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Denne trappa stopper Lill 
Kristin i å hente ut pakker  
Utilgjengelig. PostNords utleveringssted i Steinkjer er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere. Nå har Lill 
Kristin Aune og Reidar Wennevik i Handikapforbundet klaget PostNord inn til diskrimineringsnemnda.
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«Norsk barne-
vern og norsk 
rettsvesen 
trenger, etter 
flere saker i 
Den europeis-
ke menneske-
rettighetsdom-
stolen, tillit i 
befolkningen»

NYHETER. SIDE 4 OG 5

Omkom på sin egen 30-årsdag
Vegar Kim Osen fylte 30 år søndag, og var på jobb for Kristen-
sen Transport da han mistet livet i vogntogulykken i Snåsa.

NYHETER. SIDE 10

Etterlyser mer 
synlig politi
Levangerordføreren mener 
ungdomspro ble mene hen ger 
sam men med po li tiinnsatsen.

SPORT. SIDE 16

Karoline klar  
til å slå tilbake
Kneskaden fra 2015 forfølger 
Karoline Røstad, men Skogn-
jenta er er snart tilbake i bakken.

KULTUR. GLADIOLUS LEVERTE VARENE
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Hei alle dere hemma,
krøplinger som sitter 
lenket fast til rullestoler 
rundt omkring i Trøndelag.

Den 3.desember 2020 samles 
vi i Trondheim sentrum for å 
ta et siste farvel med diskrimi-
nering og fordommer. I en en-
kel hvit kiste inviterer vi hele 
byens befolkning til å legge 
ned sine ord, sine historier og 
sine traumer. 
Noen vil sikkert reagere og sy-
nes det er provoserende at vi 
bruker en kiste etter som den 
forbindes med sorg, savn og 
det å miste noen.
Til dem vil jeg si, at det er de 
tre beste grunnen til at vi bru-
ker nettopp en kiste. For hvem 
vet så mye om sorg og savn, 
som mennesker som utesten-
ges hele livet? Og hvem vet vel 
mer om å miste enn dem som 
opplever så mye motgang og 
overmakt at de mister seg 
selv? Når Trondheims befolk-
ning ser og oppsøker vår kiste 
i midtbyen, vil kanskje flere 
forstå og bli med? Sammen 
skal vi begrave «sannheter» 
om at funksjonshemmede må 
beskyttes og tas vare på. Og 
sammen skal vi vise at det ikke 
lenger er greit å utestenge og 
diskriminere. 

I snart 100 år har Handikap-
forbundet prøvd å fortelle 
samfunnet hvordan hverda-
gen og livene er for mennes-
ker med nedsatt funksjonsev-
ne i Norge. Sammenligner vi 
sakslistene fra første sentral-

styremøte med dagens lister, 
ser vi at vi stort sett har jobbet 
med de samme sakene i alle 
disse årene. Og selv om noe 
heldigvis er blitt bedre, så er 
det deprimerende å se at vi 
ikke har kommet lenger på 
100 år.   

Så når politikere og samfunn 
ikke vil høre på oss, må vi tvin-
ge dem til å se oss!
Vi må tvinge dem til å forstå 
hvordan politikken deres fø-
les! Hvordan 100 år med å 
legge lokk på sorg, savn, leng-
sel, frustrasjon og sinne er 
nok!

Derfor gravlegger, brenner, 
kremerer og knuser NHF dis-
krimineringen og fordomme-
ne i 2020! Nå skal mistro, hat, 
urett og dårlige unnskyldnin-
ger som er gikk ut på dato for 
lenge siden, - opp i røyk.
Vi vil ikke lenger gi plass til det 
i livene våre. 

Skal vi lykkes, er det kjempe-
viktig at vi får med oss andre 
til å gjøre det samme!
Du kan få med deg din familie, 
slektninger, venner, naboer, 
kollegaer eller med-elever. 
Kjenner du ordføreren, en po-
litiker eller en kjendis? Få han/
henne med! Dere kan brenne, 
dele, engasjere og diskutere li-
kestilling. Vi skal få med oss 
andre organisasjoner og for-
eninger. Jobber hele NHF 
sammen så når vi ut til mange! 

Dette er en dag for hele Trøn-



TrøndernyTT  4/2020 3

TrønderNytt Nr. 4-2020      Opplag: 1700    
      Ansvarlig redaktør:   Kirsti Stenersen
      Annonsesalg:   Bell Media AS
      Sats: Ola Tom Evje  Trykk: HG Media AS

NHF Trøndelag
Falkenborgveien 9, 
7044 Trondheim
Tlf. 72 900 720           
e-post: nhf.troendelag@nhf.no

delag, og for hele NHF. Kista 
vil stå i Trondheim, men abso-
lutt alle kan være med på ak-
sjonen.
Du kan delta på fysiske aksjo-
ner i Trondheim om du får det 
til, eller arrangere lokale aksjo-
ner med de smittevern regler 
som gjelder i desember. Du 

kan bruke mobilen til å filme 
deg selv eller andre som set-
ter fyr på et ark med et ord, 
en setninger, holdninger, 
handlinger, egne og andres 
fordommer. Finn det du me-
ner bør bli til aske. Noen kan 
delta ved å legge ut en face-
book-ramme på profilen sin, 

eller dele og like andres inn-
legg. Og for noen er nok å 
bare se på sendingen fra NHF 
som går live denne dagen. Det 
viktigste er at alle er med!
Følg med på våre hjemmesider 
for nærmere beskjed om tids-
punkt og aksjons steder. Hva 
brenner du for 3.desember? 

I en ny tid hvor Covid19 setter store be-
grensinger på fysiske møter og aktiviteter, 
må vi finne nye måter å formilde på. NHF 
Trondheim sendte derfor sitt medlemsmø-
te i september direkte på Facebook. 
Smittesituasjonen har vist seg å være uforut-
sigbar og  vanskelig å planlegge etter. Når NHF 
Trondheim skulle    arrangere et medlemsmøte 
med tema Psykisk Helse og Gatebruksplanen i 
sentrum, så valgte de å sende begge innlegge-
ne direkte på Facebook. På denne måten kun-
ne alle medlemmer delta.  

Digital omstilling

Lennart Røsten ble historisk som den første innlede-
ren i NHF Trondheim som ble sendt direkte i internett. 

Sosialt medlemsmøte til tross for ekstra avstand pga 
Covid19

City lade, Haakon VIIs gate 9, 7041 Trondheim
Tlf: 400 01 290 • coopmidtnorge.no
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Ekstra tilskudd til kommunene
I forslaget til Statsbudsjett er det satt av 100 millioner kroner i et 
engangsbeløp til kommunene til rehabilitering og avlastning for barn 
og unge funksjonshemmede. 

Kommunal- og modernise-
ringsminister Nikolai Astrup 
uttalte til TV2 at regjeringen 
anerkjenner den veldig kre-
vende situasjonen som man-
ge, særlig barn og unge funk-
sjonshemmede, har stått i 
gjennom koronakrisen. 

«Derfor setter vi nå av 100 mil-
lioner kroner i statsbudsjettet 

for 2021 som skal gå til kom-
munene og til dette formålet 
for å bidra til sårt tiltrengt av-
lastning for pårørende og et 
godt tilbud for rehabilitering 
og avlastning for barn og unge 
funksjonshemmede». 

Dette er midler som legges til i 
rammetilskuddet og som for-
ventes blir brukt til formålet. 

NHF Trøndelag er opptatt av 
at midlene må gå uavkortet til 
økt tjenesteytelse for barn og 
unge og at dette må vises 
gjennom økte budsjettposter. 
For at vi skal kunne se hvilken 
effekt dette tilskuddet hadde, 
har vi bedt om tilbakemelding 
fra kommunene i Trøndelag 
hvordan denne økningen blir 
synliggjort i årets budsjett. 

Nikolai Astrup 

Kommune
Trondheim             3 408
Steinkjer   474
Namsos   302
Frøya    114
Osen      41
Oppdal    143
Rennebu     68
Røros    121
Holtålen     57
Midtre Gauldal   142
Melhus    317
Skaun    157

Malvik    250
Meråker     64 
Stjørdal   448 
Frosta      63 
Levanger   380 
Verdal    288 
Snåsa      58 
Lierne      50 
Røyrvik      27 
Namsskogan    37 
Grong      61 
Høylandet     43 
Overhalla     88 

Selbu      95
Indre Fosen   217 
Heim    140 
Hitra    120 
Ørland    207 
Åfjord    112 
Orkland   360 
Nærøysund   203 
Rindal      55 
Inderøy   146
 Leka      28 
Flatanger    40 
Tydal      33

Her er pengene de fikk i 1000 kr : 



TrøndernyTT  4/2020 5

Funksjonsassistanse i arbeidslivet
Ordningen skal bidra til at du kan skaffe deg eller beholde ordinært 
arbeid hvis du har fysiske funksjonsnedsettelser. Ordningen dekker 
utgifter til nødvendig, praktisk hjelp i arbeidssituasjonen. Blinde og 
svaksynte kan også få funksjonsassistanse til ledsaging.
Hvem kan få funksjons-
assistanse i arbeidslivet?
Du kan få funksjonsassistanse 
hvis du er yrkesaktiv, har en 
omfattende fysisk funksjons-
nedsettelse eller sterkt ned-
satt syn og har behov for ord-
ningen for å kunne være i or-
dinært lønnet arbeid.

NAV kan i tillegg gi inklude-
ringstilskudd til ordinære ar-
beidsgivere som har doku-
menterte merutgifter til tilret-
telegging av en arbeidsplass 
eller tiltaksplass

Hva er funksjonsassistanse 
i arbeidslivet?
Ordningen dekker lønnsutgif-
ter til en assistent som kan bi-
dra med praktisk hjelp til gjø-
remål som av- og påkledning, i 
lunsjen, kopiering, på tjeneste-
reise med mer. Mulig tilrette-
legging og aktuelle hjelpemid-
ler må være klarlagt før beho-
vet for funksjonsassistent kan 
bli vurdert. NAV utbetaler til-
skuddet til funksjonsassisten-
tens arbeidsgiver.

Varighet og omfang
NAV innvilger funksjonsassis-
tanse for ett år av gangen. An-
tall timer vurderes individuelt.

NAV vurderer årlig, i samar-
beid med arbeidsgiver og ar-
beidstaker, omfanget og varig-
heten av bistanden. Ved end-
ringer i behovet for assistanse, 
eller når andre tiltak blir vur-
dert som mer hensiktsmessi-
ge, skal bistanden justeres el-
ler falle bort.

Nyttig å vite
Assistenten skal ikke utføre 
dine ordinære arbeidsoppga-
ver, heller ikke ved sykefravær, 
ferier eller lignende.

Arbeidstakeren og arbeidsgi-
veren plikter å melde fra til 
NAV hvis arbeidsforholdet 
opphører, eller behovet for 
funksjonsassistanse av andre 
grunner endres eller faller 
bort.

Hvem kan jeg kontakte?
Kontakt NAV Hjelpemiddel-
sentral eller NAV-kontoret ditt 
for nærmere informasjon.
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Fortell din diskrimineringshistorie!
Vi har laget en postkasse 
for diskrimineringshisto-
rier, slik at vi kan samle og 
vise fram den virkeligheten 
funksjonshemmede møter i 
Norge i dag. Fortell din his-
torie, du også!

Noe av det viktigste vi kan gjø-
re for å komme diskriminerin-
gen til livs, er å fortelle histori-
ene om det som skjer. Om å 
bli frakjørt av bussen, ikke få 
komme på toget eller få lov til 
å reise med fly alene. Om å bli 
fortalt at du trenger vel ikke 
undervisning og karakterer i 
alle fag, du som ikke skal bli 
noe likevel, og om å bli over-
sett i jobbsøkerbunken gang 
på gang. Eksemplene er så 
uendelig mange, overalt og 

hver eneste dag. Hvis vi skal få 
til endring må vi være mange 
nok som forteller om den uret-
ten vi opplever og sier ifra at vi 
ikke aksepterer den. Vi må få 
folk rundt oss til å se hva som 
skjer, og bli så provoserte og 
engasjerte at de gjør alt de kan 
for å sørge for at verden blir 
seende annerledes ut. Vi tren-
ger alle de historiene vi kan få, 
og vil gjerne høre din. Hvis du 
vil fortelle, så kan du skrive 
her. Vi samler alle historiene vi 
får inn og kommer til å bear-
beide og dele mange av dem 
på nettsidene våre og i sosiale 
medier og i møter med våre 
folkevalgte.

NB! Vi har lagt opp til at denne 
postkassen samler anonymi-

serte data. Du trenger ikke for-
telle hvem du er, og vi vil ikke 
kunne spore data om deg. For 
å ivareta anonymiteten til an-
dre som er med i din historie, 
oppfordrer vi deg til ikke å dele 
personopplysninger eller opp-
lysninger som enkelt kan iden-
tifisere deg eller andre.
https://nhf.no/fortell-din-diskri-
mineringshistorie/ 
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Bygdøy allé 23  •  0262 Oslo  •  Tlf. 45 22 22 88  •  E-post: hav@havas.no  •  www.havas.no      

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

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

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

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

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

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

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

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

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

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

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

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

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

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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 «Om de handicappede absolutt vil danse 
kan de vel lage sitt eget danseprogram. Nei 
fysj, hvem vil se på folk i rullestol danse?»

«De må jo være fornøyd med den hjelpen de 
får. Det finnes mange gode tilbud for sånne 
som de»
 «Du må dø. Sånne som deg fortjener ikke å 
leve!»

Ordene over er bare noen eksempler på for-
dommer og hat som funksjonshemmede mø-
ter daglig. Denne høsten har NHF jobbet aktivt 
for å sette diskrimineringen på dagsorden og 
vise hvordan vi kan komme den til livs. 
Gjennom tre digitale samlinger rettet vi søkelyset 
mot diskrimineringen funksjonshemmede utset-
tes for og hvordan vi kan bekjempe den. Ved å 
fortelle historiene om utestengning og fordom-
mer, vil vi få folk med på å si nei til den uretten 
som skjer. Vi lagde sendinger med videoforedrag 
og talkshows med dyktige aktivister, workshops 
for å lære gode verktøy og et felleskap for å dele 
erfaringer, bygge hverandre opp og stå sammen 
mot diskrimineringen. Alle tre samlingene hadde 
god oppslutning og det er skremmende å høre 
alle historiene som ble fortalt. 

Trøndelag hadde en aktiv rolle i samlingsrekken

Krøpling

lat

Begrave stygge holdninger
NHF står i front i kampen mot diskriminering. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshem-
mede 3. desember skal vi markere kampen 
mot diskriminerende holdninger og handlinger. 
Rundt om i hele landet oppfordrer vi lokallage-
ne og medlemmene til å ta et oppgjør med dis-
se ordene og opplevelsene ved å skrive dem 
ned på en lapp, og deretter brenne, ødelegge 
eller begrave dem. 

Gjennom dagen vil vi sende de ulike markerin-
gene, apeller og hilsninger på NHF sin Face-
bookside. Se våre hjemmesider og facebooksi-
der for program.  

I Trondheim vil vi stille ut denne kisten hvor alle 
kan få begrave stygge ord, utrykk og opplevelser. 

Vår Kamp! 
Hvordan komme diskrimineringen til livs?

Trygdemisbruker

invalid

Hemma    Hemmis
Mongo
Byrde
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Klart det er mulig!

Funksjonshemmet ungdom i Trøndelag kan ta fagutdanning.

Vil du lære et fag, trenger ikke din funksjonshemming å være noen hindring.

Forholdene kan legges til rette i lærebedriftene ved hjelp av offentlig tilskudd.

Ta kontakt – vi gir nærmere informasjon om mulighetene.

Trøndelag fylkeskommune
Avdeling for utdanning
fagopplaring@trondelagfylke.no 

Handikapnytt og Vårt Land har flere gan-
ger skrevet om hvordan kommunene nek-
ter å ta i mot funksjonshemmede flyktnin-
ger. I deg er det 16 funksjonshemmede 
flyktninger som har oppholdstillatelse, 
men som venter på bosetting fordi ingen 
kommuner ønsker å ta imot dem. Dette er 
både flaut og uakseptabelt. I Trondheim 
tok KrF-politiker Geirmund Lykke tak i 
dette og fikk med seg nesten hele Bystyret 
på å ta imot to eller flere funksjonshem-
mede flyktninger. Bare en politiker fra 
Senterpartiet stemte i mot. 

Lykke sier at dette handler om oppfølging av en 
viktig menneskeverdsak. «Disse personene har 
fått opphold i landet og særlig de store byene 
har den kompetansen som trengs. Formann-
skapet vedtok i vår å be regjeringen å ta imot 
flere mindreårige flyktninger fra Moria. Der 
venter vi fremdeles utålmodig, men det betyr 
at kommunen har god kapasitet. Nå kan Trond-
heim vise solidaritet og inkludering i praksis.»

Funksjonshemmede flyktninger

I tillegg har Lykke i etterkant av bystyremøtet 
tatt kontakt med partiets gruppeledere i de an-
dre storbyene og håper det kan resultere i at 
alle byene tar ansvar og løser denne uverdige 
utfordringen i fellesskap. 
Vi er glad for at politikerne i Trondheim kom-
mune tar ansvar. Norge skulle vært denne 
uverdige situasjonen foruten. 
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sKal vi danse
I de flere av episodene av «skal vi danse» på tv2 har Birgit Skarstein fått høre av dom-
merne «Vi merker ikke at du bruker rullestol» «Du danser så godt at jeg glemmer at 
du sitter i rullestol»

Tekst: Marianne Knudsen, Leder i Norges Handikapforbund Ungdom

Mange assosierer det å være 
funksjonshemmet som noe 
negativt eller feil. I Norge så ut-
gjør det 15% av befolkningen. 
Det er verdt å stille seg spørs-
målet, hvorfor er det å skulle 
bli ikke-funksjonshemmet et 
ideal? 
Bare fordi det å være funk-
sjonshemmet ikke er normen 
betyr det ikke at det er feil. 
Tanken om at enkelte funksjo-
ner er overlegne andre og at 
noen trenger å bli fikset er 
kjernen i det som heter 
ableism, det kan sees i likhet 
med sexisme og rasisme, og 
det inkluderer ofte stereotyper 
eller mikroaggresjoner som 
«jeg ser ikke rullestolen din en-
gang» eller «så fint det er å se 
slike som deg ute i dag»

Et vanlig spørsmål å få da jeg 
var barn var at hvis jeg fikk et 
ønske, ville det være å kunne 
gå? Jeg visste sjeldent hva jeg 
skulle svare på det, men det 
var med på å bygge under en 
forestilling om at det å være 
funksjonshemmet var noe som 
var dårlig, selv om jeg ikke syn-
tes det selv. 
i dag blir det sett på som et 
kompliment å bli betraktet 
som ikke-funksjonshemma. 
Det er forventet at man skal 
føle en form for takknemlighet 
eller stolthet dersom noen for-
teller deg at de ikke bryr seg 
om funksjonsnedsettelsen din 

eller ikke ser rullestolen. Det er 
her viktig å sette søkelyset på 
at slike kommentarer er et re-
sultat av den systematiske dis-
krimineringen som funksjons-
hemmede møter. Og akkurat 
den er så internalisert i oss at 
vi nesten ikke merker det. 

Men man kan trekke de sam-
me parallellene til internalisert 
rasisme og frasen «I don´t see 
color»
Slike kommentarer skjer hele 
tiden også i «Skal vi danse». 

Det sender ut et innmari feil 
signal om hva målet egentlig 
er. Målet er ikke å glemme rul-
lestolen. Det er fantastisk at 
Birgit er med i «skal vi danse» 
fordi det er med på å skape et 
samfunn med rom for mang-
fold, skape en større represen-
tasjon der funksjonshemmede 
er en naturlig del av tv-pro-
grammer som «skal vi danse», 
men også i filmer, i politikken 
og på arbeidsplassen. For å 
komme dit må vi endre på 
strukturene, ikke menneskene.
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NHF og NHFU enes om kom-
promissløs likestilling. Det kre-
ver selvrefleksjon i egne rek-
ker.

Å være funkis er bare én side 
av identiteten vår. Rørsla er va-
riert: vi er blant annet musli-
mer, kristne, jøder, samer, kve-
ner, skeive, og transpersoner. 
Er man del av flere minoritets-
grupper samtidig, kan man 
oppleve at det ikke er plass til 
hele seg selv i organisasjonen.

Tidligere i høst løfta Trond-
heim Pride fram erfaringene til 
personer som tilhører flere mi-
noriteter samtidig under pane-
let «alliansebygging på tvers av 
minoriteter». Under panelet 
ble det påpekt at mange erfa-
rer å måtte utradere seg selv 
og sin kultur for å passe inn.

Den erfaringa kjenner vi oss 
igjen i. Likestillingskampen vår 
er tufta på hierarkiene som ek-
sisterer allerede, hvor noen til-
legges mer verdi enn an-

dre.  Fellesskapsfølelsen som 
skapes når vi jobber sammen 
brytes når andre reagerer ne-
gativt med en gang de hører at 
noen har norsk som andre-
språk. Eller når noen omtales 
som «omvendt rasist» når man 
påpeker at rasismen man har 
erfart tidligere gjør at man ikke 
automatisk har full tillit til at 
man får støtte fra NHF om det 
skulle bli nødvendig.

Erfaringene våre er ikke ute-
lukkende negative. Vi har god 
erfaring med brobygging, like-
personsarbeid, ærlighet,       

nytenking, og samarbeid. Å til-
høre flere minoriteter samtidig 
bringe med seg unike løsnin-
ger på felles problem.

Alt dette kommer urettmessig i 
andre rekke da det overskyg-
ges av å hele tiden være på 
vakt og ikke kunne senke skul-
drene.

Knallhard likestilling krever 
knallhard anerkjennelse av at 
mange ikke føler at de finner 
sin plass i organisasjonen uten 
å måtte gå på akkord med seg 
selv.

når Blir jeg setT som Meg?
Av Fatuma Abdi, nestleder i NHFU Trøndelag,

og Maria Puenchir, leder av Mangfoldsprosjektet i NHF Trøndelag

Mangfoldsprosjektet 

Det er tydelig at erfaringene til minoriteter i funkisrørsla
må løftes fram. For å komme temaet i møte starter NHF 
Trøndelag et mangfoldsprosjekt i 2021. Hva kan NHF gjøre 
for deg, og hvordan kan vi sammen bli mer mangfoldige? 

Maria er leder av prosjektet. Hun kan kontaktes på telefon 
907 76 427 eller e-post hka@blnd.no
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Spørreundersøkelse om hjelpemidler

1. Man kan låne hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen  
 (langtidslån) eller fra kommunen (korttidslån) 
q Jeg har hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen

q Jeg låner hjelpemidler fra kommunen

q Vet ikke

q Jeg har brukerpass

2. Det er hjelpemiddelsentral på Levanger og i Trondheim.  
 Hvor langt unna den nærmeste bor du?
q 0 - 30 km fra hjelpemiddelsentralen på Levanger

q 30 - 60 km fra hjelpemiddelsentralen på Levanger 

q Over 60 km fra hjelpemiddelsentralen på Levanger

q 0 - 30 km fra hjelpemiddelsentralen i Trondheim

q 30 - 60 km fra hjelpemiddelsentralen i Trondheim

q Over 60 km fra hjelpemiddelsentralen i Trondheim

3.  I hvor stor kommune bor du?
q Under 3000 innbyggere

q Mellom 3000 og 10 000 innbyggere

q Over 10 000 innbyggere

4.  Hvor fornøyd er du med hjelpemiddelformidlingen fra 
 HMS Levanger?? 
q Veldig fornøyd

q Fornøyd

q Ikke fornøyd

q Veldig misfornøyd

q Ingen erfaring med Levanger

Kommentar

____________________________________________

Norges Handikapforbund Trøndelag er opptatt av at vi har en god hjelpemiddelformidling. 
For å kunne gi best mulig innspill til hjelpemiddelsentralen, er vi avhengig av å få flere er-
faringer fra våre medlemmer. Vi håper derfor at alle medlemmer som bruker hjelpemidler 
har tid og anledning til å besvare denne anonyme undersøkelsen. Undersøkelsen er sendt 
til alle medlemmer med registrert epost adresse. Dersom du ikke har fått denne på epost, 
kan du besvare denne på papir og sende inn til NHF Trøndelag, Falkenborgveien 9, 
7044 Trondheim. Selv om det er liten plass til kommentarer her, håper vi du kan sende 
med eget ark med kommentarer, når det ikke er plass. Disse er viktige for oss. 

5.  Hvor fornøyd er du med hjelpemiddelformidlingen fra HMS  
 Trondheim?
q Veldig fornøyd

q Fornøyd

q Ikke fornøyd

q Veldig misfornøyd

q Ingen erfaring med Trondheim

Kommentar

____________________________________________

6.  Hvor fornøyd er du med lån av korttidshjelpemidler fra 
 kommunen din
q Veldig fornøyd

q Fornøyd

q Ikke fornøyd

q Veldig misfornøyd

Kommentar

____________________________________________

7.  Hvordan er servicen blitt etter at hjelpemiddelsentralene  
 ble slått sammen i 2018? 
q Ingen forskjell

q Servicen er blitt bedre

q Servicen har blitt verre

q Vet ikke

Hva er annerledes?

____________________________________________

____________________________________________
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8. Har kommunen din et godt tilbud når det gjelder teknisk  
 service og reparasjoner? 
q Nei, jeg forventer bedre
q Ja, jeg er tilfreds
Kommentar

____________________________________________

9. Har kommunen et godt tilbud når du trenger hjelpemidler  
 og bistand fra fagperson? 
q Nei, jeg forventer bedre
q Ja, jeg er tilfreds
Kommentar

____________________________________________

10. Hvem kontakter du for å få hjelp til anskaffelse og tilpasning  
 av hjelpemidler?
q Ergoterapeut i egen kommune
q Fysioterapeut
q Ergoterapeut i annen kommune
q Ergoterapeut i spesialisthelsetjenesten 
q Ergoterapeut hos hjelpemiddelsentralen 
q Annen fagperson
Kommentar

____________________________________________

11.  Er det lett å få kontakt med hjelpemiddelsentralen?

____________________________________________

12.  Er det lett å få kontakt med kommunen når du trenger 
 hjelpemidler?

____________________________________________

13.  Ventetid
A) Er det akseptabel ventetid på fagfolk/ergoterapeut? 

____________________________________________

B)  Er det akseptabel ventetid for levering av hjelpemidler og  
 reparasjoner?

____________________________________________

14. Er det enkelt å finne informasjon om hvem du skal kontakte  
 i kommunene og hjelpemiddelsentralen?
q Ja
q Nei
q Vet ikke
Kommentar

____________________________________________

15. Får du prøve ut hjelpemidler hvis du ønsker det? 
 Har du erfart endringer de siste to årene? 

____________________________________________

16. Fungerer levering og henting av hjelpemidler bra?

____________________________________________

17.  Akutt telefon for hjelpemidler
q Har ikke ringt akutt-telefonen
q Har ringt, og fikk den hjelpen jeg trengte
q Har ringt og fikk ikke den hjelpen jeg trengte
Kommentar

____________________________________________

18.  Får du tilstrekkelig tilbud om midlertidige hjelpemidler når  
 ditt primære hjelpemiddel er på reparasjon? 
q Ja
q Nei
q Vet ikke
Kommentar

____________________________________________

19.  Har du andre erfaringer og kommentarer som du vil 
 formidle til oss?

____________________________________________

____________________________________________

Tusen takk for at du tok deg tid til å besvare denne un-
dersøkelsen.
Hilsen Norges Handikapforbund Trøndelag
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NHFU har nettopp avholdt 
sitt Landsmøte. Møtet ble 
avholdt med deltakere fy-
sisk og digitalt. Der ble det 
vedtatt mange endringer    
i vedtektene, bl.a. opprett-
else av Landsstyre og alko-
holforbud. 

Marianne Knudsen fra Trond-
heim ble valgt til leder, mens 
Mia Sveberg ble valgt som 
sentralstyremedlem. Martine 
Eliasson og Daniela Guttie ble 
valgt til valgkomiteen med 
Sara Jøsokbakke som vara. 

Trøndere i nHFu sitT sentralstyre 

Marianne Knudsen Mia Sveberg

Vi har innsett at Internett 
har kommet for å bli, og 
ønsker å dele vår varierte 
og spennende hverdag på 
bildeappen Instagram. 
Let opp vår konto: 
nhftrondelag for å se noe 
av det vi driver med. 

To av tre jernbanestasjoner 
er utilgjengelige for 

rullestolbrukere 
207 av landets 334 jernbanestasjoner har 
barrierer som hindrer rullestolbrukere i å ta 
toget, melder Handikapnytt , og viser til tall 
fra Bane Nors egen oversikt over stasjoner. 
Bare 31 stasjoner er så langt oppgradert til 
full universell utforming. I løpet av 2021 skal 
imidlertid stasjonene Vikhammer, Skansen, 
Røstad, Åsen, Røra og Ranheim bli univer-
selt utformet.

nHF trøndelag på instagraM

Nettverk i NHF
Diskriminering og utestengelse har mange 
ansikter og varianter. NHF har derfor satt ned 
flere nettverk som medlemmene kan engasje-
re seg i. 
• Kvinnenettverk
• Nasjonalt nettverk for minoriteter og urfolk 
• Nettverk for etniske minoriteter/antirasistisk 
nettverk 

Dersom DU ønsker å bidra i 
disse nettverkene, så gi beskjed
til regionkontoret. 



TrøndernyTT  4/2020 15

TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med 
informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler, 
museer, trafikkstasjoner med mer.

STATSBYGG.NO 

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

Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen

775

UNIVERSELL UTFORMING I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med informasjon om universell utforming i 
Statsbyggs offentlige bygg som universiteter, museer, trafikkstasjoner med mer. 
Bygg for alle kom med ny publikumsvisning høsten 2019. 
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Søknadsfrist 30. mars.

Har du lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer?

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en 
videregående opplæring?

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

• Elektrofag

• Salg, service og reiseliv

• Informasjonsteknologi og 
medieproduksjon

• Påbygg til generell  
studiekompetanse

facebook.com/krokeidevgs
firmapost@krokeide.vgs.no

www.krokeide.vgs.no

Vi hjelper 
deg 
å lykkes!
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VirksomHetsplan 2021

Vårt Samfunnsoppdrag er:
• Lede samfunnet mot full like-
 stilling
• Gjøre lover og rettigheter til  
 hverdag og virkelighet
• Være et sterkt fellesskap ved  
 å være mer synlighet 
 i regionen vår
• Alle tiltak og aktiviteter i regi-
 onen skal være forankret i  
 flest mulig av innsatsområ-
 dene i organisasjonens 
 strategi 2017 - 2021. 

Vi skal lede an i kampen for at:
• Funksjonshemmede blir sett  
 på som en ressurs 
• Samfunnet har kunnskap og  
 forståelse om CRPD
• Universell Utforming forstås  
 som en samfunnsstrategi for  
 likestilling
• At alle skoler i Trøndelag er  
 universelt utformet
• BPA praktiseres som et like-
 stillingsverktøy med lik 
 forståelse i hele Trøndelag 

Dette skal vi gjøre: 
• Bidra med kunnskap og 
 kompetanse til lokallag, NHF  
 sentralledd og regioner
• Bidra til at NHFU har en sterk 
 og aktiv organisasjon 
 i Trøndelag 
•  Videreutvikle Ung Voksen  
 Trøndelag til å bli et aktiv og 
 deltakende nettverk

Være synlig – endre hold-
ninger – Være der folk er
•  Deltakelse i Pride-arrange-
mentene 
•  Markere FNs internasjonale  
 dag for funksjonshemmede  
 3. desember.
•  Deltakelse andres tiltak og  
 aktiviteter. (1. mai, 17 mai,  
 kvinnedagen) 

NHF Trøndelag har lagt planene for neste år. 
Her er de viktigste punktene: 

•  Ha minst 50 medieoppslag
 Gå foran i likestillings- og 
 rettighetsarbeidet
•  Gi høringssvar / uttalelser til 
 kommunale og fylkeskommu-
 nale områder innenfor vårt  
 interessepolitiske program.
•  Veilede medlemmer, fag-
 miljøer og kommuner.
•  Klage vedtak om dispensa-
 sjoner til fylkesmannen
•  Melde flere diskriminering-
 saker til DN 

Politiske satsingsområder
•  Åpne temamøter i samar-
 beid med SAFO Trøndelag
•  Befaringer universell utfor-
 ming / tilgjengelighet.
•  Påvirke og følge opp fylkes-
 kommunen i krav om univer-
 sell utforming av transport-
 materiell, terminaler og 
 holdeplasser.
•  Påvirke til at fylkeskommunal  
 bestillingstransport og trans-
 porttjeneste for funksjons-
 hemmede fungere best 
 mulig for våre medlemmer  
 og at eventuelle endringer i  
 TT-ordningen går til fordel  
 for de med det største 
 transportbehovet.
•  Påvirke til en god praktise-
 ring av BPA i kommunene.
•  Bidra til at det utvikles gode  
 ordninger med praktisk og  
 personlig bistand for de som  
 ikke omfattes av retten til  
 BPA.
•  Informere kommunene og  
 sentrale aktører om CRPD.
•  Påvirke til at CRPD blir inkor-
 porert i norsk lov
•  Stortingsvalget 2021

Prosjekter
Vi har fått tilskudd til følgende pro-
sjekter som gjennomføres i 2021
•  Kartlegging av skoler
•  WC prosjektet 
•  Mangfoldsprosjektet

Organisasjonsutvikling:
•  Følge opp brukerrepresen-
 tanter ved NAV hjelpemid-
 delsentraler og NAV fylker  
 gjennom å innhente erfarin-
 ger fra saker som er av 
 betydning for mange.
•  Følge opp brukerrepresen-
 tanter i kommunale råd og  
 helseforetak med nyttig 
 informasjon og forslag til 
 saker
•  Organisasjonsutviklingskurs 
 sammen med SAFO 
 Trøndelag
•  Årsmøte 2021, med mulighet 
 for digital deltakelse
•  Landsmøte 2021  
•  Drifte og utvikle Likepersons-
 utvalget
•  Drifte og utvikle Kvinnenett-
 verket i Trøndelag 

God informasjon og 
gjensidig kontakt 
•  Utgi 4 utgaver av TrønderNytt,
 eller se på alternativer som  
 ikke gir oss utgifter
•  Følge opp og drifte Face-
 book-siden til regionen.
•  Drifte lukket Facebook-
 gruppe for medlemmer
•  Drifte regionens hjemmeside.
•  Delta på årsmøter og tema-
 møter i lokallagene

Øvrige aktiviteter i regionen:
•  Utøve koordineringsansvaret  
 for SAFO-samarbeidet 
 i Trøndelag.
•  Avholde Midt-Norsk 
 Hjelpemiddelmesse.
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tap i sTorTinget

SV, Arbeiderpartiet, Senterpar-
tiet, MDG og Rødt foreslo 
både klare forpliktelser og 
mål. Et eksempel på tiltak er 
”Veikartet for skole” hvor di-
rektoratet har laget en plan 
om hvordan vi kan sikre at alle 
barn får mulighet til å gå på 
sin egen nærskole innen 
2030. Direktoratet har hatt 
planen til ekstern samfunnsø-
konomisk vurdering, og kon-
klusjonen er krystallklar: Dette 
er ikke bare lønnsomt, det er 
nødvendig for å oppfylle de in-
ternasjonale menneskerettig-
heter Norge er bundet av. Li-
kevel stemmer regjeringsparti-
ene Høyre, Venstre og KrF 
imot, og får støtte fra FrP. 

Det er verdt å merke seg at 
FrP, KrF og Venstre tidligere 

SV’s 10 gode forslag på tiltak for å hindre diskriminering 
av funksjonshemmede ble nedstemt i Stortinget. 

har foreslått tidsfrister for   
universell utforming i bygg 
i perioder hvor de ikke satt 
i regjering. 

Eneste Trønder i komiteen var 
Arild Grande (Stjørdal) fra Ap. 
Han var glad for vårt enga-   
sjement i saken og sier til 
TrønderNytt:
«Det har gått mer enn tolv år 
siden Stortinget enstemmig 
vedtok Stoltenberg-regjerin-
gas forslag til lov om forbud 
mot diskriminering på grunn 
av nedsatt funksjonsevne. Den 
ble den gangen fulgt opp av 
en ambisiøs handlingsplan for 
et universelt utformet Norge 
innen 2025. Men den tidsfris-
ten har Solberg-regjeringa 
opphevet. Verdifull tid går 
tapt. Arbeiderpartiet har 

sammen med opposisjonspar-
tiene fremmet gjentatte for-
slag om en ny forpliktende 
frist innen 2035, men blitt 
nedstemt.

Vi trenger en tidsfrist. Utvalg 
på utvalg har utredet og utre-
det, hundrevis av tiltak er listet 
opp i handlingsplaner, men på 
mange områder står vi på ste-
det hvil, f.eks. når vi snakker 
om arbeid. Sysselsettingsan-
delen rikker seg ikke. Og vi vet 
jo at hindringene for arbeid i 
voksen alder starter allerede i 
barnehage og grunnskole og 
forplanter seg videre gjennom 
livet. Vi lover å kjempe videre 
sammen med Norges Handi-
kapforbund og alle de andre 
som er engasjert i dette viktige 
arbeidet.» 

Arild Grande
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nederlag i diskrimineringsneMnda

Vi har tidligere skrevet i Trøn-
derNytt om utilgjengelig utle-
vering hos PostNord og Eli 
Anita som ikke være frivillig 
kulturvert lenger fordi hun er 
funksjonshemmet. NHF Trøn-
delag klagde begge saker til 
Diskrimineringsnemnda for 
klare lovbrudd. Der ble det 
dessverre tap i begge saker.

Kulturvert på Kimen, Stjørdal
Eli Anita fikk først høre at hun 
ikke fikk fortsette som frivillig 
fordi det var kommet nye og 
strengere regler som de måtte 
forholde seg til. Da vi prøvde å 
sjekke dette, fant vi ut at det 
var kommunen selv som had-
de innført nye og strengere 
regler og at dette er ikke noe 
de måtte gjøre. I praksis be-
tydde endringen at alle frivilli-
ge måtte bidra med evakue-
ring og førstehjelp. Vi mener 
kommunen enkelt kunne være 
smidig og finne oppgaver som 
alle kan gjøre. 
Diskrimineringsnemnda sier i 
sitt vedtak at Eli Anita blir for-
skjellsbehandlet, men at for-
skjellsbehandlingen er saklig 
begrunnet. Nemda argumen-
terer med at «Dersom det åp-
nes for ulike krav til vertene vil 
ordningen lett bli mer kreven-

de å administrere.» Det er 
derfor lov å diskriminere der-
som det er tungvint å inklude-
re alle. Vi mener at dette ved-
taket viser at diskriminerings-
loven er blitt verdiløs og at ar-
gumentasjonen for hva som 
er saklig forskjellsbehandling 
er strukket for langt.  

PostNord
Et av utleveringsstedene for 
PostNord er deres hovedter-
minal i Steinkjer. Her er det 
trapp opp til ekspedisjonen. 
Vi mener dette er diskrimine-
rende og at PostNord (som 
lever av å bringe pakker) kan 
levere pakkene på døra til de 
som ikke kan bruke utleve-
ringsstedet. PostNord mener 
de ikke kan sette opp rampe 
av sikkerhetsmessige årsaker 
og at de i stedet vil sette opp 
ringeklokke. Diskriminerings-
nemnda mener dette er helt 
greit og har ingen interesse 
for hvorfor en rampe er mer 
usikkert enn en trapp. Hele 
området er stort og lett over-
siktlig. I ettertid har de nå satt 
opp ringeklokke, men denne 
er plassert på en måte som 
gjør det vanskelig for funk-
sjonshemmede å nå tak 
i ringeklokken.  

Ingen diskrimineringsvern 
Begge disse sakene føyer      
seg inn i rekken av svake avgjø-
relser fra Diskriminerings-
nemnda. Dette viser i klartekst 
at funksjonshemmede ikke har 
et reelt diskrimineringsvern og 
at loven ikke fungerer. 
I februar skal Stortinget stem-
me over om FN konvensjonen 
for funksjonshemmede skal 
gjøres til norsk lov, slik som 
barnekonvensjonen og kvinne-
konvensjonen. 
Så langt mener politikerne     
at funksjonshemmedes rettig-
heter blir ivaretatt godt nok. 
Vi håper likevel å få Stortinget 
til å snu. 
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NYHETER. SIDE 2 OG 3

Denne trappa stopper Lill 
Kristin i å hente ut pakker  
Utilgjengelig. PostNords utleveringssted i Steinkjer er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere. Nå har Lill 
Kristin Aune og Reidar Wennevik i Handikapforbundet klaget PostNord inn til diskrimineringsnemnda.
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LEDER. SIDE 2

«Norsk barne-
vern og norsk 
rettsvesen 
trenger, etter 
flere saker i 
Den europeis-
ke menneske-
rettighetsdom-
stolen, tillit i 
befolkningen»

NYHETER. SIDE 4 OG 5

Omkom på sin egen 30-årsdag
Vegar Kim Osen fylte 30 år søndag, og var på jobb for Kristen-
sen Transport da han mistet livet i vogntogulykken i Snåsa.

NYHETER. SIDE 10

Etterlyser mer 
synlig politi
Levangerordføreren mener 
ungdomspro ble mene hen ger 
sam men med po li tiinnsatsen.

SPORT. SIDE 16

Karoline klar  
til å slå tilbake
Kneskaden fra 2015 forfølger 
Karoline Røstad, men Skogn-
jenta er er snart tilbake i bakken.

KULTUR. GLADIOLUS LEVERTE VARENE
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BYGGER DET MESTE

BYGGER DET MESTE
M E L H U S

Hepsø
Maskinstasjon

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

Fax. 72 87 56 29 • Mob. 915 97 465

O P P D A L

Telefon   72 86 32 80
Naustmælen 17,  7353  BØRSA

SHR BYGG AS
Søndre Industrivegen 13

7340 Oppdal
Tlf. 483 21 222

e-post: hans@shrbygg.no

R Ø R O S

Leira, 7100 Rissa
Tlf.:  73 85 19 10

M A L V I K

R I S S A

Pallin A/S
Entreprenør

7100 Rissa
Tlf.: 918 39 848

O R K D A L S E L B U

S K A U N

Svedalsvegen 16, 7563 Malvik
Verksted: Tungaveien 36, 7047 Trondheim

Tlf. 905 63 508
www.svanholmglass.no

Røset AS
Flønesvegen 14, 7580 Selbu
Tlf. 918 77 057

 MALVIK
 KOMMUNE

Torggata 2, 7550 Hommelvik
Tlf: 73 97 20 00

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

Tlf 72 89 43 00

nardobil.no

T R O N D H E I M

O R K D A L

GIR VERDI

Stamhusveien 11, 7374 Røros
Tlf. 72 40 94 00 • post@rorosmetall.no

www.roroshetta.no

Selbu Kommune
Rådet for eldre og
funksjonshemmede
Råd for eldre og personer
med funksjonsnedsettelse

www.trondheimtorg.no

www.teamverksted.no

www.kjeldsbergkaffe.no 

Vi sikrer deg i høyden! Ta kontakt for gratis befaring.

Tlf. 907 01 500
E-post: post@aktivstillas.no

www.aktivstillas.no

Vi er på facebook!
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Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.11.20
NHF Agdenes
v/ Torill Bendiksen
Nygård
7318 Agdenes
Mobil: 901 92 703
E-post: torbendi@online.no 

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

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

NHF Frosta 
v/Janne Viktil
Vigtil Øvre
7633 Frosta
Mobil: 901 24 793 
E-post:janne58viktil@gmail.com 

NHF Frøya og Hitra
v/ Ruth S. Johansen
7273 Norddyrøy 
Mobil: 995 39 900
E-post: rutjo@online.no
 
NHF Grong 
v/ Ann Mari Haugen
Høgbakken, 7870 Grong
Mobil: 926 46 635
E-post:
ann.mari.haugen@me.com

NHF Høylandet 
v/ Johannes Okstad
7977 Høylandet
Mob: 922 69 986
E-post: kjokstad@hotmail.com 

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

NHF Malvik
v/ Tone Wiig
Naustanv. 24
7560 Vikhammer
Mobil:  957 26 165
E-post: tone.wiig@vegvesen.no

NHF Melhus
V/ NHF Trøndelag 
Tlf: 72 900 720

NHF Meråker
v/ Tove Kvamseng 
Stordalsvegen 
7530 Meråker 
Tlf: 452 85 442 
E-post: stovek@ntebb.no

NHF Midtre Gauldal
V/ NHF Trøndelag 
Tlf: 72 900 720
 
NHF Mosvik 
v/Aino Nyeng
Øverbygdvn. 140, 7690 Mosvik
Mobil: 482 94 167

NHF Namdalseid
v/Mariann Gladsø
Mellomvegen
7750 Namdalseid
Mobil: 995 64 598
E-post:
mariann.gladso@ntebb.no

NHF Nærøy
v/  Brynjulf Flasnes
7970 Kolvereid
Mobil: 901 52 184
E-post: brynjulf.flasnes@
            naroy.kommune.no

NHF Oppdal
v/Eirik Lien
Bjerkehagen 7a
7340 Oppdal
E-post: eirik.lien@oppdal.com

NHF Orkladal
v/ Jan Morten Almli
Håggåveien 5a 
7320 Fannrem
Mobil: 992 50 895
E-post: j.m.almli@getmail.no

NHF Rennebu
v/Gun Aune
Løkkjvn. 16, Berkåk
7391 Rennebu
Mobil: 992 66 599
E-post: gunaune@yahoo.no

NHF Indre Fosen
v/ Anne Berit Berge
Djupdalsveien 32
7100 Rissa
Mob: 90511034
E-post: abeber@online.no
 
NHF Roan og Osen
v/ Solveig Harsvik 
Hofstadbakkan 9 
7194 Brandsfjord 
Tlf: 418 03 767 
E-post: sharsvik@online.no
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Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.11.20
NHF Selbu
v/Ingar Lien
Innbygda
7580 Selbu
Mobil: 412 15 208
E-post: ingar@lien-selbu.no

NHF Skaun                        
v/Ann-Helen Skogly
Kjærringdalen 6, 7353 Børsa 
Mob: 97 66 00 11
E-post: annhelen33@gmail.com

NHF Steinkjer og omegn
v/Roy Staven 
Ogndalsvegen 57 A 
7716 STEINKJER 
Mob: 91727730 
e-post: roy.staven@ntebb.no

NHF Trondheim  
v/ Kristin Kvaal
Falkenborgveien 9
7044 Trondheim
Mob: 90838709
Tlf: 73 92 24 55
E-post: nhftrondheim@nhf.no

NHF Verdal og Levanger
v/ Odd Steinkjer
Reinsholmen 1 F
7654 Verdal
Mobil: 413 34 469 
E-post: odd.steinkjer@vktv.no

NHF Ålen og Haltdalen
v/Marit Ingeborg Hegseth
Hessdalsvegen 793, 7380 Ålen
Mobil: 944 99 452
E-post: mihegseth@gmail.com

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

NHF Stjørdal
v/ NHF Trøndelag 
Tlf: 72 900 720

LFA Trøndelag
v/ NHF Trøndelag 
Tlf: 72 900 720

LKB Trøndelag 
v/ Marthe Haugan
Mob: 90768205
epost: trondelag@lkb.no 

LFPS Trøndelag 
v/Marit Berg Eldegard 
Leinbakkan 83, 7089 HEIMDAL 
Mob 93257522 
E-post: eldegardm@gmail.com
 
A.L.F. Trøndelag
v/ Marit Rokkones
Øvre Flatåsvei 3 B,
7079 Flatåsen
Mobil: 905 69 718
E-post: marokko@online.no
http://www.alf-trondelag.no

LARS Trøndelag
v/ Tommy Borg
Rishaugen, 
7760 Snåsa
Mobil 936 92 408
E-post: tommyborg
@live.no

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

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

HBF Trøndelag
v/Lene Kathrine Gullikstad
Vollberget 58
7372 Glåmos
Tlf 930 61 178
E-post: trondelag@hbf.no

LFN Trøndelag
V/ NHF Trøndelag 
Tlf: 72 900 720

NHFU Trøndelag
v/ Dannie Hermansen
Mob: 96 91 01 54     
E-post: Dannie.guttie@gmail.com

NHF Ung Voksen
v/ Pia Synnøve Istad                      
Tlf: 98 08 12 11     
E-post: piaistad@gmail.com
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Navn:..............................................................................................

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

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

Løsning sendes innen
20. januar 2021 til: 

NHF Trøndelag
Falkenborgveien 9, 7044 TrondheimRiktige svar er med i trekningen av 2 Quick-lodd.

Vinner forrige nummer:
 Gry Vassli, Sunndalsøra  

KRYSSORD
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L E V A N G E R

S T E I N K J E R

Steinkjer Begravelsesbyrå
Håkkagt. 2, 7725 Steinkjer, tlf. 74 16 70 20

S T E I N K J E R

N A M D A L S E I D

Bogaveien 7, 7725 Steinkjer
T: 74 17 07 20 • inntre.no

V E R D A L

Ivan Ulsund Rederi AS
Dalsetsgt. 6 A, 7900 Rørvik, tlf. 74 39 06 55

N Æ R Ø Y

Exometall AS
Sagstuvegen 19, 7653 Verdal, tlf. 74 51 01 92

V E R D A L

Levanger Fotterapi Røssing
Håkon den godes gate 9, 7600 Levanger, tlf. 99 53 52 85

L E V A N G E R

JOHANNES LØNVIK
E-post: JL@NOBRAIN.NO

Telefon: 901 38 527
Adresse: 7629 YTTERØY

S T J Ø R D A L

www.cavotec.com

www.sormobegravelse.no

N Æ R Ø Y

ynvekst.no

Balders veg 1, 7725 Steinkjer
Tlf: 482 43 000

www.helseservice.as

www.steinkjermurogflis.no

T Aunan Maskin AS
Gilstadlia 246, 7600 Levanger

Tlf. 993 02 342

Gilstad Eiendom AS
Alstadhaugvegen 419

7608 Levanger
Tlf. 414 22 558

www.ligaard.net

Flytanking AS
Trondheim, Lufthavn Værnes

7500 Stjørdal

Tlf. 74 83 46 40

Åsaunvegen 5, 7609 Levanger 
Tlf. 74 02 88 40  |  ir.nt.no

Leva-Fro AS
7604 Levanger, tlf. 74 01 90 80

L E V A N G E R
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  Returadresse: 
  NHF Trøndelag
  Falkenborgveien 9
  7044 Trondheim

FOTTØY • ORTOSER • PROTESER
Alle ortopediske hjelpemidler

Poliklinikk med ortoped, etter henvisning fra fastlege.
 

Vi er her for deg!
 

Du finner oss i nye lokaler i  
Prof. Brochs gate 8c («Teknostallen»).

 
VELKOMMEN TIL TOV!

BAKSIDE


