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En dukkert for 
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- Kun 16 % av undersøkte badeplasser  
 er tilgjengelig for alle.  
 Atle Haglund har kartlagt våre badeplasser.
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Hei på dere!Regionleder
Gro Rohde

ansvarlig redaktør

Brått var tiden her til å skrive en ny leder til årets 
siste blad, hvor ble det av den tida liksom? Det er 
i grunn litt merkelig å sitte her å tenke på at om 

litt over 8 uker er dette året over, ute skinner sola, det er 
sånn passe varmt, 13 grader og knallsol kan man ikke 
akkurat klage på i slutten av oktober. 

Det har vært mye som har skjedd de siste månedene, 
den nye regjeringen er på plass, samfunnet er åpnet opp 
og aktivitetene strømmer på, og mye av det som har vært 
digitale aktiviteter blir fysiske aktiviteter. 

Det er spennende å følge med på den nye regjeringen 
og Hurdalsplattformen, den er på totalt 86 sider. Tar du 
bort siden med bilde og tomme sider så lander du 83 
sider å lese. På side 70 i plattformen finner man noen 
av de viktigste avsnittene og punktene. Nemlig videre-
utvikling av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som 
et viktig verktøy for å sikre alle mennesker deltaking og 
likestilling i samfunnet. Og et annet kulepunkt som også 
er kjempeviktig er å inkorporere FNs konvensjon for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk 
lov. 

Det er for all del mange andre avsnitt og punkter i 
plattformen som også er viktig som skal gi mennesker 
med nedsatt funksjonsevne bedre levevilkår, mer rett 
til arbeid, bolig osv. Men med tanke på at Norge stemte 
ned å inkorporere FNs konvensjonen for funksjonshem-
medes rettigheter i mars i år, så er dette et kjempe pluss. 

Det er flere andre ting som opptar meg for tida, det 
ene er brukermedvirkning. Mange av våre tillitsvalgte 
er brukermedvirkere enten i helseforetak, i fylkesråd 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne eller i kom-
munale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
NAV, NAV Hjelpemiddelsentral og mange andre steder. 
Men er det kjent ute blant folk at det finnes brukerråd i 
utrolig mange sammenhenger? Er det lett og oversiktlig 
å finne frem til og er det lett å vite hvor man kan hen-
vende seg eller hva man kan henvende seg om, eller om 
man i det hele kan henvende seg til brukerrådene? Nei, 
det er det dessverre ikke. Jeg vet at mange er fortvilet 
over bla pasientreiser, og henvendelser dit er både van-

skelig og min erfaring er at henvendelsene dit (skriftlig) 
sjeldent blir besvart. Hovedregelen er at saker som skal 
til brukerråd og utvalg er at de behandler ikke enkelt 
saker, men saker som enten er på system nivå eller som 
«rammer» flere. 

Våre brukerrepresentanter blir valgt ut av SAFO TVB, 
der er vår kontorleder Anna-Lisbeth Mikalsen koor-
dinator, og Åse Jakobsen er styreleder. Åse har mange 
års erfaring som brukermedvirker og er en kjempegod 
mentor og støtte både for nye brukerrepresentanter 
og for de som har vært det en stund. Om du sitter og 
tenker hva egentlig en brukerrepresentant er og kan det 
være noe for meg, så ta kontakt med Anna-Lisbeth på 
kontoret. Da vil du få mer informasjon.

Like sikkert som adventstid og jul er rett rundt hjør-
net, er det og en annen stor begivenhet som kommer, 
nemlig 3. desember som er FNs internasjonale dag for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne gangen 
i NHF Familien er det satt av en hel uke, det er forskjel-
lige arrangementer som foregår. Jeg vet det planlegges 
arrangement på forskjellige steder i vår region, så det er 
bare å følge med, det blir spennende! 

Det kommer en tid snart som jeg er veldig glad i nem-
lig advent og jul, jeg er et skikkelig julemenneske som 
til familiens store fortvilelse elsker nisser. Og jeg har en 
sånn passelig mengde av de også, et sted mellom 500 og 
600 i alle forskjellige størrelser og fasonger. De begyn-
ner å krype frem fra esker og bokser sånn midtveis uti 
november for det tar tid å få dem på plass, men det er nå 
en gang ikke jul uten da synes jeg. 

Helt på tampen nå vil jeg ønske dere alle en riktig 
fin adventstid og en god jul og et godt nytt år, kos deg 
med tiden og nyt. 

Gro Rohde
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Høsttur med NHF Vestfossen og ALF 
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En dukkert for nesten alle
Denne sommeren har vi i NHF Oslofjord Vest 
gjennomført prosjektet «En dukkert for alle!»
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Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder

Velkommen til den  
digitale tidsalder

Vi kan like det eller ikke, men uansett kan vi definitivt 
konstatere at vi er inne i den digitale tidsalder. De som 
ikke ønsker å være med på den digitale utviklingen blir nå 
akterutseilt. Dette er en konsekvens av koronapandemien 
vil mange si. Jeg tenker at vi hadde gått denne veien uansett 
av miljø- og økonomihensyn, men at koronapandemien 
fikk fart på utviklingen. 

Den digitale tidsalderen vi er inne i bidrar til å revolusjo-
nere vår måte å samhandle med hverandre på. Den gir oss 
nå mulighet til å være med på møter og aktiviteter digitalt 
over hele landet, eller i hele verden om man ønsker det, 
uten at man trenger å flytte seg så mye som en meter ut av 
egen inngangsdør. For de som ønsker å gjøre mest mulig 
på kortest mulig tid, er dette fantastisk, da man ikke lenger 
trenger å bruke tiden på å reise fra det ene stedet til det 
andre. 

Kanskje kommer den digitale tiden vi nå er inne i til å 
endre bostedsmønstret vårt, slik den industrielle revolu-
sjon gjorde på 1800 tallet? Sett i et historisk perspektiv, 
så vi den gangen at den industrielle revolusjonen førte til 
at «alle» måtte bo nær arbeidsplassene som oftest var i 
byene og at disse dermed vokste seg større og større. Den 
digitale revolusjonen vi nå er inne i gjør at det ikke lenger 
er så viktig hvor man bor for at man skal få utført et stykke 
arbeid. Kanskje vil mange av denne grunnen bosette seg 
utenfor byene? Da som nå, må vi uansett bare konstatere at 
samfunnet er i utvikling og at det ikke lar seg stoppe. Den 
digitale hverdagen har kommet for å bli.

Så derfor, selv om mange ikke liker det, må vi nå se i 
øynene at vi er en del av den digitale tidsalder. For oss i 
handikapforbundet betyr dette at alt vi kan gjøre digitalt, 
må vi gjøre digitalt hos oss. På denne måten kan vi spare 
miljøet og få mer ut av hver krone vi har, slik at vi kan 
komme i økonomisk balanse innen 2023, slik vi har satt 
oss som mål. Dette gjenspeiles i vår arbeidsplan og budsjett 
for 2022 som i disse dager blir vedtatt av regionstyret. 

I 2022 vil derfor all medlemsaktivitet hos oss foregå digitalt, 
om vi ikke får tilført eksterne midler til aktivitetene. Unn-

taket fra dette er likepersonaktivitet (som ikke kan gjøres 
digitalt) og en konferanse for brukermedvirkere som vi 
allerede nå kan se at kan dekkes av forutsigbare eksterne 
midler. Vi jobber selvsagt for at flere inntekter skal komme 
slik at vi kan gjennomføre flere fysiske aktiviteter, men i 
skrivende stund er det slik 2022 ser ut nå. 

Vi nærmer oss nå slutten av 2021, og jeg vil derfor benytte 
anledningen her til å takke alle som har bidratt i funksjons-
hemmedes likestillingskamp i året som har gått, både i og 
utenfor organisasjonen vår. Den digitale hverdagen har 
på mange måter knyttet oss nærmere sammen internt og 
gjort det mulig å samhandle med flere aktører eksternt. 
Både lokallag og medlemmer hos oss og i andre organi-
sasjoner gjør daglig en fantastisk jobb for at personer 
med funksjonsnedsettelser kan delta i samfunnet på lik 
linje med de som ikke har dette. Det er godt å se at stadig 
flere får øynene opp for at funksjonshemmede i Norge 
blir systematisk diskriminert gjennom hele livet og at de 
ønsker å bidra til å gjøre noe med dette. For det er når vi 
både står sammen internt i handikapforbundet og sammen 
med andre i andre organisasjoner at vi sammen kan gjøre 
samfunnet til et bedre sted for oss alle.

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et likestilt nytt år! 
- Anna-Lisbeth

Ønsker du å motta vårt 
medlemsblad Grenseløst 
kun elektronisk?

Dette kan du få ved å sende en 
e-post til anna-lisbeth@nhf.no 

Takk for at du støtter dette 
miljøvennlige tiltaket!



Restauranter:
McDonald’s Flå

Bjørneparken kjøpesenter
Åpningstider:

Alle dager 08.00-23.00

McDonald’s Åssiden
Ing. Ryebergsgt 56a

3024 Drammen
Åpningstider:

Alle dager 08.00-23.30

McDonald’s Gulskogen
Gulskogen kjøpesenter

Åpningstider:
Mandag-fredag 10.00-22.00

Lørdag 09.00-21.00
Søndag 11.30-22.00

McDonald’s Notodden
Tuvenbøygen 2
3676 Notodden

Åpningstider:
Alle dager 09.00-23.00

www.mcdonalds.no
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Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte

Sentralbord:
Mandag—fredag:
08.00—15.30

Kontoret:
Mandag—fredag:
08.00—15.30

Tlf. 32 79 20 00

Kirkegt 9 A. 3616 Kongsberg 
Telefon: 32 73 63 75

 

 

 

Verdens viktigste avis 
er den som skriver om det som skjer 
der DU bor. 
Ring 32 17 95 00 eller send e-post 
til abonnement@amedia.no

Næringslokaler til leie - tlf. 32 81 66 00
E-post: info@brekke-eiendom.no

www.brekke-eiendom.no

www.kongsberg.com

Sundrejordet 4,
3570 Ål

Tlf. 417 99 417

www.asplanviak.no

www.tiindustrier.no

- skurlast av gran
Moelven Numedal AS

Haugbruvegen 23, 3620 Flesberg | Tlf: 916 80 497 |
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D R A M M E N

F L Å

G O L

H O L

www.turufjell.no

TØMRER 

Arne Nålby
Øren Haveby 24, 3023 Drammen

Tlf 99276596 •  jnaalby@frisurf.no

S U N D V O L L E N
Hverdager: 07.00 - 23.00

Lørdag: 08.00 - 20.00 • Søndag stengt

Aut. elektroentreprenør
Dagali, 3580 Geilo

Tlf. 32 08 98 65  •  www.htr-elektro.no

www.obas.no

H O L E

Tlf: 32 26 44 70
www.ssas.no

Sagveien 7, 3012 Drammen
Telefon: 478 93 559

Epost: post@cleaningservice.no

3622 Svene | post@svene-pukkverk.no | Tlf: 952 61 710

F L E S B E R G

Man-fre.: 08.00-16.00
www.hallingdalbiloppretting.no

G O L

H E M S E D A L

www.hemsedal-energi.no

Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen
Tlf. 418 56 407 • http://b-es.no/

Lierstranda 93
Åpningstider: 7-23  (7-23)

Oppretting • Lakkering
Ruteskift • Kjøp/salg

Åsveien 18
Tlf. 48 08 33 90 • 95 87 50 33

avd. Tofte
tlf. 32 79 42 49

avd. Sætre
tlf. 99 30 70 10

Avd. Tofte  •  Tlf. 32 79 42 49

 

 

OSLOFJORDEN RØR AS
rune.hansen@oslofjordenror.no

TLF.: 905 18 454
Ta kontakt   

VI FINNER EN LØSNING

Berglibakken 14, 3484 Holmsbu
Tlf. 97 09 84 82

25-årsjubileum

H U R U M

www.hurumsport.no

K O N G S B E R G

Tlf. 464 70 000

951 59 331
https://drammenkommuneeiendomsutvikling.no/

Nav Hole

 Navarhaugen 3, 3475 Sætre
Telefon: 917 29 735

Barnas Gård, Kafé, Bakeri, lekepark og dyr.
Se Facebook; Sand Gård, Holmsbu 

Storengene 2/4, 3483 KANA
Tlf. 92 48 89 04  •  www.sand-gard.no

Hurumveien 19 B, 3440 Røyken
Telefon:  31 28 52 13 • Mob.: 412 57 634

post@wearmaskin.no • www.wearmaskin.no
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En dukkert for 
nesten alle!

For mange er det å ta seg en dukkert utendørs om sommeren en selvfølge, og 
en av de viktigste ingrediensene til gode sommerminner. Denne sommeren 
har vi i NHF Oslofjord Vest gjennomført prosjektet «En dukkert for alle!» 
Vi ønsket med dette prosjektet å finne ut av hvor personer i rullestol har 

anledning til å ta seg et bad utendørs, i våre kommuner.

Alle kan bade på Granholmen 
Camping i Sandefjord.
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- En dukkert for nesten alle!

Tekst & foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

Grafikk: norgeskart.no

- Kun 16 % av undersøkte 
badeplasser er tilgjengelig for alle

Kartleggingsprosjektet har blitt gjennomført i 
samarbeid med Kartverket og våre kommuner. Vi 
benyttet to metoder i kartleggingen: En kartlegging 
foregikk i samarbeid med Kartverket gjennom 
registrering i deres App og en kartlegging har 
kommunene selv gjennomført ved hjelp av et 
kartleggingsskjema de fikk tilsendt av oss. Resultatene 
fra karleggingene er nå klare.

Våre funn gjennom Kartverkets App 
Resultatene fra kartleggingen via Kartverkets App 
viser at vi har 29 tilgjengelige badeplasser for personer 
som benytter rullestol innenfor vårt område. Samtidig 
må vi konstatere at totalt antall badeplasser av ulike 
årsaker ikke har vært enkelt å tallfeste i denne runden. 
Resultatene av kartleggingen og totaloversikten over 
tilgjengelige badeplasser finnes nå på norgeskart.no 
(bildet over). Der finner man også bilder fra stedene og 
hvilke fasiliteter som finnes på hvert enkelt badested. 

Det har vært prosjektleder Atle Haglund som har 
vært ansvarlig for gjennomføringen av kartleggingen 
og registreringen i Kartverkets App. Kartleggingen 
ble gjennomført i tidsrommet 1. juni til 21. oktober 
i år. Haglund har vært og kartlagt badesteder i 25 
kommuner. Disse kommunene er: Bamble, Drangedal, 
Færder, Holmestrand, Horten, Kragerø, Larvik, 
Nissedal, Notodden, Porsgrunn, Sandefjord, Skien, 
Tønsberg, Asker (Røyken og Hurum), Drammen, 
Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Krødsherad, Modum, 
Nesbyen, Ringerike og Ål. 

I Kartverkets APP skal følgende registreres på en 

badeplass: Informasjon, parkering/ HC parkering, 
turvei til strandområde, adkomst til vannkanten/ eller 
baderampe og toalett. 

Vår prosjektleder har registrert følgende i 
Kartverkets App: 12 371 meter turvei i friluft, 51 
toaletter, 71 sittegrupper, 51 parkeringsområder, 27 
HC-parkeringsplasser, 29 baderamper, 28 fiskeplasser, 
2 Gapahuker og 11 Grill-bålplasser. 

Haglund har vært på befaring på flere badesteder 
enn det som er registrert i Kartverkets APP, men noen 
steder har vært utilgjengelig på grunn av naturgitte 
hindringer og dermed ikke blitt registrert i appen. 
Flere steder var det fysiske hindringer som gjorde 
at vår kartlegger som selv sitter i rullestol ikke kom 
frem til badeplassene. Likevel var det mange steder 
i våre kommuner som var tilgjengelig på den måten 
at opplevelsen av å komme nært vann var til stede 
for de som sitter i rullestol, men man kunne ikke 
bade på grunn av manglende tilkomst ut i vannet ved 
baderampe/-binge.

Våre funn gjennom tilbakemeldinger fra kommunene
I tillegg til vår kartlegging gjennom Kartverkets 
App, involverte vi våre kommuner gjennom en 
egen kartlegging. Dette gjorde vi ved at vi sendte 
ut informasjon om vårt prosjekt til kommunene 
med et enkelt kartleggingsskjema som kommunene 
kunne fylle ut og returnere til oss. Ved å involvere 
kommunene i prosjektet, ønsket vi at kommunene 
skulle bli bevisste på hva som skal til for at deres 
badesteder blir tilgjengelig for rullestolbrukere, slik 



Beste funksjon og livskvalitet for den enkelte!

PMS 322 c

PMS 318c

Teknomed AS, Postboks 1251, 3205 Sandefjord 
e-post: info@teknomed.no, www.teknomed.no

Telefon  33 45 45 33, Faks: 33 45 45 34

Sandefjord: Skolmar 13
Porsgrunn: Storgata 118

- et kollektivtilbud til alle i Telemark! 

Transport fra hjemmet til sentrum og 
hjem igjen!  Kun kr 35 per vei! 

Bor du i et område det går sjelden buss? 
Er det langt å gå til holdeplassen? 
Prøv Flexiruter! 

 

Les mer på flexiruter.no 
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at kommunene har mulighet til å gjøre noe med dette 
i etterkant av kartleggingen. Dette anser vi som svært 
viktig, da kommunale badeplasser er kommunenes 
ansvar å tilgjengeliggjøre for alle.

NHF Oslofjord Vest har 42 kommuner med et 
varierende antall badeplasser. Vi har i skrivende stund 
fått svar fra 26 kommuner og 5 av disse (Flesberg, Nore 
og Uvdal, Seljord, Vinje og Kviteseid) oppgir at de ikke 
har offentlige badeplasser eller ikke har badeplasser 
som kommunen har ansvaret for å drifte, da de ligger 
på privat grunn. Vi avgrenset prosjektet til å gjelde 
kommunale badeplasser, som kommunene har ansvaret 
for å drifte og som har fastlandsforbindelse. 

Det er følgende kommuner som har svart på vår 
kartlegging (pr 29. oktober): Øvre Eiker, Rollag, 
Ringerike, Modum, Krødsherad, Kongsberg, Hole, 
Hemsedal, Gol, Flesberg, Drammen, Vinje, Skien, 
Seljord, Sandefjord, Porsgrunn, Notodden, Nome, Nore 
og Uvdal, Nissedal, Larvik, Kviteseid, Kragerø, Horten, 
Fyresdal og Bamble. 

Noen kommuner i vårt område har mange 
badeplasser, slik at det å kartlegge alle badeplassene tar 
mye tid. Noen kommuner har av denne grunnen ikke 
hatt anledning til å delta i kartleggingen pr 31. oktober, 
men flere av kommunene rapporterer til oss at de 
ønsker å gjøre dette på sikt. 

Det er i alt 104 badeplasser som er rapportert inn via 

kartleggingsskjemaene fra kommunene. Av disse har 17 
badeplasser rampe eller badebinge som gjør det mulig 
for personer i rullestol å bade.

Dette betyr at det kun er ca. 16 % av de offentlige 
undersøkte badeplassene innenfor vårt område som 
er tilgjengelig for alle. Vår konklusjon blir derfor at en 
dukkert bare er en realitet for nesten alle i enkelte av 
våre kommuner. 

I teorien burde alle kommunale badeplasser i dag 
være tilgjengelige for alle, men i praksis er dette ikke 
mulig da noen badeplasser er utilgjengelig av naturgitte 
årsaker. Vår natur er dessverre ikke universelt utformet. 
Likevel må vi vel kunne forvente at minst en badeplass 
i hver kommune eller innenfor hvert «bade-område» 
er tilrettelagt slik at den kan brukes av alle. Slik er det 
dessverre ikke i dag, så flere av våre kommuner har en 
jobb å gjøre for at dette skal bli en realitet. 

Vi håper at vår undersøkelse har bidratt til å øke 
bevisstheten i kommunene som har utilgjengelige 
badesteder og at kommunene nå har fått kunnskap om 
hva som skal til for at badestedene blir tilgjengelig for 
alle, slik at dette kan gjøres noe med. 
Tilgjengelige badeplasser er en del av kommunens 
fritidstilbud til sine innbyggere. Dette tilbudet må vel 
være ment for alle innbyggerne i kommunen, eller? 



N E D R E  E I K E R

L I E R

Bråtasvingen 38, 3425 Reistad
Tlf. 977 55 929

K O N G S B E R G

Hamremoen AS
Hamremoen gård

3535 Krøderen

Grindene 2 f, 3409 Tranby
Telefon: 41 51 59 32

aksel.lindsetmo@gmail.com

Brastadveien 58, 3425 Reistad
Tlf: 32 24 44 10

Epost: gro.gregersen@modena.no

M O D U M

Gamle Riksvei 49C, 3057 Solbergelva
Tlf. 900 54 965 E-mail: post@elektrikerost.no

www.elektrikerost.no

-Ladestasjon El-bil 
-Boliginstallasjoner
-Næringsinstallasjoner
-Internkontroll

-Sjekk av el-anlegg
-Design/planlegging
-Tele/data/TV/spredenett
-Rehabilitering

Price Lagerbutikk AS
3055 Krokstadelva

Tlf. 32 23 10 80

Stasjonsgata 2, 3050 Mjøndalen
Tel: 32 87 87 80

VIKERSUND
Idrettsveien 2, 3370 Vikersund

Bakkeveien 2 A, 3055 Krokstadelva
glenn@veiogasfalt.no

N O R E  O G  U V D A L

Rødberg
Sentrum 50, 3630 Rødberg

Tlf. 31 00 46 10

Norderhovsgata 21, 3510 Hønefoss
Tlf. 32 12 22 64

www.hønefossrørleggerbedrift.no

R I N G E R I K E

Røgeberg Maskin AS
Ankersgt. 16, 3513 Hønefoss

Tlf. 32 18 18 80 • post@rogebergmaskin.noK R Ø D S H E R A D

Ringnesvein 10, 3536 Krødsherad
www.krodsherad.kommune.no

ØH Regnskap AS
Tlf. 416 18 284

Epost: oh@oh-regnskap.no

KONGSBERG
Tlf. 46864346 • Epost: kongsberg@sunkost.no

Nordre Ruavei 11, 3614 Kongsberg
Tlf : 916 93 669

Tlf. 32 72 20 00   • service@visluft.no

E-post: oystein@ojror.no
www.ojror.no

ANNONSER
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Tekst og foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

Aktivitetsdag i Storås  
skianlegg i Sandefjord

Den 25. september, samme dag som Norge åpnet 
opp, hadde vi en flott aktivitetsdag i Storås skianlegg i 
Sandefjord. Anlegget er utformet slik at alle kan benytte 
seg av anleggets fasiliteter. En asfaltert treningsbane/-
løype, gapahuker for grilling og tilgjengelige 
toalettfasiliteter er et godt utgangspunkt for en bra dag, 
men når anlegget i tillegg denne dagen ble fylt opp av 
ulike hjelpemidler, hyggelige folk og at været i tillegg viste 
seg fra sin flotteste side, ble dette en superfantastisk dag!

Aktivitetsdagen var et samarbeid mellom 
Landsforeningen for Slagrammede (LFS) Vestfold, 
Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) 
Oslofjord Vest, Vestfold og Telemark Idrettskrets og 
NHF Oslofjord Vest. Aktivitetene for dagen var testing av 
fritidshjelpemidler (sykler), quiz og i tillegg stilte driftige 

damer fra LFS Vestfold med pølser, saft og kaffe. Selvsagt 
ble det også tid og anledning til å slå av en prat med nye 
og gamle kjente. 

LFS Vestfold har en container full av muligheter 
plassert ved anlegget. Dette er en stor container fylt med 
ulike sykler i alle størrelser. Syklene kan lånes ut til alle 
som ønsker dette, gjerne større grupper, det er bare å 
ta kontakt med leder i LFS Vestfold Arne Mjåland så 
kan det ordnes. På aktivitetsdagen ble det også tid og 
mulighet til å høre om dette prosjektet og til å ta en titt i 
containeren, som rommer veldig mange ulike sykler i alle 
størrelser, også til barn.  
Vi takker alle som kom og bidro til at dette ble en 
fantastisk fin aktivitetsdag.
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Bildetekster
01:  Line Vegum tester el-sykkel og får instruksjoner av Leif Helge Svae 

02:  Leder i LFS Vestfold Arne Mjåland

03:  Lise Solberg tester «gå-sykkel» 

04:  Line Vegum tester liggesykkel

05:  Arne viser frem En container full av muligheter til Charlotte J Øverbye og  
   Line M Vegum

06:  Vinnere av quizen ble Toril Mjåland og Liv Tidemann-Andersen som begge vant et gavekort på 500 kr. Vi gratulerer!

07:  Arrangørene av sykkeldagen, fra høyre: Leif Helge Svae (LARS Oslofjord vest), Anna-Lisbeth Mikalsen, Lise Solberg (NHF  
   Oslofjord Vest), Anne Kathrine Aas (Vestfold og Telemark Idrettskrets) og fra LFS Vestfold: Tore Fredriksen, Arne  
   Mjåland, Toril Mjåland og Liv Tidemann-Andersen



BVT BYGG AS
Bjørn Viggo tlf: 46 83 69 05

Torbjørn tlf: 91 11 64 26

VI HAR KUNDEN I FOKUS!

Vi leverer kvalitet til 
konkurransedyktige priser

Nybygg
Tilbygg

Restaurering
Betong

Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Grenland Konferansesenter 
Sundbyveien 233   3961 Stathelle

K I W I  R i s i n g ve i e n  S ki e n

Finn din drømmebolig  
i Sjøparken, Stavern

—  W W W . S J O P A R K E N . N O  —

hilsen McDonald`s 
Vestfold og 
Telemark

Salg av ved.  Tilbyr utkjøring i Vestfold
Mørkenveien 20, 3175 Ramnes | Tlf: 909 10 221

Utsolgt

ANNONSER
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- aktuelt

- aktuelt

Vi har dessverre fått et økende antall klager til kontoret 
på taxinæringen i Vestfold. 14. september hadde derfor 
NHF Oslofjordvest møte med daglig leder for Vestfold 
Taxi på kontoret. Bakgrunnen for møtet, var at det på 
forhånd ble sendt ut et brev der vi blant annet fortalte 
om hvordan våre medlemmer opplever møte med 
taxisentralen når de bestiller maxitaxi. Det er et økende 
problem å ikke få taxi når du ønsker, spesielt på kveld/
helg/natt. Daglig leder ville derfor møte oss personlig 
for å forklare bransjens ståsted. 

Han kunne fortelle at det har blitt mindre lønnsom 
og drifte maxitaxi pga mange avgifter og at sjåførene 
nå i større grad kan velge selv når de vil kjøre. Det har 
derfor blitt færre taxisjåfører tilgjengelig som ønsker å 
kjøre maxitaxi, og de få de har, kjører mest på dagtid 
som da er mest lønnsomt for taxisjåføren. De ser at 
dette skaper ekstra utfordringer for kunder som er 
avhengig av maxitaxi. De håper at den nye regjeringen 
nå vil komme med støtteordninger, slik de lovet før 

valget slik at dette kan gjøre at flere tør å satse på 
maxitaxi igjen. 

Vi tok opp dette med kundebehandling og holdninger. 
Dette jobbes det kontinuerlig med. De ønsker og er 
avhengig av tilbakemeldinger fortløpende fra kunder 
hvis de opplever å bli dårlig behandlet eller ikke bli 
sikret godt nok i taxien. Vestfold Taxi ønsker at kunden 
skal få en best mulig kjøreopplevelse og få taxi når man 
bestiller dette, men i den grad det er mulig oppfordres 
det til å forhåndsbestille. Det jobbes også med og 
utvikle Taxi Fix appen slik at man kan bestille maxitaxi 
der.

Vi i NHF Oslofjord Vest vil følge nøye med i de 
kommende måneden om regjeringen følger opp det de 
har lovet i forhold til taxinæringen og at vi som kunder 
kan få maxitaxi uansett tid på døgnet man har behov 
for taxi. Vi forventer også å bli behandlet med respekt!

Vestfold Taxi  
på regionskontoret

Tekst: Birgitte Kristiansen Foto Anna-Lisbeth Mikalsen
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- Aktuelt

Med A.L.F. Buskerud på tur

Heia Titti! 
Vi må si det om vårt eldste medlem. Hun var med de 
yngre på gåturer til Ørterhøgda, blid og fornøyd, snart 
87 år gammel. 

Samholdet i foreningen vises ved at to av våre som 
har blitt enslige ble med oss i weekenden – og på besøk. 
Da føler de seg sikre og trygge i vårt nærvær.

Stolpejakt
Så fikk vi lagt inn en app – Stolpejakten. Noen som ikke 
er så drevne på dette fikk hjelp av Knut. Dette kan vi 
bruke og ha til glede og også komme oss ut i naturen.
Det er mye rundt Oset for alle – til gåtur, sykkeltur eller 
også for rullestol.

Hyttastemning
Kaffekosen ble i år ute ved «hytteveggen», som vår 
sjåfør for Svidal-reiser, Per Olav, sier. Han føler det som 
han skal på hytta når turen gå til Oset. 

«Mor Oset» Kirsti får oss alle til å føle seg 
velkommen. Hun fulgte oss også denne gangen til et 
besøk i kirken, der vi opplever en egen stemning med 
hennes fortelling. 

Maten var veldig god og smakfull. Betjeningen 
hyggelig og forekommende.

Tekst Randi Burud, Foto Anne Grethe Olavsbråten 
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- Aktuelt

Badetur med LFA Oslofjord vest

Landsforeningen for Amputerte (LFA) Oslofjord Vest 
kunne endelig gjennomføre en lenge planlagt tur til 
Quality Hotel Skjærgården Langesund. Vi søkte DAM 
om penger til et prosjekt som vi kalte Mestring i vann 
uten armer eller ben. Vi fikk innvilget kr. 30.000.-.

13 personer ble med og vi badet, gikk tur og storkoste 
oss fra lørdag til søndag. Spesielt hyggelig var det at vi 
hadde med oss 4 nye medlemmer denne gangen. Vi 
møttes til lunsj på lørdag med deilig mat, kokt torsk 
med tilbehør som smakte fortreffelig. Etter å ha sunket 
maten var vi klar for bading. Her er det basseng som 
er tilrettelagt, HC-garderobe, badestol og rampe ut i 
bassenget. Vi kunne svømme fra inne til utebasseng. 
Vi svømte, tok boblebad og noen gikk en tur i vannet. 
Været var nydelig, solen skinte fra skyfri himmel og 
de som ønsket det gikk seg en tur i flotte omgivelser i 
skjærgården.

Klokken 19:00 møttes vi til en liten forfriskning i 
baren før middag. Middag kl. 19:30. Både servering og 
mat var veldig bra. Vi fikk en liten forrett bestående av 
laks tartar, hovedrett indrefilet av hjort og til dessert 
panna cotta. Det smakte aldeles nydelig. 

Styret i LFA takker alle som var med oss og som 
gjorde turen til en hyggelig opplevelse som vi lever 
lenge på. Vi planlegger nye turer. Julebordtur til Kiel 
og et par overraskelser til neste år. Invitasjon blir sendt 
ut til våre medlemmer. Vi oppfordrer til deltakelse, bli 
med på våre likeperson- og mestringsturer. Her er det 
mye glede med sosialt samvær.

Hilsen fra styret i LFA Oslofjord Vest
Åse Jakobsen 

Foto: Åse Jakobsen
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Julehilsen 
fra NHF Søndre Vestfold

Kikker ut og sitter og tenker, når dette 
skrives skinner sola, og det er 13 grader ute, 
det er den siste dagen i oktober, og trærne 
har flotte høstfarger. Været er et merkelig 
fenomen, med sitt fantastiske fargespenn 
så vet vi også at det kommer en tid som 
blir vanskelig for mange. Det blir mørkere 
tidligere og etter hvert kommer kanskje snøen 
som gjør veier og fortau ufremkommelige, 
men akkurat det skyver vi litt bort nå, 
og retter fokus mot hva vi jobber med i 
styret. For det jobbes ganske så intenst med 
medlemshenvendelser, høringer, kontakt med 
kommuner, kontakt med representanter i råd 
og utvalg og planlegging av videre aktiviteter. 

I morgen reiser flere av våre medlemmer 
på mestringstur til Kiel med Color Line, 
sammen med vår trygge og gode reiseleder 
Leif Larsen, dessverre går fristen ut til å sende 
inn artikkel til Grenseløst ut før de er tilbake, 
så dere får en liten rapport derfra senere. Men 
vi vet at de som reiser gleder seg og de får 
også høre et spennende foredrag fra vår gode 
«tilgjengelighetsgeneral» Atle Haglund om 
prosjektet: «En dukkert for alle». 

En annen planlegging som er inne i sin siste 
innspurt er julebordet, vi gleder oss stort til å 
møte dere igjen!

Den største planleggingen som det jobbes 
hardt med nå er FN sin internasjonale dag 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
som er 3.desember. En ting er sikkert og det 
er at når FN satt dagen, så var det nok ikke 
mange som tenkte på at mange steder rundt 
omkring er den dagen kanskje både kald og 
snødekket. Men vi jobber intenst med å dra 
inn politikere, journalister og lage et opplegg 

vi håper dere finner spennende. Vi er jo 
heldigvis ikke aleine om denne planleggingen, 
vi er så glade for at vi har et kjempegodt 
samarbeid sammen med NHF Grenland og 
LARS Oslofjord Vest, samarbeid på tvers av 
lag er viktig, det er også en del av strategien i 
NHF. 

Det vi kan røpe nå om feiringen vår er 
at det er et felles arrangement på kvelden 
3. desember som skal være på Torp Hotel i 
Sandefjord, det blir sendt ut invitasjon med 
påmeldingsskjema som er viktig at dere 
husker svare på, dersom dere vil delta. Kan 
røpe at maten blir Gryterett og vi håper 
veldig at dere har anledning til å ta turen den 
kvelden. 

Vi nærmer oss også en tid som kan være 
svært mange gleder seg til, men også som en 
stor del gruer seg til nemlig jula. Jul kan være 
vanskelig for mange, både fordi ensomhets 
følelsen blir forsterket og fordi det er mange 
som sliter med å få økonomien til å gå opp. 
Julen som var i fjor var en annerledes jul for 
mange pga pandemien og restriksjonene, men 
for mange vil julen i år også være annerledes.

Vi vil ønske dere alle en riktig god 
adventstid og en god jul samt et godt 
nytt år, så håper vi at vi ser dere på våre 
arrangementer.

Hilsen fra Styret i NHF Søndre Vestfold
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Holmestrand 
Fjellsprenging AS
Fossv. 11, 3647 Hvittingfoss
Tlf. 97 77 07 98

Vi utfører alt innen elektriske installasjoner, 
små som store  oppdrag, ta kontakt med

Grønnligt. 21A, 3188 Horten | Tlf 33 04 52 60

LARVIK
Storgata 92, 3262 Larvik
Gratis kjøring / montering

Tlf 33 18 11 45 | Facebook: Abrahamsenkjøttforretning
www.slakterabrahamsen.no

Klavenes Gård 
& Gartneri AS
Bruserudveien 165
3083 Holmestrand
Tlf. 33 06 11 90

L A R V I KL A R V I KH O L M E S T R A N D

Tlf. 41379559
Epost: post@hellenesmaskin.com

www.hellenesmaskin.com

Hellenes Maskin As

www.bjerkemat.no

http://www.aso.no/

S A N D E

Tlf: 95 24 91 27
www.sindsenmaskin.no

www.norskdekkvulkanisering.no

BORREVEIEN
Tlf. 33 08 49 00

ÅPNINGSTIDER 08-22  |  LØRDAG 0800-2100
  Følg oss på facebook: @MenyBorreveien

Gamle Helgeroa Marina
Helgeroa Brygge, 3295 Helgeroa

Tlf. 33 18 84 14  •  Vi er på 

Åpent hele året!

L A R V I K

Ulav. 135, 3280 Tjodalyng Tlf. 900 70 372
E-post: haavard@martinsenostby.no

www.masterregnskap.no

S A N D E F J O R D

LASKENTUNET

Din komplette dekk- og felgleverandør
Nordre Fokserød 21, 3241 Sandefjord

Tlf. 33 47 08 10

Speira AS
Avdeling Holmestrand

ANNONSER
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- NHF Vestfossen og ALF Buskerud

Spennende tid
Men fra juni til september er lang tid i disse 
koronatider. Ville det la seg gjennomføre? Ville landet 
bli nedstengt igjen? 

Nå er vi i gang. 40 forventningsfulle personer 
fra Øvre og Nedre Eiker, Kongsberg, Drammen og 
Ringerike var klar for høstfjellet. Per Olav Svidal i 
Svidal Minibuss og Turbilservice var like fornøyd som 
oss for at samfunnet begynner å komme i gang. 

Eventyr
Første etappe gikk til Villa Fridheim, der vi fikk lunsj 
og omvisning i dette eventyrhuset. For mange så var 
dette første besøket i villaen. Og mange barnebarn kan 
glede seg, for hit skulle de få bli med. Hvorfor dra til 
Hunderfossen når eventyrfigurene er her? 

Tåre i øyekroken
Etter en beinstrekk på Gol kom vi opp til Oset 
Høyfjellshotell der vi ble tatt imot med åpne armer. 
Det var ikke fritt for at det kom ei tåre i øyekroken 
da bussen rulla inn på tunet. Etter så lang tid var det 
som å komme hjem og det føltes som om vi var her 
i går. Skuldrene kunne senkes, sola skinte og maten 
fortreffelig, ja da kunne det ikke bli bedre. Vi må få 
takke Kirsti og Mikael på Oset for et godt samarbeid 
hele veien og tilrettelegginga under oppholdet.

Alle skal med 
Noen var på topptur, andre på sykkeltur, noen koste 
seg i solveggen. Knut Edvard Aga gav oss en innføring 
i Stolpejakt. Krykker og rullestol var ingen hindring og 
da var jakta i gang. På Golsfjellet er det plassert ut flere 
stolper. Nå rakk vi ikke alle så da har vi et mål neste 
gang. Etter at alle var kommet tilbake etter en fin dag, 
var det tid for quiz.

Rundt sykkelstativet
Bålkaffe og svartkjelen til Willy Gustavsen er et fast 
innslag på våre turer. Nå som det var bålforbud kom 
kjøkkenet til hjelp, så kaffe i svartkjelen ble det. For at 
meteren skulle holdes og for at alle skulle kunne bli 
med, så samlet vi oss rundt sykkelstativet ved hotellet. 
Det blir en egen atmosfære når vi samles rundt 
svartkjelen og selv om knitringa fra bålet uteble, så gikk 
praten livlig. 

Og for å få opp pulsen ble det mange spennende 
dueller med hesteskokasting. At konkurranseinstinktet 
er stort, er det ingen tvil om. Dette var gøy. 

Ett besøk i Oset fjellkirke hører med 
- Oset fjellkirke er bygd som en stavkirke. Kirken 
sto ferdig i1979 og ble oppført av treskjæreren Hans 
Slettemeås fra Bø i Telemark. Han har skåret ut alt for 
hånd. Inne i kirken kan man se symboler på de tolv 
disiplene samt Guds øye. Kirken blir brukt til bryllup, 
gudstjenester og barnedåp, fortalte Kirsti som guidet 
oss. Hun var også vår guide i Gildehallen, ett av de 
største private samlingene av bondeantikviteter i 
Norden.

Godt selskap
Tiden går fort i godt selskap og fire dager er plutselig 
over og det var tid for hjemreise. Takk til alle som var 
med og gjorde denne turen så hyggelig og takk til Oset 
Høyfjellshotell og Per Olav Svidal for en behagelig 
bussreise. Med på turen var også munnbind og antibac 
i tillegg til hjertestarteren som alltid er med. 

Endelig - på tur igjen

Tekst og foto Jan Arne Dammen

Endelig er vi på tur igjen med NHF Vestfossen og A.L.F. Buskerud (Arbeidsmiljøskaddes 
Landsforening). I snart 2 år har Covid-19 satt en stopper for alle våre aktiviteter og denne 
høstturen var etterlengtet. Det var 23. juni vi kontaktet Oset Høyfjellshotell og tok en sjans 
og booket rom for 40 personer. Spenningen var stor når vi sendte ut invitasjon, hvor mange 
ville bli med på denne fire dagers turen? Sekretæren vår Inger-Lise Olavsbråten tok seg av 

registreringen og hun fikk nok å gjøre. For maken til respons! 
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Tilgjengelighetsutvalget 
på befaring i Sætre
Tekst og bilder: Åse Jakobsen

Leder av NHF Hurum Inger Marie Nilsen og Åse Jakobsen 
fra regionens Tilgjengelighetsutvalg var på en liten befaring i 
Sætre sentrum. Rådet i Hurum og NHF Hurum har de senere 
år vært på befaring her. Det er påpekt en mengde mangler, og 
noe er det blitt rettet på, men noe gjenstår fremdeles. Etter en 
omfattende omgjøring av sentrum, med nytt gatebilde, nye 
forretninger og boligblokker er Sætre sentrum virkelig blitt et 
flott sted. Så hvordan står det til i Sætre med tilgjengeligheten 
for oss med rullestol? Har det skjedd noe siden vi var på 
befaring sist?

Selve sentrum, gatene, fortau og fortauskanter var bra, 
men noen forretninger var ikke tilgjengelig. Vi fant store 
flotte HC-parkeringsplasser, godt merket på asfalten, men 
ikke skiltet. 

Vi er skuffet over at det fortsatt står igjen en del, selv etter 
totalrenovering av sentrum og på tross av tidligere befaringer 
og rapporter som er sendt til kommune og byggeiere.

Inger-Marie foran et serveringssted som virkelig 
har gjort noe for å ønske oss velkommen. Egen 
HC inngang, så vi bestemte oss for å ta en 
matbit her. Det ble ryddet plass og servering og 
imøtekommenhet var upåklagelig.

Inngang til legesentret. På Sætre legesenter 
har det ikke skjedd noe siden forrige befaring, 
som er noen år siden. Tragisk høy terskel for å 
komme inn. 
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- Befaring i Sætre

Her var det tidligere fotograf. Etter at vi hadde 
vært på befaring der tidligere, ble det laget rampe 
og automatisk døråpner. Men akk, nye eiere 
har overtatt. Det er blitt garnbutikk. rampen er 
forsvunnet og terskelen er sikkert 7cm høy. På 
spørsmål hvorfor rampen var fjernet slik at vi ikke 
kunne komme inn fikk vi til svar at de som eide 
butikken sikkert ikke hadde tenkt på det. Hva har 
de å tenke med da?

Inngang til Sætre Gård. Dette er et gammelt serveringssted på 
Sætre, som er verneverdig. Vi kommer ikke inn her heller, og på 
innsiden er det gammelt og trangt med høye terskler. Utenfor 
er det gjort veldig bra. Uteservering med mulighet til servering 
under tak til og med. Så om sommeren er vi velkomne.

Fortau hvor vi dessverre ikke kom lengre. Når vi skulle runde 
hjørnet var det det ca. 40 cm brett.



S A N D E F J O R D S A N D E F J O R D

Hågasletta 12, 3236 Sandefjord
Mob: 95 24 23 55 • E-post: torg-jo4@online.no

Tlf. 32 48 52 00
www.fatland.no

Tlf. 33 18 33 33
www.vestfoldbetong.no

Steier - Næss AS
Nordre Kullerød 10, 3241 Sandefjord, tlf. 33 45 40 80

S A N D E F J O R D

Kilgta 9, 3217 Sandefjord
Tlf. 33 46 34 40

Pindsleveien 1, 3221 Sandefjord
Tlf:  33 42 17 30 • www.bjorvik.no

Hvitsteinveien 381, 3243 Kodal
Tlf. 95 94 11 12 • https://tveitanmaskin.no/

Morten Berg 
Transport AS
TLF 975 83 830

Tlf. 95040706
Epost: frearild@online.no

S V E L V I K

Tlf: 95 04 26 33
morten@tbelinstallasjon.no
Strandgata 31 3060 Svelvik

T J Ø M E

Tlf. 905 93 151 • www.mageromarina.no
kontor@mageromarina.no

Mågerøveien 171, 3145 Tjøme

MÅGERØ MARINA AS 

Ferjeodden 14, 3145 Tjøme
Tlf. 33 39 22 60

vrengenmaritime.no

STANGES GÅRDSPRODUKTER A/S
Basbergveien 54, 3114 Tønsberg

Tlf.: 91 39 80 00

T Ø N S B E R G

Olav Askjer Kran 
og Transport AS

Langmyra 3, 3185 Skoppum
Tlf: 916 89 051  •   www.askjer.no

https://lien-lian.no/

Tlf. 33 00 47 30
https://www.norgeselektro.no/

Kileveien 77, 3175 Ramnes 
Tlf. 33 39 62 66 • https://kjellfoss.no/

www.skjelland.no

Hjemsengveien 107
3133 DUKEN

Bøgata 81, 3114 Tønsberg 
Tlf: 33 30 99 33 | https://karppinen.no/

følg oss på facebook

ANNONSER
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8.-9. oktober gikk årets SAFO TVB konferanse 
av stabelen. Denne årlige konferansen er for SAFOs 
representanter i kommunale- og fylkeskommunale råd 
for funksjonshemmede, i brukerutvalg ved helseforetak 
/ rehabiliteringsinstitusjoner og i brukerutvalg 
ved NAV. I år hadde vi gjort en stor innsats for å 
gjennomføre konferansen som en hybridløsning, slik 
at det var mulig å delta enten fysisk i Drammen eller 
digitalt via Zoom. Dette gjorde at vi hadde deltagere på 
konferansen fra hele landet. 

Vi er sånn passe fornøyde med gjennomføringen av 
den digitale løsningen, selv om vi ser at vi har et ørlite 
forbedringspotensial når det gjelder lyd på enkelte 
deler av konferansen. Uansett fikk vi nye erfaringer 
som vi skal ta med oss, og håper derfor å bli enda bedre 
ved neste korsvei.

Når det gjelder det faglige i konferansen, startet 
styreleder i SAFO TVB Åse Jakobsen med å ønske oss 
velkommen. Deretter dro daglig leder i SAFO Janne 
Skei oss igjennom hvem SAFO organisasjonene er: 
Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for 
utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges 
Døvblindfødte (FNDB). For når vi skal representere 
SAFO er det viktig å vite hvem vi er og hvem vi 
representerer.

Videre fikk vi høre om: «Inkluderende skole – mer 
enn festtaler» ved prosjektleder i SAFO Sandra 
Borhaug. Prosjektleder i NHF Oslofjord Vest Atle 
Haglund snakket om «En dukkert for nesten alle!» 
som er et kartleggingsprosjekt i regi av NHF Oslofjord 
Vest i samarbeid med Kartverket og alle kommunene i 
vårt område. Dette prosjektet kan du lese om et annet 
sted i bladet. Videre fikk vi et innblikk i «Kommunens 
bruk av konsulenter og deres rådgivning knyttet til 

samlokalisering av boliger» av daglig leder i SAFO 
Janne Skei som har skrevet om dette temaet i sin 
masteroppgave. 

Et av de viktigste likestillingsverktøyene vi har, er 
Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Mitt liv med 
BPA fikk vi høre om på konferansen av Tor Arne 
Høidal (NFU), og BPA og kommuneøkonomi fikk 
vi høre om av Roar Høidal som er leder i rådet på 
Kongsberg og som har gjort omfattende undersøkelser 
om temaet.

På dag to av konferansen var brukermedvirkning 
i spesialisthelsetjenesten på agendaen og vi fikk 
høre om hva det innebærer å være medlem i et 
brukerutvalg ved et helseforetak av Rune Kløvtveit, 
som er tidligere leder av regionalt brukerutvalg i Helse 
SørØst. Kløvtveit snakket også om Helsefellesskap, 
som skal sikre innbyggerne gode helsetjenester og 
spesialisthelsetjeneste vs kommunehelsetjeneste. Vi 
fikk også informasjon og dialog med vår nåværende 
representant i regionalt brukerutvalg i Helse Sør Øst, 
Oddvar Jacobsen.

Det ble også tid til å jobbe litt praktisk i grupper på 
konferansen og den første delen av dette arbeidet ble 
ledet av styreleder i SAFO TVB Åse Jakobsen, hvor 
hovedtemaet var «Mandat». Deretter fikk vi en kort 
innledning av Janne Skei på temaet «Hvordan kan vi 
sette likestilling og menneskerettigheter på dagsorden 
i de foraene vi deltar i?» og så ble det praktisk 
gruppearbeid deretter. 

Kort oppsummert ble det to intense dager med 
viktige temaer, dyktige innledere, gode diskusjoner og 
hyggelige folk. På gjensyn i 2022. 

Tekst & foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

SAFO 
TVB konferansen 2021
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D R A N G E D A L

B Ø

Strandgt. 1, 3960 Stathelle, 
Telefon 915 59 475

BRB BYGG AS
Hellebergvn. 37, 3960 Stathelle

Bygg • Byggetegninger • Murertjenester
Tømrere og tømrertjenester

Tlf. 35 96 27 70

Drangedal VVS A/S
Dag Arild Brødsjømoen

Rørlegger- og blikkenslagerverksted
Tlf. 90 87 58 61

e-post: post@drangedalvvs.no

N O M E

N O T O D D E N

KRAGERØ • Tlf: 35 98 02 64
S E L J O R D

P O R S G R U N N

Seljord Rekneskapsservice AS
Nyvn. 3A, 3840 Seljord

Tlf. 35 05 80 00
www.seljordregnskap.no

Jernbanegata 7, 3916 Porsgrunn

nr1trafikkskole.no

www.systemblokk.no

K R A G E R Ø

K V I T E S E I D

www.mibutikken.no
Tlf. 928 70 800 kaasa@mibutikken.no

MARKISER-
PERSIENNER OG

INNVENDIG
SOLSKJERMING

www.mibutikken.no

GRAtIS
bEfARING!
Tlf. 928 70 800
Bryngulf Kaasa
kaasa@mibutikken.no

Overskygger alt!

Kragerø
Storgata 17, 3770 Kragerø
Tlf. 35 98 39 25 • www.sport1.no

Vi har spesialisert oss på 
innendørs vinteropplag av båter.

H J A R T D A L

KRAGERØ • Tlf: 35 98 02 64

WIK TØMMER 
& TRANSPORT AS
Skoevegen 16, 3825 Lunde

Tlf. 906 52 064

Lyngbakkvegen 1, 3736 Skien
Tlf. 35 58 70 70 • autostrada.com

K R A G E R Ø

Egil Bøe
Byggfirma AS

Skiensvegen 750
3830 Ulefoss

Tlf: 905 97 738

Sannidal Bilverksted og Bensinstasjon 
Sannidalsveien 164, 3766 Sannidal 

Tlf. 35 98 65 00  

www.sannidal-bilv.no

NOTODDEN

Tlf. 35 02 94 40

S K I E N

Porsgrunn, Skippergata 10 – 415 34 707 
Skien, Rødmyrsvingen 53 – 41534 701

www.cchristoffersen.no

Borgar Kittilsen 
Verksted AS

Hother Bøttgers gate 16, 3725 Skien
Tlf. 35 90 57 57

Århusvegen 220, 3721 Skien
Tlf: 952 51 545 | E-post: per@laurits1.no
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Likepersonkontakt og generelle 
spørsmål
Gro B. Rohde
Tel.: 48 39 44 16
Epost: likeperson@nhfoslofjordvest.no

Generelle spørsmål 
Franck T Larsen  
Tlf. 90 82 21 75 
E- post: franck-l@online.no

Arbeid, NAV, hjelpemidler,  
fritid, reise og kosthold
Eva Røstad 
Tlf 41 41 64 93
E-post: tomrosta@online.no 

Bilsaker, NAV og Husbanken
Arve Kristoffersen
Tel.: 481 27 001
Epost: arv-kr@online.no

Brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) 
Petter Schupp
Epost: BPA@nhfoslofjordvest.no

Brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) og kommunale tjenester
Inger Kvennodd
Tel.: 915 97 021
Epost: v-kvenno@online.no

Bil, hjelpemidler og øvrige 
spørsmål:
Atle Haglund  
Tel: 930 54 244  
E post: atle@atlesiden.no

NHF Oslofjord Vest
Tel.: 913 03 738
Epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no

Ta gjerne kontakt med våre rettighetshjelpere!

Tekst: Torleif Støylen

I Norges Handikapforbund Oslofjord Vest har vi et 
nettverk av erfarne medlemmer som selv har fått 
livet snudd på hodet etter en alvorlig sykdom, ulykke 
eller fått barn med en funksjonsnedsettelse, eller er 
pårørende. Vi kaller disse personene for likepersoner. 
Disse personene har møysommelig gått gjennom sin 
egen situasjon og har dermed fått erfaring i hvordan 
de skal få «livet i gang igjen.» Rådene disse faglig 
dyktige personene kan gi er basert på prinsippet om 
hjelp til selvhjelp. Deres viktigste rolle er å være et 
medmenneske med egne erfaringer.

En likeperson
Når livssituasjonen endres på dramatisk vis, viser det 
seg at det å kunne snakke med noen som har vært 
gjennom noe lignede kan være svært nyttig. Leger og 
andre fagfolk gir gode råd om selve behandlingen, 
men en likeperson kan gi råd om hvordan man kan 
få tilbake hverdagen. Kanskje ikke alltid slik den var 

før, men med ulike virkemidler kan dette bli mindre 
utfordrende enn man fryktet.

Til en likeperson kan du prate om din situasjon uten 
at du trenger å forklare deg eller unnskylde deg. Våre 
landsforeninger har utdannet mange likepersoner. 
Ta kontakt med disse så kan de gi deg råd og bistand 
(oversikt annet sted i Grenseløst).

Hvilke rettigheter har man!
Etter hvert som man har kommet i gang med 
behandling og rehabilitering møter man av og til nye 
utfordringer. Kanskje må boligen bygges om, kanskje 
klarer ikke familien selv å bidra, hvilke tjenester kan 
familien da få hjelp til, hvilke hjelpemidler kan være til 
hjelp og nytte og hvordan skal vi skaffe disse. Mange og 
vanskelige spørsmål som man aldri har hatt anledning 
til å forberede seg på.

Kanskje kjenner du noen som har vært gjennom en alvorlig sykdom, vært utsatt for en ulykke og fått livet endret på 
dramatisk vis? Det som før var en normal dag med arbeid og familieliv er blitt snudd helt på hodet!

Trenger du noen å snakke med?
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LFPS.NO

Informasjon fra Landsforeningen for Polioskadde  
- Vi har lokallag i Vestfold, Buskerud og Telemark.

- Landsforeningen for Polioskadde

Vi holder julemøte torsdag 2. desember kl. 17.00 på 
Torp Hotel, Fokserød. Det blir som sedvanlig julemat 
og underholdning. Vel møtt!

Med hilsen Torunn Jacobsen, leder LFPS Vestfold

Julemøte

Torsdag 14. oktober møttes poliolaget i Vestfold til 
hyggelig medlemsmøte på Torp Hotel, Fokserød. 

Torunn Jacobsen ønsket velkommen til i alt 17 
medlemmer. Det er blitt en tradisjon å spise middag 
sammen på disse møtene. For det første er det deilig 
å komme til ferdig dekket bord, og for det andre 
starter vi kl. 17 og slipper sene kveldsmøter. Og 
maten var det ingenting å si på denne gangen heller!

To av våre medlemmer har nylig vært på 
vurderingsopphold på Sunnaas, og de delte 
sine erfaringer med oss. For dem som eventuelt 
planlegger et opphold, var det nyttig informasjon å ta 
med seg. 

Målet for oppholdet på Sunnaas er å gi en spesialisert 
tverrfaglig vurdering av fysisk, psykisk, kognitiv og 

sosial funksjon hos pasienten. Et tverrfaglig team kan 
bestå av lege, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, 
sosionom, pedagog/logoped og sykepleier/
hjelpepleier. Sammen med pasienten vurderer teamet 
rehabiliteringstiltak som kan øke deltakelse på 
viktige områder. 

Man søker opphold gjennom fastlegen, og et 
vurderingsopphold varer i 5 dager.

Mer informasjon fins sykehusets nettside:  
www.sunnaas.no

Så gikk vi over til utlodning av gevinster og blomster, 
og det kom klingende mynt i kassa. Etter en veldig 
hyggelig kveld var det så på tide å dra hjem igjen, 
hver til sitt.

Medlemsmøte i LFPS Vestfold
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STRAI KJØKKEN HALLINGDAL
Enden 1, 3550 Gol, Tlf: 94 02 63 20
 

Blåseisolering for 
deg som er ute etter 
fremtidens løsning 

innen isolasjon!

post@flagetas.no

33 20 09 99

Blåseisolering for 
deg som er ute etter 
fremtidens løsning 

innen isolasjon!

post@flagetas.no

33 20 09 99

Blåseisolering for 
deg som er ute etter 
fremtidens løsning 

innen isolasjon!

post@flagetas.no

33 20 09 99

Interkommunalt Selskap
Kleivi, 3570 Ål, Tlf. 32 08 61 10
www.hallingdalrenovasjon.no

Tlf: 35 02 90 10
www.notodden.bbl.no 
e-mail: post@notodden.bbl.no

Tron Taalesen
Selger 

Mercedes-Benz Varebil
+4790076361

tron.taalesen@bos.no

Bedriftsveien 120, 3535 Skien
Tlf: 35 50 90 00 * www.bos.no

Salg nyttekjøretøy
Thomas Myrtvedt

Selger
Peugeot varebil

+4792063453
thomas.myrtvedt@bos.no

Vi er leverandør til samfunnskritiske tjenester
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- Kontaktoversikt

Regionstyret 2021 – 2023
Leder:  
Gro Rohde 
Tlf: 48 39 44 16 
regionleder@
nhfoslofjordvest.no

Nestleder:  
Stein Wilmann 
Tlf.: 90 62 85 04 
stein@gorgonvaktmester.net

Styremedlemmer: 
Vibecke Selliken 
Tlf,: 98 82 25 76 
vibeckesel@msn.com

Birgitte Kristiansen 
Tlf.: 98 84 22 21 
bibbi@holmsen.no

John Åge Corneliussen 
Tlf: 46 13 30 19 
john.age.corneliussen 
@gmail.com 

Varamedlem: 
Franck Tore Larsen 
Tlf.: 90 82 21 75 
franck-l@online.no

Lise Solberg 
Tlf.: 92 81 74 90 
lisolbe@gmail.com

Regionkontoret
Regionkontorleder: 
Anna-Lisbeth Mikalsen 
Tlf.: 91 30 37 38 
anna-lisbeth@nhf.no

NHFU Oslofjord Vest
Kontakt regionskontoret

NHF Ung Voksen
Prosjektkoordinator:  
Birgitte Kristiansen 
birgitteh@nhf.no

Lokallag 
NHF Drammen og omegn 
Kontakt regionskontoret

NHF Gol 
Marie Hoftun Treverket 
Tlf.: 41 42 21 34 
mtreverk@online.no

NHF Grenland 
Anne Iversen,  
Tlf.: 99 42 93 22 
nhf.grenland@
nhfoslofjordvest.no

NHF Holmestrand 
John Arild Svensen 
Tlf.: 47 26 87 50 
johnsvensen14@gmail.com

NHF Hovet 
Magda Lerberg 
Tlf.: 95 21 26 44

NHF Hurum 
Inger Marie Nilsen 
Tlf.: 46 95 11 46 
roge-n2@online.no

NHF Kongsberg  
Kontakt regionkontoret

NHF Nome 
Kari Dahl  
Tlf.: 97 16 37 88 
karigdah@online.no

NHF Nore og Uvdal 
Inga Haugen 
Tlf.: 98 61 29 89 
ingakravik@gmail.com

NHF Ringerike  
John Åge Corneliussen 
Tlf.: 46 13 30 19 
john.age.corneliussen@gmail.
com

NHF Røyken 
Lisbeth Larsen 
Tlf.: 91 31 66 86 
lisbetl2@online.no

NHF Søndre Vestfold 
Gro Børresen Rohde 
Tlf.: 48 39 44 16  
nhf.sondre.vestfold@
nhfoslofjordvest.no

NHF Vestfossen 
Jan Ronald Skogsrud 
Tlf.: 92 61 37 94 
jaskogs@online.no

NHF Vest Telemark 
Gunvor Hegni  
Tel: 35 05 22 95 / 90 95 22 95 
gunvorhegni@gmail.com

Arbeidsmiljøskaddes 
Landsforening:
ALF Buskerud 
Jan Arne Dammen 
Tlf.: 90 59 31 53 
arnedam@online.no

Handikappede Barns 
Foreldreforening:
HBF Buskerud og Vestfold 
Leder: Lillian H Nagel 
Tlf.: 94 17 27 87 
 lillian.nagel@hbf.no

HBF Notodden 
Tone Margit Ø Steinhaug 
Tlf.: 90 63 01 17 
ton-stei@online.no

AMC 
Kontaktperson: Berit Evensen 
Tlf.: 35 51 01 30 / 92 02 63 17 
beritev@online.no

Landsforeningen for 
Ryggmargsskadde:
LARS Oslofjord Vest 
Leif Helge Svae 
Tlf.: 917 56746 
leif.svae@lars.no.

Landsforeningen for 
Amputerte:
LFA Oslofjord Vest 
Leif Larsen 
Tlf.: 48 28 49 01  
le-l2@online.no

Landsforeningen for 
Nakkeskadde:
LFN Telemark 
Kimmie Skarbø 
lfntelemark.kas@yahoo.com

LFN Buskerud 
Kontaktperson: Vidar Holst 
Tlf.: 95 87 45 97 
vidhols@online.no

Landsforeningen for 
Polioskadde:
LFPS Buskerud 
Leder: Anne-Lise Bekkevold 
Tlf: 48096818 
annelise.bekkevold 
@gmail.com

LFPS Telemark 
Jan Ivar Hennum 
Tlf.: 41 33 88 48 
jan-henn@sf-nett.no

LFPS Vestfold 
Torunn Jacobsen 
Tlf.: 91 19 34 61 
toru-jac@online.no

Landsforeningen For 
Slagrammede: 
LFS Buskerud 
Kontakt regionskontoret

LFS Telemark 
Leder: Vibecke Selliken 
Tlf.: 98 82 25 76 
vibeckesel@msn.com

LFS Vestfold 
Arne Mjåland 
Tlf.: 90 19 83 05 
firehjuling@gmail.com 

Landsforeningen 
for kvinner med 
Bekkenleddsmerter:
LKB Buskerud 
Leder: Tonje Lien 
Tlf.: 40 32 67 58 
tonjelien89@gmail.com

LKB Telemark 
Inga Lill Gabrielsen 
Tlf.: 92 65 30 11 
telemark@lkb.no

LKB Vestfold 
Sol-Hege Nathalie Kotte 
Tlf.: 41 23 29 33 
vestfold@lkb.no

Norsk Forening for  
Arvelig -Spastisk 
Paraparese/ -Ataksi 
(NASPA):
NASPA (kontaktperson) 
Eva Røstad 
Tlf: 41 41 64 93 
tomrosta@online.no

Oversikt regionstyret, lokallag og landsforeninger
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- Lokallagskalender

Lokallagskalender 2021  
- Vår aktivitetskalender er også på nett http://aktivitetskalender.nhfoslofjordvest.no/

Faste aktiviteter:
ALF Buskerud
- Kafėtreff på Årbogen hver onsdag kl. 12.00

LFS Telemark  
Pårørendetreff. Andre mandag hver måned.  
Kontakt LFS Telemark.

LFS Telemark, Kafé og prat på Gjemsø Grendahus 1. 
torsdag hver mnd.

LFS Vestfold  
SLAGKAFE: Hver 1. torsdag i måneden. Shuffelboard 
annenhver uke. 

LFPS Vestfold  
- Hver onsdag fra kl. 1600 – 1700 (varmtvannstrening)  
 på Kysthospitalet i Stavern.

- Hver onsdag fra kl. 1600 – 1700 (varmtvannstrening)  
 på Sjølyst, Nøtterøy.

HBF Notodden 
El-bandy hver tirsdag fra kl. 16.30 – 18.00.  
Kontakt lokallaget om dere vil være med.

LKB Telemark 
Badedag torsdager kl. 20.00 – 2130 på Stridsklev.

NHF Søndre Vestfold
El innebandy og ledsagerstyrt el innebandy i 
Bugårdshallen tirsdager fra kl. 17.00. Kontakt 
lokallaget for mer informasjon.

NHF Nome 
Trening i oppvarma basseng (Dangsrud)  
torsdager fra kl. 15.00 – 16.00

På grunn av korona-situasjonen kan regler med henhold til fysiske arrangementer endre seg 
på kort varsel. Vi anbefaler derfor om å ta kontakt med ditt lokallag eller regionkontoret for å 
sjekke om en oppsatt aktivitet faktisk skal arrangeres fysisk. 

Slik ser kalenderen ut i øyeblikket:

November 2021
19.-20. Styreseminar SAFO TVB
24.    Regionstyremøte
25.-26. SAFO SørØst intern konferanse
26.    Julebord LFS Vestfold
26.-27. SAFO SørØst konferansen
28.-30. Likeperson og mestringstur til Kiel,  
      LFA Oslofjord Vest
30.    Julebord NHF Vestfossen

Desember 2021
02.    Julemøte LFPS VEstfold
03.    FNs internasjonale dag for  
      funksjonshemmede
03.-05. Nettverksamling NHF Ung Voksen
06.-08. Juletur NHF Røyken
10.-11. Julebord, show & førstehjelpskurs  
      LARS Oslofjord Vest
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Pusleside

I denne spalten presenterer vi litt forskjellige oppgaver. Det kan være alt fra tradisjonell Quiz til litt mer finurlige oppgaver. 
Dette er ikke en konkurranse, den eneste du konkurrerer mot er deg selv, løsningen kommer i neste nummer.

Reiserebus:
Oppgaven går ut på å løse rebusene som er skrevet i kursiv i teksten nedenfor og finne frem til alle stedsnavnene. Noen er enkle, 
men andre er nok mer finurlig. Noen steder er store, mens andre er mye mer lokale småsteder. Tips: Følg turen på et kart.

Denne gangen har jeg lekt meg litt med forsidebildet på nr. 3/2010 (tatt av Bjørn-Owe Holmberg). Bildet er fra regionens 
fellesskapstur til Merket og viser en liten gjeng som prøver seg på rullestolrugby for første gang. Her ser du to utgaver av 
bildet. Det første er det originale og det andre har jeg tuklet med. Jeg har enten fjernet, byttet om eller lagt til ting, men 
hva? Det er 7 feil. Finner du alle 7? 

Finn 7 feil:

For to nummer siden hadde vi en reiserebus som fant 
sted i Himmelretningsbrett. Denne gangen tar vi en 
to-dagers tur i deler av Frossen jord. Oppmøte var på en 
stor parkeringsplass i Vinterfremkomsmiddelet. Vi kjørte 
gjennom byen og opp til Skuddvannfall. Derfra var det ikke 
langt over til Elvevannfall. Vi kunne selvsagt tatt en enklere 
veg ved å kjøre over Husdyrhaugen, men vi er på tur for å se 
oss om. Vi fortsatte videre oppover til Hylende vannfall. Der 
tok vi av fra hovedvegen og kjørte opp til Ikke rett vannfall. 
Her tok vi en liten pause i de flotte omgivelsene før vi kjørte 
tilbake til hovedvegen vi hadde vært på og fortsatte nordover 
til Skremmeord. Noen av deltagerne mente vi burde kjørt 
opp på Skråningås, men det sto nok ikke på planen for 
denne dagen. Vi fortsatte derfor vegen til Sjødyrmark. Vi dro 
ikke inn i sentrum, men tok til høyre mot Plan fordypning 
hvor vi stakk innom en tidligere regionleder på kaffebesøk. 
Etter rasten der reiste vi videre mot Mørk fordypning. Men 
før vi kom helt frem dit tok vi inn til venstre ved Fjellbolig 
og passerte Holmenut og Fargerike på veien tilbake til 
Europavegen på Dyreforfordypningssletten. Der var det i 
grunnen hverken noe særlig å se eller gjøre så vi krysset rett 
over europavegen og kjørte ned til Kroppsdelsfordypning. 
Vel fremme der hadde vi ikke annet valg enn å snu å kjøre 
tilbake igjen. Når vi da kom tilbake opp i krysset tok vi til 

venstre slik at vi havnet på Fordypningen i steden for å kjøre 
helt tilbake dit vi kom fra. Her overnattet vi på det berømte 
hotellet.

Neste dag fortsatt reisen vår og nå kjørte vi opp til 
Elveheroisme. Rett nok er det en del som stopper her, men 
vi dro bare rett videre til Fuglebakke. Skulle vi holde oss 
innenfor det som var sagt å være rammen for turen måtte vi 
nesten snu hovedretning her, men for å slippe å kjøre tilbake 
den vegen vi kom kjørte vi på andre siden av et stort vann og 
kom etterhvert til Buskbakke. Her var ikke sesongen i gang 
enda så vi durte bare videre til Metall kommune. I sentrum 
betraktet vi den unike attraksjonen de har der før vi kjørte 
den vegen de fleste som skal til eller fra dette stedet bruker 
inntil vi kom ned til Metall røykte og Trefylke. Der måtte 
vi gjøre et valg på retning men for at ikke turen skulle bli 
for lang tok vi strakeste vegen til Husdyrstat. Her tok vi til 
venstre og dro rett til Fiskeredskaptangen. Siden dette var dag 
to av turen og folk ønsket å komme hjem før det ble veldig 
sent kjørte vi strakeste veg tilbake til der vi startet turen etter 
en kort stopp..

...og alle var enige om at det hadde vært en fin tur!

Wilmanns pusleside Løsning på side 34 



EIKER SPORT AS

R I N G E R I K E

Bryggeveien 8B, 3470 Slemmestad
Tlf. 909 92 114

https://farfarsverksted.com/

Ø V R E  E I K E R

Stasjonsgata 72-74, 3300 Hokksund
Tlf. 32 75 59 59

Kongsbergv. 791, 3322 Fiskum • Tlf. 32 75 06 77

Maskinentreprenør Tor Heggelien AS
3630 Rødberg, tlf. 32 74 41 33

Skare & Nes AS
3350 Prestfoss, tlf. 32 71 18 70

N O R E  O G  U V D A L

S I G D A L

Byggfag Drammen - Bærum
Buskerudveien 72, 3024 Drammen, tlf. 90 70 10 00

_____________________________________________________

Wethal Tavleteknikk AS
Støperigata 7, 3040 Drammen, tlf. 92 80 28 53 

D R A M M E N

ITO Produksjon AS
3533 Tyristrand

R I N G E R I K E

Ringeriksveien 1132, 3330 Skotselv
Tlf: 971 21 876 • www.bvsfilter.no

Tlf. 411 24 091
www.hallingfisk.no

Å L

www.hallingsag.no

R Ø Y K E N

www.pooltech.no

Asker Taxi

S I G D A L

Bråten 
Hyttebygg AS

Vestbygda 211, 3359 Eggedal
Tlf. 415 08 397www.smurfitkappa.com/no

Elstøen, 3530 Røyse
Tlf. 32 16 18 00

Bilia Personbil as
Asbjørnsens gate 21, 3515 Hønefoss

www.bilia.no

Frognesveien 7, 3301 Hokksund
 Tlf. 32 25 01 00

www.borgeinstallasjon.no

H U R U M
Toms Elektrotavler

3490 Klokkarstua, Tlf.  32 79 60 07

V I N J E

www.facebook.com/raulandfjellsport
Rauland Handelshus • Tlf. 350 71 800

Vinjevegen 2332, 3890 Vinjesvingen
Tlf. 976 91 202 • www.vinjemotorsenter.no

Heimvegli Hyttegrend 
Rjukanvegen 1236

3864 Rauland
Tlf. 906 94 488

T I N N
Bjørn Berge

Bensinstasjon AS
Sam Eydesg. 55, 3660 Rjukan

Tlf. 35 09 04 86

ANNONSER
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Republikken 
Kongo,  

- Brazzaville

Irland  
- Dublin

Russland 
- Moskva
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Løsning pusleside fra side 32
Løsning på finn 7 feil:Løsning på Reiserebus:

Vestfold, Telemark, Skien, Skotfoss, Åfoss, Geiteryggen, 
Ulefoss, Vrangfoss, Bø, Lifjell, Seljord, Flatdal, Svartdal, 
Nutheim, Øyfjell, Rauland, Høydalsmo, Lårdal, Dalen, 
Åmot, Haukeli, Vierli, Tinn, Tinnoset, Gransherad, 
Sauland, Notodden

Løsninger på oppgaver fra utgave 03-2021:

Løsning flagg - Land - Hovedsteder:

Løsning labyrint:

Guyana  
- Georgetown

New Zealand 
- Wellington

Cuba 
- Havana

Angola  
- Luanda

Slovakia  
- Bratislava

Portugal  
- Lisboa

Chile  
- Santiago
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Medlemsblad for NHF Oslofjord Vest

Vet du dette?
1. premie. Weekendopphold inkl. frokost og badepark for  
2 personer på Quality Hotell & Resort Skjærgården, 
Langesund i Telemark. 2. premie. 5 quicklodd

1. Hvem planlegger å svømme fra Florida og til Cuba neste år?

2. Hvor holder Eiker Vekst til?

3. Hvem svarer hvis du ringer 913 69799?

4. Hvem svarer hvis du ringer 913 03738?

5. Hvem var det som laget festmåltid for deltakerne på fellessamlingen i år?

6. Hvem skrev og laget den nydelige visen Mjelle som Else Andrén skriver om?

7. Hvor holder Betty Blue til?

8. Har Lidalen Grustak adresse i Nome i Telemark?

9. Hvem holder til i Fjordvein 44 på Klokkarstua?

10. Når er brukerkontoret ved sykehuset i Drammen åpent?

Navn:

Adresse:

Telefon:

Svar sendes Norges Handikapforbund Oslofjord Vest, Skogergaten 1, 3112 Tønsberg 
eller pr epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no - Svarfrist 01. november 2016.
PS! Alle svarene finnes blant våre annonsører og i artiklene i bladet

Vinnerne av Vet du dette i nr 02.16: Hotellweekend i Skjærgården Resort og Badeland:  
Mette Augestad.  Vinner av 5 quicklodd: Magne Sivertsen.  Vi gratulerer.

PS! Send gjerne svarene til oss på e-post til: 
nhf.oslofjordvest@nhf.no

VI ØNSKER NYE MEDLEMMER – FUNKSJONSHEMMEDE, PÅRØRENDE ELLER VENNER! Som medlem av Norges 

Handikapforbund (NHF) og våre landsforeninger har du tilgang på en rekke medlemsfordeler som kommer deg til gode.  

Spør oss om vår individuelle veiledningstjeneste eller våre medlemsrabatter på mobiltjenester, fasttelefoni, Internett ADSL, 

drivstoff, forsikring m.m. Gi gjerne denne kupongen til en i familien eller en venn, som du mener vil ha glede og nytte  

av å stå som medlem i Norges Handikapforbund.

Hovedmedlem - kr 300

Husstandmedlem - kr 150 *

Juniormedlem (0-15 år) - kr 50 *

For husstands- og juniormedlemskap 
forutsettes et hovedmedlem i husstanden. 
Medlemsnummer til hovedmedlem:

Studentmoderasjon 50 % på kontingenten 
(kopi av studentbevis må legges ved)

Jeg ønsker ikke medlemskap i NHFU 
(gjelder de under 30 år)

Mitt medlemskap gjelder følgende lands-
forening av NHF

Innmelding i Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund
Svarsending 0047
0090 Oslo

Navn:

Adresse:

Postnummer: Poststed:

E-post:

Telefon/mobil:

Fødselsdato og år:

Sted/dato:

Underskrift:

Når jeg melder meg inn i Norges Handikapforbund (NHF) samtykker jeg i å motta 
informasjon fra organisasjonen gjennom alle kanaler. Innmeldingsopplysninger
behandles sensitivt og etter Datatilsynets retningslinjer. Medlemskapet 
følger kalenderåret fra 1.1 til 31.12 samme år.

Funksjonshemmet Interessemedlem

Medlemstype (velg én)

Pårørende

Kategori:

* 

✁

S T O K K E

H O R T E N

H O L M E S T R A N D

Firing & Thorsen AS
Nedrevei 8, 3183 Horten

Tlf. 40 63 03 19

L A R V I K

Førerkort for bil, bil/tilhenger, lett/tung mc, moped og traktor 
”Din trafikkskole i ditt nærmiljø…” 

Tel 33 33 84 24 
www.stokketrafikkskole.no 

STOKKE
Trafikkskole

tlf. 90 99 64 32

T Ø N S B E R G

T S Bygg AS
3084 Holmestrand, tlf. 92 69 47 43

H O L M E S T R A N D

Sipro AS
3192 Horten, tlf. 98 21 11 40

H O R T E N

A N D E B U

Kontortid: 9-13
Tlf. 33 44 41 00  Fax. 33 44 41 01

office@vidaraasen.no • www.vidaraasen.no

Pb. 320 Sentrum, 3101 Tønsberg • Tlf. 33 30 70 10
www.linneakompetansesenter.no

 Nordliskrenten 1, 3271 Larvik • www.skmaling.no

Steinar Hansen
Korsgårdveien 35

3080 Holmestrand

Tlf. 92 88 88 15

Centrum Bygg Horten AS
Storgt. 19, 3181 Horten

Tlf. 33 04 78 17

Tvetenv. 76, 3265 Larvik
Tel: 33181700 • Mob: 90179085

Web: www.jp-elektro.no

Uforpliktende/kostnadsfri befaring

Tvetenvn. 76, 3265 Larvik
Tlf. 33 18 17 00

Mob. 90 17 90 85
Fax. 33 18 52 42

E-post: janptr@online.no
www.jp-elektro.no

S A N D E F J O R D

Fokserødv. 30, 3241 Sandefjord
Tlf. 33 47 08 10

TRYKKSAKER | GRAFISK | PROFIL | EMBALLASJE | MEDIA 
ALL MADE | WEB | DESIGN | FIRMAGAVER | PROFILTØY

www.carlsenfritzoe.no

T J Ø M E

TORMOD BJØRNDALEN
Hvasservn. 229 - 3148 Hvasser

ØMRER
TILBYGG • NYBYGG

REPARASJONER
Tlf./Fax. 33 39 35 83

Mob. 928 84 508
Putten 21 C - 3148 Hvasser

- godt arbeid til riktig pris

Hovedentrepenør julegater - snørydding/strøing - hagedesign - råd og veiledning
Vedlikehold grøntanlegg - natursteins- plen og plantearbeider - servicebedrift

Velleveien 15 - 2118 TØNSBERG - Tlf. 99 11 60 00 - Fax. 94 77 04 76
post@strandman.no - www.strandman.no

FARMANDSTREDET
Jernbanegt. 10, 3110 Tønsberg 

Tlf. 33 01 86 00

Erling Freitag AS
Kobber- og Blikkenslagermester

Bjellandv. 26, 3172 Vear

Tlf. 915 72 000

                                              Betty Blue AS 
                                                       Øvre Langgt. 61 D
                                                       3110 Tønsberg
                                                       tlf. 33 31 26 77

Bayer AS
3165 Tjøme, tlf. 33 39 04 04

T J Ø M E

NORDENS LEDENDE SAMFUNNS- 
RÅDGIVER INNEN PLAN, 
ARKITEKTUR OG TEKNIKK
Til stede i Tønsberg, Sandefjord og Skien

www.ramboll.no

Beste funksjon og livskvalitet for den enkelte!

PMS 322 c

PMS 318c

Teknomed AS, Postboks 1251, 3205 Sandefjord 
e-post: info@teknomed.no, www.teknomed.no

Telefon  33 45 45 33, Faks: 33 45 45 34

Sandefjord: Skolmar 13
Porsgrunn: Storgata 118

- et kollektivtilbud til alle i Telemark! 

Transport fra hjemmet til sentrum og 
hjem igjen!  Kun kr 35 per vei! 

Bor du i et område det går sjelden buss? 
Er det langt å gå til holdeplassen? 
Prøv Flexiruter! 

 

Les mer på flexiruter.no 
Det gis 50 % studentmoderasjon på hoved- og 
husstandsmedlemskap. Det kan ikke tegnes æres-
medlemskap, eller andre former for medlem skap som 
ikke betales av det enkelte medlem.

Hovedmedlemskap kr 350,-

Husstandsmedlemskap kr 175,-*

Juniormedlemskap kr 75,-*

Sidemedlemskap kr 40,-

VI ØNSKER NYE MEDLEMMER – FUNKSJONSHEMMEDE, PÅRØRENDE ELLER VENNER!

Som medlem av Norges Handikapforbund (NHF) og våre landsforeninger har du tilgang på en rekke 
medlemsfordeler som kommer deg til gode. Spør oss om vår individuelle veiledningstjeneste eller våre 
medlemsrabatter på mobiltjenester, fasttelefoni, Internett ADSL, drivstoff, forsikring m.m. Gi gjerne denne 
kupongen til en i familien eller en venn, som du mener vil ha glede og nytte av å stå som medlem i Norges 
Handikapforbund.



Returadresse:
Norges 
Handikapforbund
Oslofjord Vest
Skogergaten 1
3112 Tønsberg

Stortingsvalget 2021
I forkant av stortingsvalget i høst ble det gjennomført en rekke møter på 
regionskontoret og digitalt. Vi i NHF gjennomførte også en valgkavalkade 
Norge Rundt, som NHF Trøndelag tok på seg ansvaret for å realisere. 

Alle politiske partier fra våre tre valgkretser ble invitert til både møte 
og de ble også utfordret til å sende oss videoer vi kunne bruke til vår 
valgkavalkade. I møtene fikk vi gode samtaler og i videoene fikk vi 
lovnader om hva de skulle gjøre om de ble valgt inn på stortinget. 

Dette var en bra måte å komme i dialog med våre folkevalgte på. Så 
gjenstår det å se om noen av løftene de gav oss i valgkampen blir innfridd. 
Uansett, vi skal følge med! 

Vi ønsker alle innvalgte stortingspolitikere lykke til med ansvarsfull 
gjerning de kommende 4 år. 

Tekst og Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen


