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Fort kort: Den ene rampen som ble testet ut
var langt fra tilfredsstillende. Foto: Ida C. Freng

LEDER
Magnhild Sørbotten
ansvarlig redaktør

Sorteringssamfunnet
blomstrar på fortaua

Mange har meint at utfordringane skulle gå seg til
berre el-sparkesyklistar og fotgjengarar blei vant til kvarandre. Slik har det ikkje blitt. Tvert om; det har blitt betydeleg verre. Kanskje er det ikkje så rart. I Oslo er det
rundt 13.000 el-sparkesyklar til leige, berre 2000 færre
enn i heile Paris. Kommunen får ikkje regulert antallet.
Det var eit bevist val frå FrPs tidlegare samferdselsminister.
Når folk ikkje lenger kan ferdast fritt i byen, skulle
man tru at politikarane sto i kø for å ta grep. Det har dei
ikkje gjort. For eit år sidan ba dåverande samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) el-sparkesykkel-utleigarane
om å rydde opp, ellers ville myndigheitene gjere det. Så
blei det stille – frå begge sider. MDG foreslo i Stortinget at regjeringa skulle fremme ein heilheitleg nasjonal
politikk for utleige, deling og parkering av elektriske
sparkesykler på offentlig areal, men blei nedstemt. Elsparkesyklar blir sett på som nytt og kult, og folk som
opponerer blir fort omtalt som gammaldagse og bakstreverske. Det er vanskeleg å ikkje mistenke politikarane
for å ville unngå å bli stempla som det siste.
Tenk deg at kvinner, muslimar og homofile blei utestengte frå områder av sentrum. Trur du politikarane
ville sitte stille og sjå på? Tenk deg at jødar blei utesteng-

te frå fortaua. Trur du ein samferdselsminister fra KrF,
eller frå FrP, ville sei ”vi må vente å sjå, eller vi skal sette
inn tiltak – neste haust”? Sjølsagt ikkje, politikarar både
nasjonalt og lokalt ville sagt at det er uholdbart, vi må
ha tiltak no! Men ikkje når det er funksjonshemma som
blir utestengt. Mens politikarane har toa sine hender,
beveger bevegelseshemma og synshemma seg med risiko på fortaua, om vi då i det heile klarer å komme oss
forbi henslengte og feilparkerte el-sparkesyklar.
I denne saka har vi blitt svikta av både lokale og nasjonale politikarar. Det er eit paradoks at KrF gikk inn i
Solberg-regjeringa for å kjempe mot sorteringssamfunnet, men samtidig som KrF har samferdselsministeren
blomstrar sorteringssamfunnet som aldri før på Oslos
fortau. Det er ikkje til å tru!
Dei siste vekene har saka plutseleg fått enorm publisitet. Det skuldast mest av alt at Facebook-gruppa og
aksjonen ”La oss ta fortauene tilbake”, har gjort ein ualminneleg god jobb. No hevar også politikarar, som tidlegare har vore heilt stille, si stemme. Ja, sjøl Oslo FrP
ber no om regulering. I kjølvannet av aksjonen har ein
einaste av el-sparkesykkelleverandørane, Tier, kontakta
oss for å få gode råd om korleis situasjonen skal handterast. Det er bra, og burde skjedd før.
No går Handikapforbundet i allianse med Blindeforbundet og aksjonen ”La oss ta fortauene tilbake” for å gi
felles innspel og krav til politiske myndigheiter, både i
Oslo og resten av landet. Ingen av oss vil ha el-sparkesyklane bort, men vi vil ha dei bort frå fortaua og inn
i regulerte former. Vi gir oss ikkje før vi igjen kan rulle
og gå på byens fortau, gågater og gangvegar, og gjere det
trygt!

illustrasjon: colourbox.com

For vel to år sidan lova dåverande samferdsminister
Ketil Solvik-Olsen (FrP) folket ”litt mer moro i hverdagen”, og lot elektriske sparkesyklar kjøre på fortauet.
Sidan har det blitt stadig meir moro - for mange. Prisen
er det synshemma, rullestolbrukarar og andre bevegelseshemma, eldre, ja vanlege fotgjengarar som betaler.
Prisen er påkjørsler, snubling i el-sparkesyklar man ikkje
har syn nok til å sjå, utryggheit, manglande framkommelegheit og utestenging. I ein undersøkelse Sentio
Research har gjort for Blindeforbundet seier 1 av 5 over
67 år at dei beveger seg mindre på fortaua, eller held seg
heilt borte på grunn av el-sparkesyklane. Det er svært
alvorleg.
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Vi hjelper
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• Elektrofag
• Salg, service og reiseliv
• Elektrofag
• Informasjonsteknologi og
•medieproduksjon
Salg, service og reiseliv
Informasjonsteknologi
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•• Påbygg
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studiekompetanse
• Påbygg til generell
studiekompetanse

Har du lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer?
Har du
lærevansker
eller
psykiske/fysiske
utfordringer?
Trenger
du ekstra
oppfølging
for å fullføre
en
videregående opplæring?
Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en
Vi gir elevervideregående
fra hele Norgeopplæring?
en unik mulighet i et
trygt miljø.
Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet i et
trygt miljø.
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- Personskade
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personskade
e-post: -post@salomon-johansen.no
Yrkesskade
Gratis
konsultasjon og møte
- yrkesskade
- Bistandsadvokat
advokat i alle volds- Arv og skifte
- med
trafikkskader
og personskadesaker
- Testament og ektepakt

- pasientskadeerstatning
- Fremtidsfullmakt
- Klage i trygdesaker

Vi bistår også
i saker med fri
Advokatfirmaet
rettshjelp
eller rettshjelpsforsikring!
Salomon
Johansen AS
Tullinsgt. 2, 0166 Oslo
Post adr.: Pb. 7144, St.Olavspl., 0130 Oslo
Tlf. 22 98 99 40
e-post: post@salomon-johansen.no

Advokatfirmaet
Salomon Johansen AS

Oslo Sanitetsforening Brusetkollen AS
Otto Valstadvei 70, Postboks 422
1373 Asker
Tlf. 66 98 79 00

Godt
lydmiljø

Mangfold skaper bedre byer!

Oslo kommune

Bydel Ullern
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i
Bydel Ullern har følgende kontaktadresse:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
i Bydel Ullern
Bydel Ullern, Pb. 43 Skøyen
0212 Oslo
postmottak@bun.oslo.kommune.no

Alt av løfteplattformer, seteheiser og plattformheiser
ThyssenKrupp Encasa
Life in motion.

Tlf. 21 97 97 00 • tk-encasa.no • post@tk-encasa.no

Tlf: 24 12 64 40 www.brekkestrand.no

Advokatfirmaet Lippestad støtter NHF sitt viktige arbeid. Medlemmer
er velkommen til å ta kontakt ved arbeidstvister eller personskade.

5

Sparkesykler i sentrum

Uvettig parkering: Her har noen satt fra seg sparkesykkelen på en HC-plass etter endt tur. (Foto: Privat) Faksimile:
Handikapnytt hadde i juli et oppslag med NHF Oslos styremedlem Grete Flattun, som opplevde å bli sperret inne i eget hjem
som følge av feilparkering. Kampanje: Blindeforbundet var tidlig ute med en klistremerkekampanje for å markere hvor
mange sykler som blir plassert til hinder for svaksynte og blinde, med emneknaggen #tilhinder.

Sjenerende sparkesykler i sentrum…
… og utenfor, for den del, har vært et tilbakevendende problem for mange de siste
månedene. Fortau, inngangspartier og dører sperres, og mange har opplevd å bli
regelrett meid ned av de tunge doningene.
Tekst: Ida C. Freng

Sammen med aksjonsgruppa «Ta fortauene
tilbake» og Norges Blindeforbund har derfor
Norges Handikapforbund gått sammen om et brev
til samferdselsbyråd i Oslo Lan Marie Berg om en
Oslostandard for elektriske ståmopeder/sparkesykler.
- Vi i NHF Oslo er ikke imot elektriske sparkesykler
eller ståmopeder som sådan, men slik markedet drives i
dag har det ført til en helt uholdbar situasjon for mange
av byens gående og funksjonshemmede, sier Magnhild
Sørbotten, regionleder i Norges Handikapforbund Oslo,
og leder i forbundets samferdselsnettverk.
Hun viser til utallige eksempler på aksjonsgruppas
Facebook-side, som viser bilder av uvettig parkering
av sparkesykler samt deling av opplevelser som
omfatter både ulykker, nesten-ulykker og tilfeller der
funksjonshemmede i realiteten stenges ute fra aktivitetereller inne i eget hjem.
- Se på eksempelet med NHF Oslos regionstyremedlem
Grete Flattun, som opplevde at noen parkerte en
sparkesykkel så nært inngangsdøra hennes, at hun fysisk
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ikke kunne komme seg ut, sier Sørbotten.
Arbeidet med å bedre situasjonen i Oslo har pågått
intenst i hele sommer, og Sørbotten kan melde om mye
kontakt mellom interessefeller, samt samtaler med en av
utleieaktørene.
- Tilbyderen Tier har vært i kontakt med oss, og vi har
formidlet våre krav direkte til dem.
Sørbotten er særlig opptatt av responskravet for
feilparkerte sparkesykler.
- Det første forslaget fra bransjen var at feilparkeringer
skulle rettes opp i løpet av 24 timer. Det er fullstendig
uholdbart, sier hun.
Norges Blindeforbund har kjørt en
klistremerkekampanje der de har merket sparkesykler
som har stått til hinder med egne klistremerker som
opplyser: «Jeg har stått til hinder for svaksynte og blinde».
I det felles brevet foreslår de tre samarbeidspartnerne en
rekke konkrete prinsipper og retningslinjer for ansvarlig
utleie av elsparkesykler/ståmopeder i Oslo:
1. Ståmopedene skal lades på miljøvennlig strøm,

Sparkesykler i sentrum

servicekjøretøyer skal benytte elektrisk framdrift og
enhetene skal demonstrere gode livsløpsanalyser og
hensyn til menneskerettigheter.
2. Ståmopedene skal være utstyrt med bremser, lys foran
og bak, retningsviser, kjennetegn og signalklokke, og gå
maks 20km/t.
3. Kjøring på fortau er ikke akseptert, og
utleieselskapene skal sikre at brukerne ikke gjør dette. De
skal heller ikke kunne benyttes på vei med fartsgrense
over 40km/t.
4. Utsetting av ståmopeder til utleie skal kun gjøres på
avtalte steder som ikke er til hinder for annen ferdsel,
eller på allerede oppmerkete P-plasser. Utsetting på
fortau tillates ikke uten særskilt vurdering, avtale og
oppmerking, og skal alltid gi minst 2,5 meters fri ferdsel
for gående, og vesentlig mer der det er mye trafikk.
Servicebiler skal ikke kjøre eller parkere i parker,
sykkelfelt, gangfelt eller på fortau.
5. Parkering av ståmopeder skal ikke skje på fortau
eller utenfor normale parkeringsområder eller avtalte og
oppmerkete utsettingssteder eller droppsoner. Plassering
i kjørebane, på tvers av fortau, i sykkelvei, i konflikt med
busskur, på holdeplasser, på, eller ved HC-plasser, i bed,
nær vann eller i konflikt med fotgjengeroverganger,
ledelinjer, HC-ramper, inngangspartier mv er i alle
sammenhenger uakseptabelt.
6. Ståmopeder som likevel blir hensatt til hinder, skal
Ønsker
å stå
på tekstside
ryddes snarest og innen
30 minutter.
Selskapene
må ha
egne systemer for rask innsamling når ståmopeden er
hensatt til hinder, utenfor avtalt sone eller er defekt, og

ha fullt ansvar for opprydning ved opphør av tjenesten.
Et ryddedepositum per enhet bør betales før oppstart av
utleie, og utleier skal betale for tid og utstyr som medgår
til opprydning og bruk av kommunalt areal.
7. Farten skal begrenses til maks 20km/t i vei og
sykkelfelt, og maks 5km/t i gågater og innen bykjernen.
Ståmopeder skal ikke kunne benyttes i Marka eller
gravlunder, på Operaen, på Akershus Festning, på
Slottsplassen mv.
8. Det skal tegnes obligatorisk ansvarsforsikring for
alle leietakere og fører skal følge disse retningslinjene og
øvrige trafikkregler. Ved brudd er både fører og utleier
ansvarlige.
9. Ståmopeder skal ikke kunne leies 00-07, i beruset
tilstand eller av barn under 16 år.
10. Alle trafikkdata skal deles med Oslo kommune og
Ruter, som kan bruke disse fritt i sin trafikkplanlegging,
byplanlegging og som grunnlag for nye avtaler og regler.
11. All innsamling og håndtering av persondata skal
gjøres i tråd med GDPR.
12. Arbeidsvilkår skal følge Oslomodellen for seriøst og
anstendig arbeidsliv.
- Jeg regner med at arbeidet vil fortsette utover høsten,
men frykter at vi ikke er i mål før tidligst i slutten av 2021.
Vi vil kjempe videre for å sikre trygge fortau for alle, sier
Sørbotten.

5, 7 eller 9
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Ny og viktig strategi fra
Handikapforbundet
Diskriminering er fortsatt funksjonshemmedes hverdag og virkelighet.
Regjeringens politikk svikter i alle ledd.
Tekst: Karen Kvam, NHF

Nettopp dette er bakgrunnen for NHFs nye
likestillingsstrategi- vi vet nemlig hva som skal til
for å oppnå full likestilling for funksjonshemmede.
Da Norge ble hørt i FN i 2019 om hvordan
funksjonshemmedes menneskerettigheter blir
oppfylt, fikk myndighetene krass kritikk for
å diskriminere oss, både av Likestillings- og
diskrimineringsombudet, sivilsamfunnet og FN
selv.
Regjeringens strategi og handlingsplan
for likestilling bidrar ikke med tilstrekkelige
og nødvendige tiltak for å sikre likestilling.
Regjeringen anerkjenner ikke det undertrykkende
utenforskapet vi utsettes for, og forplikter seg ikke
politisk til å endre holdninger og praksis.
Samfunnet er i liten grad universelt utformet,
det klippes stadig større hull i velferdsstatens
sikkerhetsnett og holdningen til oss er at vi
har andre behov enn folk flest. Vi blir sett på
som syke og omsorgstrengende, som personer
det er noe feil med. Vi blir ikke anerkjent som
vanlige borgere i samfunnet, med rettigheter og
plikter. Lovverket er ikke godt nok og det er store
kommunale forskjeller. Tidsfrister og finansiering
mangler for universell utforming av skoler og
transport. Retten til å leve et selvstendig liv og være
en del av samfunnet er ikke sterk nok i praksis.
Konsekvensene er at vi ikke kan leve frie liv og
delta på lik linje med andre i utdanning, arbeid,
kultur og samfunn. Og fremdeles ser vi at en
likestillingspolitikk for funksjonshemmede så å si
er totalt fraværende.
Behovet for en helhetlig politikk
Vi vet hva som skal til for å oppnå likestilling
for funksjonshemmede. For det første må det
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jobbes systematisk med å endre holdningene
til oss som mennesker – slik at vi blir sett som
samfunnsborgere med fulle rettigheter og plikter.
For det andre trengs det en styrking av lovverket
og finansiering, for å sikre likestilling og innfri
våre menneskerettigheter. For det tredje må det
sikres en universell samfunnsutforming og gode
individuelle rettigheter som gjør at vi kan delta
fullt ut i samfunnet.
I vår strategi for likestilling kan du lese om
diskrimineringsvarsler gjennom fire tiår, behovet
for et paradigmeskifte og, ikke minst, hvilke
tiltak som må til for å hindre at vi blir sittende på
sidelinjen.
Strategien vår som politisk verktøy
Likestillingsstrategien vår er et godt og
viktig verktøy til bruk overfor politiske
samarbeidspartnere – og motstandere. Bruk den
gjerne som påminnelse om at det er diskriminering
som skjer når vi ikke kommer med buss, tog og
ferjer, ikke får innpass i arbeidslivet, mister fullgod
skolegang og blir holdt utenfor demokratiske
møteplasser. Bruk den også som oppslagsverk og
huskeliste med tanke på hva som må gjøres for å
oppnå likestilling.
Last ned din kopi her: nhf.no/wpfd_file/norgeshandikapforbunds-likestillingsstrategi
Du finner også en hendig kortversjon av
strategien her: nhf.no/wpfd_file/norgeshandikapforbunds-likestillingsstrategi-kortversjon

NHFs strategi for likestilling

Full deltakelse
og likestilling
Norges Handikapforbunds strategi for likestilling av funksjonshemmede

TRYKK_Likestillingsstrategi.indd 1

17.06.2020 18:58:40

Strategi: Slik ser den ut, forsiden på NHFs nye likestillingsstrategi. Det aller viktigste finner du mellom
permene- god lesning!
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Befaring Olav Vs gate

Befaring:

Besværlig for blinde
En befaring i snart ferdigstilte Olav Vs gate i Oslo sentrum bød på både bra, mindre
bra og direkte merkelige løsninger når det gjelder universell utforming.

Tekst og foto: Ida C. Freng

Olav Vs gate, kanskje best kjent som «kinogata» på
folkemunne, har vært gjenstand for heftige diskusjoner
helt siden rehabiliteringen av gaten ble besluttet. Miljøvernere var blant annet i harnisk over at den eksisterende
alleen av trær ikke ble bevart. Nå er imidlertid oppgraderingen av gaten inne i sin siste fase, og NHF Oslos
tilgjengelighetsrådgiver tok en nærmere titt på løsningene
som er valgt.
- Vi ser mye bra med gaten, sett fra en rullestolbrukerseller en med nedsatt gangfunksjons perspektiv. For
eksempel har gaten har ingen høye kanter, det er trillefast
underlag og stort sett trinnfritt inn til butikker, kinoer
og restauranter/barer, skriver Elin Vang Kristiansen i sin
rapport, som ble oversendt både Bymiljøetaten og aktuelle
politikere.
Når det gjelder universell utforming for de som
er blinde eller har nedsatt syn var det imidlertid
mye problematisk å sette fingeren på. Variasjonene i
materialbruken i dekket i gaten er tilsynelatende bare til
dekorasjon, og har ingen veiledende funksjon.
Gateunderlaget er granittfliser i forskjellige formater og
kulører, og lagt i et vilkårlig geometrisk mønster på kryss
og tvers i hele gaten. Alle soner er løsrevet fra hverandre,
og det finnes ingen gjentakende symbolbruk som kan
bidra til veifinning ut fra overflaten i gateunderlaget.
I sitt tilsvar til rapporten opplyser seksjonsleder Catrine
Carlsen og prosjektleder Karin Dalberg at:
- Granittmønsteret skal forestille lyskjegler/
søkestråler for å understreke Olav Vs gate som revy-/
kinogaten i Oslo. Her er smågatefeltene utformet som
«lyskasterkjegler» for å lede publikum inn i gågaten i nord
og mot de viktigste institusjonene i gaten.
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Aller mest problematisk er dog ledelinjenes plassering.
- Det er gjort et forsøk på å lage en slags ledelinje ned
gaten fra Stortingsgata. En blind person må kunne stole
på at de ikke utsettes for fare når ledelinjen følges. Her
føres blinde direkte til en dyp og bred vannrenne, noe vi
antar ikke er besøksmålet, sier Vang Kristiansen.
For de som kommer fra motsatt ende av gaten, i krysset
ved Klingenberggata, er ledelinjen kun en liten stubb som
så ender midt i det store steindekket.
- Det er litt mye forlangt av mennesker som finner
fram i Oslos gater ved hjelp av enden på en smal stokk,
å klare å forstå noe som helst av dette kaoset av taktil
informasjon, sier tilgjengelighetsrådgiveren.
I sitt tilsvar påpeker Bymiljøetaten at tanken er at
vannrenna skal fungere som en forlengelse av ledelinjen.
De medgir imidlertid at slukpunktene i vannrenna har
beklageligvis blitt meget dype og med bratte avslutninger.
- Dette er et problem vi er klar over og her vil
steinelementene i vannrennen endres slik den ikke blir
så dyp, samt at helningen motslukristene blir slakere.
Vi håper at denne utbedringen vil gjøre at vannrennen
fungerer bedre som et ledende element, skriver Carlsen og
Dalberg.
Da NHF Oslo tok turen innom gaten i august var
utbedringene i ferd med å gjennomføres på vannrenna.
Bymiljøtetaten opplyser også om at alle elementer
i gata er ikke på plass enda på grunn av forsinkelser i
steinleveransen på blant annet oppmerksomhetsfelt og
ledelinjer.
- Vi vil følge opp med ny befaring når gaten er helt
ferdigstilt, og håper at den da vil fremstå som universelt
utformet for alle, sier Vang Kristiansen.

Fikses: I august var arbeidene med å
endre vannrennene, som skal doble
som ledelinjer, i gang.

Før: De bratte sluttpunktene i
vannrenna skal utbedres.

Forvirrende: Gateunderlaget er granittfliser i forskjellige formater og
kulører, og lagt i et vilkårlig geometrisk mønster på kryss og tvers i hele
gaten. Alle soner er løsrevet fra hverandre, og det finnes ingen gjentakende
symbolbruk som kan bidra til veifinning ut fra overflaten i gateunderlaget.
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- annonser
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SOPHIES MINDE ORTOPEDI AS er totalleverandør
av ortopediske hjelpemidler, og tar i mot
pasienter fra hele landet.

sophiesminde.no

SOPHIES MINDE ORTOPEDI AS er totalleverandør
av ortopediske hjelpemidler, og tar i mot
pasienter fra hele landet.

sophiesminde.no

Bydel Alna

Alna råd for funksjonshemmede
Et rådgivende organ som uttaler seg i alle saker
Alna
råd
for funksjonshemmede
som angår
personer
som har en form for nedsatt
funksjonsevne i bydelen. Du treffer rådet på:
Et rådgivende organ som uttaler seg i alle saker
som angår personer som har en form for nedsatt
▸ E-post: philip.benz@bal.oslo.kommune.no
funksjonsevne i bydelen. Du treffer rådet på:
▸ Mobil: 975 59 474
▸ E-post: philip.benz@bal.oslo.kommune.no
▸ Mobil: 975 59 474

OSLO / AKERSHUS
OSLO / AKERSHUS
www.kaare-mortensen.as
www.kaare-mortensen.as
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Bydel Alna

- annonser
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Testfase for nye ramper

14

Ulike lengder: Tore Bjørback Amblie fra Vy og Inger Lise Kristiansen fra NHF Oslo vurderer en av de kortere rampetypene.
Egenhendig: Med lange nok ramper kan Cato Lie (FFO) forsere dem uten assistanse.
Stigning: Hege Narvåg, seniorrådgiver universell utforming i Bane Nor Eiendom sjekker stigningen på den ene
rampelengden.

Tidlig testfase for nye ramper
Tillitsvalgt Inger Lise Kristiansen fra NHF Oslo stilte gladelig opp
sammen med Cato Lie fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon da
Vy søkte eksperthjelp før sommeren
Tekst og foto: Ida C. Freng

Bakgrunnen er at Vy planlegger å anskaffe
bedre ramper til sine tog, og man trengte derfor
å teste ut noen ulike lengder og alternativ.
Hjelpemiddelleverandøren Etac stilte dermed
opp med mobile ramper for at man kunne teste
forskjellige stigningsgrader og løsninger.
- Mange av togene har jo i dag heiser som fungerer
godt- når de fungerer. Noe av tanken med rampene
er at man skal ha et godt alternativ ved en eventuell
driftsstans på heisene, slik at det ikke blir unødig
ulemper for reisende i rullestol hvis heisen står, sier
Tore Bjørback Amblie, fagansvarlig universell utforming marked i Vy.
NHF Oslos Inger Lise Kristiansen er umiddelbart på
ballen:
- Da er noe av det viktigste dere kan gjøre å sikre at
konduktørene har gode rutiner for sjekk av heiser
og annet utstyr, før de setter toget i trafikk. Fungerer
ikke heisen, så bør ikke togsettet benyttes, men få
vedlikehold.
Tanken er at de nye rampene skal oppbevares på
den enkelte plattform. Slik togene er designet i dag
er det ikke oppbevaringsmulighet for å ha rampene
oppbevart inne i selve togsettet.

- Vi ser at andre tog, som i Irland og Tyskland,
har ramper med på selve toget, men da er det lagt
inn i designen fra starten av med egne skap, forklarer
Amblie.
I tillegg er det i Norge enkelte stasjoner som har
perronger som er så smale at de lengste rampene ikke
kan benyttes der. Vy og 3 samarbeidspartnrerne ser
derfor for seg at det kan bli nødvendig med en differensiering av hvilke typer ramper man bestiller.
Både Lie og Kristiansen var i sine vurderinger krystallklare på at jo lengre rampe og lavere stigningsgrad
jo bedre!
- Det er bedre med lange ramper der det er plass,
enn at man har et felles minstemål på alle stasjoner,
sier Lie.
- I tillegg er det viktig at man har ramper som
ligger stødig og godt. Det bør vurderes en slags festeanordning eller liknende, slik at man ikke trenger
å være redd for at rampa sklir og smeller i bakken under bruk, særlig når en kommer i de større, elektriske
stolene, understreker Kristiansen.
Med sommerens befaring er første steg i retningen
mot mer tilgjengelige tog tatt.
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Roseslottet

Roseslottet tok tilgjengelighetsgrep
Høyt over Oslo, på byens tak ved Frognerseteren, troner nå Roseslottet. Den storslåtte
kunstinstallasjonen sto ferdig før sommeren.
Tekst: Ida C. Freng

Like før jul i fjor gjorde NHF Oslo en befaring på
byggeplassen for kunstinstallasjonen Roseslottet, etter
initiativ fra driftssjef Jon-Are Klemsdal. Målet hans var
å få en kjapp sjekk av tilgjengeligheten på området. Ved
første gjennomgang var derimot inntrykket nedslående.
Inngangspartiet var svært bratt, og med tverrliggere
og trinn på atkomsten opp til anlegget, som derfor var
umulige å forsere for rullestolbrukere. Inne på selve
anlegget, der underlaget fortsetter som en lang rampe
i kupert terreng, var det flere steder plankestien ble for
bratt. I tillegg var anlegget lagt i en sirkelkonstruksjon,
slik at man måtte rulle hele veien inn og så ut samme vei,
med fare for trengsel og «trafikkork». Parkeringsplassen
lå svært langt unna selve anlegget, og nærmeste
t-banestasjon ligger heller ikke optimalt plassert da det er
bratt bakke opp til installasjonen fra stasjonen, og stort
gap mellom tog og perrong. NHFs tilgjengelighetsrådgiver
kom med en rekke forslag til mulige utbedringer, og
etterlot en noe overveldet- men inspirert- driftssjef med
knappe 6 måneder igjen til åpning og en smørbrødliste
av nødvendige grep som måtte tas, dersom Roseslottet
skulle kunne innfri visjonen om å kunne ta imot alle typer
besøkende.
Visjon
Grunntanken for prosjektet er 80-årsmarkeringen
av okkupasjonen i 1940 og 75-årsmarkeringen av
frigjøringen. Visjonen for Roseslottet 2020 er at det skal
være en kunstinstallasjon og et pedagogisk prosjekt som
visuelt skal formidle historien om okkupasjonen av Norge,
og om de grunnleggende prinsippene for demokrati,
rettsstat og humanisme som da ble satt ut av kraft. De
ønsker også å fortelle om mange av de menneskelige
tragediene som skjedde i hele Norge under okkupasjonen,
og som er helt ukjente for mange av oss.
Kunstnerne Vebjørn og Eimund Sand er sammen
kunstnerisk ansvarlige for kunstinstallasjonen Roseslottet.
- Vi skjønte jo fort at det ville bli helt krise om vi ikke
kunne ta imot for eksempel krigsveteraner som kommer i
rullestol, eller skoleklasser der enkelte av elevene ikke ville
kunne delta fordi de trenger rullestol, sier Klemsdal når
NHF Oslo besøker Roseslottet igjen noen hektiske uker
før åpning.
På knappe seks måneder var det gjort store grep for å
bedre tilgjengeligheten til installasjonen.
Inngangspartiet er nå utvidet betraktelig, og slanger seg
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trinnløst oppover i terrenget.
- Inngangen ble faktisk mye bedre etter at vi hørte på
dere, sier en fornøyd Klemsdal, og legger til:
- Det ble bredere og mye bedre plass, og vi kunne
starte deler av utstillingen allerede ved inngangen. Og
med tanke på corona og smittevern er det mye bedre med
tanke på eventuell kø!
Symbolikk
Vel oppe på det kuperte naturplatået der installasjonen
ligger åpenbarer det seg en sirkelformet konstruksjon,
men nå med små stikkveier på kryss og tvers mellom
lagene i sirkelen, slik at det er enklere å manøvrere seg
inn og ut. På de bratteste, originale partiene er det lagt
alternative ruter rundt, der man likevel får se dem samme
kunsten. Når NHF Oslo er på besøk haster kunstnerisk
ansvarlig og daglig leder Vebjørn Sand fra maleri til
maleri og legger siste hånd på flere av verkene. Roseslottet
består av geometriske skulpturer omkranset av over 90
monumentale malerier hovedsakelig med motiver fra
andre verdenskrig i Norge. Aller mest iøynefallende
er kanskje de fem store, lysende konstruksjonene av
«gull», som symboliserer de fem krigsårenes kamp for
frihet og demokrati. En søyle på 26 meter danner et
«lysende seil» for å hedre krigsseilerne og marinen.
To like høye konstruksjoner formet som et tre og et
fjell, hedrer motstandskampen fra Sør-Norge til NordNorge. En søyle formet som et tverrsnitt av en flyvinge
og en halvdel av en fjærpenn peker på luftforsvaret,
den sivile motstanden og den illegale pressen. Den siste
installasjonen, Kongebjerka, står i midten. Med sine 30
meter symboliserer den Kongen og hans NEI.
- Tidligere i byggingen kom det noen turgåere med
rullestol forbi her oppe, så jeg løp bort til dem og fikk
dem til å teste ut løsninger imens vi konstruerte dem,
forteller Klemsdal entusiastisk.
Utfordringer
I et av de store maleriene er et bjørketre blitt en integrert
del av kunstverket.
- Vi har måttet bygge oss rundt enkelte av trærne, for
en del av dem er fredet, forklarer Klemsdal, og haster
videre til et lite hus som også står på området.
- Her var det egentlig ikke planlagt gangvei helt rundt,
men da oppdaget vi at det var enkelte malerier man
ikke kunne se hvis man kom med rullestol. Etter forrige

Roseslottet

Stort: Kunstinstallasjonen er et stort anlegg
midt i det naturlige terrenget.

Roseslottet Sand: Kunstnerne Vebjørn
og Eimund Sand er kunstnerisk ansvarlige
for prosjektet. Her sees Sand i samtale med
NHF Oslos tilgjengelighetsrådgiver Elin Vang
Kristiansen og kontorleder Jørgen Foss.

Enklere tilgang: Endringer gjort etter NHFs første befaring resulterte i en mer tilgjengelig og manøvrerbar installasjon.

befaring skjønte vi jo at det ville være diskriminerende, så
nå legger vi plankegangvei hele veien rundt, forklarer han,
og legger til:
- Det eneste vi dessverre ikke fikk til var en mulighet
for å komme opp på toppen av bygningen.
Tilgjengelighetsrådgiver Vang Kristiansen er godt
fornøyd med grepene som er tatt. Kunstinstallasjonen
fremstår som veldig mye mer tilgjengelig enn ved
førstegangsbefaring, selv om områdets naturlig kuperte
terreng gjør det tilnærmet umulig å få installasjonen helt
universelt utformet.
- De aller fleste vil kunne besøke Roseslottet.
Inngangspartiet kan fremdeles oppleves noe bratt om man
kommer i manuell stol, men med elektrisk skal det ikke
være noe problem, påpeker hun.
De nye stikkveiene mellom lagene i sirkelen gjør det
også enklere å manøvrere seg rundt i installasjonen om
man for eksempel er krykkegjenger, og det er noen benker

og andre sittemuligheter underveis.
Godtar ledsagerbevis
Man må løse billett for å besøke kunstinstallasjonen.
- Vi godtar både honnørkort og ledsagerbevis.
Parkeringen er et stykke unna, men om man trenger å få
kjøre helt inn så kan man ta kontakt med oss på telefon
901 13 205 for nærmere avtale om innkjørsel helt inn til
Roseslottet, sier driftssjefen.
Kommer man med t-banen vil det lønne seg å
sitte på med banen til Frognerseteren stasjon som er
endestasjonen på Holmenkollbanen, og og bli med toget
rundt når det vender, da gapet mellom tog og perrong er
mindre i retningen mot sentrum. Bevegelseshemmede og
rullestolbrukere bør ta midtre dør i siste vogn fra byen for
å komme enklere av og på, på stasjonen.
Les mer om Roseslottet på roseslottet.no
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Jørgen Foss
Kontorleder NHF Oslo

Kontorsjefens sløyfe

illustrasjon: colourbox.com

Mens vi venter…
Tiden er spesiell. Den er der kontinuerlig. Rundt oss, med
oss, i oss. Noen ganger går tiden fort. Den løper raskere
enn kroppen klarer å følge med. Det er kanskje ikke bare
kroppen som ikke klarer å følge med, men også tankene.
Det er godt å tenke på at øynene i alle fall ser det som skjer
rundt kroppen. Ørene hører det også! Men hva om ørene
ikke hører og øyene ikke ser? Sitter man da bare igjen med
tankene?
Tankene er rare greier. Du ser noe, hører noe, men
tenker noe helt annet. Noen ganger tar jeg meg i å lukke
øynene, men likevel prøver jeg å se. Det er som om jeg
prøver å se med ørene, og hendene, men hendene mine
må jeg nesten sitte på. Jeg prøver å skjønne hva som skjer
rundt meg. I denne tiden. I det som skjer akkurat nå. Den
rare tiden.
Ofte hører vi om hvor rar tiden vi lever i nå er. Den
siste tiden har vi hatt korona-tid. Jeg har prøvd å tenke
litt på hva den tiden betyr. Er den annerledes? Men er det
egentlig noen tid som ikke er annerledes fra den forrige
tiden? Og hva var egentlig den forrige tiden?
Men det er noen tider vi husker. Vi husker 12. mars
2020. Det er var den tiden som først eksploderte i
sekunder, men som like raskt ble omdannet til de lengste
minutter, timer, dager, uker og måneder. Det ble til usikre
tider. Hver dag stod regjeringen på tv og fortalte hvordan
tiden hadde utviklet seg. Samfunnet stoppet mer og mer
opp. Inni meg, ville jeg at det som var min offensive
og kreative tid, fortsatt skulle gjelde. Jeg husker at det
var mismatch mellom min tid og tiden der ute. Tiden
samfunnet måtte å gå i. Vi var på en måte tidløse, midt i
den alvorlige korona-tiden.
Hva skulle jeg bruke min tid til? Min tid sies å ofte være
optimistisk. Jeg prøver å få mest mulig inn i den tiden
jeg har til rådighet. Plutselig hadde jeg all verdens tid til
rådighet. Kroppens klokke stilnet nesten opp.
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Men jeg var heldig. Det var noen faste rammer i tiden.
Jeg hadde fortsatt en jobb. Jeg kunne ikke dra til den fysisk
slik jeg pleide, men jobben kom til meg.
Jeg bor i en treroms leilighet på Sagene. Med utsikt
over en stoppet tid. Jeg satt der hver dag. På mitt
hjemmekontor med utsikt utover til Nordre Gravlund.
Et paradoks jeg tenkte på ettersom våren sprang ut, var
at selv om tiden over veien hadde stoppen opp var det
ingen steder på jord hvor det grodde og blomstret så mye.
Akkurat da. Når jeg satt der og så ut. Jeg kunne følge
vårens tid, samtidig som tiden var stoppet opp. Veldig
rart!
Så kom det mange spørsmål om hvordan tiden skulle
gå. Samfunnet hadde jo stoppet opp. Samtidig som den
krevde at vi leverte ved neste slag. Jeg er glad det slo. Jeg
var glad jeg hadde en jobb som holdt hodet, tankene,
ørene og øyene i gang. I denne tiden har jeg lært mye om
tid.
Hvordan videomøter først kunne gå veldig raskt, til
hvordan de nå kan ese ut og tilsynelatende vare uendelig
lenge. Nå kan et videomøte vare så lenge at vi som sitter
der, ikke lenger vet hvor lenge vi har sittet der og tiden
bare har gått. Vi har blitt trygg på den tiden.
Hva vil det si å bli trygg på den tiden? Jeg blir aldri
trygg på korona-tiden. Det er farlig. Det må vi ikke. Vi må
faktisk føle litt på den utryggheten, men i trygge rammer.
En dag skal det komme noe vi kaller for en vaksine.
Kanskje er det som en del som beveger seg i et mekanisk
ur. Kanskje kommer vi til å høre at det ringes inn, og at
tiden vi lever i skal bli ny.
Men hva er den nye tiden? Jeg er usikker, men jeg
er glad for all tid vi får. Sammen. Hver for oss. Likevel
sammen.

- 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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Bianca Bernhoft
Løkkeberg
Interessepolitisk
rådgiver, NHF Oslo

Soraya Baker
Organisasjons- og
ungdomskonsulent,
NHF Øst

Kommentar:

Sosial klasse, helse og personlige relasjoner
påvirker hvordan man opplever de
sosiale og økonomiske konsekvensene av
koronapandemien.

«Bor du i et stort hus eller i en overfylt leilighet? Kan du
jobbe hjemmefra, eller har du blitt perminert pga. koronapandemien? Går du på jobb hver dag, på tross av stor
risiko, fordi du må? Har familien din nok på sparekontoen
til å bøte på et stadig økende inntektsfall? Har noen i
familien din en kronisk sykdom, eller bor du med en besteforelder eller noen andre i risikogruppen?» spør Nicole
Daniels og Micheal Gonchar i en artikkel i The New York
Times. Vi spør: Var du på en storslått Norgesferie i år og
løp fra fjelltopp til fjelltopp- eller føltes det ut som du ble
sittende med svarteper fordi du ikke kunne reise Norge
rundt som alle andre?
Vi har lagt sommerferien bak oss, og håper at oppblussingen av corona-smitte skal roe seg utover høsten.
Sommeren pleier å være en tid hvor store forskjeller blant
folk kommer til syne, i år er det nesten som om dette har
blitt forsterket, fordi vi alle har måttet holde oss hjemme i
Norge og gjøre det beste ut av ferien her. På instagram ser
det ut som om dette har betydd spennende nye muligheter
til å utforske landet, både høyt og lavt, men for mange har
det heller fungert som en «reality check» over at man ikke
har de samme mulighetene som alle andre.
Som Jens Kihl i BT påpekte før sommeren, koronakrisa
er ei klassekrise, og det er ikke tilfeldig at vi hører mye om
problemene de mest ressurssterke har: «Men kor mange
fortel om heimeskule når foreldra knapt kan norsk? Kor
mange har bretta ut om livet på dagpengar? Kor mange
rusavhengige har forklart kva tilbod som har stengt ned?
Kor mange kvinner har skrive om vald i heimen?» Har du
en stor familie i landet, som du kan dra og besøke andre
steder? Har dere en hytte dere kan dra til? Har dere råd til
å feriere på norske hotell og restauranter? Har dere fysikken til å dra på mer kroppslig krevende turer, som lange
gåturer i fjellet, sykling og telting i marka?
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Personer med minoritetsbakgrunn har selvfølgelig
mange av de samme bekymringene som majoritetsbefolkningen nå under pandemien. Men noen utfordringer blir
mer spesifikke for denne gruppen, og spesielt hvis man i
tillegg har en funksjonsnedsettelse.
De siste dagene har vi kunnet høre at ventetiden for å få
korona-test er syv dager i Oslo, og at man blir bedt om å
holde seg hjemme i påvente av testen. Det er ikke så vanskelig å isolere seg hvis man han ordnede arbeidsforhold
og kan ha hjemmekontor, hvis man har et nettverk rundt
seg som kan hjelpe deg med matinnkjøp og andre ærender, hvis du har en partner som kan levere barn i barnehagen. Men hvis man er mindre privilegert, så er det svært
vanskelig å isolere seg i syv dager bare i påvente av en test.
Kanskje har du ikke familiemedlemmer eller nære venner
i nabolaget som kan hjelpe deg med ærender, kanskje har
du assistansebehov som må dekkes uansett om du har
noen lette forkjølelsessymptomer eller ikke.
På nyhetene sier myndighetene at vi er heldige her i
Norge, fordi vi har et samfunn som kan tåle å være i en
unntakssituasjon over lang tid. Dette gjelder ikke alle, og
det er på tide at krisepakkene og smitteverntiltakene ikke
kun skreddersys den øvre middelklassen i Norge, men
tar hensyn til et større klasseskille og ulike forutsetninger
for å håndtere konsekvensene av pandemien. En langsiktig strategi for å håndtere pandemien må ta høyde for
at noen ikke kan sette livet på vent, ikke har muligheten
til å utnytte litt ekstra fritid, eller gjøre det beste ut av en
Norgesferie. Politikken og løsningene vi nå ser forutsetter det motsatte, og konsekvensene gjør at klasseskillene
forsterkes. For den generelle befolkning betyr kanskje
dette å tenke seg om to ganger før man legger ut enda et
skrytebilde på instagram, våg å dele noe mer rått og ærlig
fra hverdagen og den ekstraordinære situasjonen vi nå er
i. Når det kommer til myndighetene og politikerne våre, er
det på tide at dere ser et mer nyansert Norge, og gjør noe
med situasjonen for alle de som ikke har litt ekstra å gå på.

Foto/illustrasjon: Colourbox.com

Ulike forutsetninger under pandemien

- 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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- annonser

Vi samarbeider med Norges Handikapforbund
om fremtidsrettede boliger universelt utformet
på Kringsjå i Oslo.

Vi har levert BPA siden 2006. Vi er ledende på kompetanse innen
brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og er i dag et av landets mest
erfarne BPA-leverandør.

Alle skal ha lik mulighet til å mestre egen hverdag, uansett utfordring. Vi er
overbevist om at med de riktige forutsetningene kan den enkelte oppnå mer.

Alle skal ha lik mulighet til å mestre egen hverdag, uansett utfordring. Vi er
overbevist om at med de riktige forutsetningene kan den enkelte oppnå mer.

BPA skal gi frihet til å leve et likestilt og uavhengig liv. Assistansen skal være
tilpasset din hverdag - og din hverdag er det du som kjenner best!

BPA skal gi frihet til å leve et likestilt og uavhengig liv. Assistansen skal være
tilpasset din hverdag - og din hverdag er det du som kjenner best!
Assister meg tilbyr driftskonto og enkle digitale hjelpemidler (app`er) til refusjon
av utgifter og timeplanlegging. Vi bistår deg gjerne med å finne en assistent som
passer for akkurat deg! Du får din egen kontaktperson hos oss, samt oppfølging og
kurs til assistenter og arbeidsledere. Det er enkelt å ta med assistenten på reise hos
oss.
Har du spørsmål? Ring Linn, tlf. nr 413 98 577
eller Kari, tlf nr. 404 18 888
www.arcasa.no
E-post: post@assistermeg.no
www.assistermeg.no
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Vi har levert BPA siden 2006. Vi er ledende på kompetanse innen
brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og er i dag et av landets mest
erfarne BPA-leverandør.
Alle skal ha lik mulighet til å mestre egen hverdag, uansett utfordring. Vi er
overbevist om at med de riktige forutsetningene kan den enkelte oppnå mer.
BPA skal gi frihet til å leve et likestilt og uavhengig liv. Assistansen skal være
tilpasset din hverdag - og din hverdag er det du som kjenner best!
Assister meg tilbyr driftskonto og enkle digitale hjelpemidler (app`er) til refusjon
av utgifter og timeplanlegging. Vi bistår deg gjerne med å finne en assistent som
passer for akkurat deg! Du får din egen kontaktperson hos oss, samt oppfølging og
kurs til assistenter og arbeidsledere. Det er enkelt å ta med assistenten på reise hos
oss.
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
Har du spørsmål? Ring Linn, tlf. nr 413 98 577
eller Kari, tlf nr. 404
18
888
beste handlegater som er utleid til butikkdrift. Selskapet har en relativt liten organisasjon med spisskomE-post: post@assistermeg.no
� assister meg
www.assistermeg.no
petanse 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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- aktuelt

Går imot endringsforslag
NHF går sterkt imot Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD)
endringsforslag i høringen om plan- og bygningsloven, som hadde frist 1.
september. KMD ønsker å endre § 19-2 Dispensasjonsvedtaket i loven, og dermed
gi kommunene friere tøyler til å gi dispensasjoner, og begrense fylkesmannens
myndighet. Dette er Handikapforbundet sterkt uenige i, og mener at dagens lovverk
er godt og ikke må endres. Å fremme økt bruk av dispensasjon vil svekke lovens
formål om en bærekraftig utvikling og universell utforming.
«Norges Handikapforbund mener at endringsforslagene må avvises. Vi mener
forslagene er lite framtidsrettet og bremser utviklingen av et samfunn for alle. Det
er svært alvorlig at regjeringen ønsker å svekke betydningen plan- og bygningsloven
har for samfunnet og for innbyggerne. Innbyggernes frihet til å bo, leve og delta
i samfunnet er viktigere enn kommunenes frihet. Plan- og bygningsloven som
nasjonalt lovverk må derfor ikke svekkes. Mange kommuner er opptatt av universell
utforming og må stimuleres, framfor å få signaler om å gå bakover i tid», skriver NHF
i høringssvaret.

Ministermøte
I slutten av august hadde NHFU Oslos
leder Nikita Amber Abbas møte med
utviklingsminister Dag-Inge Ulstein fra
KrF om utdanningskrisen verden blir
satt i, som følge av korona pandemien.
Det ble diskutert og snakket om
ulike løsninger og hva som burde bli
prioritert og husket framover. Møtet
var arrangert av Redd Barna, og
representanter fra flere organisasjoner
blant annet Press Redd Barna Ungdom,
Elevorganisasjonen, Ungdommens
Rettighetsorgan (URO) og flere deltok.
Foto: Faksimile fra NHFUs Facebook

Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

Historisk mange uføre
Nå er 10.5% av alle mellom 18
og 67 år i Norge uføretrygdet.
Andelen uføretrygdede økte med 0.1
prosentpoeng fra første til andre kvartal i
2020, melder arbeids- og velferdsdirektør
Hans Christian Holte i en pressemelding.
Med det er det nå 357 500 personer i
alderen 18-67 år som mottar uføretrygd.
Det er en økning på 2 200 personer fra
utgangen av mars.
– Antallet personer som mottar
uføretrygd fortsetter å øke, og andelen
av befolkningen som mottar uføretrygd
har aldri vært høyere. Uføreandelen er
høyest i de eldste aldersgruppene, men
øker også blant de yngste, sier Holte.
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- aktuelt

Ledsageransvar for sykehusene

Foto: Borgos Foto AS

Etter en mediesak der en rullestolbruker fortalte at han måtte
kjøre bil fra Svolvær til Trondheim for sykehustimer fordi han
ikke kjenner noen som kan ta seg tid til å ledsage ham, tok
stortingsrepresentant Tore Hagebakken fra Arbeiderpartiet nylig
opp problemstillingen med helseminister Bent Høie i et skriftlig
spørsmål på Stortinget, melder Handikapnytt. I sitt svar skriver
Høie blant annet:
- De regionale helseforetakene er pålagt å sørge for transport til
undersøkelse eller behandling. I de tilfellene pasienten ikke selv har
mulighet til å skaffe ledsager, faller også det å skaffe ledsager inn
under de regionale helseforetakenes «sørge for»-ansvar.

Foto: Ida C. Freng

Bidro til bussutvikling

Workshop: Med fem stasjoner og inngående beskrivelser av utfordringer ble det gjort et stort involveringsarbeid under
workshopen. Lydhøre: Ruters ansatte lytter til Magnhild Sørbottens innspill om prioriteringer.

Da NHF Oslo fikk en henvendelse med forespørsel om å
være med på å forme morgendagens bussopplevelse var ikke
regionleder Magnhild Sørbotten vond å be.
Ruters gamle, fossile busser er modne for utskiftning. I årene
som kommer skal de gamle doningene skiftes ut med nye,
elektriske utgaver. I den anledning tar Ruter mål av seg til å
involvere flest mulig aktuelle brukergrupper, og på den listen
står naturlig nok Norges Handikapforbund Oslo.
- Ruter ønsker å invitere dere til samskaping og deltagelse,
med mål om å forme en bussopplevelse som tar høyde for alle
reisende, sto det å lese i innbydelsen.
Midt i ferietiden er det ikke bare-bare å få folk til å stille
opp, men regionleder Magnhild Sørbotten tok utfordringen på
strak arm, og møtte opp hos Ruter Samspill.
- Slike henvendelser er det klart vi gjerne vil bidra på. Vi
ser jo hvor bra brukerinvolveringen fungerte med de nye
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trikkene, der våre folk fikk igjennom flere, viktige endringer,
sier regionlederen.
I løpet av de fem stasjonene på buss-workshopen fikk hun
satt fingeren på en rekke aspekter som er viktig for rullende
passasjerer, angående alt fra på- og avstigning, plassering inne
i bussen, plassering av stoppknapper og mer til.
- Med nye busser får vi forhåpentligvis omsider på plass
automatiske dør- og rampeåpnere som gjør det enklere for
rullende å benytte seg av bussen, uten å være prisgitt den
enkelte sjåfør, sier Sørbotten.
I sine tilbakemeldinger la hun dessuten særlig vekt
på viktigheten av at også underleverandører får riktig
opplæring i bruk av utstyr, vektspesifikasjoner og ikke minst
kundebehandling.

- aktuelt

Vil endre valgloven
Hvis regjeringens forslag til endring i
valgloven blir vedtatt, kan man ved neste
stortingsvalg trolig selv få velge hvem
som eventuelt skal assistere en dersom
man trenger hjelp i valgavlukket- og
det uten at en valgfunksjonær skal være
tilstede i tillegg til assistenten, melder
Handikapnytt. Forslaget om endringer i
valgloven er på høring fra Kommunal og
moderniseringsdepartementet frem til 30.
september. En eventuell helt ny valglov
vil ikke trå i kraft før ved stortingsvalget
i 2025, men dette spesifikke forslaget kan
altså muligens trå i kraft allerede fra neste
stortingvalg. – Departementet meiner
forslaget er i tråd med FN sin konvensjon
om rettane til menneske med nedsett
funksjonsevne artikkel 29 bokstav a, står det
å lese i høringen.

Digitale ungdommer
Norges Handikapforbund Ungdom lot ikke corona-restriksjonene stanse sin tradisjonelle
Storbyweekend denne sensommeren. I stedet for å samles fysisk ble i stedet årets arrangement
gjennomført digitalt. På programmet sto en rekke innledninger, blant annet fra likepersonkoordinator
Martine Eliasson, samt åpne samtaler mellom NHFs forbundsleder Tove Linnea Brandvik og NHFUs
leder Tamarin Varner. Samvær av det mer sosiale slaget ble det også rom for, med blant annet quiz.

25

Til denne utgaven har vi fått lov til å publisere et innlegg fra Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter
sin blogg! Vibeke Helander Bolstad skriver gjenkjennelig og godt om utfordringer som kan strekke seg på kryss
og tvers av diagnoser og funksjonsnedsettelser. Hun viser at det av og til handler om å se mulighetene fremfor
begrensningene. Vil du lese flere av LKBs bloggposter finner du dem på: lkb.no/blogg

En elektrisk rullestol fikk meg ut av hotellrommet!
Tekst: Vibeke Helander Bolstad, LKB

Solen skinner. Uteserveringene er åpne, og det
klirrer i poser for alle som tripper så lett av gårde
i sommerkjoler for å nyte gode stunder med sine
venner.
Sommeridyll kalles det, og er årets høydepunkter
for mange.
Men for andre, så trigges følelsen av noe annet.
Ensomhet …
Hvordan har du det egentlig, er du ensom eller
nyter du det sommertiden har å by på?
Når en lever med bekkenleddsmerter, så kan
det by på litt utfordringer på forskjellige områder.
Følelsen av ensomhet kan lett banke på døren. Det
er ikke en mulighet å sitte i 8 timer på Aker brygge
sammen med gode venner. Trikketuren hjem kan
også være tung å få til, da du kanskje må gå opp en
bratt bakke på returen.
I dag slo det meg, tror alle vennene at jeg avviser
de når jeg ikke hiver meg rundt og takker ja til
invitasjonen om en spontan lunsj på Aker Brygge
i solen? Da har jeg lyst til å nevne at når noen sier
nei takk hver gang du spør så kanskje det ligger noe
annet bak en mangel på lyst. Det står ikke på viljen.
Det er kanskje ikke så enkelt for andre som kan
hoppe rundt, å forstå akkurat dette. Jeg har faktisk
har lyst, men får det ikke til. Har du sett reklamen,
der vennegjengen stadig inviterer til fest og person
x trykker alltid nei på invitasjonen på mobilen?
Helt til en i gjengen inviterer til: «sitte i stillhet på
takterrassen.» Da trykker han ja og møter opp med
kaffe på kannen, og et takknemlig smil. Tenk på det
og ring en venn som «alltid» takker nei. Kanskje hun
bare ikke tør å si hvorfor.
Det jeg har lært litt om i tiden jeg har levd med
bekkenleddsmerter, er å ta kontroll på situasjonen.
Ikke la situasjonen ta kontroll på meg.
For noen år siden så reiste jeg til Dyreparken i
Kristiansand med familien. Jeg kom meg ikke lenger
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enn inn til badeland før jeg måtte trekke inn årene
og tusle tilbake på krykker til hotellet. Ikke mange
meterne å gå det. Helt alene, uten familien gikk
jeg tilbake. Ensomheten banket på døren. Denne
opplevelsen fikk meg til å tenke. Hvordan skal jeg
skape gode minner med familien min når jeg ligger
på hotellrommet? Når jeg gikk inn døren på hotellet
så stod det små elektriske rullestoler for utleie. Da slo
det meg, at her er det jeg som stopper meg selv fra å
delta i fellesskapet. Så jeg skrev under en leiekontrakt
for en slik stol, og hentet den dagen etter. Barna
syntes det var superstas at jeg hadde en slik elektrisk
sak, for de kunne sitte på. Det var riktig så koselig
der vi rullet rundt, skravlet og vi kom helt til
nordiske dyr innerst i parken. Lykken var stor rett og
slett. Her hadde jeg «nektet» meg selv en fantastisk
opplevelse, fordi jeg var redd for å vise meg selv i en
rullestol.
Det er mange steder lånet av rullestol er mulig,
det eneste jeg har lært er at det kan være en ide og
forhåndsbooke, da det er mange som gjerne vil låne.
Ikke alle har elektriske, men vet du hva? Ungene
synes det er topp å trille mamma rundt. Bare jeg er
med!
Så ta kontrollen over din situasjon. Ikke for å la
dine kroppslige utfordringer styre og få makt.
Jeg håper du blir inspirert til å tenke annerledes
rundt den ensomheten du kanskje føler på? Ta grep
om den. Send en melding til dine venner og forklar
hvorfor du alltid takker nei. Kanskje de velger å
invitere til sofafest neste gang de planlegger å invitere
til sosialt og moro. Eller kanskje du kan ta med en
solseng eller en baden baden stol?

Mer digital hverdag?

Nå kan du gjøre som mer enn 250 andre,
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.

Klar for mer Norges-ferie?
Våre medlemshytter på Vaset har fremdeles flust
av ledige uker og helger til høsten og vinteren!
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.
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).
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illustrasjon: colourbox.com

Flyter postkasse og benkplass over av
papirmagasiner? Har du brått blitt mer
digitalt anlagt etter at coronaen snudde
hverdagen på hodet?
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Returadresse:
Norges Handikapforbund Oslo
Schweigaardsgate 12,
0134 Oslo

Oversikt regionstyret, bydelslag, landsforeninger og rådene
Regionstyret:

Leder: Magnhild Sørbotten
tlf: 91 61 28 75,
magnhild7@gmail.com
Nestleder:
Karl Haakon Sævold
tlf: 90 18 82 58,
khs@live.no
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

NHF Sagene, Leder Roger
Holland, dekker også Grünerløkka, Gamle Oslo og St.
Hanshaugen, tlf: 932 53 731,
roger.holland@live.no
NHF Ullern, Leder Steinar
Hammerstad, tlf: 41 00 89 53,
annkarin.fronth@getmail.no
NHF Vestre Aker,
Leder Elsa Oterhals,
tlf: 22 49 25 51/ 988 21 716,
epoterhals@gmail.com
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!

LFN Oslo & Akershus, Leder
Åse Olsen, tlf: 971 12 021,
aas-ols@online.no

Grorud: Gry Sjødin Neander,
Sekretær, tlf: 926 23 423, gry.
sjodin.neander@bgr.oslo.
kommune.no

LFPS Oslo (polio) Leder Phuoc
Tan Le, tlf: 41 14 33 21,
Grünerløkka: Roger Storslett,
phuocoslo@hotmail.com
Sekretær, roger.storslett@
bga.oslo.kommune.no
LFS Oslo/Akershus (slagrammede) Leder Odvar
Nordre Aker: Kontaktinfo til
Jacobsen, tlf: 90 74 85 21,
sekretariat er ikke nevnt på
odvar.jacobsen@outlook.com bydelens sider
LKB Oslo (kvinner med
bekkenløsningsplager)
Leder Vibeke Helander
Bolstad, tlf: 48 24 23 60,
oslo@lkb.no

Landsforeninger uten
lokallag i Oslo

Nordstrand: Rupinder Bains,
Møtesekretær, tlf 982 39
483, postmottak@bns.oslo.
kommune.no
Sagene:postmottak@bsa.oslo.
kommune.no

Norges Handikapforbund
Ungdom Oslo, Nikita Amber
Abbas, nikita.abbas@live.no,
tlf: 46 78 40 57

St. Hanshaugen: Jostein
NASPA ved leder Jarle Sterner Mathisen Hogstad,
tlf: 92 02 82 77, jsterner@
Møtesekretær, tlf: 918 64 726,
online.no
josteinmathisen.hokstad@
bsh.oslo.kommune.no
AMC Leder Monica Haugen,

Varamedlemmer:
Hans Jørn Næss,
tlf: 91 10 01 00,
hjn@kapital.no

Handikaplaget Aktiv, Leder
Ole Kristian Iversen, tlf: 91 36
07 70, hl.aktiv@getmail.no

Rådene

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

Marius Korsell,
tlf: 95 97 43 59, marius.
korsell@gmail.com
Ingrid Njerve, tlf: 95 83 38 25
ingrid.njerve@gmail.com

Ragnhild Simonsen
tlf: 97 15 23 95,
ragnsi@hotmail.com
Regionkontorleder:
Jørgen Foss, tlf. 952 25 335
jorgen.foss@nhf.no

Lokallag

NHF Alna, Leder Søren
Kjendlie, tlf: 22 32 68 80/
48 24 99 97,
soren.kjendlie@uloba.no

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

Stovner: Står ingenting på
bydelens sider. Hverken
sekretær, eller medlemmer.

Det sentrale rådet (hele
byen): Bente Ingrid Arnesen
benteingrid.arnesen@byr.
oslo.kommune.no,
tlf: 92 08 55 67

Søndre Nordstrand: Hege
Johanne Magnussen,
Møtesekretær, tlf: 913 66 685,
hege.magnussen@bsn.oslo.
kommune.no

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

Alna: Philip Benz, RFF
sekretær, tlf: 975 59 474,
philip.benz@bal.oslo.
kommune.no

Ullern: Petter Lang,
rådssekretær, tlf: 413 16 799,
nils.petter.lang@nav.no

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

Bjerke: Cathrine Anskau,
Sekretær, tlf: 475 02 460,
cathrine.anskau@bbj.oslo.
kommune.no

LARS Øst/Oslo (ryggmargsskadde) Leder Marianne
Graham Hjelmen, tlf: 92 65 26
73, marianne@hjelmen.com

Frogner: Caroline Thangstad
Nerlien, Sekretær, tlf: 406 07
797, caroline.nerlien@bfr.
oslo.kommune.no

Lokale landsforeningslag

NHF Bjerke, Leder Else Thune
LFA Oslo/Akershus
tlf: 93 23 91 31,
(amputerte), Leder Arve
elsejthune@hotmail.no
Birkely, tlf: 92 26 33 44,
arge@altiboxmail.no

Gamle Oslo: Hanne
Zakariassen, Sekretær, tlf: 959
86 562, hanne.zakariassen@
bgo.oslo.kommune.no

Vestre Aker: Mette Furu
mette.furu@bva.oslo.
kommune.no, tlf: 90 25 10 20
Østensjø: Kim Marius Ilmo
Bolin, kim.bolin@bos.oslo.
kommune.no, tlf: 91 60 57 50

