen og Storo stasjoner som gjør at bruken av stasjonene gjøres mye enklere for
passasjerene.

Avstanden mellom tog og plattform skal minskes igjennom å flytte spor, eventuelt heve og senke disse. Dette er arbeid som må prosjekteres og vil igangsettes så raskt det lar
seg gjøre. Det vil også bli satt på gummilist enkelte steder
for å minske avstanden.
Enkelte tiltak
Alle vet vi at Nasjonalteateret stasjon er en av Oslos minst
universelle stasjoner. Stasjonen ligger i en kurve, men
samtidig er det en av de mest besøkte og det er derfor viktig å se på hvordan man likevel kan gjøre stasjonen mer
tilgjengelig. Her vil det være aktuelt å legge på en list, og
samtidig utføre forsterket merking på første del av plattform. Man vil se på om noe kan gjøres med høydeforskjellen. På denne stasjonen vil man også tydeliggjøre hvor
man bør ta av/påstigning.
Blindern, Forskningsparken og Ullevål Stadion er også
en stasjoner med stor antall reisende og hvor avstanden
mellom tog og perrong vil bli justert ned. Avstandstiltak
vil også skje på Løren, Holstein, Høyenhall, Eiksmarka og
Røa- for å nevne noen. En del vil skje i forbindelse med
planlagt vedlikehold i 2020 og 2021. På stasjonene Ellingsrudåsen, Carl Berners Plass, Tøyen, Stortinget, Bergkrystallen, Kringsjå, Holstein, Østhorn vil belysningen bedres slik
at tilgjengeligheten blir bedre.
Vi er svært glade for samarbeidet med Ruter og Sporveien i dette arbeidet og sammen skal vi jobbe for å gjøre Tbanenettet mer tilgjengelig i årene fremover.
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Innblikk:

Elin Vang Kristiansen, Tilgjengelighetsrådgiver NHF Oslo
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Samarbeid med Ruter

N

HF har hatt jevnlige samarbeidsmøter med Ruter i
omtrent ett år. På disse møtene deltar også representanter fra Norges Blindeforbund, Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO) og Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU). Her får vi informasjon om mye
prosjekter innenfor Ruter sitt ansvarsområde. Vi kan diskutere problemstillinger og bekymringer knyttet til dette,
og vi kan fremme våre saker. Dette er lærerikt for alle parter. I tillegg til dette blir vi stadig kontaktet av Ruter dersom det er noe de er usikre på, eller trenger en avklaring.
Dette har gjort at vi har fått en åpnere dialog med dem, og
det kan reageres fortere om noe skulle skje.
Grunnen til at dette er blitt så bra, er fordi Ruter nå har
ansatt en person, Wenche Pedersen, som egen fagsjef for
universell utforming og som jobber med dette fulltid. Vi
skulle ønske at mange flere firmaer opprettet en sånn stilling, da dette gjør kontakten så mye enklere for oss, og
kompetansen og viljen til å få jobben gjort øker merkbart.
Universell utforming er et altfor viktig og komplekst fagfelt til at noen kan drive med dette som en tilleggsoppgave
ved siden av annen jobb.
Ruter vil også gjerne ha tilbakemelding – både gode og
dårlige erfaringer er viktige å få formidlet. Dette ble spesielt tydelig da Amir Hashani var snarrådig nok til å filme
urettferdigheten han ble utsatt for da han skulle ta bussen
i vinter. Ikke bare klarte han å filme dette en gang, men to
– noe som gjorde det mulig for Ruter å spore opp hvor feilen ligger, og begynne den møysommelige prosessen med
å nøste opp i hvor det går galt. Tiltak kan dermed settes
inn på å oppklare misforståelser, og sørge for at opplæring
og informasjonen ut til sjåførene blir bedre. Tilbakemeldingen til Amir fra Ruter, var at de var fryktelig lei seg for
det som hadde skjedd, og at de ønsket å ordne opp i dette.
Det er lett å glemme at alle trenger å vite hva de gjør galt
for å kunne gjøre det riktig.
Vi opplever det som problematisk at store aktører
innenfor kollektivtransporten blir splittet opp i mindre
enheter. Det oppstår for mange dødsoner mellom de enkelte aktørene, og det blir for lett å skyve ansvaret videre.
Ønsker vi å få til noe, så tar dette mye lenger tid fordi flere
ledd må bearbeides. Det krever mer innsats av oss som
organisasjon, men fører også til at det er vanskeligere for
enkeltpersoner å nå fram med sine opplevelser og synspunkter. Da blir det enda viktigere å vite hvor man skal
henvende seg.
Selv om Ruter gjør veldig mye bra og spennende nå, er
det fremdeles viktig for NHF «å være på ballen» – hele tiden. Vi må følge opp det de sier skal skje, og vi må fortsette å fokusere på steder det glipper. Vi skal for eksempel
aldri tolerere at noen i rullestol står igjen på busstoppet
fordi sjåføren kjenner på tidsklemma, og ikke gidder å
stoppe eller å ta ut rampa. Ombordstigning i busser er et
stort problem, og Ruter ønsker at nye busser etter hvert
skal få automatiske ramper. Vi følger med i dette arbeidet, men skjønner at dette kommer til å ta tid. Her er de

største utfordringene problemer rundt driftssikkerhet, og
hvordan dette skal fungere når det er snø og grus. Så ikke
hold pusten – for dette tar nok noen år.
Mange medlemmer og tillitsvalgte i NHF har vært
med i brukergrupper til forskjellige prosjekter som Ruter
er i gang med. Noen har kommet med innspill til de nye
trikkene, og andre kommet med innspill til planlegging
av reiser. Uten dere som stiller opp på dette, ville vi aldri
komme noen vei. Tusen takk for kunnskapen fra dere som
deltar, og positiviteten dere viser når dere blir spurt. Dere
har en spesialkompetanse som min fagkunnskap aldri kan
dekke, og som jeg vet at Ruter lytter ekstra godt til.
De første trikkene skulle vært klare for prøvekjøring
i Oslo nå til høsten, men dette er blitt utsatt på grunn av
pandemien. Ombygningen av nye holdeplasser er allerede
godt i gang, men det innebærer at holdeplasser og trikker
ikke passer sammen, og nå som koronaepidemien har utsatt leveringen av nye trikker med enda ett år, må personer i rullestol leve med denne problematikken enda lenger. Opprinnelig var målsetningen at alle trikkene i Oslo
er skiftet ut i løpet av 2024, og vi håper fremdeles at det er
mulig. Det er Sporveien som er prosjektleder for trikkene,
men Ruter har bistått med fagekspertise innen design og
brukermedvirkning.
Det siste samarbeidsmøtet jeg deltok på før pandemien
satte en stopper for så mye, gjaldt de nye Oslo-fergene
som går til småøyene i indre Oslofjord. De leveres høsten
2021, men vil nok først være klare til sommeren 2022. De
nye fergene, som nå blir el-drevne, skal erstatte de gamle fergene, og vil enkelt forklart se ut som miniversjoner
av Nesoddbåtene. De blir større enn de gamle, og skal gi
plass til flere passasjer, samtidig som antall avganger blir
som før.
Atkomsten inn og ut av båten skal bli enklere, og det vil
være heis til 2. dekk innvendig i båten slik at rullestolbrukere og de som er dårlige til beins også skal komme seg
opp på utsiktsdekket. Det blir selvfølgelig også HC-toalett
ombord.
For mange av dere som fremdeles opplever at bussen
kjører forbi, ingen hjelper med ramper og gæppen er like
stor, høres det kanskje ut som om Ruter får ufortjent mye
skryt her. Da ønsker jeg bare si at vi velger å heie på alle
forsøk på å gjøre offentlig transport mer tilgjengelig. Vi
har stor tro på at dialogen blir bedre når vi har trygge og
gode arenaer der alle kan snakke sammen på tvers av interesser. Vi er en del av et felleskap, og vi skal kreve vår
plass uten å overkjøre andre utsatte grupper, og universell
utforming må enkelte ganger bli en kompromissløsning.
Mitt høyeste ønske er at alle – uansett funksjonsevne –
skal kunne bevege seg problemfritt rundt i Oslos gater,
komme seg enkelt med på buss, bane, trikk og tog, komme til der de ønsker, og som den største selvfølgelighet
delta på det som skjer uansett om det er jobb eller fritid.
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Landets fresheste 98-åring?
Neida, ikke mannen på bildet, men derimot magasinet
han er redaktør for!
Tekst: Ida C. Freng Foto: Privat

D

et er selvfølgelig Handikapnytt det er snakk om. Magasinet som dumper ned i postkassen til Handikapforbundets medlemmer, og andre
abonnenter, seks ganger i året- i et opplag på over 14.000. Proppfullt
av interessante artikler, politikk og nyheter fra funksjonshemmede-feltet og
ikke minst fantastiske bilder.
Bladet har røtter helt tilbake til «Solglimt»-medlemsbladet, men selv om det
nærmer seg 100 år, er det verken antikvarisk eller utdatert. Snarere fresht, moderne og tilpasningdyktig. Nå finner man nemlig også Handikapnytt på nett,
som en daglig kilde til nyhetsbildet på funksjonshemmede-feltet.
- Nyhetsjournalistikken på nett er viktig for å bringe stoff om funksjonshemmedes likestillingskamp ut til et større publikum. Det er i nettutgaven vi
kan være dagsaktuelle. Dette har vi sett tydelig ikke minst nå i disse koronatider, sier redaktør Ivar Kvistum.
I en tid med krisemaksimering, oppslag i krigstyper og mye spekulasjoner er nettstedet handikapnytt.no en viktig kilde til nyansert, godt researchet
og aktuelt stoff- også om corona og følgende det har for funksjonshemmede
hverdag og frihet.
52-åringen leder det som de facto er landets eneste redaksjonelt uavhengige
medium som systematisk dekker hvordan krisen rammer funksjonshemmede.
Det har han gjort i drøye 10 prosent av magasinets leveår. Han kom til Handikapnytt i 2011, fra mediegiganten Egmont Publishing (tidligere kjent som
Hjemmet Mortensen), forlaget som utgir blant annet Norsk Ukeblad, Hjemmet, Bonytt, Vi Menn og en rekke andre av de største og mest kjente magasinene i Norge.
– Det som lokket meg til Handikapnytt, var muligheten til å bruke alt jeg
kan og hele min erfaring på én gang. I tillegg er det en verdimessig match som
betyr mye for meg. Jeg kjenner meg veldig hjemme i Handikapforbundets verdier og menneskesyn, sier Kvistum.
Han har markert seg ved å holde «Redaktørplakaten» høyt i arbeidet med
det som fort kunne blitt «nok et medlemsblad». Den redaksjonelle linjen ligger fast. Handikapnytt skal være en motvekt til de vanlige framstillingene av
funksjonshemmede som ofre eller passive mottakere av tjenester, og skal vise
mennesker som aktive og handlende sjefer i eget liv- uten å gå i inspirasjonsporno-fella.
– Vi skal holde høy kvalitet, særlig når det kommer til design og foto. Det
visuelle er kanskje det sterkeste politiske virkemiddelet vi har. Det er vanskeligere å se ned på funksjonshemmede når du møter dem på profesjonelle bilder i
et magasin som ser dyrt ut. Jeg tror dette er viktig for intervjuobjektene også, at
de blir presentert på en måte som fremmer respekt, sier Kvistum, og legger til:
– I mediene generelt er det altfor få bilder av funksjonshemmede som formidler likeverd og likestilling. Ofte tar rullestoler og andre hjelpemidler unaturlig mye plass, eller så blir folk fotografert ovenfra og ned, både bokstavelig
og i overført betydning. Dårlig bildekvalitet er også en form for diskriminering.
Ambisjonene er det med andre ord ingenting å si på. Økonomien holder
ikke helt tritt bestandig, men Kvistum og hans team med frilansere jobber på
spreng for å holde kvaliteten oppe og kostnadene nede. At bladet står sterkere
i annonsemarkedet enn noen gang før er imidlertid et lyspunkt- eller «solglimt», om du vil…
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Handikapnytt på nett finner du
på adressen handikapnytt.no, og
du kan også følge magasinet på
Facebook. Del gjerne lenker til
Handikapnytt-saker du synes er
spennende, aktuelle eller viktige
så får enda flere lest dem!

Yrkesstolthet: Redaktør Ivar
Kvistum i Handikapnytt bruker sin
brede medieerfaring for å skape
Handikapnytt.
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Arbeidsgruppa: Marius Korsell (f.v), Inger Svenning, Ann Helen Skogly og prosjektkoordinator Birgitte
Holmsen Kristiansen gleder seg til hverdagen vender tilbake til normalen, og man igjen kan møtes
fysisk.
Søknadsjackpot for NHF Ung Voksen

ung
NHF voksen
tid

enny

om

men

#sam

Søknadsskriving kan føles tungt og utfordrende i blant. Desto søtere smaker
seieren når kronene ruller inn i kassa!

Et nettverk i Norges Handikapforbund
for deg mellom sånn ca. 25 og 45 år.

Tekst: Ida C. Freng Foto: Privat/Birgitte Holmsen Kristiansen

Denne gangen er det prosjektkoordinator for NHF
Ung Voksen Birgitte Holmsen Kristiansen som kan
strekke armene i været og juble for gode nyheter.
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
har i siste søknadsbehandling virkelig fått øynene
opp for det viktige arbeidet prosjektet gjør, og
tilgodeser det nå med en halv million- 500.000krtil prosjektets aktiviteter.
- Endelig var det «Ung Voksen» sin tur og vi
trengte det så sårt, sier Holmsen Kristiansen om de
gode nyhetene.
Det demmer litt opp for skuffelsen over at den
heidundrende samlingen prosjektet hadde planlagt
i mai strandet på grunn av corona-restriksjonene.
- UngVoksen gjør som mange andre og prøver
oss på webinar-bølgen, slik at vi får opprettholdt
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noe aktivitet for unge voksne i år.Det blir litt
nytt og spennende. Vi kommer til å bruke noe av
midlene på webinar, og resten ønsker vi helt klart
og spare og bruke til vi kan ha fysiske samlinger
igjen, sier hun.
For det er det som frister mest. Å møtes fysisk,
og få den gode og nære praten om foreldrerollen,
om da kroppen sviktet, om den skjulte
funksjonshemning, om identitet og selvbilde, og
om fordommer og diskriminering for å nevne noe
av de temaene Ung Voksen fokuserer på.
- Men inntil restriksjonene letter så har vi fokus
på webinar og aktivitet på Facebook! Helt til slutt
må jeg også fortelle at vi skal i gang med å få vår
egen nettside- det synes jeg ung voksen fortjener,
sier prosjektkoordinatoren bestemt.

Bærekraftig Handikapforbund

Kjemper for
et bærekraftig
Handikapforbund

Norges Handikapforbund har mistet betydelige inntekter fra Norsk
Tipping og står i en alvorlig økonomisk situasjon. Sentralstyret har satt
i gang et stort arbeid for å sikre økonomisk og politisk bærekraft.
Tekst: Karen Kvam, NHF Administrasjonen, leder politikk og samfunnskontakt

I over ti år har driften vår vært avhengig av tilskudd fra
Norsk Tipping. Nå har dette tilskuddet blitt redusert
med 14 millioner kroner – et betydelig større kutt enn
forventet.
Inntektsbortfallet fra Norsk Tipping vil få store
konsekvenser for hele NHF, og sentralstyret er godt i gang
med et grundig arbeid for å finne nye inntektskilder og
redusere kostnadene i alle ledd.
Selvfinansierte organisasjonsledd
Det er satt i gang en fullstendig analyse av NHFs
økonomi. Blant annet jobbes det med å finne gode
løsninger for at alle deler av organisasjonen på sikt kan bli
selvfinansierende.
Sentralstyret er opptatt av å involvere hele
organisasjonen i dette arbeidet, og det er satt i gang en
aktiv møtevirksomhet med regioner, landsforeninger og
lokallag for å informere og samle ideer og innspill.
Bruk av tillitsvalgtes erfaring og kunnskap
Forbundsleder Tove Linnea Brandvik og sentralstyret er
opptatt av at krisen også åpner for å jobbe på nye og gode
måter. En positiv konsekvens, er at vi nå i større grad vil
involvere våre tillitsvalgte i det viktige arbeidet vårt.
- Her har vi en stor ubrukt ressurs – ikke først og fremst
som gratis arbeidskraft, men i kraft av den erfaringen og
kunnskapen våre tillitsvalgte har og som viktige ansikt og
stemmer i offentligheten, sier Tove.
Hun og sentralstyret vil be alle organisasjonsledd
og ressurspersoner som vil og kan om å bidra, både
med arbeidskraft og solidariske fellesskapsløsninger i
finansiering av aktivitet.

Ansettelsesstopp og ekstern finansiering
Tiltakene nevnt over vil først og fremst ha langsiktige
effekter. I tillegg jobbes det med å kutte kostnader i
hele NHF. For å klare det, har sentralstyret blant annet
vedtatt ansettelsesstopp og at all aktivitet krever ekstern
finansiering. Vi vil også satse mer digitalt framover.
Optimistisk forbundsleder
Forbundsleder Tove Linnea Brandvik har stor tro på at vi
skal lykkes.
- Jeg føler meg trygg på at vi skal klare å snu skuta
sammen og sørge for at organisasjonen vår blir både
politisk og økonomisk bærekraftig framover. NHF samler
så mange engasjerte, motiverte og endringsvillige folk
som løfter sammen. Da får vi det til.
Hun synes koronakrisen, og måten hele NHF har
håndtert situasjonen på, lover godt for arbeidet med å
sikre NHF-økonomien også.
- Det har vært godt å se at dugnadsånden og
solidariteten er stor blant våre medlemmer og tillitsvalgte.
Alt vi lærer gjennom denne situasjonen vil vi få stor bruk
for i tiden framover, sier hun.

Har troen:
Forbundsleder Tove
Linnea Brandvik har tro
på at organisasjonen
skal bli både politisk og
økonomisk bærekraftig.
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Bianca Bernhoft Løkkeberg
Interessepolitisk rådgiver
NHF Oslo

Kommentar:

Vi mangler 41 jenter
7. mars 2017, Guatemala City. På institusjonen Hogar
Seguro Virgen de la Asuncion, bor det ca. 800 barn og
unge med ulike utfordringer. 173 av dem har funksjonsnedsettelser, andre kommer fra fattige urfolkfamilier som
ikke kan ta vare på dem, andre har blitt plassert der fordi
de har såkalte adferdsproblemer eller har begått mindre
alvorlige kriminelle handlinger. Denne dagen rømmer det
rundt 100 ungdommer ut i skogen i protest mot dårlig behandling, slemme voktere og seksuelle overgrep.
Dagen etter, den 8. mars, stenges 56 unge jenter inn på
en sovesal som straff. Utenfor står politibetjenter og vokter dem, frustrasjonen er stor blant de innestengte ungdommene. Jentene tenker at hvis de tenner på en madrass
i protest, så er politiet nødt til å slippe dem ut. En av dem
tenner på madrassen, flammene sprer seg raskt til de andre syntetiske madrassene og blir en stor brann. Politiet
slipper dem ikke ut. Resultatet er at 41 jenter dør, alle i
alderen 12-17 år. Fordi politiet til slutt låser opp døra, så
overlever 15 jenter så vidt.
Brannen føyer seg inn i lang rekke historier om overgrep mot barn og ungdom som befinner seg helt nederst
på rangstigen i samfunnet, i dette tilfellet i Guatemala.
Man anslår at 8-10 millioner barn globalt bor på institusjon, og at de fleste av disse er plassert der på grunn av
enten fattigdom eller funksjonsnedsettelser. Man har liten
oversikt over antallet personer og forholdene de lever under, men man ser at det flere steder i verden er en økning i
institusjonaliseringen av barn av unge.
I 2018 publiserte The Guardian en dybdereportasje av
journalist Tina Rosenberg, om veldedig finansiering av
barnehjem og såkalt frivillighetsturisme. I mange fattige
land blir ressurssvake barn institusjonaliserte på barnehjem, ikke fordi de er foreldreløse, men fordi mange kan
tjene grovt på donasjoner og besøk av frivillige fra rikere
land. Dette skaper økonomiske insentiver for myndighetene til å bygge institusjoner framfor å satse på dyrere og
mer kompliserte tiltak, for å redusere fattigdom og sosiale
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problemer så foreldrene kan ta vare på barna selv.
De tre organisasjonene Lumos, Maestral og CRS jobber
med å hjelpe blant annet Guatemala med å snu utviklingen fra institusjonsomsorg for sårbare barn, til familiebasert omsorg. Rwanda erklærte i 2018 at de ville bli det første landet i Afrika hvor alle barn som trengte omsorg, fikk
dette i familier framfor barnehjem.
Norges Handikapforbund har lenge kjempet imot institusjonaliseringen av funksjonshemmede, fordi et liv på
institusjon gjør oss mer segregerte, mer sårbare for vold
og seksuelle overgrep, og fordi det i verste fall setter livene våre i fare. Med det globale fokuset kommer dette tydelig frem: Året før brannen i 2017, så skjedde knivangrepet på en institusjon for funksjonshemmede i Sagamihara
i Japan. 19 personer ble drept og 26 personer skadet, av en
gjerningsmann som mente at personer med funksjonsnedsettelser ikke hadde livets rett. Han var inspirert av nazistisk tankegods rundt rasehygiene.
Det er flere artikler i FNs Funksjonshemmedekonvensjon som er relevante å vise til, en av dem er artikkel 18,
punkt 2: «Barn med nedsatt funksjonsevne skal registreres umiddelbart etter fødselen, og skal fra fødselen ha rett
til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap og, så langt
det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg
fra dem.» Vi kan også løfte fram FNs bærekraftsmål 16.2:
«Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold mot og tortur av barn.» FN-komiteen for
funksjonshemmede ba Norge i 2019 om å lage en avinstitusjonaliseringsplan, denne oppfordringen ligger nå på
minister Abid Rajas bord.
Alle barn fortjener trygghet, uansett deres funksjonsnivå eller bakgrunn. Vi mangler 41 jenter. Vi mangler
oversikt over millioner av barn og unge som er institusjonaliserte verden over. Disse er blant verdens mest sårbare
mennesker, og de fortjener vårt fokus og vår arbeidsinnsats for å bli tatt vare på.

Foto: fra Hogar Seguro: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Årets 8. mars ligger bak oss, hvor folk over hele verden har markert både seiere og pågående
kamper for bedrede rettigheter og levevilkår for kvinner. Denne 8. mars var det også 3 år siden vi
så akkurat hvor brutalt livet på en institusjon for mindreårige kan være.
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Støtter NHF´s arbeid i Oslo
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Kontorsjefens sløyfe
Jørgen Foss
Kontorleder NHF Oslo
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Jeg er for tiden mye alene. Alt for mye alene. Mer alene enn det jeg egentlig tror er
godt for kroppen. I alle fall for sjela mi. Jeg
er nemlig en rastløs sjel. En sjel som liker at
det bruser opp til storm, og jeg det er kanskje derfor jeg også elsker høsten. Tiden på
året hvor kroppen får motstand. Hvor vinden tar tak i kroppen, og regnet kan piske
skinnet- så det nesten gjør litt vondt. Hvor
lyden av torden egentlig for meg som en
korpsmann, er en glede av å høre stortromma i universet rope høyt ut; Pass dere! Her
kommer jeg, unna vei.
I denne tiden, hvor jeg er alene, så alt for
mye alene, får hodet tid til å leve sitt eget liv.
Et liv i sus og dus, eller i de mørkeste gangene langt under jordens overflate. Der får
hodet fritt suse og tankene løper i retninger
jeg aldri trodde fantes, i en fart jeg aldri selv
kommer til å komme opp i. Kanskje er det
som en sprint midt i en maraton. – Og alle
vet at det ikke er mulig å løpe en maraton
i sprintfart. Derfor går det innimellom litt
skeis, og hjertet dundrer og sier ifra: Stopp
Foss, Stopp!
Det er litt som torden, bare i eget hode.
Det smeller en gang eller to, så kommer
lynet. Lynet av disse tankene, de som løper
rundt og sier ord det er vanskelig å forstå.
Ikke en gang jeg som har disse ordene i mitt
hode vil egentlig forstå hva som blir sagt.
Avstanden mellom forståelse og hodets
gjerninger er for stort i disse tider. Disse
mørke skyggeløse tider.
Men hva er disse tider? Tider kommer,
tider går, likevel skal vi alle bestå. Men hva
består rundt oss? Rundt disse tankene om
tiden vi lever i nå, gjorde før, og skal gjøre?
Jeg vet ikke. Det er kanskje det som gjør at
hodet får den farten og de mørke gangene
innimellom blir veldig smale. Men ikke
smalere enn at man kommer ut på andre
siden. Da vet jeg at man fortsatt er alene.
Men ikke alene i verden. Men alene i tankene, og at det snart vil være en ny tid. Hvor
vi igjen skal møte folk, og den tiden man er
alene, alt for mye alene, mer alene enn jeg
egentlig tror er godt for kroppen, er over.
Da skal denne rastløse sjela med de raske,
rare tankene igjen få muligheten til å kjenne høsten, og folka. De våte piskende folka
som gir håp om at vi lever likevel sammen
her på jorden, selv om vi for en tid har vært
mye alene.
Jeg liker ikke å være alene.

- annonser

Green World økologiske kaffe kjennetegnes ved en mild, behagelig og rund smak. Kaffen består av spesielt utvalgte
Arabica-bønner dyrket under ideelle forhold på over tusen meters høyde, helt uten bruk av sprøytemidler eller kunstgjødsel.
Green World er DEBIO-merket, noe som garanterer at kaffen er dyrket i henhold til regelverket for økologisk produksjon.
For mer informasjon, se debio.no
JOH. JOHANNSON KAFFE AS – kjent for god kaffe siden 1866 – www.greenworld.no
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Vi samarbeider med Norges Handikapforbund
om fremtidsrettede boliger universelt utformet
på Kringsjå i Oslo.

www.arcasa.no

AS Naturbetong erverver, utvikler og selger boliger, hovedsakelig i Oslo- og det sentrale østlandsområdet. I tillegg har selskapet ca. 50 utleieleiligheter som løpende leies ut, samt 11 næringslokaler i Oslos
beste handlegater som er utleid til butikkdrift. Selskapet har en relativt liten organisasjon med spisskompetanse innen utvikling, markedsføring, økonomi, drift og forvaltning av fast eiendom.
Selskapet har siden 1993 ferdigstilt og levert 80 prosjekter med totalt ca. 5000 boliger, og i løpet av 2015
legger vi ut for salg spennende boligprosjekter på bl.a. Grüner Village på Grünerløkka og Vøyen Hageby
på Vøyenenga i Bærum, samt prosjektering av Geilos ”beste” utsiktstomt.

www.naturbetong.no
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Covid-19 rehabilitering

Førerhundens dag
I år falt «Førerhundens dag» på onsdag 29. april. Førerhundvettreglene, som Norges
Blindeforbund lanserte i fjor, er imidlertid like aktuelle hele året. Hvis hundeeiere og
folk flest lærer seg reglene, vil det bety en mye enklere og tryggere hverdag for både
dem selv og landets cirka 300 førerhundbrukere. Mange av rådene er også direkte
overførbare til servicehunder.
1. Jeg jobber når selen er på. Ikke klapp, snakk eller ta øyekontakt med meg
2. Hold hunden din på avstand, så vi ikke møtes for tett
3. Gi deg gjerne til kjenne, og fortell eieren min at du har med hund
4. Hvis jeg går uten sele, spør eieren min om det er greit før du slipper
din hund bort til meg
5. Gi meg ikke godbiter – det er det bare eieren min som får gjøre
6. Hvis du vil gjøre oppmerksom på en fare, si fra til eieren min
7. Hvis jeg går uten sele kan du spørre eieren min om å få klappe meg

Sunnaas sykehus HF tar fra mandag
4. mai 2020 imot pasienter med
rehabiliteringsbehov etter covid-19,
melder sykehuset på sine hjemmesider.
De forventer at mange pasienter vil ha
følgetilstander med rehabiliteringsbehov,
herunder tap av muskelkraft, kognitive
svekkelser, emosjonell affeksjon, nedsatt
lungefunksjon, svelgevansker og smerter.
Foto: Bård Gudim

BPA også etter fylte 67 år
Regjeringen går nå inn for en lovendring
som sikrer at bruker av BPA får beholde
assistansen også etter fylte 67 år, så lenge
de hadde tjenesten før fylte 67 år. Det
forutsettes imidlertid at bukeren har
et så høyt timetall at de er omfattet av
den individuelle retten til å få tjenestene
organisert som BPA, altså 25 til 32 timer
assistanse i uken i mer enn to år, melder
Handikapnytt.
– Jeg er strålende fornøyd. Det er
en stor lettelse at vi får dette på plass,
sier Høyres stortingsrepresentant fra
Rogaland og andre nestleder i Helse- og
omsorgskomiteen, Sveinung Stensland til
magasinet.

Foto: Colourbox

Nye HC-plasser i sentrum
Endelig er tre nye HC-parkeringsplasser
etablert i Rosenkrantz gate i Oslo
sentrum. De tre nye plassene ligger
like ved Oslo Nye. Plassene skulle
vært klare tidligere, men var langvarige
arbeider med rigg i gaten som har
forsinket etablering av disse. Plassene
er oppmerket, men illustrasjonsbildet
ble tatt før denne ble gjort, melder
Byromsdivisjonen i Bymiljøetaten.
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Vikar fra egne rekker
De neste ukene og månedene er
det Marius Korsell som fungerer
som organisasjonskonsulent i NHF
Oslo. Marius Korsell sitter til vanlig
i regionstyret til NHF Oslo, men
har for tiden permisjon. I tiden
frem til oktober skal han vikariere
for organisasjonskonsulent
Ola Harald Svenning, som har
foreldrepermisjon. Korsell nås på
telefon 948 27 874 og epost
marius.korsell@nhf.no

Rettighetskonsulenten tilbake på plass!
Etter noen måneder med sykemelding kan vi
med glede melde om at vår rettighetskonsulent
Elisabeth Monrad Wilhelmsen er tilbake i rekkene
hos NHF Oslo. Hun jobber selvfølgelig også
fra hjemmekontor, og er igjen klar for å hjelpe
medlemmene i NHF Oslo med saker som de
trenger bistand til. Trenger du for eksempel hjelp
til å skrive en klage, forstå et vedtak eller skrive en
søknad så kan Wilhelmsen hjelpe deg via epost,
videokonferanse eller telefon.
Sakene kan være innenfor mange ulike områder,
som f.eks. BPA, NAV og kommunale tjenester.
Wilhelmsen er utdannet sosionom og har
tilleggskompetanse i juss- dessuten har hun selv
en funksjonsnedsettelse, og kjenner systemet godt
fra «begge sider». Hun jobber i 50 % stilling, og
du kan nå henne på epost elisabeth.wilhelmsen@
nhf.no, eller på telefon 476 20 535. Wilhelmsen har
kontortid mandag 08.00 – 14.15 og torsdag/fredag
08.30-14.45. (På grunn av korona-situasjonen kan
kontortiden variere noe).

!

Klar til dyst: Rettighetskonsulent Elisabeth
Monrad Wilhelmsen gleder seg til å komme
i gang med å bistå medlemmer igjen.

OBS: På grunn av nytt lovverk om personvern kan ikke vi i NHF motta sensitive personopplysninger på epost. Vennligst ikke send dette på epost. Dette inkluderer også epostens vedlegg, det vil si at man ikke kan skrive personlige
opplysninger i epostteksten eller sende dokumenter som vedtak og lignende per epost. Hvis du har behov for å gi
sensitive opplysninger kan du enten ringe Wilhelmsen, komme innom kontoret eller kopiere dokumentene og sende
de per post.
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Anbefaling, men IKKE fra Funkisbiblioteket!
Ettersom lokalene våre er stengt grunnet corona-pandemien, så er Funkisbiblioteket det samme. I den
anledning bringer vi heller en anmeldelse av vårens store snakkis-doumentar fra Netflix:

Crip Camp og Judith Heumann
Crip Camp: A Disability Revolution gir oss et fantastisk
innblikk i betydningen Camp Jened hadde for vår
rettighetsbevegelse i USA, og i aksjonismen til legenden
Judith Heumann.
Tekst: Bianca B. Løkkeberg Foto: Geraldo Magela/Agencia Senado/
Wikimedia

Crip Camp ble lansert på Netflix i mars 2020, og er produsert av selskapet Higher Grounds som eies av Barack og
Michelle Obama. James LeBrecht er en av hovedpersonene
i dokumentaren, som en av leirdeltagerne på Camp Jened på 70-tallet, og han har hatt regi sammen med Nicole
Newnham. Likevel må det kunne sies at aktivisten Judith
Heumann er stjernen som skinner klarest gjennom filmen.
Filmen starter i 1971 på Camp Jened i New York, hvor
Heumann er en counselor på leiren mens LeBrecht er en
15 år gammel leirdeltager med en filminteresse. Det er fint
og interessant å se disse gamle filmklippene skutt med et
enkelt kamera, og vi får flere oversiktsbilder over hvordan
en slik leir blir organisert med mange ungdommer og flat
struktur. Tidskoloritten fra 70-tallet er komplett med langhårede hippier, gitarspilling, mye medbestemmelse og referanser til Woodstock. Intervjuene med ungdommene viser at de har de samme ønskene og ambisjonene som unge
personer med funksjonsnedsettelser har i dag, og leiren
ble opphavet til Independent Living-bevegelsen i USA.
Etter den første biten om Camp Jened, så følger vi LeBrecht, Heumann og noen andre leirdeltagere gjennom
70-årene og deres rettighetskamper. Vi tas med forbi 1973
og The Rehabilitation Act og kommer til 1977 hvor vi er
vitne til en 26 dager lang okkupasjon av HEW-bygningen
i San Fransisco. Aktivistene ønsker at det skal undertegnes
reguleringer av seksjon 504 i The Rehabilitation Act, fordi
dagens rettigheter bare gjelder i teorien og ikke i praksis,
noe som høres kjent ut også i den norske rettighetskampen!
Det er utrolig spennende å se denne lange og utmattende sit in-demonstrasjonen dag for dag, med Heumann
i spissen som kjemper utrettelig for å presse politikerne og
samtidig holde motet oppe hos sine kamerater. Folk sover
på gulvet, risikerer liggesår, sultestreiker og blir truet av
politiet. De får støtte av blant annet The Black Panthers og
av homoaktivister. Når de blir møtt av en grå byråkrat som

har fått den utakknemlige oppgaven å skulle avvise kravet
deres (på sin sedvanlige grå måte), så kommer Heumann
med en liten tale som man bare må felle noen tårer til. Det
er så sterkt, det er så tidløst og det er så universelt hva hun
ønsker på vegne av seg selv og sine medborgere med funksjonsnedsettelser. Dette burde alle skoleelever få se i historietimen, overføringsverdien fra USA til Norge er helt
klart tilstede.
Man får lyst til å juble når de endelig vinner, og vi får
dette flotte sitatet: “We literally believed we could beat the
US government. And not only did we believe it, but we
fucking did it! And we did it together.” - Corbett O’Toole,
demonstrant i 1977
Videre kommer vi til 1980, hvor vi igjen ser Heumann
prate til sine medaktivister. «Jeg burde kanskje være glad,»
sier hun, «men vet dere hva? Jeg er så lei av å skulle være
takknemlig for en tilgjengelig do.» Det er så deilig å se en
aktivist som ikke bare er fornøyd med smuler fra maktens
bord, men tar det som en selvfølge at man er verdt mer
enn som så. «I basically feel that if I have to feel thankful
about an accessible bathroom, when will I ever be equal
in the community?» Vi stiller det samme spørsmålet. Mot
slutten tar dokumentaren oss med til 1990, hvor vi er vitne
til den store seieren med the Americans with Disabilities
Act (ADA), uten at det betød slutten på kampen om like
rettigheter.
Hva skal vi ta med oss fra Crip Camp? Skal vi kreve av
oss selv at vi må risikere liv og helse for å ligge på gulv i
ukesvis, sultestreike og tåle trusler og sjikane for å kjempe
for retten til et likeverdig liv? For de fleste er dette for mye
å forvente, og vi burde ikke trenge å ofre helsen vår for å
få menneskerettighetene våre oppfylte. La oss ta med oss
at ingenting er umulig når vi kommer sammen og støtter hverandre, når vi ikke er redde for å ta opp plass og la
stemmene våre bli hørt! Vi utgjør verdens viktigste rettighetskamp, og vi skal kjempe videre.
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Hytter på Vaset

Vaset byr på enkel, men tilgjengelig
standard, og god, gammeldags hyttefølelse!

Ble utenlandsturen corona-avlyst?
Våre medlemshytter på Vaset har fremdeles flust av ledige uker
og helger til sommeren og høsten!
Tekst og foto: Ida C. Freng

NHF Oslo leier ut to flotte hytter på Vaset i Vestre Slidre.
Her kan du velge mellom det lille «Annekset», eller det
større «Hovedhuset». Hytta ligger 16 km nord for Fagernes og bare 200 m fra en stor dagligvarebutikk (Joker).
Hyttene er koselige og praktiske. Området har mye å by
på. Her kan du gå milevis eller sykle på gode fjellveier og
stier, fiske i stille fjellvann og elver, vandre i fjellet, padle
kajakk og kano, ri på hester, eller besøke støler og åpne
bondegårder.
Hovedhuset
Hovedhuset har 20 sengeplasser fordelt på 7 doble rom i
soveroms¬fløyen, hvorav 6 sengeplasser ikke er tilgjengelige for rullestolbrukere og ligger i 2. etasje, enkelte av
rommene i soveromsfløyen har køyeseng. Det er innlagt
strøm og vann og to toaletter og to dusjer. Kjøkkenet er
stort og fullt utstyrt med oppvaskmaskin og kjøle¬skap
med fryser. Hytta har stor stue med spiseplass, sofakrok
og peis.
Annekset
Annekset rommer stue med åpen kjøkkenløsning, to soverom med fire sengeplasser til sammen, og kombinert
bade¬rom og toalett. Det er innlagt strøm og vann. Annekset er tilgjengelig for bevegelseshemmede.
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Medlemspris
Hyttene er til leie for NHF- medlemmer og andre. Er du
NHF-medlem (åpent for alle) er det litt rimeligere leie, og
medlemskap i NHF koster kun 350 kroner i året.
Booking
For booking og priser, ta kontakt med vikarierende
organisasjonskonsulent Marius Korsell på epost
marius.korsell@nhf.no eller nhf.oslo@nhf.no eller
ring oss på telefon 24 10 24 00 (sentralbord).

O S L O
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Grip Eiendom

Mer digital hverdag?

Hegdehaugsv. 31, 0352 Oslo
Tlf. 23 36 50 36 Fax. 23 36 50 60

www.astrup.no

Støtter NHF´s arbeid i Oslo

Sole
Invest AS
Flyter postkasse og benkplass over av

Nå kanTlf.du
som mer enn 250 andre,
23gjøre
14 16 80
og velge å heller få vårt medlemsbladet
Quarten tilsendt kun elektronisk, dersom
du ønsker det!
Send ganske enkelt en epost med navn,
medlemsnummer, eposten du vil ha
bladet sendt til og teksten: ”Jeg vil ha

Quarten elektronisk i stedet for på papir”
til vår organisasjonskonsulent Marius
Korsell på marius.korsell@nhf.no, så
sender vi deg en pdf-utgave til eposten
din i stedet for! PDF-utgaven er helt lik
papirutgaven.

BESTILL VINTER 2019-2020 NÅ!

Casas Heddy er et praktfullt ferieanlegg, beliggende
i utkanten av den populære badebyen Puerto del
Carmen på Lanzarote. Her kan du nyte din helsereise med trening, velvære og opplevelser i trygge,
sosiale omgivelser. Hotellet er godt tilrettelagt for
bevegelseshemmede og har gode HC-rom.
På Casas Heddy er bygninger og utstyr tilpasset
slik at du som g jest kan nyte din ferie. De ansatte
har lang erfaring og gir god individuell service.
Kompetente norske sykepleiere er klare til assistanse
dersom akutte helseproblemer skulle oppstå og
dyktige fysioterapeuter tilbyr behandling etter høy
standard.

PÅ CASAS HEDDY FINNER DU:

LANZAROTE!

CASAS
HEDDY
helsesenter
Ferie &

PRISEKSEMPEL:

9.975,-

9 DES. 1 UKE FRA
HELPENSJON INKLUDERT

• Treningstilbud
• Velværetilbud
• Tilg jengelig fysikalsk avdeling med dyktige
fysioterapeuter
• Tilg jengelige sykepleiere
• Tilg jengelig treningsrom / trimrom
• Trening / underholdning / aktiviteter
• Helpensjon med frokost, lunch og middag
• Opphold i rom med aircondition og varme, senger
med dyner, eget bad og terrasse eller balkong
Avreiser fra Oslo og
Bergen hver uke i
perioden september
– april. Vi er til stede
på flyplassene ved
alle avganger for å
assistere med innsjekk
og bagasje.

www.vitalreiser.no
Tlf. 56 57 47 50

illustrasjon: colourbox.com

Pb. 126 Vika, 0111 Oslo
papirmagasiner?
Har du brått blitt mer
digitalt anlagt etter at coronaen snudde
hverdagen på hodet?

28
Returadresse:
Norges Handikapforbund Oslo
Schweigaardsgate 12,
0134 Oslo

Oversikt regionstyret, bydelslag, landsforeninger og rådene
Regionstyret:

Holland, dekker også Grünerløkka, Gamle Oslo og St.
Hanshaugen, tlf: 932 53 731,
roger.holland@live.no

LFN Oslo (nakkeskadde)
Leder Turid Monsen, tlf: 90 50
55 85, turid.monsen@getmail.
no

Nestleder:
Karl Haakon Sævold
tlf: 90 18 82 58,
khs@live.no

NHF Ullern, Leder Steinar
Hammerstad, tlf: 41 00 89 53,
annkarin.fronth@getmail.no

LFPS Oslo (polio) Leder Phuoc Grünerløkka: Roger Storslett
Tan Le, tlf: 41 14 33 21,
roger.storslett@bga.oslo.
phuocoslo@hotmail.com
kommune.no

NHF Vestre Aker,
Leder Elsa Oterhals,
tlf: 22 49 25 51/ 988 21 716,
epoterhals@gmail.com

LFS Oslo/Akershus (slagrammede) Leder Odvar
Jacobsen, tlf: 90 74 85 21,
odvar.jacobsen@outlook.com

Leder: Magnhild Sørbotten
tlf: 91 61 28 75,
magnhild7@gmail.com

Styremedlemmer:
Geir Werner, tlf: 92 82 06 75
oslo@alfnorge.no
Sadia Jabeen Iqbal
tlf: 48 24 15 94,
sadia.j.iqbal@gmail.com
Grete Flattun, tlf: 41 68 44 16,
grete.flattun@gmail.com
Marius Korsell,
tlf: 95 97 43 59, marius.
korsell@gmail.com
Ingrid Njerve, tlf: 95 83 38 25
ingrid.njerve@gmail.com
Varamedlemmer:
Hans Jørn Næss,
tlf: 91 10 01 00,
hjn@kapital.no

Bor du i en bydel du ikke
finner i denne oversikten?
Ta kontakt med regionkontoret på telefon 24 10 24
00, så skal vi hjelpe deg!
Norges Handikapforbund
Ungdom Oslo, Nikita Amber
Abbas, nikita.abbas@live.no,
tlf: 46 78 40 57
Handikaplaget Aktiv, Leder
Ole Kristian Iversen, tlf: 91 36
07 70, hl.aktiv@getmail.no

Lokale landsforeningslag

Jan-Egil Wigen Aasterud
tlf: 99 32 71 88,
Janegil.aasterud@gmail.com

ALF Oslo
(Arbeidsmiljøskadde)
Leder Geir Werner, tlf: 92 82
06 75, oslo@alfnorge.no

Ragnhild Simonsen
tlf: 97 15 23 95,
ragnsi@hotmail.com

ALF Offshore, Leder Torbjørn
Mathiassen, tlf: 91 35 60 26,
torbm@online.no

Regionkontorleder:
Jørgen Foss, tlf. 952 25 335
jorgen.foss@nhf.no

HBF (Handikappede barns
foreldreforening), Leder
Rikke Danielsen, tlf: 90 58 51
37, rikkedani@gmail.com

Lokallag

LKB Oslo (kvinner med
bekkenløsningsplager)
Leder Vibeke Helander
Bolstad, tlf: 48 24 23 60,
oslo@lkb.no

Grorud: Mats Petter Sydengen
mats.petter.sydengen@bgr.
oslo.kommune.no,
tlf: 93 42 52 37

Nordre Aker: Madeleine
Nordlund, møtesekretær,
tlf: 23 47 30 10, madeleine.
postmottak@bna.oslo.
kommune.no
Nordstrand: Rupinder Bains,
møtesekretær, tlf: 982 39
483, postmottak@bns.oslo.
kommune.no

Landsforeninger uten
lokallag i Oslo

Sagene: postmottak@bsa.
oslo.kommune.no

tlf: 41 21 83 57, leder@amcforeningen.no

Stovner: Ewy Halseth, leder,
tlf: 901 87 847, ewy@halseth.
no

NASPA ved leder Jarle Sterner St. Hanshaugen: Camilla
tlf: 92 02 82 77, jsterner@
Sandanbråten, camilla.maria.
online.no
sandanbraten@bsh.oslo.
kommune.no, tlf: 90 64 44 78
AMC Leder Monica Haugen,

Rådene

Det sentrale rådet (hele
byen): Bente Ingrid Arnesen
benteingrid.arnesen@byr.
oslo.kommune.no,
tlf: 92 08 55 67
Alna: Biljana Lauvstad, RFF
sekretær, tlf:: 23 47 90 28,
biljana.lauvstad@bal.oslo.
kommune.no
Bjerke: Chatrine Anskau
postmottak@bbj.oslo.
kommune.no, tlf: 47 50 24 60

Søndre Nordstrand: Hege
Johanne Magnussen, hege.
magnussen@bsn.oslo.
kommune.no, tlf: 91 36 66 85
Ullern: Petter Lang,
rådssekretær, tlf: 952 26
347, petter.lang@bun.oslo.
kommune.no
Vestre Aker: Mette Furu
mette.furu@bva.oslo.
kommune.no, tlf: 90 25 10 20

LARS Øst/Oslo (ryggmargsØstensjø: Kim Marius Ilmo
skadde) Leder Marianne
Bolin, kim.bolin@bos.oslo.
Frogner: Marthe PreteniGraham Hjelmen, tlf: 92 65 26 Isefjær, sekretær, marthe.
kommune.no, tlf: 91 60 57 50
73, marianne@hjelmen.com
isefjar@bfr.oslo.kommune.no
NHF Bjerke, Leder Else Thune LFA Oslo/Akershus
Gamle Oslo: Hanne
(amputerte), Leder Arve
tlf: 93 23 91 31,
Zakariassen, hanne.
Birkely, tlf: 92 26 33 44,
elsejthune@hotmail.no
zakariassen@bgo.oslo.
arge@altiboxmail.no
kommune.no, tlf: 95 98 65 62
NHF Sagene, Leder Roger
NHF Alna, Leder Søren
Kjendlie, tlf: 22 32 68 80/
48 24 99 97,
soren.kjendlie@uloba.no

