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LEDER
Magnhild Sørbotten

ansvarlig redaktør

Når festtalene skal finansierast…
Alle snakkar om kor viktig det er at funksjonshemma 
deltar i samfunnet, ikkje minst i arbeidslivet. Dessverre 
viser alt for mange politikarar mest interesse for dette 
i festtalar, og tilsvarande lite når tiltak og tenester som 
skal sette funksjonshemma i stand til å delta skal finan-
sierast. Når ein veit kor viktig auka arbeidsdeltaking er 
for å finansiere samfunnet, er det forbausande kor langt 
bak i køa tiltaka som skaper deltaking står.

Koronapandemien og nedstenginga i vår viste oss 
kven som igjen står lengst bak i køa: 

•	Utdanning	er	endå	viktigare	for	å	komme	i	jobb	
for funksjonshemma enn for andre. 64% av funksjons-
hemma unge fullfører ikkje vidaregåande skule. I heile 
befolkninga er det berre 14,4% som ikkje fullfører. Etter 
nedstenginga i vår mista over 14.000 barn spesialunder-
visninga fordi spesialpedagogar blei satt inn som ekstra 
lærarressursar når skulane skulle delast opp i kohortar. 
1662 av disse barna bur i Oslo. Vi veit at mange av disse 
barna mista si lovpålagtespesialundervisning også under 
nedstenginga, og Oslo-skulane ”glemte”, nesten utan 
unntak, at barn med stort omsorgsbehov skulle ha eit 
skuletilbud under nedstenginga.

•	At	skular	er	universelt	utforma	er	viktig	for	at	funk-
sjonshemma barn skal kunne gå på skulen. Dei to siste 
åra har budsjettforlika i bystyret samla gitt 54 millionar 
til universell utforming av skulebygg. Det er veldig bra. 
Neste år foreslår byrådet kr 0. Det er spesielt frå eit by-
råd som seier funksjonshemmakonvensjonen skal ligge 
til grunn for alt arbeid i byen vår.

•	Undersøkelser	viser	at	brukarstyrt	personleg	as-
sistanse (BPA) er samfunnsøkonomisk lønnsomt, aukar 
arbeidsdeltakinga hos den som får assistanse, og endå 
meir hos pårørande. BPA er heller ikkje dyrare enn 
alternative ordningar. Likevel er BPA ei ordning vi ser 
bydel etter bydel vel å kutte i. Vi huksar alle Bergljot 
frå NRKs ”Brennpunkt”. Ho måtte bytte bydel for å få 
nok BPA til å bu heime og komme tilbake i forskerjob-
ben	sin.	Under	nedstenginga	i	vår	opplevde	vi	at	nokre	
bydelar tok beslutningar som gjorde det vanskelegare for 
personar med BPA. 

•	Under	nedstenginga	såg	vi	også	at	tenestetilbudet	
til funksjonshemma vart skadelidande. I budsjettfor-
slaget for 2021 kuttar byrådet stort på overføringar til 
bydelane. Vi fryktar kva det vil bety for tenester som 
fysioterapi, ergoterapi, BPA, avlastning med meir – og 
for funksjonshemma si muligheit til å delta. NHF Oslo 
jobbar hardt mot disse kutta.

•	Å	ha	eit	kollektivnett	som	er	tilgjengeleg	og	univer-
selt utforma er viktig for at funksjonshemma skal kunne 
reise	og	delta	som	andre.	Under	nedstenginga	i	vår	såg	
vi at enkelte trafikkselskap var raskt ute med å stenge 
rullestolbrukarar ute frå bussar. Det måtte dei gi seg på. 
No har igjen eit av dei store selskapa sagt at bussjåførane 
ikkje skal legge ut rampa for rullestolbrukarar. Det 
er heilt uakseptabelt. NHF Oslo har i mange år jobba 
knallhardt for universell utforming av kollektivtrafik-
ken. No har Ruter eit langt større fokus og satsing på 
universell utforming, men det trengst pengar. I bud-
sjettforliket for 2020 fikk vi gjennomslag for 45 mill til 
universell utforming på T-bane. For 2021 er innstillinga 
frå byrådet 0 kr. Vi jobbar hardt for å få det endra i bud-
sjettforliket byrådet treng.

Eksempla over viser oss kor viktig det er med eit 
sterkt NHF. Eit sterkt NHF innbefattar å gi tydelege 
signal til politikarane, men ikkje minst at vi som har 
politikarkontakt får vite om kor det buttar i bydelane, og 
at nokon tørr å fortelle historien sin på sosiale medier og 
i avisa. Det er saman vi bygger styrke!

Takk for at nettopp du er med å bygge NHF-laget! 
Ta vare på kvarandre i dei krevande månedane som 
ligg framfor oss. NHF Oslo vil framleis vere aktive og 
tilgjengelege, men på meir digitale måtar. Så håper eg de 
likevel får ei god jul og eit godt nytt år!
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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

Tlf: 24 12 64 40   www.brekkestrand.no

Godt
lydmiljø

Oslo Sanitetsforening Brusetkollen AS

Otto Valstadvei 70, Postboks 422

1373 Asker

Tlf. 66 98 79 00

ThyssenKrupp Encasa 
Life in motion.

Alt av løfteplattformer, seteheiser og plattformheiser

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

Mangfold skaper bedre byer!

Våre advokater tilbyr gratis vurdering av alle saker og vi tilbyr fri rettshjelp i
enkelte sakstyper. Våre advokater har lang erfaring i de fleste sakstyper, her-
under trygdesaker, personskadesaker og forsikringssaker og besitter dermed 
spesialkompetansen som er nødvendig for å kjenne til vilkårene for erstatning. 
Våre advokater tilbyr høy kvalitet i de sakene de påtar seg. www.scolaw.no

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

www.arcasa.no
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Tre nummer 
igjen…
Bladet du (kanskje) holder i hendene nå er det tredje siste i en lang rekke utgivelser av medlemsbladet 
Quarten. Fra andre halvdel av 2021 er det slutt på det regionale, fysiske medlemsbladet.

Tekst: Ida C. Freng

Endringer: Bare i løpet av de siste få årene har Quarten fått 
opptil flere ansiktsløftninger.

Verden blir stadig mer digital, og Norges Handikapfor-
bund Oslo er intet unntak i så måte. Tidlig høsten 2020 
besluttet regionstyret at medlemsbladet Quarten, i sin nå-
værende form, er modent for nedleggelse.

- I en tid der Handikapforbundet sliter økonomisk gir 
det mening å kutte der vi kan. Dessverre går ikke med-
lemsbladet med overskudd, og slik annonsemarkedet på 
trykte medier har utviklet seg de senere årene er det in-
gen grunn til å tro at de røde tallene kan eller vil bli svar-
te. Legg til kostnaden ved trykking og design, for ikke å 
snakke om porto og utsendingskostnader, så ser vi at det 
rett og slett ikke er grunnlag for å opprettholde bladet- 
særlig ikke når vi har andre kanaler der vi kan nå med-
lemmene våre, sier regionkontorleder Jørgen Foss.

Flere andre NHF regioner har allerede lagt ned sine lo-
kale medlemsblader. 

- Vi snudde underskudd til et solid overskudd på an-
nonsene, da vi gikk fra annonser i medlemsbladet til å ha 
dem på nett. I tillegg har vi ikke fått noen negative reak-
sjoner fra medlemmene på nedleggelsen, forteller region-
leder i NHF NordVest, Nelly Torvik.

Regionleder Magnhild Sørbotten sier seg enig i den 
økonomiske bakgrunnen for avgjørelsen om å legge den 
Quarten, men medgir at det føles vemodig å gi slipp på et 
medlemsblad som har eksistert i over 30 år.

- Det er klart det føles litt rart. Vi vet jo at mange av 
våre medlemmer er glade i Quarten, og den oppdaterin-
gen de får gjennom bladet, sier hun.

Nå skal det jobbes for å sikre medlemmene minst like 
god innsikt i arbeidet og interessepolitikken som før- men 
i andre kanaler og ikke minst mye raskere enn tidligere.

- Man skal ikke lenger måtte vente to-tre måneder etter 
en debatt eller et arrangement før man får lese om det, om 
man ikke var tilstede selv, sier Foss.

I skrivende stund jobber en arbeidsgruppe nedsatt av 
regionstyret med en ny kommunikasjonsplan for NHF 
Oslo. 

- Den kan man få lese mer om i neste nummer, altså 
det nest siste, sier Sørbotten.

En ting er imidlertid klar: Kommunikasjonen vil i frem-
tiden bli hovedsakelig digital. Noe av det aller viktigste en 
kan gjøre for å sikre at man er med «i loopen» er derfor 
å melde inn epostadressen sin til organisasjonskonsulent 
Ola Harald Svenning, slik at han kan oppdatere medlems-
registeret.

- Epost vil bli den kanskje viktigste kommunikasjons-
kanalen vår ut til medlemmer og tillitsvalgte- derfor er det 
uhyre viktig at man melder inn sin epostadresse, under-
streker Foss.

NHF Oslo har en aktiv Facebookside. Regionleder 
Magnhild Sørbotten forsikrer imidlertid om at det ikke vil 
være slik at alle «må» på Facebook for å følge med.

- Nei, vi vet at noen ikke ønsker å delta på sosiale me-
dier, og det har vi respekt og forståelse for. Epostadresse 
er imidlertid noe så å si alle har, og det er nettopp derfor 
vi velger epost som primærkanal fremover. Med det sagt, 
så vil det være en fordel for de som ønsker å følge oss på 
Facebook. Det er den kanalen vi oppdaterer oftest, og her 
deler vi for eksempel både interessepolitikk, andre orga-
nisasjoners relevante poster og arrangementer- i tillegg til 
våre egne så klart, samt interessante artikler og videoer. 
Å	følge	oss	på	Facebook	er	 litt	 som	å	 få	vite	 ting	når	det	
skjer, samtidig som man får tilgang til «ekstramaterialet», 
lokker hun.

MELD INN DIN EPOSTADRESSE TIL: 
OLAHARALD@NHF.NO
NB HUSK FULLT NAVN!
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Kommentar:

Takker av- og på gjensyn!
Nesten syv år er gått siden jeg var redaktør for min aller 

første utgave av Quarten- og denne utgaven er faktisk 
min aller siste! Jeg skal ikke slutte i Handikapforbundet 
altså- jeg skal bare ut i en aldri så liten foreldrepermisjon. 
Gjennom årene fra krampesingel og internettdatende 
nyansatt til dagens høygravide og «snart småbarnsmor»-
tilværelse har åpenbart masse skjedd- både på privaten og 
i jobbsammenheng.

Likevel er det enkelte temaer som går igjen- og som 
har vært en fast del av Quarten siden lenge før «min tid». 
Vi	 skriver	 fremdeles	 om	 de	 samme	 temaene.	 Universell	
utforming, BPA, byutvikling, kollektivtransport- you 
name it! Vi feirer seire- enkelte seire må vi til og med sikre 
oss flere ganger- og vi analyserer tilbakeslag. 

Da jeg startet som kommunikasjonsrådgiver i NHF 
Oslo hadde vi knappe 150 «følgere» på Facebook. Nå 
nærmer vi oss 2000! Digitaliseringen har skutt enormt fart 
de siste årene, og nettopp dette er noe av bakgrunnen for 
at vi nå snart tar farvel med medlemsbladet på papir.

Jeg håper inderlig at dere alle husker å melde inn 
epostadressen deres til min gode kollega Ola Harald, vår 
eminente organisasjonskonsulent. Bare send han en epost 
med ditt fulle navn fra epostadressen du ønsker å bruke: 
olaharald@nhf.no

Selv om det blir slutt på at det kommer et fysisk blad 
ned i postkassa fire ganger i året betyr ikke det at du vil 
høre sjeldnere fra NHF Oslo- snarere tvert imot! Vi vil 
fortsatt holde deg oppdatert på interessepolitikk, på alle 
de spennende aktivitetene vi arrangerer- enten de er 
fysiske eller corona-digitale, og vi ikke minst fremdeles 
gjerne høre fra DERE! Så send oss din epost, og gled deg 
til de neste månedene. Da vil vi oppgradere innholdet på 
nettsiden vår, videreutvikle bloggen vår OsloF og ikke 
minst holde de av dere som følger oss på sosiale medier 
godt oppdatert. Og om du synes den digitale overgangen 
er overveldende, så ikke nøl med å ta kontakt med oss- vi 
hjelper deg mer enn gjerne i gang!

To nummer gjenstår, og jeg kan forsikre dere om at de 
utgavene er i de aller beste hender hos mine kompetente 
kolleger. Litt stressa er de nok- så om du sitter på noe godt 
kommentarstoff eller et bilde eller tre fra en samling eller 
et møte- ikke nøl med å sende det til dem! 

Jeg gleder meg allerede til å vende tilbake til dere i en 
enda mer digital fremtid.

På gjensyn!

Ida C- Freng 
Redaktør 
NHF Oslo
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PIGGFRIE DEKK  
gir renere luft!

Piggdekk river opp asfalten og skaper svevestøv. Svevestøvet skaper dårligere luftkvalitet for 

alle. Det er grunnen til at du må betale gebyr om du kjører med piggdekk i Oslo. Du kan velge 

mellom dags, måneds- og sesongoblat. Prisene er henholdsvis 35, 450 og 1400 kroner. (lett bil)  

Biler fra og med 3500 kg må betale dobbelt.  

Piggdekkgebyret gjelder fra 1. november 2020 til og med 11. april 2021. Alle type oblater kan kjøpes 

via appen «Bil i Oslo» eller på webside www.piggav.no

PIGGFRIE DEKK  
gir renere luft!

Piggdekk river opp asfalten og skaper svevestøv. Svevestøvet skaper dårligere luftkvalitet for 

alle. Det er grunnen til at du må betale gebyr om du kjører med piggdekk i Oslo. Du kan velge 

mellom dags, måneds- og sesongoblat. Prisene er henholdsvis 30, 400 og 1200 kroner. Biler  

fra og med 3500 kg må betale dobbelt. 

Piggdekkgebyret gjelder fra 1. november 2012 til og med 7. april 2013. På nettsiden www.piggav.no 

får du vite hvor og hvordan du kjøper oblater.
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Bianca Bernhoft Løkkeberg 
Interessepolitisk rådgiver 
NHF Oslo

Kommentar:

Et magert budsjett
- Vi hadde ikke like høye forventninger til det 
foreliggende budsjettforslaget, men vi ble likevel skuffet 
over hvor hardt vår gruppe var rammet av kutt, skriver vår 
interessepolitiske rådgiver Bianca B. Løkkeberg i denne 
budsjettkommentaren.

Byrådets budsjettforslag for 2021 kom i september, 
og man hadde på forhånd fått signaler om at det kom 
til å bli strammet inn på mange områder på grunn av 
høye utgifter knyttet til korona-pandemien. I fjor krevde 
vi at byrådet gikk fra 40 til 100 millioner til universell 
utforming på budsjettet for 2020, pluss at de bevilget 
45 millioner til oppgradering av kollektivtransporten. 
Vi krevde også at kuttet på 17 millioner til bydelene 
ble reversert, og at kuttet til vår egen organisasjon ble 
reversert. Disse tingene fikk vi igjennom, noe som 
resulterte i den rekordhøye satsningen på 170 millioner til 
universell utforming.

Vi hadde ikke like høye forventninger til det 
foreliggende budsjettforslaget, men vi ble likevel skuffet 
over hvor hardt vår gruppe var rammet av kutt. På 
byrådets skryteliste finner vi erklæringen om at de satser 
147 millioner på universell utforming, men dette er altså 
over fireårsperioden. For 2021 finner vi 34,6 millioner i 
tilgjengelighetsmidler og 10 millioner fra bymiljøetaten i 
midler til universell utforming, tilsammen 44,6 millioner. 
En nedgang på 125 millioner, eller for å si det på en annen 
måte; vårt felt har fått litt mer enn en fjerdedel av det vi 
fikk på budsjettet for 2020. 

Koronapandemien går utover hele samfunnet, men vi 
ser at det går ekstra hardt utover vår gruppe, både i den 
praktiske hverdagen og rent økonomisk. Dette nekter vi å 
godta, vi krever at både goder og byrder skal fordeles jevnt 
utover, uten at vi skal bli sittende med svarteper.

I november var vi på deputasjoner i fire komitéer, det 
vil si møter med bystyrets komitéer for å argumentere for 
mer midler over budsjettet til våre hjertesaker. Vår filosofi 
er vanligvis at vi må ta et skritt framover for hvert år som 
går, med andre ord at vi alltid må kreve høyere bevillinger 
enn sakene våre fikk året før. Fordi 2020 har vært et tøft 
år økonomisk, bestemte vi oss for å vise måtehold i år og 
bare kreve den samme bevillingen som i fjor.

Hos helse- og sosialkomitéen så adresserte vi det store 

kuttet til bydelene på hele 131,5 millioner. Dette er altså 
ikke et kutt i absolutte tall, men et rammekutt, det vil si 
at bydelenes utgifter kommer til å øke på en måte som 
de ikke får full kompensasjon for. (Bydelen skal i teorien 
ikke gå i underskudd på grunn av korona, for de direkte 
koronarelaterte utgiftene skal de få fullt kompensert 
av kommunen.) Et kutt i bydelen går nødvendigvis 
hardt utover vår gruppe, og dette måtte ta opp på en 
krystallklar måte. Vi adresserte også at NHF Oslo har 
fått et alvorlig kutt i vår støtte, og at vår rolle som talerør 
er ekstra viktig nå under pandemien, for personer med 
funksjonsnedsettelser. Til slutt adresserte vi TT, og krevde 
lavere priser for bruk av denne tjenesten.

Fra 1. januar i år så gikk tilskudd for etablering 
og tilpasning i egen bolig fra å være statlig til å være 
et kommunalt ansvar. I fjorårets budsjett så ble det 
spesifisert at dette tilskuddet på 88 millioner kom til å 
bli videreført uendret til 2020. Selv om vi synes summen 
er for lav, så var det ryddig og oversiktlig at denne 
summen ble benevnt i et eget punkt. I det foreliggende 
budsjettforslaget så virker det som at disse midlene nå 
er bakt inn i resten av boligbudsjettet, så nå må vi holde 
et bedre øye med hvor mange som faktisk får tilpasset 
boligen sin sånn at de kan leve livet sitt i den. Vi vet at 8 
av 10 boliger er utilgjengelige i Oslo, så dette tilskuddet er 
svært viktig.

De andre komitéene vi har vært i er samferdsel og 
miljø, hvor vi krevde 45 millioner til en mer tilgjengelig 
kollektivtrafikk, kultur og utdanning, hvor vi krevde 
40 millioner til mer tilgjengelige skoler, og byutvikling, 
hvor vi krevde 60 millioner til en mer tilgjengelig by 
og flere HC-plasser sentralt i Oslo. Nå venter dialog og 
påvirkningsarbeid fram til budsjettvedtaket kommer i 
desember.

I skrivende stund er smittetallene i Oslo høye, og 
det blir nok en spesiell juletid i år. Jeg ønsker alle våre 
medlemmer en fin høytid, ta vare på dere selv, og om 
sosial omgang blir vanskelig så håper jeg dere kan benytte 
telefon eller data for å snakke med deres nærmeste. Vi 
skal komme oss gjennom dette sammen!
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Ønsker å stå på tekstside 5, 7 eller 9

Frihet til bevegelse 
og til i større grad å 
kunne bestemme 
over eget liv.

SOPHIES MINDE ORTOPEDI AS er totalleverandør 
av ortopediske hjelpemidler, og tar i mot 
pasienter fra hele landet.                                                              sophiesminde.no
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Vi trenger DIN erfaring med badebinger
Tekst: Elin Vang Kristiansen, tilgjengelighetsrådgiver

Sommeren ligger bak oss- og antakelig ferierte mange hjemme i år. Vi lurer på om noen av dere fikk 
testet ut en eller flere av de nye badebingene i byen?

Flere badeplasser i Oslo har fått badebinger, og enda flere 
er under planlegging. Vi håper mange av dere har fått 
mulighet til å prøve disse i sesongen som gikk. Nå tenker 
vi det er på tide at vi lager en evaluering av hvordan de 
fungerer, og da trenger vi hjelp fra dere.

Etterpå vil vi sammenligne våre oppsamlede erfaringer 
med bymiljøetatens erfaringer, som er de som har ansvaret 
for drift og utplassering av badebingene. Da håper vi 
å kunne luke ut feil og gjøre badebingene enda bedre! 
Eller er de kanskje veldig bra som de er, så vi heller skal 
fokusere på å få enda flere. 

Så dere der ute: Blir de brukt, og fungerer de bra?
Fint hvis dere sender meg noen ord om hvordan dere 
opplever bruken av bingene, da tenker jeg på om:

•	Plasseringen er bra? Hvis ikke, hva er feil eller kunne 
vært gjort bedre?

•	  Atkomsten ned til bingen er bra? Hvis ikke, hva er feil 
eller kunne vært gjort bedre?

•	 	Utformingen av bingen er bra? Hvis ikke, hva er feil 
eller kunne vært gjort bedre?

Har dere andre kommentarer til badeplasser for alle, så 
fortell meg gjerne litt om dette også.

Send meg noen ord på elink@nhf.no eller send meg en 
melding på telefon 907 03 619, og da kan jeg eventuelt 
ringe dere opp senere hvis jeg trenger å vite mer.



10

- Olav Vs gate

Bedre  
- men fremdeles ikke bra

I november inviterte Bymiljøetaten til ny befaring i Olav Vs gate, etter 
den krasse rapporten NHF Oslo kom med etter forrige besøk i gaten.

Tekst og foto: Ida C. Freng

Første befaring viste en gågate som på mange måter 
er bra for rullende fotgjengere, men for svaksynte og 
blinde var historien en annen. Særlig fikk valget av en 
vannrenne som ledelinje kritikk, i tillegg til at gatedekket er 
i mange ulike typer stein, men uten ledefunksjoner, slik at 
fremkommeligheten oppleves som vanskelig.

Bymiljøetaten tok raskt grep etter rapporten og satte i 
gang med utbedringer. Deretter inviterte de til en befaring 
underveis i arbeidet i november. Prosjektleder Karin 
Dalberg og byggleder Knut Strand-Andersen møter NHF 
Oslos tilgjengelighetsrådgiver Elin Vang Kristiansen ved 
et av de største ankepunktene i første rapport- det dype 
endepunktet på vannrenna som opprinnelig var tenkt å 
fungere som ledelinje.

- Denne har vi hevet 8 cm, i tillegg har vi gjort den 
slakere. På den måten har vi forsøkt å gjøre den mindre 
farlig, forklarer Dalberg, og viser en vannrenne som ikke er 
en like stor snublefelle som for noen måneder siden. 

Tilgjengelighetsrådgiver Vang Kristiansen er likevel ikke 
helt fornøyd.

- Den er ikke lenger farlig, men den er fremdeles ikke 
godt egnet som ledelinje, er hennes dom, før hun legger til:

- Men dere er et steg nærmere!
Dalberg og Strand-Andersen kan forsikre om at 

kompetanseheving på universell utforming er i fokus i 
Bymiljøetaten om dagen. Bare i høst har de totalt tre kurs 
om feltet.

- Jeg vil anbefale dere å utarbeide sjekklister, slik at det 
ikke glipper for den universelle utformingen dersom det må 
gjøres tilsynelatende små endringer underveis i et prosjekt, 
råder Vang Kristiansen, og påpeker at «små» endringer ofte 
kan gjøre store utslag for universell utforming.

Siden sist er også nedre del av gaten i ferd med å 
få en ansiktsløfting. Her er universell utforming for 
synshemmede bedre ivaretatt, med mer ryddige kanter 
langs den ene siden av gangsonen, og bruk av fasade 
som leding på den andre. Det er også blitt bedre struktur 
på gatemøbleringen som benker, sykkelparkering, 
blomsterbed og søppelkasser.

- Benkene har vi blant annet allerede byttet ut, for de 
første som var planlagt var ikke gode nok med tanke på 
universell utforming, forteller Dalberg. 
Underveis	i	befaringen	går	fagpraten	om	hvordan	

ledelinjer best kan inkorporeres i gaten. Flere ulike 
alternativer for utforming av ledelinjer diskuteres, før 
begge parter lander på samme løsning ved at det er best 
at fotgjengere ledes sentralt i gågaten, slik at man kommer 
bort fra uteservering, sykkelstativer og andre forstyrrende 
elementer.

- Dette er innspill som vi må ta med oss videre internt 
i Bymiljøetaten, sier Dalberg. Hun har troen på at en slik 
løsning kan la seg inkorporere, uten at dekket som allerede 
er lagt må endres.

- Jeg tror det kan bli veldig bra- og ikke minst kan man 
her skape et veldig godt eksempel til etterfølgelse andre 
steder, hvis dere kommer opp med en løsning som virkelig 
fungerer, sier Kristiansen.

Alle er skjønt enige om at en bedre fungerende løsning 
må på plass. Nest etter Karl Johan er Olav Vs gate den 
gaten med størst trafikk av fotgjengere i hele byen, opplyser 
byggeleder Strand-Andersen, som kan by på en gledelig 
nyhet om gaten.

- Her er det varme i hele øvre del, og i fortauet på nedre 
del, så denne gaten blir isfri hele vinteren!

Om prosjektet: 
Olav Vs gate i Oslo sentrum oppgraderes til en 
gate tilpasset fotgjengere, med gågate i øvre del 
og brede fortau i nedre del. Hele gaten får gra-
nittdekke, det plantes 12 nye trær, settes opp 
benker, plantebed, sykkelstativ og ny belysning. 

I nedre del etableres det HC-parkering, lade-
plasser for el-taxier og bussholdeplass. 

Dette er pilotprosjekt for utslippsfri anleggs-
plass, som betyr at arbeidene i stor grad er 
gjennomført med elektriske maskiner. 

Prosjektet er ferdig i desember 2020. 
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Fortsatt vanskelig: Tilgjengelighetsrådgiver 
i NHF Oslo Elin Vang Kristiansen (t.h) viser 
prosjektleder Karin Dalberg i Bymiljøetaten 
hvordan ledelinjene burde gå.

Viser planer: Byggeleder i Bymiljøetaten Knut Strand-Andersen viser 
tegningene for resten av gaten til tilgjengelighetsrådgiver Elin Vang 
Kristiansen i NHF Oslo (midten), sammen med kollega og prosjektleder i 
BYM Karin Dalberg.
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www.rogers.no
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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!

Løvenskiold Gran AS

Strømsveien 223
0668 Oslo

Tlf. 911 96 380
www.bk-o.no

Christian Kroghsgate 34, 0186 Oslo
Tlf. 22 98 90 10 • E-post: epost@hbb-bygg.no
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Innspill fra grasrota

Fikk innspill fra grasrota
Tekst: Ida C. Freng

Corona-situasjonen har utvidet verktøykassa i organisasjonen. Før årets 
budsjettmøter fikk regionlederen direkte innspill fra grasrota på videokonferanse.

En av de viktigste oppgavene NHF Oslo har hver høst er å 
lese budsjettet for kommende år, og sørge for at vår mening 
blir hørt i de ulike komiteene som angår oss. Tidligere har vi 
snakket om «alle» sakene våre i de såkalte budsjettdeputasjo-
nene, men de senere årene har vi gjennomført en mer spisset 
strategi, der vi fokuserer på enkeltområder eller enkeltsaker 
og jobber for gjennomslag der.

- Dette har gitt veldig gode resultater. Senest i fjor da vi 
fikk en enorm seier på universell utforming-feltet, der vi 
fikk en rekordsatsning på 170 millioner, forteller regionleder 
Magnhild Sørbotten.

Tidligere år har fysiske møteplasser som ledersamlingen, 
rådssamlinger og andre fora der tillitsvalgte og medlemmer 
møtes vært viktige arenaer for å snappe opp hva som er vik-
tig for grasrota.

- I år måtte vi tenke annerledes, sier organisasjonskonsu-
lent Ola Harald Svenning.

Han sendte derfor ut invitasjon til et digitalt innspillsmøte 
i innspurten med budsjettarbeidet. Regionleder Magnhild 
Sørbotten er den som holder innleggene for NHF Oslos i 
deputasjonene. Etter innspill fra regionstyret jobber hun tett 
med de fagansatte i administrasjonen for å utforme våre bud-
sjettinnspill.

Til tross for ganske kort varsel på møtetiden dukket det 
opp mange interesserte fra flere deler av regionen. Både regi-
onstyremedlemmer, representanter fra landsforeningene og 
ikke minst flere lokallagsledere og engasjert tillitsvalgte, for-
teller Sørbotten.

Kuttene til bydelene ble diskutert flittig, og de deltakende 
kunne by på både innsikt i hva kuttene gir av utslag på detalj-
nivå og systemnivå.

- Dette er historier som er gull verdt for oss å ta med oss. 
Når vi sitter der ansikt til ansikt med politikerne trenger vi de 
gode, menneskelige eksemplene som viser hva dette faktisk 
betyr. Det er ikke bare kolonner i et regneark- det er folks liv 
og samfunnsdeltakelse det dreier seg om, sier Sørbotten.

Arbeidsformen ble godt tatt imot blant de fremmøtte også, 
og det ble gitt uttrykk for at man gjerne kunne invitere til lik-
nende møter på andre, interessepolitiske arenaer.

- Det er selvfølgelig et ønske og signal vi tar med oss vi-
dere, sier organisasjonskonsulent Svenning, og legger til:

- Om man er usikker på hvordan slike videomøter fore-
går, hvordan man skal koble seg opp eller har andre tekniske 
spørsmål så ikke nøl med å ta kontakt med oss i administra-
sjonen. Vi er her for dere, og vi hjelper mer enn gjerne til!
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- annonser

Det som er viktig for deg, er viktig for oss

BPA
Brukerstyrt personlig assistanse

Frihet til å leve

Kontakt oss for en uforpliktende prat 
Aina Hatletvedt, nasjonal BPA-leder

Tlf. 40 22 65 98
aina@primaassistanse.no
www.prima-assistanse.no

Vi legger til rette for en smidig BPA-ordning tilpasset din hverdag og dine behov.
Vi bistår med søknadsskriving, ansattelse av assistenter og tilbyr jevnlig

kurs for assistenter og arbeidsledere.

SØKNADER
Vi bistår med 

råd og tips når 
du søker om 

BPA.

DRIFTSMIDLER
Vi dekker utgifter til
assistent som f.eks. 
reisekostnader og

HMS-tiltak.

LOKALKONTOR
Du får egen, lokal
kontaktperson.

SKREDDERSØM
Vi tilpasser oss
din hverdag og

dine behov.

RASK RESPONS
Vi er tilgjengelige på 

telefon, e-post og chat 
via våre nettsider.

Vårt BPA-råd består av rådgivere som selv har BPA

Stolt samarbeidspartner med
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Går for utfordringene
Drøye fem år er gått siden Rina Mariann Hansen ble presentert som en av Raymond Johansens 
medspillere i det rødgrønne byrådet. Siden den gang er det blitt mange oppgaver, seire og hardt 
arbeid.

Avskjedsgave: Den lille dragen har prominent 
plass på skrivebordet, og er en avskjedsgave 
fra forrige byrådspost, avslører Rina Mariann 
Hansen.
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Byråd Rina Mariann Hansen

Tekst og foto: Ida C. Freng

Først ble det nesten fem år som byråd for kultur, idrett 
og frivillighet. 11. juni i år byttet hun rolle med Omar 
Samy Gamal fra SV, og tok over som byråd for arbeid, 
sosiale tjenester og mangfold. Samtidig ble hennes nye 
felt egen avdeling, og overtok blant annet oppgaver som 
Voksenopplæringen og fagskolen.

- Bakgrunnen for det var den enorme ledigheten vi 
ser i Oslo, og resten av landet, mye som følge av corona, 
forklarer hun.

Hansen er opptatt av at man ikke kun må fokusere 
på den akutte ledigheten, men at en er nødt til å ta tak i 
underliggende faktorer samtidig. 

- Vi må finne ut hvorfor noen ikke får komme inn på 
arbeidsmarkedet, eller hvorfor sysselsettingsgraden er lav 
i enkelte grupper, sier hun, og nikker gjenkjennende når 
Quartens utsendte nevner at det på landsbasis er 100.000 
funksjonshemmede som ønsker å jobbe, men som står 
utenfor arbeidslivet. 

Hun er datter av en mor med funksjonsnedsettelse, 
som sto i arbeidslivet i en tid der mange kvinner var 
hjemmeværende. Morens svar til de som spurte hvorfor 
hun ville jobbe, har gjort varig inntrykk.

- Jeg husker hun pleide å si: «Det er ikke huet mitt det er 
noe gærent med- det er beina!»

Akkurat det svaret har hun tatt med seg. 

Skjønne mekanismene
- At mennesker har funksjonsnedsettelser i hele eller deler av 
livet betyr ikke at man er uegnet i arbeidslivet. Når folk som 
vil og kan jobbe blir stående utenfor, er det mest av alt en 
utfordring for hvordan vi har bygget samfunnet vårt, sier hun, 
og legger til:

- Vi må lage en ny standard for arbeidslivet, der alle som vil 
bidra får muligheten. Vi må senke barrierene.

Hun medgir at for mange arbeidsgivere er ideen om en 
arbeidstaker som er 100% produktiv 100% av tida det store 
ønskemålet. Imidlertid er det sånn at terrenget sjelden 
stemmer overens med et slikt kart gjennom et langt arbeidsliv.

- Da må vi se på hva vi kan gjøre politisk for å få flere på 
banen, sier hun, og følger opp: 

- Viktigst er det kanskje å skjønne mekanismene som 
ligger bak diskriminering og utestenging. Vi må skaffe 
kunnskap om årsaken, for å få bukt med problemet.

Selv om corona har ført til enorme problemer på 
arbeidsmarkedet tror hun at pandemien kan vise seg å ha 
noen positive konsekvenser også. Som for eksempel at alle 
månedene med hjemmekontor har fått flere til å tenke om 
annerledes om hva det vil si å være «på» jobb.

- I fjor hadde jeg vel aldri trodd at jeg skulle delta i 
pysjbukse i byrådssammenheng!

CRPD-fan
Hun kjenner godt til funksjonshemmedekonvensjonen 

CRPD, og er stolt over at den er spesifikt nevnt og lagt til 
grunn i den siste byrådserklæringen. Hun mener det er 
et viktig styringssignal fra toppen. At hennes eget parti 
vil utrede hvordan FN-konvensjonene for rettighetene 
til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) kan 
innlemmes i den norske menneskerettighetsloven er 
hun fornøyd med- til tross for at partileder Støre har fått 
kritikk for å ønske å utrede.

- Jeg mener vi må utrede hvordan konvensjonen 
kan implementeres. Jeg tror ofte den delen av arbeidet 
undervurderes, sier byråden.

I Oslo er ansvaret for saker som angår 
funksjonshemmede fordelt på nesten alle byrådspostene- 
og slik bør og må det være, mener Hansen.

- Hvis ikke måtte vi jo hatt en egen «livsbyråd», sier hun, 
og peker på at saker som angår funksjonshemmede finner 
man naturlig nok på alle samfunnsarenaer- det være seg 
skole, kollektivtrafikk, kultur eller arbeid.

En av «funksjonshemmede-sakene» hun selv har 
fulgt lengst, er flyttingen av tilrettelagt transport TT fra 
Velferdsetaten og til kollektivtrafikken.

- Endelig får vi det inn under der det hører hjemme- 
som kollektivtrafikk, sier hun. Det har vært et langt lerrett 
å bleke- saken var første gang oppe den gangen hun satt i 
bystyret, altså før de rødgrønne fikk makta.

Ikke perfekt
Rina Mariann Hansen er født og oppvokst i Oslo, og har 
hjerte for både egen hjembydel Ila, og byen som helhet. 
Det tror hun har vært en fordel i jobben som byråd. At 
hun kjenner de ulike bydelene- ikke bare i bykjernen, men 
at hun vet at har det store overblikket, og kjent fra Grorud 
til Bærumsgrensa. Hun står imidlertid fast på at hun ikke 
har latt seg friste til «mele egen kake», eller bydel, som 
politiker.

- Nei altså- jeg var byråd for kultur og idrett i over fire år, 
og min egen bydel er vel den eneste som fremdeles mangler 
idrettshall, sier hun med et smil.

I året inn mot forrige valg satte hun seg et hårete mål. 
Hver eneste dag skulle hun publisere noe byrådet hadde fått 
til i løpet av perioden. Ideen kom fra en politikervenninne 
i Sverige.

- Hun gjorde det samme, men begynte 60 dager før 
valget. Jeg tok like godt 365 dager før valget. Men Jeg klarte 
det da! sier hun ubeskjedent.

I en hverdag der det ene problemet og utfordringen 
avløser det andre er det ikke alltid like godt tid til å dvele 
ved seirene. Stuntet ble en boost i så måte.

- Jeg ble jo ikke politiker fordi jeg synes ting er perfekt. 
Jeg ble politiker for å ta tak i ting, sier hun.
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Rulletur LARS

Legger til rette for aktivitet
Tekst & foto: Ida C. Freng

Coronaen har lagt restriksjoner over det ganske land siden 
mars, men våre ildsjeler i LARS Øst/Oslo lar seg ikke 
stoppe! Landsforeningen for Ryggmargsskadde LARS Øst/
Oslo var raskt ute med å tilpasse seg situasjonen, da landet 
åpnet litt opp igjen over sommeren.

- Vi har hatt noen fysiske aktiviteter for de som ønsker, 
men vi har redusert antall deltakere, sier Ingrid Njerve.

Foreningen har hatt både demonstrasjon av 
hjelpemotoren Smoov fra Invacare og et glattkjøringskurs 
allerede før man er midt i september, og det er planlagt 
«pizzafest med BPA-prat» og «Quiz og kateter». Sistnevnte 
måtte imidlertid utgå som følge av hjemmekontor og nye 
smittevernsregler.

- I tillegg har vi aerobics hver tirsdag, med mulighet for 
både fysisk oppmøte og digital deltakelse, forteller Njerve.
Quarten	møter	henne,	Unni	T.	Gismervik	og	assistent	

Lisbeth E. Berg, That Van Nguyen og avdelingsleder 
Renèe Marie Elli fra Prima Assistanse til en kombinert 
gåtur og befaring på en nylig anlagt kyststi på Vollen i 
Asker.

- Vi har vært i kontakt med Den Norske 
Turistforeningen om deres merking av rullevennlige 
løyper tidligere i år, og nå synes vi tiden var inne for å 
sjekke ut denne, sier Njerve.

Sola skinner, men det blåser «bikkjer og katter», 
så samtlige fremmøtte trekker jakker og hetter godt 
på seg, selv om mye av rullingen heldigvis foregår i 
le.	Underveis	er	det	planlagt	en	lite	stopp	med	varm	

drikke, kjeks og Kvikk Lunsj- samt en uformell BPA-prat 
med Elli fra Prima Assistanse. I pausen går praten og 
erfaringsutvekslingen lett og ledig. Noen har BPA, andre 
vurderer å søke om det for første gang.

Selve rulleturen starter ved Oslofjordmuseet på Vollen 
i Asker, med HC-parkering lett tilgjengelig. Noe av turen 
går på asfalt, men det meste på grus.

- Jeg tror vi kan konkludere med at runden blir litt 
tung med manuell stol, og grusen gjør det litt utfordrende 
også med sykkelfront. Med elektrisk går det nok helt fint, 
konkluderer Njerve. 

Lisbeth E. Berg (f.v), Unni T. Gismervik og Ingrid 
Njerve betrakter fuglelivet langs rulleløypa.

Kjørte rundt: En potensiell bom i løypa lot 
seg forsere på siden, konstaterer That Van 
Nguyen med Ingrid Njerve hakk i hæl.
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Aksjon utenfor Stortinget

Aksjonerte utenfor Stortinget
Tekst & foto: Ida C. Freng

Nikita	Amber	Abbas,	leder	i	NHFU	Oslo,	var	
på appellantlisten da flere organisasjoner for 
funksjonshemmede aksjonerte utenfor Stortinget midt i 
oktober. Initiativet til aksjonen kom fra sterkt svaksynte 
Elise Christensen fra Nesodden og Kristin Berg fra 
Oslo. Markeringen hadde tittelen «Funksjonshemmede 
demonstrerer for Moria», og oppsto som en reaksjon på 
at Norge kun vil ta imot 50 flyktninger fra Moria. Den ble 
streamet live på facebooksiden «Evakuer barna fra Moria 
nå». Det som i utgangspunktet var et privat initiativ fra de 
to kvinnene ballet rask på seg, og en rekke organisasjoner 
av og for funksjonshemmede bestemte seg for å støtte 
og promotere aksjonen. Selve det fysiske oppmøtet 
ble naturlig nok noe redusert på grunn av corona-
restriksjonene, men det var likevel en godt synlig gruppe 
som samlet seg utenfor demokratiets storstue. 

-  Dette er noe jeg har gått og tenkt på lenge. Jeg har 
jo sett hvor groteske og umenneskelige forhold disse 
flyktningene lever under. Jeg ønsket å gjøre noe med det, 

mer enn å sende penger. Det var kimen til dette tiltaket. 
Vi har ressurser til å kunne hjelpe. Hellas klarer ikke 
dette alene. Derfor må vi bidra og få ting til å skje, uttalte 
Christensen til Akershus Amtstidende.

Jørgen Foss, regionkontorleder i NHF Oslo stilte som 
konferansier,	og	Nikita	Amber	Abbas	fra	NHFU	Oslo	var	
en av flere appellanter. Christensen var også selv en av 
dem, og sa blant annet følgende:

- Barn og voksne fra Moria lever under grusomme, 
umenneskelige og groteske forhold. Foreløpig har 
politikerne bestemt at Norge, som et av verdens rikeste 
land, skal ta imot 50 av Moria-flyktningene. Det er ikke 
nok. Mange ordførere i Norge har sagt ja til å ta imot 
flyktninger fra Moria. Nå venter vi på Regjeringen.

Berg og Christensen hadde dessuten skrevet et brev til 
politikerne på Stortinget. Dette kom Høyres Ove Trellevik 
ut og mottok på vegne av Stortinget. 

Overrakte brev: Kvinnene bak aksjonen, Elise Christensen (midten og Kristin Berg overrakte et brev til 
stortingspolitikerne, som ble tatt imot av Høyres Ove Trellevik.
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Trikken snart i trafikk
Ingen har ventet lenger på trikken enn byens funksjonshemmede- hvertfall ikke 

når vi snakker om å vente på en trikk som er universelt utformet!

Tekst: Ida C. Freng Foto: Simen Prestaasen/Sporveien

Den aller første av Oslos nye trikker ankom hovedstaden 
i høst, og 12. oktober inviterte Sporveien og deres 
samarbeidspartnere til storstilt festlansering- naturlig nok 
digitalt.

Medlemmer og tillitsvalgte i Norges Handikapforbund 
Oslo	og	Norges	Handikapforbund	Ungdom	Oslo	har	
vært svært involvert på brukermedvirkningssiden i 
anskaffelsen av de nye trikkene. Forslag og innspill 
fra dem har resultert i konkrete endringer innvendig 
i trikkene, slik at de er enda bedre utformet enn den 
opprinnelige utgaven, som blant annet er i bruk i 
Luxembourg. Regionleder Maghild Sørbotten har fulgt 
utviklingen i kollektivtrafikken i Oslo svært tett de senere 
årene, og var en av flere bidragsytere under den digitale 
lanseringen av trikkene, som ble sendt fra Grefsen 
vognhall.

– Vi gleder oss veldig til trikkene kommer i alminnelig 
drift. Sporveien og Ruter har gjort et svært godt arbeid 
med brukermedvirkning i hele prosessen. Det har gitt 
trikker det er like lett å komme på og bruke uavhengig av 
om du er rullestolbruker eller gående, sier Sørbotten.

Det kommende året skal de nye trikkene testes på 
skinnene i Oslo, og det skal gjennomføres nødvendig 
opplæring av personell før trikkene er klare til å frakte 
reisende i hovedstaden. I løpet av 2024 skal hele den 
gamle trikkeparken være historie.

– Nå legger vi grunnlaget for fremtidens byreise i 
Oslo. Det handler ikke bare om at det er hyggelig med 
trikk i gatene, men om å ha et kollektivtilbud som både 
er attraktivt, robust og kostnadseffektivt. De som reiser 
med oss ønsker hyppige avganger. Det skal være enkelt å 
ta trikken. Det fornyede og moderniserte trikketilbudet i 

Oslo skal sikre det. Gjennom den økte kapasiteten kan vi 
nå løse en enda større del av Oslos behov for bærekraftig 
og utslippsfri transport fremover, sier Birte Sjule, 
administrerende direktør Sporveien Trikken AS.
Universell	utforming	av	trikkene	kommer	ikke	bare	

funksjonshemmede reisende til gode. Det vil gjøre reisen 
mer effektiv og enklere for alle. Flere dører, universell 
utforming og ingen trapper vil bidra til å gjøre trikkens 
tidsbruk per holdeplass kortere enn i dag. I tillegg øker 
kapasiteten betydelig. Det blir totalt 87 trikker- i første 
omgang- altså 16 flere enn i dag. De har dessuten plass til 
220 passasjerer per trikk, så kapasiteten øker betraktelig.

- Vi har fremsnakket universell utforming av 
kollektivtrafikken i en årrekke. Her kommer det første, 
håndfaste beviset på at dette er noe som kommer hele 
byen til gode, sier regionkontorleder Jørgen Foss.

Politikerne bobler også over av entusiasme for de nye 
«blåtrikkene». For det karakteristiske fremkomstmiddelet 
beholder sin tradisjonelle, blå farge i hovedstaden- selv 
med rødgrønt byråd bak rattet.

– Dette er en dag jeg har sett fram til lenge! Endelig 
er den første av de nye universelt utformede trikkene på 
plass, og Oslofolk, som elsker den blå trikken, kan glede 
seg. Oslo skal bli verdens første utslippsfrie hovedstad, 
og byrådet satser på trikk og kollektivtrafikk som aldri 
før. Med nye trikker dobler vi kapasiteten fra 50 til 100 
millioner reisende. Trikketilbudet i Oslo blir nå blant 
Europas beste og passer perfekt inn i bilfritt byliv, med 
mindre biltrafikk og mer byliv, sa byråd for miljø og 
samferdsel i Oslo kommune, Lan Marie Berg i forbindelse 
med lanseringen.

Oslos nye trikker

Antall: 87 nye trikker (det foreligger en  
opsjon på kjøp av ytterligere 60)

Leverandør: Spanske CAF, Construcciones  
y Auxiliar de Ferrocarriles SA

Lengde: 34,16 meter

Bredde: 2,65 meter

Type: Urbos 100

Plass til: 220 passasjerer

Antall dører: 6 (mot 4 på dagens trikker), 
romslige og åpne dørarealer

Universell utforming: ingen trapper, fire  
rullestolplasser i hver trikk (to per retning)

Annet: USB-kontakter om bord

Kilde: Sporveiens nettsider
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Romslig: De nye trikkene har større kapasitet enn 
forgjengerne, og er universelt utformet.

Kjent farge: De nye trikkene føyer seg inn i tradisjonen 
med blå Oslo-trikker.

Godt samarbeid: Regionleder i NHF Oslo 
Magnhild Sørbotten og Ina Helen Østby fra Ruters 
kommunikasjonsstab prøver ut den nye trikken 
innvendig.

Gleder seg: Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg 
er storfornøyd med trikkesatsningen.
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Jørgen Foss
Kontorleder NHF Oslo
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Kontorsjefens sløyfe

Lyset og fargene

Jeg er for tiden mye alene, alt for mye alene. Mer alene 
enn det jeg egentlig tror er godt for kroppen. I alle fall 
for sjela mi. Jeg er nemlig en rastløs sjel. En sjel som liker 
at det bruser opp til storm, og jeg det er kanskje derfor 
jeg også elsker høsten. Tiden på året hvor kroppen får 
motstand. Hvor vinden tar tak i kroppen og regnet kan 
piske skinnet, så det nesten gjør litt vondt. 

Om lag slik startet min sløyfe i andre utgave av Quarten 
2020. Nå er høsten snart over. Tiden hvor kroppen skulle 
få motstand. I år har vi virkelig fått motstand. Ikke av 
vær og vind, men av følelser. Det har vart snart et år nå. 
Det har vært visuelle inntrykk. Ord og handlinger som 
gir motstand til sinn og kropp. Kroppen har vært som en 
følsom jojo. Og nå er jeg redd jeg igjen må ta frem ordene 
om at jeg for tiden er alt for mye alene, mer alene enn 
det jeg egentlig tror er godt for kroppen. Høsten som jeg 
gledet	meg	til,	går	ut	i	tiden.	Ut	i	mørket,	med	motstand.	
En tid for igjen å skulle oppleve minuttene alene.

Høsten er ikke bare starten på mørket. Men det er også 
fargene. De rare, fine, sterke fargene som naturen gir oss. 
Det er et paradoks at mørket og fargene lever i en slik 
harmoni.	Men	slik	er	det.	Uansett	om	verden	er	tatt	som	
gissel av en pandemi, lever fargene. De sterke høstfargene 
– og mørket. En pandemi dreper ikke fargene. Selvsagt 

kan pandemien mørklegge oss med sitt budskap. Men 
fargene er rundt oss. Vi må heie på fargene. Vi må heie på 
oss. Vi som lever midt i denne gisselsituasjonen. 

Snart kommer julen. Da blir de sterke fargene enda 
sterkere. Vi tar fargene inn i huset og inn i kroppen. Det 
blir kaldere ute, og varmere inne. Kanskje kan vi fryse ut 
pandemien, mens vi tenner lys i våre sinn. Vi tenner håp. 
Vi vet at det er en ny tid som venter på oss. En tid med 
farger, varme, og håp. Gislene skal slippe fri. Hjertene skal 
vinne. 

I julen gir vi av våre hjerter. Vi gir gaver. Vi gleder 
hverandre i varmen. I år kan vi ikke gi den billigste og 
beste gaven. Vi kan ikke gi en klem som varmer. Som gir 
oss håp og trygghet. Vi må gi noe større. Noe som gir oss 
mulighet for igjen å få oppleve den varme klemmen. I år 
må vi gi fargene, lyset, og håpet igjennom ord. Vi må gi 
håpet om en ny tid. En ny tid, hvor vi igjen skal møte folk, 
og den tiden man er alene, alt for mye alene, mer alene 
enn jeg egentlig tror er godt for kroppen, er over. Da skal 
vi gi av varmen igjennom klemmer og felleskap. Da er vi 
VI. 



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. 

Prøv selv på: byggforalle.no

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

STATSBYGG.NO 

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

Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen

775

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

 Frøyas gate 15, 0273 Oslo • Telefon 22 03 05 00

RULLESTOLRAMPER - spesialtilpassede
Robust utførelse i vedlikeholdsfritt aluminium

Kontakt oss for et godt tilbud!
post@halandogkarlson.no
Tlf. 52 75 44 55 | gardasikring.no

Garda_NHF_64,3x91mm_2020.indd   1 19.10.2020   13:25:56

Alna råd for funksjonshemmede
Et rådgivende organ som uttaler seg i alle saker  
som angår personer som har en form for nedsatt  
funksjonsevne i bydelen. Du treffer rådet på: 

▸ E-post: philip.benz@bal.oslo.kommune.no
▸ Mobil: 975 59 474

Bydel Alna

Steinar: Denne vil gjerne stå nederst på en høyre side
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Kaster ut elsparkesyklene
Det er ikke bare i Norge at henslengte el-sparkesykler skaper irritasjon. København kommune 
har nå bestemt at tilfeldig parkering skal bort fra indre by.

Tekst: Elin Vang Kristiansen, tilgjengelighetsrådgiver NHF Oslo Foto: Faksimile tv2lorry.dk Kilde: TV2Lorry

København kommune kjører nå hard linje mot utplasserte 
sparkesykler. Der, som her har sparkesyklene vært til både 
glede og irritasjon. Klagene og ulykkene har vært mange, 
og sparkesyklene er til hinder for fremkommeligheten 
for de med nedsatt syn, eldre og funksjonshemmede, 
men også annen viktig infrastruktur som varelevering og 
søppelhåndtering, der de hensettes vilkårlig både liggende 
og stående på gater, plasser og fortau. København 
er en sykkelby. Syklistene oppgir at de føler seg mer 
utrygge da det er økt trengsel i sykkelfeltet fordi dette 
skal deles med folk på el-sparkesykler, noe de mener 
infrastrukturen	ikke	er	tilpasset	for.	Ulykkesstatistikken	
for 2019 viste at risikoen for ulykker er syv ganger 
så høy på el-sparkesykkel som på sykkel, og det var 
nesten 300 personskader med sparkesykler i 2019 i 
Københavnområdet.

Forbud
Tålmodigheten hos kommunen er nå slutt, og det ble 8. 
oktober vedtatt et forbud mot å parkere sparkesykler på 
kommunale arealer i Indre By. Forbudet gjelder parkering 
og gateutleie i området, men ikke kjøring eller bruk av 
egen sparkesykkel, og det skal fremdeles kunne leies 
sykler fra utleiebutikker i området, men da skal sykkelen 
leveres	tilbake	samme	sted.	Utleierne	er	oppgitt	og	mener	
de har kommet opp med gode tiltak til forbedring, men 
politikerne svarer dem med at tiltakene er kommet alt for 
sent.

Tiltak
Lime, Tier og Voi, som er de tre største utleierne i 
København har forut for forbudet prøvd ut et tiltak 
som gjør det umulig å parkere sparkesyklene i 
Middelalderbyen i København. Måten de løste dette på 
var ved å la leietiden fortsette å løpe inntil sparkesykkelen 
ble flyttet ut av det forbudte området, som ble markert 
som en avgrenset sone i appen. De har også gjort det 
samme i andre sentrumsnære, og folkerike områder, og da 
dette er et tiltak som direkte belaster brukerens lommebok 
er det sikkert også veldig effektivt. 

I slutten av september stoppet også Voi utleie av el-
sparkesykler mellom midnatt og kl. 4, natt til lørdager og 
søndager. Dette er et tiltak som også har vært diskutert i 
Oslo for å unngå fyllekjøring. Politikerne i Danmark er 
likevel ikke så imponert over nattestengingen av utleie i et 
København som lukker ned allerede kl. 22.00 på grunn av 
den	pågående	epidemien.	Utleieren	mener	likevel	at	det	
har en nytteverdi, sikkert også fordi det mest sannsynlig 
er på denne tiden de fleste hærverk på syklene foregår. De 
har også kommet opp med forslag om opplæring i bruk 
av sparkesyklene, og innføring av prikker i førerkortet 
ved kjøring i ruspåvirket tilstand. Det siste gjelder i så fall 
bare de som allerede har førerkort, noe det blir færre av i 
byene.

Mikrotransport
For de som ønsker at det fortsatt skal være mulig å 
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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
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facebook.com/krokeidevgs
firmapost@krokeide.vgs.no

www.krokeide.vgs.no

Vi hjelper 
deg 
å lykkes!

Løvenskiold Gran AS

Strømsveien 223
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Tlf. 911 96 380
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Christian Kroghsgate 34, 0186 Oslo
Tlf. 22 98 90 10 • E-post: epost@hbb-bygg.no

parkere elsparkesyklene i indre by, argumenteres det med 
at sparkesyklene er viktige for mikrotransporten i byen. 
Det fører til mindre biltrafikk, samt mindre belastning 
på offentlig transport, og dermed mindre smittefare. 
Svaret de bli møtt med er at det ikke er bilister som bruker 
sparkesykkelen, men gående og de som bruker offentlig 
transport. Slik situasjonen er i dag, med høy smittefare 
kan det være fornuftig med et alternativ til offentlig 
transport. Vi må likevel huske å se problemstillingene 
omkring dette i et langtidsperspektiv, og ikke bare ut i fra 
situasjonen som den er i dag.

Det har vært mye hærverk på syklene, noe som fører 
til forsøpling. I en opprydningsaksjon i sommer ble det 
hentet opp 144 sparkesykler fra havneområdet. Som et 
resultat av forsøplingen i sjøen, noe som påfører både 
utleierne og kommunen ekstra kostnader, har Voi etablert 
soner nær havnen der det ikke er lov til å kjøre eller 
parkere, og samtidig ansatt en person til å fiske firmaets 
sykler opp av havnen. 

Ofre parkering?
Noen av utleiefirmaene har foreslått å danne en 
ordenspatrulje som skal ta seg av feilparkerte sykler, og 
de ønsker seg også egne områder der syklene kan stilles 
opp. Miljøordfører i København Ninna Hedeager Olsen 
sier til TV 2 Lorry, at de ønsker å bruke plasser og fortauer 
til annet enn sykkelstativ for utleiesykler, og i så fall er 
det parkeringsplasser for biler som må ofres. Dette er 

et interessant argument som vi også bør være obs på; 
hvorfor skal verdifulle fellesarealer i bymiljøet ofres for 
at kommersielle utleiere skal kunne parkere sparkesykler 
der?

Det holder heller ikke at noen av utleiefirmaene 
setter i gang tiltak, mens andre ikke gjør noe. Det mest 
fornuftige er derfor at det er kommunen som innfører et 
regelverk alle utleiefirmaene skal overholde. Dette må ta 
hensyn til fremkommeligheten for alle utsatte grupper 
som rullestolbrukere, barnevogner og eldre, samt at 
nødvendig infrastruktur som varelevering, transport, 
avfallshåndtering og utrykningskjøretøy sikres nødvendig 
tilgang inne i byen.

I København er diskusjonen veldig splittet mellom 
de konservative - som er veldig positive til utleie, og 
de sosialistiske partiene - som vil ha innstramminger. 
La oss håpe vi i Oslo kan se forbi blokkpolitikken og 
heller konsentrere oss om å finne gode løsninger. El-
sparkesyklene er nok kommet for å bli, og vil ha sin 
funksjon fremover. At de seriøse utleiefirmaene plutselig 
klarer å komme opp med gode løsninger når de får kniven 
på strupen, tyder på at mange av problemene vi har i dag 
er mulige å løse.



AS Naturbetong erverver, utvikler og selger boliger, hovedsakelig i Oslo- og det sentrale østlandsområ-
det. I tillegg har selskapet ca. 50 utleieleiligheter som løpende leies ut, samt 11 næringslokaler i Oslos 
beste handlegater som er utleid til butikkdrift. Selskapet har en relativt liten organisasjon med spisskom-
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

Ønsker å stå på tekstside 5, 7 eller 9

Frihet til bevegelse 
og til i større grad å 
kunne bestemme 
over eget liv.

SOPHIES MINDE ORTOPEDI AS er totalleverandør 
av ortopediske hjelpemidler, og tar i mot 
pasienter fra hele landet.                                                              sophiesminde.no

- annonser
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Rullestolbruker i Kongressen

Den 25 år gamle republikaneren Madison Cawthorn fra North Carolina blir tidenes 
yngste medlem av Kongressen i USA, melder NY Times. 25 år er nedre aldersgren-
se for å kunne velges til Kongressen. Cawthorn er i tillegg rullestolbruker, etter en 
bilulykke i 2014. I kampanjen sin fokuserte han blant annet på at han ser og forstår 
de som føler seg glemt og tilsidesatt i det amerikanske samfunnet. Han er dessu-
ten sterkt for å beskytte amerikanske våpenlover, og drev kampanje under slagordet 
Faith-Family-Freedom (tro- familie-frihet). Han er blitt anklaget både for sympatier 
for høyreekstreme og for å utvist seksuelt aggressiv oppførsel, men han har avvist 
alle anklager. I sin pressemelding etter seieren sier han blant annet at hans genera-
sjon kjenner på uro og utålmodighet når det gjelder helsevesenet, miljøspørsmål og 
USAs store gjeld, og at man ønsker ekte svar og løsninger, ikke politisk korrekte 
«halvtiltak» som holder politikerne trygge uten å løse landets problemer. 

Samler Linde-veteraner
Trekløveret Sverre Bergenholdt, Astrid 
Marianne Staalesen (Hammer) og Rigmor  
Eide (Tønnesen) jobber nå med en plan 
om å samle veteraner fra Linde-skolen 
på Nøtterøy til en samling på Scandic 
Hotell Bystranda den 24. - 26. september 
2021. Det vil bli mimring, forskerprat, 
kanskje et filmteam og faglig innhold 
- i tillegg til fest og moro. Interesserte 
Linde-veteraner bes melde sin interesse 
til Rigmor Eide på epost: rigmo-e@
online.no - helst innen 7. desember 2020

FFO avlyser fysiske møter
NHFs alliansepartner Funksjonshem-
medes Fellesforbund (FFO) melder på 
sine hjemmesider at de av hensyn til de 
de nasjonale retningslinjene for smitte-
vern og håndtering av koronapandemien 
avlyser alle fysiske møter resten av året. 
Møtene blir ikke avlyst, men vil i stedet 
bli holdt digitalt. De anbefaler også at 
deres organisasjoner på fylkesnivå gjør 
det samme, og skriver at dersom det skal 
avholdes fysiske styremøter forutsetter 
dette enighet i hele styret.

Ny fartsgrense
I oktober vedtok regjeringen at man nå 
kan ha maksfart på 15 km/t på rulle-
stoler, mot 10 km/t tidligere. Forskrifts-
endringen kommer etter at Andres Eikin 
(17) fra Arendal overbeviste daværende 
samferdselsminister Jon Georg Dale om 
endringen, melder Handikapnytt. Når 
man fysisk vil bli i stand til å sette opp 
farten er imidlertid uvisst. De aller fleste 
rullestolene på det norske markedet er 
nemlig bygget med motorer med mak-
skapasitet på 10 km/t, og å endre dette 
krever mer enn en enkel omprogramme-
ring.
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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

Hvem sier at du ikke kan danse?
Tekst: Vibeke Helander Bolstad, LKB

Noe av det gøyeste jeg vet om, det er å danse. Det 
rykker i dansefoten når jeg hører rytmer som fenger 
meg, og ganske snarlig holder jeg på å hive meg ut i 
en dans. Inntil jeg i siste sekund tenker: bør jeg? 

Mang en gang har jeg kastet meg innpå, snurret 
meg rundt og ledd lykkelig, men endt opp på krykke 
og mer til i lang tid etterpå. Nå er jeg kanskje treg 
til å lære, og ofte må mine venner stoppe meg fra å 
la rytmene bestemme. Det gjør noe med meg dette, 
og bringer frem et spørsmål: Hva skjer i hodet når 
noe av det gøyeste du vet om blir «tatt fra deg», fordi 
kroppen ikke spiller på lag? 

Det kan være ganske så tungt å ta. Som å svelge 
en kamel, eller en hel flokk kanskje. Felle noen tårer, 
gå helt i kjelleren. Du ser kanskje hvor jeg vil? Det å 
oppleve at kroppen ikke fungerer, det kan treffe en 
hardt. Det kan bringe frem følelser av skam, følelsen 
av å måtte forsvare seg, følelsen av å måtte presse 
seg, følelsen av tristhet og sorg. I alle fall ikke samme 
glede som å danse. 

Jeg har funnet ut at grunnen til at det er så 
vanskelig for meg, det er at jeg har problemer med 
å akseptere at kroppen henger på skeive. Vanskelige 
ord å få ut, fordi jeg til en viss grad mangler 
forståelsen for det selv. For jeg vil så gjerne danse. 
Men nå delte jeg hemmeligheten med deg! Det gjør 
jeg fordi jeg tenker at det hjelper meg å si det høyt. 
«I det øyeblikket vi aksepterer våre begrensninger, 
beveger vi oss forbi dem» uttalte Albert Einstein en 
gang så klokt. 

Andre bringer åpenhet og bryter grenser igjennom 
handling, og ikke ord. Birgit Skarstein ble med i 
«Skal vi danse». Det var med tårer i øynene jeg så 
hennes første dans. Hvordan overkroppen så korrekt 
var plassert, smilet stemte med bevegelsene og stolen 
fløt med. Det var en drøm. WOW. Jeg oppdaget at 
jeg ikke trenger ben for å danse. 

Noen dager etterpå så leste jeg et medlemsblad fra 
Norges Golfforbund. Der var det en artikkel om en 

kvinne som har amputert begge bena og flere fingre. 
Og hun har aldri vært bedre i golf enn hun er nå. Og 
vet du hvorfor? 

La meg bruke Birgit Skarstein sine ord. Hun sier 
det så fint: «begrensningene sitter ikke i hodet, de 
sitter i bena». Ja, kan si meg så veldig enig. Vi rår 
ikke over hvordan vi har det, men hvordan vi tar det. 
Og hva naboen eller nettrollene måtte mene, ja det 
kan vi tenke litt mindre på. Jeg vil tippe at du kanskje 
er som meg, at dine egne tanketroll skaper mer enn 
nok trøbbel? Mine sier: «Har jeg lov til å danse da, 
jeg som er syk?».

Det er så mange ting som er en selvfølge for andre, 
men som er utfordrende for en som lever med 
bekkenleddsmerter. 

Det å sitte er en selvfølge for andre, men ikke 
for meg. Jeg har en sittehemming. Det å danse kan 
jo selvfølgelig være at du ikke liker uansett, men 
muligheten til å velge det bort den er verdifull. Det 
å luke i hagen er noe du gjør på en søndag, eller 
kanskje du er en av de som ikke klarer det eller å 
klippe hekken. 

Men vet du hva? Tenk om du kunne bli flinkere til 
å tenke på hva du faktisk har klart.

Da stopper du å begrense deg selv!
La heller musikken dundre i rommet og slipp 

armene løs. Tenk at det kan du få til. Da får du 
jammen danset i dag du og. Det blir så mye lettere å 
akseptere situasjonen, fordi du eier den! Jeg skal ta 
eierskap til min, for jeg vil så gjerne danse. Stopp å 
tenke, lytt til musikken og gjøre som Birgit. Kast deg 
inn i dansen. Det skal jeg gjøre i kveld. 
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ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

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

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

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

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

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

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

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

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

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

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

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

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

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

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

- annonser
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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

Marius Korsell, 
tlf: 95 97 43 59, marius.
korsell@gmail.com

Ingrid Njerve, tlf: 95 83 38 25 
ingrid.njerve@gmail.com

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

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

NHF Bjerke, Leder Else Thune 
tlf: 93 23 91 31,  
elsejthune@hotmail.no

NHF Sagene, Leder Roger 
Holland, dekker også Grüner-
løkka, 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 region-
kontoret på telefon 24 10 24 
00, så skal vi hjelpe deg!

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

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

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

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

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

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

LFA Oslo/Akershus 
(amputerte), Leder Arve 
Birkely, tlf: 92 26 33 44,  
arge@altiboxmail.no

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

LFPS Oslo (polio) Leder Phuoc 
Tan Le, tlf: 41 14 33 21, 
phuocoslo@hotmail.com

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

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

Landsforeninger uten 
lokallag i Oslo
NASPA ved leder Jarle Sterner 
tlf: 92 02 82 77, jsterner@
online.no

AMC Leder Monica Haugen, 
tlf: 41 21 83 57, leder@amc-
foreningen.no

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

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

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

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

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

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

Grünerløkka: Roger Storslett, 
Sekretær, roger.storslett@
bga.oslo.kommune.no

Nordre Aker: Kontaktinfo til 
sekretariat er ikke nevnt på 
bydelens sider

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

Sagene:postmottak@bsa.oslo.
kommune.no

St. Hanshaugen: Jostein 
Mathisen Hogstad, 
Møtesekretær, tlf: 918 64 726, 
josteinmathisen.hokstad@
bsh.oslo.kommune.no

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

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

Ullern: Petter Lang, 
rådssekretær, tlf: 413 16 799, 
nils.petter.lang@nav.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


