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NHF Øst sin  
administrasjon:
Postboks 9219 Grønland, 0134 Oslo.  
Besøksadresse:  
Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo

Ann-Karin Pettersen
Fungerende kontorleder 60%
Epost: ann-karin.pettersen@nhf.no
Tlf: 48 02 07 68

Regionkontorleder, 10%
Hanne Grimstvedt
Tlf: 940 32 887 (dagtid)
Epost: hanne.grimstvedt@nhf.no 

I permisjon frem til mai 2022. 
Ungdoms- og organisasjons -
konsulent Soraya Baker
Tlf: 476 70 365 (dagtid), 
Epost: soraya.baker@nhf.no
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Forsidebilde
NHF

Året som ligger bak oss har medført at mye av arbeidet i  

organisasjonen har blitt gjennomført på digitale medier.  

Håper åpningen av samfunnet vil føre til at vi kommer fort  

tilbake til igjen å treffes fysisk på organisasjonens mange  

møteplasser. Det skal bli hyggelig å treffe medlemmene  

på fysiske møter en på PC skjermen.  

Håper alle lokallagene er i gang med styremøter, medlemsmøter og årsmøte 
i løpet av mars.

Viken fylkeskommune har fattet vedtak om å søke å dele fylkeskommunen 
opp slik at vi får de tre tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold fra 
1.januar 2024. Dette medfører mye arbeid for NHF Øst i perioden fram til 
2024. Vi forutsetter at NHF Øst blir som tidligere bestående av Akershus og 
Østfold. I denne forbindelse har NHF Øst behov for mange personer som bru-
kermedvirkere i fylkeskommunene og i kommunene etter valget høsten 2023. 
I forkant av valg av representanter fra SAFO Øst ønsker vi å tilby kandidatene 
opplæring.

NHF Øst, NFU og SAFO Øst har startet et arbeid i Østfold for å styrke samar-
beidet i det interessepoliske arbeidet opp mot fylkeskommunen og kommu-
nene. Vi startet arbeidet med en felles konferanse høsten 2021, som ble fullt 
opp av et arbeidsmøte i februar 2022 hvor lokallagene til organisasjonene var 
representert.

Målet er å styrke samarbeid mellom lokallagene i den enkelte kommune i 
arbeidet inn mot det kommunale rådet i den enkelte kommune og påvirke 
dere holdninger til de funksjonshemmedes arbeid i kommunene fram mot 
fylkesvalget og kommune valget i 2023. 
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Medlemsblad for NHF Øst

Er dere klar over at trapper er trendy. Nå skal vi møtes i 
trappa ser dere - Halden åpner sitt nye bibliotek og hvor 
klipper vi snora - jo selvfølgelig i trappa. Vi skal få nye 
lokaler på den videregående skolen, hva skryter prosjekt-
lederen av - jo nettopp trappa. Den flotte trappa som er en 
møteplass og ett flott midtpunkt. 

Dette gjør disse kjekke gutta i ett møte med rådet. Jeg blir 
så provosert. Jeg er bare vara i rådet og hadde ikke møtt 
der på en god stund. Jeg må si jeg våkna ved synet av den 
flotte trappa. Jeg hadde ikke forberedt noe innlegg, og det 
var ingen politisk sak. Så i fare for at jeg skulle forvandles 
til ei sur gammal kjerring holdt jeg munn. Jeg stilte noen 
generelle spørsmål om gelenderet. Denne saken forfølger 
meg i søvnen. Sånn rent fysisk er det to heiser i bygget og 
jeg kommer ditt jeg skal, men jeg mister nok vennene på 
veien. De skal sitte i trappa og skravle mens rullestol-
brukeren må finne veien til heisen. Dette er segregering - 
heisen skal være i trappas umiddelbare nærhet den. Disse 
gutta som jobber med prosjektet hadde ikke bilde av  
heisen. Ikke av handikaptoalettet heller når jeg tenker 
meg om. 

Jeg synes vi går feil vei. Ingen prosjektleder kan med 
hånda på hjerte si at de ikke har hørt om universell utfor-
ming, og de tegner inn heiser og brede dører. Intensjonen 
om inkludering og likeverd er fortsatt fremmedord. Man 
gjør det man må. Men hvor er holdningene og hvor er ver-
diene. JA - NÅ KOMMER DEN SURE GAMLE KJERRINGA. 

Jeg vil ikke i 2022 ha særordninger. Jeg vil ikke lete etter 
heisen. Jeg nekter å finne nøkkelen til handikaptoalettet 
på noe kontor. Jeg vil snike meg på do og stå i kø som 
andre som skal på do. Jeg vil skravle med venner å løse 
verdensproblemer i friminuttet. Ikke bruke tiden på å 
finne heisen. 

I korona tida har jeg sittet bedagelig foran tv, hørt på utal-
lige lydbøker og tatt livet helt med ro, og dessverre har det 
vært veldig behagelig. Tanken om å bli hjemme er fristene. 
Grave meg under dyna og hvile på mine laurbær. Ikke for å 
skryte, men det har vært mye papir lesing og skriving for 
ikke å glemme alle møter. Vi må møte folk, men dørstok-
ken blir stadig høyere og tv frister.

Men vi kan ikke det, når vi sovner så våkner byråkratene. 
Det er ikke nok med snusirkler og meterstokken, det 
handler om holdninger og vilje. Det handler om diskrimi-
nering, og det handler om vår vilje til å stå fram. Sure 
gamle kjerringer kommer ikke langt alene. Vi trenger folk 
som kan regelverket og noen som kan snakke om inten-
sjonene. 

Det handler om mennesker og følelsen av å bli ivaretatt. 
Lykke til alle sammen med ett nytt arbeidsår, jobben er 
ikke over den er bare så vidt i gang.

Anne Karin Johansen
Helt på grensa

HELT PÅ GRENSA

Hva synes dere egentlig 
om trapper???????

Anne Karin Johansen

På årsmøte 2. mars 2022 fikk Lill Therese Hansen tildelt NHF sin sølvnål.  
Lill fikk den etter mange års arbeid i styret.
Hun har vært leder og nestleder i utallige år. Hun er selvskreven på fjellturer og 
ingen oppgave er for stor for Lill. Lill er ikke opptatt av prestisje. Hun står ikke 
først i køen når laget får oppmerksomhet. Men å ta seg av medlemmer så de 
føler seg velkomne, er en viktig oppgave for Lill. Hun er flink til å se mennes-
ker, og er hun ikke enig med deg ja så sier hun ifra. Lill gav seg i styret på dette 
årsmøte. Når det viste seg at kjøkkenkomiteen mangla folk, ja så gikk hun inn 
der isteden. Lill har vært en god støttespiller for NHF Halden Aremark. Hun ble 
både rørt og overrasket når Ragnhild Skovly Hartviksen, nestleder i reigons-
styret, kom for å overrekke nåla. Det var stort!

Anne Karin Johansen, Leder NHF Halden/Aremark

Utdeling av sølvnål til Lill Therese Hansen – NHF Halden/Aremark
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Medlemsblad for NHF Øst

Vinteren har vært utfordrende for mange. I tillegg til en 
pågående pandemi og tilhørende restriksjoner har mange 
fått merke økte priser som har påvirket privatøkonomien. I 
slike situasjoner kan statlige tiltak, som bostøtte og 
strømstøtte være viktige ordninger. 

Bostøtte 
Retten til bostøtte er regulert i bustøttelova. Det er staten 
som dekker utgiftene til bostøtte, mens ordningen blir 
administrert gjennom Husbanken og kommunen. Lovens 
formål er å sikre en dekkende bolig til personer som har 
lave inntekter og høye boutgifter. Retten til bostøtte gjel-
der alle som er folkeregistrerte, eller lovlig bosatte i 
Norge. Vilkåret for rett til bostøtte er at:

-  du må være over 18 år eller ha egne barn som bor i 
boligen, 

-  du må selv være ansvarlig for boutgiftene det søkes 
støtte til, og

- du må selv bo i boligen du søker om bostøtte til. 

I tillegg må boligen oppfylle visse krav. Stedet du søker 
bostøtte til, må blant annet være godkjent som bolig. Som 
et minimum må det være en selvstendig bolig med egen 
inngang, og den må ha grunnleggende fasiliteter som eget 
bad, toalett, mulighet for matlaging, i tillegg til et sted hvor 
du kan hvile. Med andre ord må boligen du søker om 
bostøtte til, være et hjem hvor det er mulig å leve en ordi-
nær hverdag. 

Det er imidlertid ett unntak i loven fra disse kravene. 
Personer som av helse- og sosialfaglige grunner bor i et 
bofellesskap uten å høre til samme husstand, kan få 
bostøtte på individuelt grunnlag. Det er kommunen som 
bestemmer om det er grunn til å gjøre unntak. 

Bostøtte er behovsprøvd. Hvor mye du kan få i bostøtte 
beror på en helhetsvurdering av din økonomiske situasjon. 
Du må også betale en egenandel, basert på inntekten og 
formuen til hele husstanden. 

Bostøtten blir regnet ut som en fastsatt prosent (73,3 pro-
sent) av differansen mellom godkjente boutgifter og egen-
andelen du må betale. I godkjente boutgifter inngår:

- Husleie for leide boenheter
-  Felleskostnader og utgifter til lån i eksempelvis 

borettslag
-  For andre boliger inngår driftsutgifter, utgifter til bolig-

lån, kommunale avgifter, eiendomsskatt og festeavgift. 

-  For alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke 
betaler oppvarming gjennom husleie eller felles-
utgifter, kan også utgifter til oppvarming inngå med  
kr. 6 527,- per år.

Du kan søke bostøtte på Husbankens hjemmesider, enten 
elektronisk eller på papir. 

Husbanken har også en detaljert veileder i regelverket for 
bostøtte. Dersom du tenker at du faller innenfor målgrup-
pen for bostøtte, kan det være lurt å ta en nærmere titt på 
denne før du søker. 

Strømstøtte 
Som følge av de uvanlig høye strømprisene, særlig på øst-
landsområdet vinteren 2021 og 2022, innførte regjeringen 
en midlertidig lov som gir rett til strømstøtte – strøm-
stønadsloven. Formålet med loven er å etablere en midler-
tidig ordning for økonomisk stønad til husholdninger som 
følge av ekstraordinært høye strømutgifter. At ordningen 
retter seg mot husholdninger tilsier at du ikke kan få 
strømstøtte til hytte eller annen fritidsbolig. Strømstøtte-
ordningen skal i første omgang gjelde til og med mars, 
men ordningen kan bli forlenget.  

I motsetning til bostøtte får du strømstøtte uavhengig av 
inntekt. Det som kreves for å få strømstøtte er at du er 
nettkunde med egen strømmåler, og at denne er rettmes-
sig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet. 
Strømstøtte utbetales både til den som eier hus, og til 
borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og 
ikke seksjonerte boligsameier. 

Størrelsen på strømstøtten vil variere etter hvor mye 
strøm du bruker. Støttesatsen utmåles som en prosent-
andel av prisforskjellen mellom 70 øre kWh og den måned-
lige gjennomsnittsprisen på den nordiske kraftbørsen, 
bedre kjent som NordPool. Det gis ikke strømstøtte for et 
strømforbruk på over 5000 kWh per måned. 

Til forskjell fra bostøtte trenger du ikke å søke om å få 
utbetalt strømstøtte, siden støtten automatisk utbetales 
av nettselskapet. Dette gjelder uavhengig av hvilken 
strømleverandør og strømavtale du har. Strømstøtten 
trekkes fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom 
du har rett på mer i strømstøtte enn den månedlige nett-
leien skal du få utbetalt denne summen til din bankkonto. 

Strømstøtte og bostøtte

Medlemsblad for NHF ØstMedlemsblad for NHF Øst
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ADVOKATSPALTE

■  Av advokatfullmektig Lise Marit Nyerrød
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Medlemsblad for NHF Øst

Vi fortsatte å holde kontakt med skolene, for vi ville ikke 
miste muligheten av å få NHF inn i skolene. Elevene tren-
ger å høre om- og se at ikke alle mennesker er A4, men at 
de allikevel er likeverdige de andre elevene på skolene, 
noen har bare litt ekstra ting de må jobbe med og tilpasse 
skolehverdagen for. Så, vi snakket med DAM Ekspress og 
fikk forlenget avtalen til 31.12.2021.

Vårt prosjekt heter «informasjons is» men, vi har byttet ut 
isen med refleksbånd, med NHF sin logo og vår epost, og 
det med DAM sin velsignelse. Når ting ble så usikkert som 
det ble på grunn av covid-19, valgte vi å ha noe vi kan ha 
liggende og vi brått kan ta med oss når vi får en avtale, 
enten det er sol, regn, kaldt eller vått vær, er det enkelt å 
ta med refleksbåndene i sekken. Det er en liten hilsen til 
elevene og lærerne og som en takk for at vi har fått snak-
ket med elevene og fortalt dem om våre opplevelser i både 
barndom og voksenliv

NHF Lørenskog ønsker ikke å gi elevene en opplevelse av 
at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke får til noen 
ting. Vi ønsker å informere elevene om at ikke alle elevene 
har like forutsetninger for å gjøre det ALLE barn ønsker å 
gjøre. Allikevel ønsker de fleste barn med nedsatt funk-
sjonsevne å være med andre barn og være med dem på 
deres gjøremål, og å få være en del av gjengen. At de blir 
tatt med på ting til tross for at de bruker hjelpemidler eller 
oppfører seg annerledes enn andre elever. Vi ønsker rett 
og slett å normalisere funksjonshemmingene våre, og vise 
elevene at det er fullt mulig å ta utdannelse og få en jobb 
etter hvert. Derfor ønsker NHF Lørenskog blant annet 
med å fortelle elevene om hvor viktig det er å ta vare på 
mennesker som er litt annerledes enn andre, og som tren-
ger litt hjelp av andre for å få livet til å bli så spennende 
som mulig, for alle i klasserommet og på skolen.

Vi ønsker rett og slett at barna skal forstå at de må være 
med på å tilrettelegge for at klassekamerater med nedsatt 
funksjonshemming skal bli en del av et «oss», ikke han 
eller hun og dem, men et «oss». Ved å fortelle litt om hva vi 
har opplevd på godt og vondt, er håpet at barna vil se 
klasse kameratene sine med andre øyne. Vi har valgt å 
jobbe med barneskolen og barnehagene

Kanskje vil elevene få et annet syn på klassekameratene 
som har nedsatt funksjonshemming, eller når de eventu-
elt får en klassekamerat med nedsatt funksjonshemming 
og kanskje vil de forstå at det hjelper folk med funksjons 
nedsettelse at de blir tatt med i en vennegjeng og bli 
behandlet som en klassekamerat. Dette er hvert fall vårt 
håp for vårt prosjekt! 

Vi kjører noe av det samme opplegget med barnehagene i 
Lørenskog kommune. Vi har levert refleksbånd og vår 
«barnehageplakat» til tre av barnehagene i kommunen. 
Når det gjelder barnehagene, har vi i ettertid valgt å lage 
refleksvester. De har NHF sin logo på forsiden, men bak på 
ryggen står det: 

FRIHET- LIKE MULIGHETER, som er NHF Lørenskog sitt 
motto. Vi ønsker at alle skal ha den samme muligheten, til 
tross for at noen mennesker har mer ballast i hverdagen. 
Vi la opp til at barna kan få lov å sitte på med våre hjelpe-
midler. Dette for at vi har tenkt at det er spennende for 
barna å prøve sammen med oss, og det er en måte å ufar-
liggjøre våre hjelpemidler på.

Vi ønsker at barn skal forstå at også barn som er anner-
ledes ønsker det samme som andre barn, bli verdsatt, sett 
på likeverdig og å få være med i det sosiale livet i barne-
hagen og i samfunnet, og at barna ser at det går bra å være 
annerledes både som barn, men også som voksen, så 
lenge man blir inkludert og verdsatt av andre. Det eneste vi 
ønsker å få ut av dette besøket, er at barna i barne hagen 
skal føle seg trygge på mennesker med annen oppførsel, 
så vi kan leve livene våre i nabolaget vårt uten at barna skal 
være skeptiske på oss og hjelpemidlene våre.

Prosjekt Informasjons Is – NHF Lørenskog

■  Tekst: Vibeke Otterlei Nervik og Ann-Karin Pettersen      ■  Foto: Vibeke Otterlei Nervik

I 2019 fikk NHF Lørenskog et prosjekt dekt av DAM Ekspress. Vårt prosjekt het opprinnelig 

«INFORMASJONS IS» til skole og barnehage. Våre avtaler med skolene startet i midten av 

mars 2020. Men, som alle vet, ble alt stengt 12. mars 2020, så da utgikk absolutt alle våre 

avtaler resten av året. Vi har laget oss et prosjekt: «ufarliggjøring av mennesker med  

nedsatt funksjonsevne og deres hjelpemidler».
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Vi hadde fokus på at mennesker med nedsatt funksjons-
evne for ofte får stygge ord kastet etter seg. Vi ba folk 
trekke en lapp med det/de ordene de synes er styggest å 
kalle et annet menneske. 

Mange tok turen innom oss og la lapper i kurven. vi fikk 
høre mange triste historier og vonde opplevelser i forbin-
delse med våre ord. De takket oss for å sette søkelys på 
det å ha en nedsatt funksjonsevne i forhold til diskrimine-
ring, mobbing og utestengelse. 

Mange flotte ungdommer kom innom oss og la lapper i 
kurven. De var glade for at vi snakket med dem, og fortalte 
litt om oss selv og våre opplevelser om mobbing og diskri-
minering, fordi vi har nedsatt funksjonsevne. Flere ung-
dommer sa de skulle tenke seg om før de slang stygge ord 
til hverandre og til andre. 

De tenkte det bare var et ord, ikke at det kunne føre til noe 
vondt for den som fikk ordet slengt etter seg.

Dette er ordene vi hadde:
Du har sugerøret i statskassa – ”Så flink du er” som klarer 
deg uten hjelp – Bare tenk positivt så blir du bra – Mongo 
– Grønnsak – Retard – Hemma – Krøpling – Hypokonder – 
Trygdesnylter – Tilbakestående – Invalid – Det er kun  
psykisk – Åndssvak – Sinnsyk.
Så det var ordene krøpling og sinnsyk folk mislikte mest. 
Kanskje slutter de å bruke disse til og om hverandre i 
framtiden?

NHF Lørenskog viste oss fram på FNs internasjonale dag for funksjonshemmede! 
Tekst: Vibeke Otterlei Nervik 
 
3. desember: FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Dette har NHF Lørenskog markert med stand på Metrosenteret.  
 
Vi hadde fokus på at mennesker med nedsatt funksjonsevne for ofte får stygge ord kastet 

etter seg. Vi ba folk trekke en lapp 
med det/de ordene de synes er 
styggest å kalle et annet menneske.  
 
Mange tok turen innom oss og la 
lapper i kurven. vi fikk høre mange 
triste historier og vonde opplevelser i 
forbindelse med våre ord. De takket 
oss for å sette søkelys på det å ha en 
nedsatt funksjonsevne i forhold til 
diskriminering, mobbing og 
utestengelse.  
 
Mange flotte ungdommer kom innom 

oss og la lapper i kurven. De var glade for at vi snakket med dem, og fortalte litt om oss selv 
og våre opplevelser om mobbing og diskriminering, fordi vi har nedsatt funksjonsevne. Flere 
ungdommer sa de skulle tenke seg om før de slang stygge ord til hverandre og til andre.  
 
De tenkte det bare var et ord, ikke at det kunne 
føre til noe vondt for den som fikk ordet slengt 
etter seg. 
 
Dette er ordene vi hadde: 
Du har sugerøret i statskassa - "Så flink du er" 
som klarer deg uten hjelp - 
Bare tenk positivt så blir du bra - Mongo   -
Grønnsak   - Retard  - Hemma   
Krøpling  - Hypokonder  - Trygdesnylter  - 
Tilbakestående   - Invalid   

Det er kun psykisk  -
Åndssvak  - Sinnsyk  
 
Så det var ordene krøpling 
og sinnsyk folk mislikte 
mest. Kanskje slutter de å 
bruke disse til og om 
hverandre i framtiden? 
 
 
 

NHF Lørenskog viste oss fram på FNs internasjonale dag for funksjonshemmede! 
Tekst: Vibeke Otterlei Nervik 
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styggest å kalle et annet menneske.  
 
Mange tok turen innom oss og la 
lapper i kurven. vi fikk høre mange 
triste historier og vonde opplevelser i 
forbindelse med våre ord. De takket 
oss for å sette søkelys på det å ha en 
nedsatt funksjonsevne i forhold til 
diskriminering, mobbing og 
utestengelse.  
 
Mange flotte ungdommer kom innom 

oss og la lapper i kurven. De var glade for at vi snakket med dem, og fortalte litt om oss selv 
og våre opplevelser om mobbing og diskriminering, fordi vi har nedsatt funksjonsevne. Flere 
ungdommer sa de skulle tenke seg om før de slang stygge ord til hverandre og til andre.  
 
De tenkte det bare var et ord, ikke at det kunne 
føre til noe vondt for den som fikk ordet slengt 
etter seg. 
 
Dette er ordene vi hadde: 
Du har sugerøret i statskassa - "Så flink du er" 
som klarer deg uten hjelp - 
Bare tenk positivt så blir du bra - Mongo   -
Grønnsak   - Retard  - Hemma   
Krøpling  - Hypokonder  - Trygdesnylter  - 
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3. desember: FNs internasjonale dag for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Dette har NHF Lørenskog markert 
med stand på Metrosenteret. 

NHF Lørenskog viste oss fram på FNs  
internasjonale dag for funksjonshemmede!

Kjære alle barn! 
Dette er en liten informasjon om hvordan vi i nhf lørenskog har opplevd 

at vårt handikap har gjort mot oss da vi var barn og at det fortsatt gir  
oss enkelte problemer som voksne. Kanskje er det også barn her på 

avdelingen som opplever en eller flere ting av det vi skriver på denne: 
BARNEHAGEPLAKATEN OM BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE!

1
Jeg kan ikke besøke hvem som helst, de må bo i hus med brede 

dører, en vei/rampe jeg kan trille inn døra og om de jeg skal besøke 
bor høyere enn 1.Etasje, da må det være heis jeg kan bruke for å 

komme meg dit.

2
Jeg kan ikke gå på do hvor som helst. Doen må stå langt vekk fra  
veggen, ha håndtak jeg kan holde i, og toalettrommet må være så 
stort at det har plass til rullestolen min. Noen ganger må jeg til og 

med ha med meg noen som kan hjelpe meg på do.

3
Barnehagen jeg skal gå i må ha stor plass på avdelingene så jeg kan 
bruke rullestolen min her. Gangene må også være brede slik at jeg 
kan komme fram til felles lekerom, og andre rom vi bruker felles.  

Det gjør at det er ikke sikkert jeg får gå i barnehage i  
nærheten av der jeg bor.

4
Når barnehagen skal ut på tur, kan det hende jeg må bli igjen i barne
hagen. Det kan være at kroppen min er for vond, eller jeg er så sliten 

at all hompingen med rullestolen min kan gjøre meg sykere.  
Så da må jeg bli igjen med de voksne, eller jeg må være sammen  

med en annen avdeling. 

5
For å være sammen med dere i barnehagen, må jeg jeg bruke rulle

stol eller jeg har et annet hjelpemiddel. Andre barn kan løpe og leke i 
barnehagen. Jeg kan være med litt om jeg har en fin dag, men da må 
alle være forsiktige så de ikke dytter meg så jeg faller. Når jeg har en 

fin dag kan jeg kanskje orke å gå litt, men om jeg går for mye,  
da blir jeg sykere. 

Styret i NHF Lørenskog

Vibeke Otterlei Nervik, Jan Thorstensen og Elisabeth Jacobsen Engan. Martin R Borgen, Jan Thorstensen og Elisabeth Jacobsen Engan.

Regionnytt ØST nr 1-2022.indd   7Regionnytt ØST nr 1-2022.indd   7 14.03.2022   13:3014.03.2022   13:30



Medlemsblad for NHF ØstMedlemsblad for NHF Øst

8

Furutun i Fredrikstad er en tidligere institusjon for barn og 
ungdom med Cerebral Parese, et massivt bygg i rød tegl-
sten med store fløyer. Når Fredrikstad nå skal bygge en 
samlet institusjon for avlastningstjenester der, bryter det 
både med FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og Husbankens retningslinjer for lokalise-
ring og utforming av slike bygg.

Husbankens nettside veiviseren.no sier blant annet:

Prinsippene for normalisering og integrering skal ligge til 
grunn ved lokalisering og utforming av bygg. Dette betyr 
at:

• Boligene skal ikke ha institusjonslignende preg.

•  Boligene bør lokaliseres i ordinære bomiljøer, og på 
steder som gjør det mulig å møte andre, ta i bruk offent-
lige rekreasjonsarealer og benytte servicetilbud.

•  Ulike brukergrupper skal ikke samlokaliseres på en 
uheldig måte. Det er en målsetting å unngå at tilbudene 
oppleves som en ”omsorgsghetto” eller virker stigmati-
serende.

•  I etablering av boliger skal brukerne selv, eller deres 
representanter, delta og medvirke i planleggingen. 
Planprosesser må gjennomføres på en måte som setter 
sluttbrukernes behov i fokus.

Ingen av disse kravene blir oppfylt i Furutun-prosjektet, 
men kommuneadministrasjonen har da heller ikke tenkt å 
søke Husbankmidler til Furutun.

Prosjektet ble først fremmet våren 2020, men møtte så 
stor motstand av saken ble trukket i bystyrets møte 8. mai. 
Halvannet år senere ble saken så fremmet igjen, og nå var 
motstanden nytteløs. Fredrikstads fagforeninger gikk 
sterkt ut med støtte til planene, både LO i Fredrikstad og 
de lokale avdelingene av Fagforbundet og Fellesorganisa-
sjonen. En tillitsvalgt i Fagforbundet fortalte meg at de 
hadde jobbet for Furutun siden 2015, langt før noen av 
organisasjonene for mennesker med nedsatt funksjons-
evne hadde hørt om saken. 

I desember 2021 vedtok bystyret prosjektet med 27 av 53 
stemmer. Ap, Sp, MDG, Bymiljølista og en fra SV stemte 
for. Høyre, FrP, Rødt, KrF, Venstre, Pensjonistpartiet og en 
fra SV stemte nei til forslaget.

Furutunsaken i Fredrikstad kom opp på nytt mot slutten av 2021. På tross av 

sterk motstand fra funksjonshemmede og deres organisasjoner ble det vedtatt 

å samle avlastningstjenestene for funksjonshemmede på Furutun.

Furutun

■  Tekst: Ken Jackson – leder i NHF Fredrikstad      ■  Bilde: Fra flere forskjellige

3.desember fakkeltoget
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BPA-utvalgets utredning «Selvstyrt er velstyrt» blir snart 
sendt på høring. I NHF er vi i gang med den viktige samta-
len om hvordan vi sammen kan sørge for at BPA blir det 
likestillingsverktøyet det var ment å være. 
 
Selvstyrt er velstyrt
16. desember kom BPA-utvalgets utredning «NoU 2021: 
11 Selvstyrt er velstyrt» med forslag til forbedringer av 
BPA-ordningen. Utvalget var som kjent splittet i sine anbe-
falinger. Vår egen forbundsleder Tove Linnea Brandvik var 
blant de fire utvalgsmedlemmene med størst kompetanse 
på BPA, som valgte å avgi en dissens, det vil si en rekke 
alternative BPA-forslag.
Les mer på våre nettsider www.nhf.no

Vi trenger en tydelig og kraftfull BPA
Bakgrunnen for BPA-utvalgets arbeid var å sørge for at 
BPA blir et likestillingsverktøy. Per i dag er det altfor 
mange som får avslag på BPA eller får altfor få BPA-timer. 
Det er for store forskjeller i tilbudet mellom kommunene, 
og mange kommuner nekter folk å reise ut av kommunen 
eller landet, eller å legge til rette for at man kan ta utdan-
ning, være i jobb, ha et sosialt liv eller delta i politikk eller 

organisasjonsliv med BPA. Dermed hindres folk i å leve 
livene sine, og grunnleggende menneskerettigheter blir 
brutt.
 
Vår felles kamp for grunnleggende rettigheter
Vi har fått politiske signaler om at NoU-en vil bli sendt ut 
på høring i løpet av vinteren, og med det starter vi det vik-
tige arbeidet i NHF som handler om hvordan vi sammen 
kan kjempe for at grunnleggende rettigheter blir hverdag 
og virkelighet.

I løpet av vinteren vil det bli flere møtepunkter i NHF-
organisasjonen med BPA som tema, slik at vi får høre ulike 
erfaringer og får drøftet saken fra flere ståsteder. Vi skal 
også snakke med de andre organisasjonene og flere vik-
tige alliansepartnere, for å legge til rette for at vi kan stå 
sammen om en BPA-ordning som er mye bedre enn i dag. 
Det trengs, hvis vi skal lykkes med å få til en endring – en 
BPA som sikrer likestilling – uansett timebehov eller hvor 
du bor i landet.

Fra nyhetsbrevet til NHF som er sendt ut til tillitsvalgte i NHF.

Hvordan vil vi ha framtidens BPA?

■  Arkivfoto: Ivar Kvistum
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NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken 
Nyhetsbrev februar 

 2022 

Nå er vi nesten tilbake i normal hverdag 
- og er mer optimistiske enn på lenge      !  
 
Fritak for underskrift på skjemaer er forlenget til 28.februar. Les mer her.  
Fortsatt melder dessverre enkelte leverandører om leveringsvansker.  
Det er en gledelig utvikling når det gjelder digital søknad: Alle kommuner har fått tilgang på smart 
tilbehørsvelger, alle formidlere kan se status på saker de selv har sendt inn og alle hjelpemiddel- 
brukere kan se liste over sine aktive lån. 
 
Thomas er lam – fikser gravejobben for egen maskin

Illustrasjon og billedtekst er hentet fra artikkelen i bransjebladet «Byggindustrien»: Thomas Jacobsen er lam og h
ar jobbet i anleggsbransjen i en årrekke. Gravemaskinen han kjører er spesialtilpasset, blant annet er pedalene b
yttet ut med styring på spakene, og han har mulighet til å fylle på diesel og fett fra bakkenivå. «Jeg har en veldig s
elvstendig jobb og klarer det meste selv, men får hjelp når det er nødvendig», sier han. 
 
I bransjebladet Byggeindustrien nr 1-2022 belyses mangfoldet i byggenæringen, utfordringer 
og muligheter. Her kan du bl.a. lese mer om Thomas og hva NAV Hjelpemiddelsentral kan   
bidra med.  
Mangfoldsekspert Loveleen Brenna og Thomas Jacobsen stilte også i studio 27 januar og    
spilte inn podcasten «Er mangfold mer enn festtaler?»  Lytt med      ! 

 

NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken 
Nyhetsbrev januar  

 2022 
 

Godt nytt år!  
Dagene blir nå lengre og lysere       

Fortsatt må vi forholde oss til retningslinjer for 
godt smittevern, samt pålegg og anbefalinger 
fra myndighetene til oss alle.  

Vi tror vi kan gjette hva som står høyt oppe på 
de flestes ønskeliste for det nye året! 

 

Podkast om nedsatt hørsel i 
arbeidslivet  
I Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) nye 
podkast-serie “Hør på meg”, snakker 
hørselshemmede om sine opplevelser i 
arbeidslivet på godt og vondt. 

Målet med serien er å formidle, på en 
lettfattelig og engasjerende måte, hvilke 
barrierer hørselshemmede møter i samfunnet, 

samt bryte stereotypier om hørsel og hørselstap. Videre er målet å motivere, bevisstgjøre og 
gi personer med nedsatt hørsel en kanal og verktøy for hvordan snakke om disse vanskelige 
temaene, kreve sine rettigheter i arbeidslivet og ellers i samfunnet. Les mer om 
podkastserien “Hør på meg” på hlf.no. Episoden finner du nederst på siden.  
 

NAV-samarbeid i en travel 
hverdag  
I dette foredraget synliggjøres 
kompetansen til NAV 
Hjelpemiddelsentral og hvordan 
NAV-veiledere kan gjøre seg 
nytte av denne.  

Innholdet er basert på erfaringer 
fra Rogaland, der det er et tett 
samarbeid mellom veiledere på 

Ill: Stockbilder 

Ill: Et stillbilde fra foredraget. 

Ill: Et stillbilde fra Podcasten «Hør på meg» 
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Viken fylkeskommune

Når du sitter og leser Regionnytt nr. 1-2022 vet vi trolig 
svaret. Da har en beslutning funnet sted eller er rett rundt 
hjørnet. Det er Fylkestinget i Viken som fatter avgjørelsen 
som senere skal stadfestes av Stortinget, så sier våre fol-
kevalgte.

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse (RFF Viken) 
har behandlet saken og gitt vårt innspill. Den endelige 
avgjørelsen vil ikke rådet ha meninger om, det må våre 
folkevalgte – politikerne ta ansvar for. Men vi har pekt på 
en del utfordringer – muligheter – rammer som er viktige. 
Jeg skal kort oppsummere noe, vil særskilt tekke frem:

Bekymringer ved oppløsning:
•  De gamle fylkene er økonomisk svært forskjellig, ikke 

minst er økonomien i Buskerud og Østfold sårbar. Dette 
har ikke minst med befolkningsstrukturen å gjøre, stat-
lig tilskudd for aldersgruppen 16 – 19 år. Fylkene har 
ansvaret for bl.a. Videregående skole.

•  Tjenestetilbudet, hvilken garanti får man for å dette 
opprettholdes, fagmiljøet ikke svekkes.

•  IKT løsningene er viktige. Dersom nei til storfylke må 
trolig gode interkommunale løsninger til.

•  UU, fortsatt store utfordringer.  IKT – tilgjengelig for alle 
– sikre brukermedvirkning

•  Dersom Viken nedlegges må frivilligheten – organisa-
sjonene – innbyggerne sikres at nye og bedre (mer 
robuste) tjenestetilbud videreføres. Ikke minst sikre UU 
– deltakelse for alle.

•  Uansett fremtidig modell, fylket og kommunene må ha 
en god samhandling.

•  Rådene – medvirkningsorganene, frivillighetens 
stemme er sterk innen dagens Viken. Her er viktig at 
dette videreføres. I hele tatt, frivilligheten er en av 
bærebjelkene.

Men det viktigste er, uansett løsning - Stortinget må sørge 
for at det kommende fylke (fylkene) ikke taper økonomisk, 
men sikre at tjenestetilbud og service overfor innbyggerne 
opprettholdes og bygges ut i årene fremover.

■  Tekst: Sverre Bergenholdt, leder i fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Viken, vårt store fylke – vår region som alle har sterke meninger om skal nå få sin 

avklaring. Skal Viken bestå med sine 51 kommuner og rundt 1,2 millioner innbyggere 

eller går vi tilbake til «småfylkene» Akershus – Buskerud – Østfold.
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VIKEN FYLKESKOMMUNE OPPLØSES
Viken fylkeskommune har sendt søknad om oppdeling. Søknaden ligger nå til 
behandling i Kommunal- og distriktsdepartement. Det er Stortinget som fatter 
endeling beslutning i saken, og det skjer trolig innen sommeren

Bakgrunnen for at søknaden er sendt, er fylkestingets vedtak 
23. februar i år.

– Etter en helhetlig vurdering, har et flertall i fylkestinget 
bestemt at oppdeling av Viken fylkeskommune er den beste 
løsningen for et velfungerende folkestyre, ivaretakelse av inn-
byggernes interesser og leveranse av tjenester i et hensikts-
messig geografisk område.

– Med dagens oppgavedeling, er de tre opprinnelige fylkes-
kommunene fullt i stand til å ivareta de fylkeskommunale 
oppgavene. De tre nye fylkeskommunene vil fremdeles ha en 
størrelse og et folketall som er på linje med de fleste andre 
fylkeskommuner i Norge, sier fylkesordfører Roger Ryberg 
(Ap).

Forslag til inndeling av fylkene
I brevet er det forslag til hvilke kommuner som kan inngå i de 
nye fylkene:  

•  Akershus bestående av kommunene: Asker, Bærum, 
Nesodden, Frogn, Vestby, Nordre Follo, Ås, Enebakk, 
Aurskog-Høland, Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nes, 
Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, 
Nittedal, Gjerdrum og Lunner.

•  Buskerud bestående av kommunene: Hol, Ål, Hemsedal, 
Gol, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, Sigdal, Rollag, 
Krødsherad, Flesberg, Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, 
Lier, Modum, Hole, Ringerike og Jevnaker.

•  Østfold bestående av kommunene: Hvaler, Fredrikstad, 
Halden, Aremark, Rakkestad, Sarpsborg, Råde, Skiptvet, 
Marker, Indre Østfold, Våler og Moss.

Forventer at staten stiller opp
På bakgrunn av uttalelser fra regjeringen og i Hurdals-
plattformen, legger fylkestinget til grunn at oppdelingen av 
Viken fylkeskommune finansieres i sin helhet av staten, og at 
de økonomiske rammene gjennomgås og sikrer et godt tje-
nestetilbud og en sunn utvikling av de nye fylkeskommunene, 
med oppgaver som styrker dem.

– Det er viktig at en omlegging av inntektssystemet ikke må 
svekke økonomien i de tre nye fylkene, men bidra til å løse 
flere fylkeskommunale utfordringer, presiserer Ryberg.

– Det er spesielt viktig at staten stiller opp i en overgangsfase, 
da oppløsning og konsekvenser av koronapandemien vil legge 
press på tjenestetilbudet fremover, sier han.

Sak om videre fremdrift
Sak om prosess for og organisering av delingsprosessen vil 
bli behandlet i fylkestingets møte 30.–31. mars. 

Tenker at alle som ønsker å følge med, kan gjøre det på Vikens 
hjemmeside:

https://viken.no/om-fylkeskommunen/oppdeling-av-viken/
aktuelt-vikens-framtid/

■   Tekst: Hentet fra Viken Fylkeskommune

Her blir det bestemt: Saken om oppdeling av Viken fylkeskommune voteres over i fylkestingets møte 23. februar. 
André Strand, Viken fylkeskommune

VIKEN FYLKESKOMMUNE OPPLØSES  
 Tekst: Hentet fra Viken Fylkeskommune 
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– Med dagens oppgavedeling, er de tre opprinnelige fylkeskommunene fullt i stand til å ivareta de 
fylkeskommunale oppgavene. De tre nye fylkeskommunene vil fremdeles ha en størrelse og et 
folketall som er på linje med de fleste andre fylkeskommuner i Norge, sier fylkesordfører Roger 
Ryberg (Ap). 

Forslag til inndeling av fylkene 

I brevet er det forslag til hvilke kommuner som kan inngå i de nye fylkene:   

• Akershus bestående av kommunene: Asker, Bærum, Nesodden, Frogn, Vestby, Nordre Follo, 
Ås, Enebakk, Aurskog-Høland, Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nes, Ullensaker, Eidsvoll, 
Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Nittedal, Gjerdrum og Lunner. 

• Buskerud bestående av kommunene: Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, 
Sigdal, Rollag, Krødsherad, Flesberg, Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Modum, Hole, 
Ringerike og Jevnaker. 
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Utgangspunktet var om det er ønskelig med et tettere 
samarbeide i NHFs lokallag og HBF i gamle Østfold.
Alle parter var enige om at det er en god ide, og dermed 
er vi i gang.
Det planlegges kurs med diverse temaer med foredrags-
holdere fra NAV HMS Østfold og andre.
Man ønsker å sende ut invitasjon til alle medlemmer i alle 
de involverte lokallagene når vi har dette på plass.
Vi skal søke om støtte til dette samarbeidet og kurs.  
Det er HBF Østfold som har tatt på seg ansvaret for å 
søke etter midler og vil da stå for fellesskapets økonomi 
vedrørende fellestiltakene.
Disse punktene var vi enige om å jobbe videre med i  
fellesskap.

•  Vi forsøker å møtes i neste runde med to fra hver  
forening, og dette vil bli en ”arbeidsgruppe” og  
kontaktledd mellom foreningene.

•  Ut over året vil man forsøke å få til et kurs for alle  
styremedlemmene i fellesskap.

•  Ønske om kurs i samarbeid med NAV HMS i løpet av 
våren, hvor alle våre medlemmer inviteres.

•  Vi sjekker med NAV HMS om muligheten, og hoved-
tema vil være ”Brukerpass” og ”TT-kort”

•  Man sjekker med Quality Hotel Sarpsborg om mulighet 
til lokaler, bespisning osv 

•  HBF søker mye om midler, og stiller opp med søknader 
til DAM og NHF-Øst for alle foreningene i felles søknad. 

•  Det må lages en fordelingsnøkkel ved et evt under-
skudd på felles arrangementer fremover.

•  Politiske saker på tvers av kommune og opp mot  
fylkeskommune

•  Samkjøring av brev i diverse saker, inkl da dele tekst 
oss i mellom 

• Boligpolitikken i kommunene
•  Alle lederne tar med seg informasjon fra møte over i 

sine styrer og informerer videre
• Markering av 3. desember 2022
• Åpne for å invitere leverandører til felles arrangement

Som dere skjønner er vi i gang og vi ser fram til et godt 
samarbeid.

Samarbeid – lokallagene  
i «gamle» Østfold fylke

■  Tekst: Runar Tønnesen – leder i HBF Østfold og NHF Sarpsborg

Lokallagene NHF Fredrikstad, NHF Indre Østfold, NHF Moss og omegn, HBF Østfold, NHF 
Halden/Aremark, NHF Rygge og Råde og NHF Sarpsborg er i gang med et samarbeid. 

Kranse-bindingskurs  
med LKB Akershus 
Etter en lang pandemitilværelse var det supert å få 
sjansen til å se LKB-medlemmer igjen. Denne kvelden 
var det en fullsatt gruppe med spente damer som gledet 
seg til å lære å lage flotte kranser. 

Jeg har bare drømt om å få sjansen til å lære å lage 
kranser, og nå kom muligheten! Vi ble møtt av en flott 
kursleder og de blide damene i styret i Akershus. Vi fikk 
vårt eget bord som var gjort klart med det grunn-
leggende utstyret, og så var det selv opp til oss å velge 
hva slags materiale vi ville bruke. Kursleder lærte oss 
de grunnleggende teknikkene, og så var det bare å 
sette i gang på egen hånd. Skravla gikk, og latteren  
sitter løst på en sånn kveld. Det er fint å kunne samles 

med likesinnede på kurs! Her er det ingen som ser rart 
på deg om du må ta deg litt pauser og strekke på beina. 
Vil du heller stå og jobbe er det helt i orden. Her var alt 
lagt til rette. Og det beste av alt – alle kransene ble så 
flotte. Ikke trodde jeg at jeg hadde i meg en liten kranse-
binder! Tusen takk til styret i Akershus for at dere 
arrangerer så fint kurs for oss.  

■  Tekst: Hanne Børresen

Kransebindingskurs - bak fra venstre; Heidi, Hilde, Torhild, 
Hege, Nina, Hanne. Foran Kristin og Anita.

14
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«Åpent brev fra Sverre Bergenholdt»

Å være funksjonshemmet i Norge i 2022 er ikke enkelt, 
mange har det direkte tungt, smertefullt og sliter med å 
komme seg gjennom dagen. Nattesøvnen er det også så 
som så med for mange. Hverdagen er ikke blitt enklere av 
at trygden (manges eneste inntekt) over år er blitt mindre 
og mindre, dette mens egenandeler og andre utgifter på 
sykdom er økt betraktelig. 

Nå slår også strømregninga til, skaper nok en tung hver-
dagsbyrde. Ikke minst når man i tillegg til å fryse også 
trenger strømmen til nødvendige dagligdagse hjelpemid-
ler, ikke minst til ladning. Bedre er det ikke at vi for noen 
år siden mistet «fradragsposten i ligningen» for nettopp 
slike ekstrautgifter pga. sykdom eller funksjonshemning.  
Trygden reduseres samtidig som utgifter på sykdom øker 
kraftig. Kun våre folkevalgte kan se logikken vil jeg tro!

Hva vil jeg så med dette, JO – peke på konsekvensene av at 
strømmen nå er økt til det vanvittige og at mange ikke kla-
rer å betale. Noe som igjen betyr redusert levestandard, 
isolasjon, økt sykdom / funksjonshemning. Med de konse-
kvenser det har for hele samfunnet i det lange løp.

Strømutfordringen. La meg tenke litt høyt her. Selv har jeg 
HC-bil (kommer meg ut i arbeid – aktivitet) med heis, elek-

trisk rullestol, treningshjelpemidler for å nevne det som 
trekker mest strøm. Ikke minst for ladning over natta, 2 til 
3 slike hjelpemidler står på alle netter, hvis ikke så øde-
legges de og uten strømpåfyll – kan ikke brukes. NAV er 
klar, koste hva det koste vil – hjelpemidlene skal vedlike-
holdes, brukes forsvarlig. Et annet forhold er brannsikker-
het når alt dette sår på – er koblet til strømnettet på  
natten?

Min påstand er at det er mange eldre og funksjons-
hemmede som rett og slett ikke klarer å betale sin strøm-
regning. De sitter godt skjult i mørket – fryser – spiser lite 
– blir dårligere og dårligere.

For noen år siden fant sted nok en «genistrek». Hvorfor 
skal funksjonshemmede og eldre få fradrag – kompensa-
sjon for sine dyre og ofte livsnødvendige medisiner og 
hjelpe midler. Tidligere hadde vi en ordning som het «fra-
drag for store sykeutgifter og levekostnader. Det finnes 
ikke lenger. Etter min mening mer enn noensinne, mange 
innenfor målgruppen som i dag sitter og fryser, er isolert, 
de skulle nok gjerne kunnet brukt trygden sin til å sikre et 
mer levedyktig liv.

Kjære medlemmer – kjære Norges Handikapforbund, hvor skal 

dette ende, hva tenker de på våre «ansvarlige» politikere – 

Løvebakkens utvalgte!
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Kurs i lokallagene – lokalt
Kursene er gratis for lokallagene. Kursene kan arrangeres på dagtid eller kveldstid.
Kan ha fra 512 deltakere, og varighet er 4 eller 6 timer.
NHF Øst stiller med kursleder/foreleser og lokaler, samt en enkel servering.
Lokallagene melder fra om ønsket tidspunkt (dato og klokkeslett) og antall deltakere minst 14 dager  
før gjennomføring.
Er det ønskelig for lokallag å samarbeide med andre lokallag om kurs er det helt greit.
Påmelding: Arild Karlsen på epost – arild@karlsenpost.no
Påmelding skal inneholde: Navn, adresse og fødselsdato på deltakerne og størrelse på pikeskjorte.

1. Presentasjonsferdigheter/taleteknikk
2. Organisasjonskurs/styrekurs
3. Medlemskurs i lokallagene – NHF Øst sin virksomhetsplan
4. Datakurs
5. Kurs for lederne i våre lokallag 

1.  Presentasjonsferdigheter/taleteknikk
Eller: Hvordan formidle noe slik at alle får med seg det vesentlige

Dagskurs (10:00 – 15:00)
Foreleser: Rune Ramsli

Kursinnhold:
Få innsikt og forståelse for hvordan du kan opparbeide større trygghet ved deltagelse/innlegg i debatter, møter 
og andre situasjoner der du ønsker å delta. Videre belyses elementære teknikker for å få tydeliggjort budskapet.
Framføring av kort innlegg på selvvalgt tema.

Stikkord:
• Hvordan bygge opp en presentasjon?
• Læringsstiler – hva er min stil?
• Formidlingsteknikker – variasjon.
• Hvordan uttrykke seg tydelig?
•  Selvinnsikt

2. Organisasjonskurs/styrekurs
Gjennomføres som dagkurs kl.10 – 16. eller 2 kvelder kl.18 – 21.

Kursinnhold:
Kurset gir deltakerne innsikt og oversikt av NHF lover og vedtekter som er styret 
 i lokallagene viktigste arbeidsoppgaver som tillitsvalgte, som er følgende:
• NHF
• NHF lover og vedtekter
• Medlemskap
• Årsmøter
• Økonomi
• Protokoller
• Valgkomite
• Erfaringsutveksling av styrearbeid

KURSMENY 2022 – foreløpig plan

Medlemsblad for NHF ØstMedlemsblad for NHF Øst
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3. Medlemskurs i lokallagene – NHF Øst sin virksomhetsplan
Gjennomføres på dagtid eller kveldstid, kurset er på 4.timer.

Kursinnhold:
Kurset er for ALLE medlemmer i NHF. Det er gjennomgang av følgende temaer på kurset:
• Holdningsendringet
• Universell utforming
• BPA 
• Kommunale tjenster
• Helse, habilitering og rehabilitering.
• Ungdom og unge voksne

4. Datakurs 
Tid: 
Sted: 
Målgruppe: Medlemmer i lokallagene 

Kursinnhold: Dette kurset har som mål å oppnå nok datakunnskap til å bruke en PC som verktøy. 
I dag foregår det meste av kommunikasjon mellom mennesker og det offentlige/private Norge gjennom  
epost og det er viktig å mestre bruk av dette.
Samfunnet blir mer og mer digitalisert og helsevesen og det offentlige overfører stadig flere servicetilbud  
til nettet som selvbetjening som for eksempel Helsenorge.no. Vi går gjennom de viktigste av disse og ser  
på idporten som må beherskes om man skal benytte seg av disse tilbudene.

Påmeldingsfrist: (Begrenset antall plasser: 12 stk.) 
Kursleder: 

5. Kurs for lederne i våre lokallag
Kursinnhold:
• NHF
• Hva skjer når årsmøtet er over?
• Nyvalgt leder – hva nå?
• Direktevalg eller konstituering
• Rapportering etter endt årsmøte
• Daglig drift av lokallaget og ansvarsområder
• Samarbeid med andre lokallagsledere
• Inkludering av valgkomiteen i løpet av året
• Erfaringsutveksling – styrearbeid og hvordan man tenker

Kursavgift:
Regionstyret har fått trykt opp pikeskjorter som koster kr 250, pr deltaker
Dette blir kursavgiften for lokallaget.
Når man melder seg på kurs, må man oppgi størrelsen til deltakerne.

AOF ØSTFOLD
Postadresse: Postboks 204, 1601 Fredrikstad
Telefon: 69130410 Epost: ostfold@aof.no
Besøksadresse: Stortorvet 57, 1607 Fredrikstad / St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg

Medlemsblad for NHF ØstMedlemsblad for NHF Øst
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Anne Margrete og Gipsy Gunhild Bottolfsen.

Tanken bak kurset Ferie og fritid i rullestol, var å gi inspi-
rasjon, ideer og tips til å reise eller komme seg ut på tur 
med et handikap, med eller uten rullestol. 

Kurset fikk en pangstart med en inspirasjonskilde til å 
reise virkelig langt. Gunnhild Bottolfsen, til daglig ansatt 
på Sunnaas Sykehus og pennen bak bloggen Rulle-
stolreiser, tok oss med bokstavelig talt med verden rundt 
og fortalte om sin erfaring fra reiser til blant annet USA og 
Asia.

Fra den vide verden hentet Helen Adamsson fra Den  
norske turistforening (DNT) Tilrettelagt deltakerne med 
tilbake til Norge. Hun kom ens ærend helt fra Sandnes for 
å fortelle oss om jobben DNT gjør for at ruter skal bli til-
gjengelig for alle og hadde mange gode tips til turer i 
Norge både helt lokalt der vi bor og i fjellheimen.

Gode tips til reisen hadde også NAV Hjelpemiddelsentral. 
De gav råd om hva en må gjøre når noe skjer med hjelpe-
midler og utstyr på tur og ferie, også i utlandet.

Anne-Margrethe Rognheim Nyhus og servicehunden Gipsy 
var med oss hele helgen. Gipsy er hennes tredje service-
hund og er alltid med på tur. Nyhus delte raust av sin erfa-
ring med å ha servicehund med i fly, på tog og på langturer 
i naturen.

Et fyrverkeri av positivitet og livsglede, Hilde Skovdahl, 
kanskje mest kjent som CharterHilde, avsluttet kurset 
med et foredrag om være fornøyd med seg selv og sette 
pris på livet. Hilde har egne metoder for å beholde livs-
glede og motivasjon og brukte dette til å gi et ekte og 
annerledes foredrag. 

Reiselyst i Sarpsborg 
NHF Øst har hatt kurset Ferie og fritid i rullestol på programmet siden 2019, men pandemien 
sørget for stadig utsettelser. I november kom endelig muligheten for at vi kunne møtes i 
Sarpsborg og gledes over reiselyst og få inspirasjon til turer både nær og fjern.

■   Tekst: Elisabeth Wollebek     ■   Foto: Ragnhild Skovly Hartviksen
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Vi har ventet på en mulighet til å kunne invitere medlem-
mene på en dagstur til Kistefoss og Hadeland Glassverk. I 
slutten av september kunne vi sette oss på bussen 
Freedom Express i retning Jevnaker.

Industrimuseet var første stopp på runden. Museet åpnet i 
2019 og maskinene og bygningene er bevart slik de var 
rundt 1950 da tremasseproduksjonen opphørte. Museets 
guide fikk kunnskapen satt på prøve av en av deltakerne 
som selv hadde jobbet med produksjon, og dermed ble 
rundturen på museet enda mer levende. (bilde 1)

Tresliperiet er Skandinavias eneste intakte fra slutten av 
1800-tallet. (bilde 2)

The Twist er signaturbygget på Kistefoss og er galleri, bro 
og skulptur i ett. Bygget svever med et spenn på 60 meter 
over Randselva og midt i har man en nydelig utsikt.  
(bilde 3)

Det var dessverre temmelig dårlig vær på turdagen og det 
fristet ikke mange å ta en runde i skulpturparken. Vi 
bestemte oss for å ta lunsj og shopping på Hadeland 
Glassverk i tørre omgivelser.

Takk til Stiftelsen Dam for støtte til turen!

Landsforeningen for slagrammede Oslo 
og Akershus på tur til Kistefoss

■  Tekst/foto: Elisabeth Wollebek 

Vi har ventet på en mulighet til å kunne invitere medlemmene på en dagstur til 
Kistefoss og Hadeland Glassverk. I slutten av september kunne vi sette oss på 
bussen Freedom Express i retning Jevnaker.
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Ikke gå glipp av den digitale appellen fra flotte damer i NHF: 
https://fb.watch/bDuN3GtFgc/
Her finner du Marianne Knudsens 8. mars-appell: Funksjons-
hemmedes kamp anerkjennes ikke som en likestillingskamp: 

«Funksjonshemmede kvinner er ingen særegen gruppe.  
Vi tilhører Norges største minoritet. Vi er ikke passive brukere.  
Vi er sterke, stolte og vakre kvinner.
Det er snart fem år etter at #metoo-bevegelsen gjorde inn-
trykk og forandret hele verden. Det var en kampanje av og for 
kvinner. Et startskudd for at kvinner skulle ta tilbake defini-
sjonsmakta.
Stå opp for den systematiske trakasseringa og diskrimine-
ringa som skjer hver eneste dag. Det har gått fem år, mye har 
skjedd og vi har fremdeles en viktig kamp å føre. Vi må ikke 
noen gang glemme å føre, en interseksjonell kamp.
Jeg heter Marianne Knudsen og jeg er ei skeiv og funksjons-
hemmet. Jeg er ei kvinne, student, en irriterende søster, jeg er 
en kollega og ei som jobbe for likestilling og menneskerettig-
heter.
Ofte som funksjonshemma, så blir jeg bare det ene. Jeg blir 
ikke lengre en kvinne, jeg blir mindre enn et menneske, mer 
som en bruker, et objekt, en gjenstand med produksjonsfeil.
Funksjonshemmedes kamp anerkjennes ikke som en likestil-
lingskamp. Det er ikke noe «mannen på gata» vet noe om.
Det blir sett på som et velferdsprosjekt. At det er snakk om 
veldedighet, og ikke en menneskerettighetskamp på lik linje 
med all annen minoritetskamp. Vi har ikke kommet dit i histo-
rien. Enda.
Diskriminering mot funksjonshemmede kvinner er så nor-
malt at vi ikke ser det en gang. Det er så normalt at vi ikke ser 
det, fordi vi ser feil i kropper, i biologi og mennesker, fremfor 
det samfunnet vi lever i.
Om jeg ikke kommer om bord på bussen er det ikke så mange 
som hever et øyebryn, men det er jo en ganske alvorlig segre-
gering.
Det handler ikke om meg, eller minoriteten jeg er en del av, 
det handle om bussen som ikke er tilgjengelig for alle. Det er 
på tide at både ikke-funksjonshemmede og funksjonshem-
mede begynner å snakke høyt. Fordi funksjonshemmede kvin-
ner blir oftere utsatt for overgrep, men sjeldnere hørt og trodd.
Nasjonal og internasjonal forskning viser til at funksjonshem-
mede har et langt dårligere rettsvern enn normalbefolknin-
gen, og at straffesaker oftere avvises av rettsvesenet. Det å 
grue seg til å gå på fest, ta bussen eller gå til medisinsk 
behandling eller undersøkelser.
Det starter tidlig. Funksjonshemmede kvinner og seksualitet 
er et ikke-tema. Ens kropp blir sett på som noe klinisk. Noen 
andre enn deg selv får eierskap til din kropp. Viktige samtaler 
som man ikke tar.
Å være funksjonshemmet blir til noe eget, i stedet for at det at 

kropper er forskjellige, at hudfarger, kjønn og legninger er 
ulikt og at det er det mest naturlige i verden.
Norges Handikapforbund sin parole på kvinnedagen i fjor var 
«like mye kvinne, like mye verdt». Det er jo ganske merkelig at 
man er nødt til å sette spørsmålstegn ved noe så enkelt, ved 
noe så simpelt: Like mye kvinne – like mye verdt. Det er jo så 
viktig, og burde ha vært så selvsagt.
Men vi må snakke sammen, fordi det var ikke noe enkelt ved å 
være 17 år og ta den siste bussen hjem, «nå hadde det vært 
deilig å få seg noe, hun der kan jo ikke gjøre så mye motstand 
uansett». Like mye kvinne – like mye verdt.
Vi må gjøre noe.
Fordi det var ikke noe selvsagt på den undersøkelsen, da jeg 
ble løfta uten tillatelse, og snakka over hodet til som om jeg 
ikke var til stede. Like mye kvinne – like mye verdt.
«Funksjonshemmede kan ikke ha sex»
«hu vil jo aldri få barn eller kunne ta vare på et».
Vi må snakke sammen.
Fordi det er hverdagskost som funksjonshemma kvinne å bli 
stilt private spørsmål om sexlivet sitt på byen, og bli snakka til 
med babystemme. Å kjenne på redselen ved å ta en taxi.
Det er vanlig få kommentarer som at «du bør være takknemlig 
for at noen i det hele tatt bør ha deg» – fordi du sa nei til å bli 
med noen hjem. Det er ikke greit. Det er ikke ok.
Vi må snakke mer om #metoo og funkiskamp. Vi trenger en 
seksualundervisning som rommer mangfoldet i samfunnet 
vårt. Fordi feil folk skammer seg.
Funksjonshemmede kvinner er ingen særegen gruppe. Vi til-
hører Norges største minoritet. Vi er ikke passive brukere. Vi 
er sterke, stolte og vakre kvinner. Det har gått fem år, men vi 
må fortsatt skrive historie.
La oss rive ned barrieren som diskriminerer og forskjellsbe-
handler. Det er ingen kvinner som er mindre kvinner – høre 
våre stemmer. Kvinnekamp er bare kvinnekamp når alle kvin-
ner er med på laget.»

Litt info fra NHF sentralt og nyhetsbrevet

Høydepunkter fra Kvinnedagen
8. mars ble Kvinnedagen markert over hele landet av våre medlemmer på ulike vis. Vi hadde 
appellanter og paroler i flere av de store byene, og våre lokallag stilte i tog fra nord til sør. 

Marianne Knudsen - 8. mars appell.
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Forrige uke fikk likestillingsminister Anette Trettebergstuen overlevert 30 000 underskrifter 
og klar beskjed om at funksjonshemmedes menneskerettighetskonvensjon, CRPD, må  
inkorporeres i den norske menneskerettsloven, og at det haster. 

Den 28. februar aksjonerte NHF sammen med 
ULOBA, SAFO Samarbeidsforumet av funksjons-
hemmedes organisasjoner, Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO), Amnesty International 
Norway og flere andre foran Kultur- og likestil-
lingsdepartementet, i forbindelse med at 30 000 
underskrifter for at CRPD må bli norsk lov, ble 
overlevert til statsråd Anette Trettebergstuen.

Underskriftskampanjen hadde slagordet  
«Fri meg fra evig lockdown» for å synliggjøre 
konsekvensen av at funksjonshemmedes 
menneske rettigheter har så lav status i Norge i 
dag – nemlig de store begrensningene funksjons-
hemmede opplever i eget liv hver eneste dag.

Les hele saken på våre nettsider her: 30-000 
CRPD-underskrifter overlevert til likestillings-
ministeren – Norges Handikapforbund (nhf.no)

30 000 CRPD-underskrifter overlevert  
til likestillingsministeren

Hjelpen til Ukraina må også nå funksjonshemmede
Den ukrainske befolkningen lider under Russlands harde militære angrep. Vi er nå ekstra 
bekymret for funksjonshemmede krigsofre og flyktninger.
Flere titalls millioner mennesker rammes nå brutalt av krigen i Ukraina, og det er grunn til å tro at forholdene for 
funksjonshemmede er særlig vanskelige. Forbundsleder Tove Linnea Brandvik er bekymret.
- All tidligere erfaring har vist at funksjonshemmede er blant de aller mest utsatte i krig og konflikt. Det å måtte 
forlate hus og hjem, miste hjelpemidler, komme bort fra familiemedlemmer eller ikke få tilgang til medisiner kan få 
forferdelige konsekvenser. Bomberom og flyktningleirer er vanligvis ikke tilgjengelige. Veiene ut av krigssonen for 
flyktninger er vanskelig og farefull, sier hun. 
Les hele saken på våre nettsider her. Hjelpen til Ukraina må også nå funksjonshemmede – Norges Handikapforbund 
(nhf.no)

Få også med deg 
LKBs podkast «Knute i kroppen»: (2) Knute i kroppen | Facebook

Funkisbanden:   (2) Funkisbanden | Facebook

Hverdagsdiskrimineringen:  (2) Hverdagsdiskrimineringen | Facebook

/Foto: Ivar Kvistum/
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NHFU trenger flere medlemmer

De siste årene før covid-19-pandemien 

har NHFU vokst, og vi har vært godt 

synlige i likestillingskampen. 

Dessverre har medlemstallene sunket mye det 
siste året. For at vi skal fortsette å være en bære-
kraftig organisasjon er vi helt avhengige av flere 
unge, engasjerte medlemmer. 

NHFU er ikke bare en interessepolitisk organisa-
sjon. Vi er også et sosialt fellesskap der alle er  
velkomne til å delta og dele erfaringer. 
Fellesskapet er mye av grunnen til at jeg selv har 
fortsatt å delta aktivt i organisasjonen. 

Jeg vil oppfordre dere som kjenner unge  
mennesker som har et engasjement eller som 
kanskje trenger et fellesskap å gå til, om å fortelle 
litt om NHFU. 

NHFU skal fortsette å være en tydelig stemme i 
likestillingskampen og organisasjonslivet. 

Søk DAM-midler hele året!
Alle NHFs regioner, landsforeninger og lokallag kan søke prosjektmidler hos 

Stiftelsen DAM (tidligere «ExtraStiftelsen»). I år har stiftelsen valgt å legge 

inn noen svært hyggelige endringer i den minste ordningen «Ekspress». 

Dette er nytt:
• Nå kan du søke fortløpende hele året, uten å tenke på søknadsfrister. 
•  Behandlingstiden på søknadene er ca. 45 dager. Dette betyr at du også slipper å vente på en bestemt 

tildelingsfrist. 
• Ikke nok med det: Nå kan du søke om inntil kr 40.000!

Les mer om Ekspress-ordningen her. https://dam.no/programmer/ekspress/utlysning/ 
Ta kontakt med Linda Åsheim linda.aasheim@nhf.no hvis du har spørsmål eller vil ha opprettet søknad. 
Ingen frister å ta hensyn til – kjør på når ideene måtte komme!

Gabriel W Hoff - NHFU Øst

■  Tekst: Gabriel Wilhelmsen Hoff, Styremedlem i NHFU Øst 
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KRAV TIL NØDSTRØM VED MONTERING 
AV DØRAUTOMATIKK
Ved strømbrudd vil dørautomatikken slutte å fungere, og døren vil bli langt tyngre å åpne enn den var i 
opprinnelig stand. Dette utgjør en risiko ved evakuering av bygget ved brann eller ved strømstans.

Ved montering av dørautomatikk må byggteknisk forskrift (TEK 17) følges. TEK 17 § 11-13 stiller krav til at 
dører i rømningsvei som er påmontert dørautomatikk skal opprettholde krav til åpningskraft (30 N) i en 
rømningssituasjon. I hht. Folketrygdlovens § 10-6 kan det kun innvilges hjelpemidler som er nødvendige 
og hensiktsmessige for å bedre funksjonen i dagliglivet. Dørautomatikk innvilges fordi stønadsmottaker 
har problemer med- eller ikke klarer å åpne en dør. På bakgrunn av dette stilles det krav til at dørautoma-
tikk som monteres på dør i rømningsvei skal ha nødstrøm. Dette gjelder for alle typer bygg, også enebolig. 
Det stilles krav til nødstrøm både ved nymontering og ved bytte av defekt dørautomatikk.

Den vanligste løsningen for nødstrøm er UPS (Uninterruptible Power Supply), som er en batteripakke  
som kan forsyne dørautomatikken med strøm slik at automatikken fortsatt fungerer. Nødstrømmen må 
fungere i minimum 30 minutter i byggverk i brannklasse 1 og i minimum 60 minutter i byggverk i  
brannklasse 2 og 3.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har besluttet at nødstrøm ikke dekkes av Folketrygden. NAV låner ut  
dørautomatikk og står for montering av denne. Stønadsmottaker har ansvar for at nødstrøm installeres  
og vedlikeholdes (bytte av batteri og tilsyn for å sjekke at den alltid fungerer), og må betale kostnadene  
for dette. Hvordan dette reguleres i et boligsameie/borettslag, blir et forhold mellom stønadsmottaker  
og sameie/borettslag.

NAV monterer ikke dørautomatikk før nødstrøm er på plass, og du har to valg:

 1)  Vår leverandør som monterer dørautomatikken kan samtidig montere nødstrøm. NAV vil betale 
kostnadene for dørautomatikken, og du blir fakturert for kostnaden for nødstrøm. Pris for nød-
strøm informeres om av vår leverandør på befaring.

 2)   Du kan selv velge en annen leverandør av nødstrøm. Dersom du velger dette, må nødstrøm være 
montert før NAV bestiller montering av dørautomatikken. Du må gi beskjed til NAV 
Hjelpemiddelsentral når nødstrøm er på plass, og vi vil da bestille montering av dørautomatikken.

Informer om hvilket av alternativene som velges i søknaden, eller etter at leverandør har vært på befaring 
på tlf. 40 70 28 01 eller epost nav.hot.ost-viken@nav.no.
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En utforming av samfunnet som tar hensyn til mang-
foldet i befolkningen, sikrer like rettigheter. Det gir 
løsninger for alle av god kvalitet – løsninger som er 
funksjonelle, brukervennlige og uten hindringer. 
Universell utforming er nødvendig for noen, men bra 
for alle. 

På våre nye nettsider om universell utforming finner 
du blant annet verktøy som er nyttige å bruke i vårt 
påvirk ningsarbeid for likestilling og et universelt 
utformet samfunn. 

Informasjon fra NHF Øst

Nye nettsider om universell utforming –  
tatt ut fra nyhetsbrevet til NHF

Hva er egentlig universell utforming og hvorfor er det så viktig? Vi har nå 

lansert nye nettsider for å gi deg mer utfyllende informasjon om universell 

utforming og hvorfor dette er helt grunnleggende for å oppnå målet om et 

likestilt samfunn. 

Les mer om dette her: 

Universell utforming – Norges Handikapforbund (nhf.no)
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INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN
Årsmøte i NHF Øst:
Det er innkalt til årsmøte i regionen og den finner sted lørdag 02. april 2022.
Her samles delegatene og det skal blant annet velges et nytt regionstyre, godkjenne årsmelding for 2021 
og ikke minst godkjenne regnskapet for 2021.

Innhenting av epost adresser fra medlemmene:
Det ble sendt ut en sms til alle våre medlemmer som ikke er registrert med epostadresse. 
Det ble sendt ut over 700 sms’er og vi har fått inn ca 20 nye adresser.

Har du glemt å sende oss din epost adresse, er det selvsagt ikke for sent.
Send den til – ann-karin.pettersen@nhf.no

Medlemskontingenten ble sendt ut 19. januar til alle sammen i posten.
Har du ikke fått den, så ta kontakt med kontoret – 24 10 24 00 – telefontid alle dager unntatt torsdag – 
fra kl 10.00 til kl 14.00. 
Vi kan sende en ny enten på epost eller pr brev.

Administrasjonen ønsker bidrag fra lokallag som vi kan ta med i regionnytt. 
Hva gjør dere i lokallaget – har dere vært på tur eller om dere arrangerer kurs osv. 
Dette kan vi skrive om i regionnytt.

KURS:
Regionstyret har vedtatt en foreløpig kursplan. Står inne i denne utgaven av bladet.

Styret har vedtatt at kursavgiften er en pikeskjorte pr deltaker fra lokallaget. 
Denne koster kr 250,- per person. 
Når dere melder dere på kurs – så må ønsket størrelse settes på påmeldingen. 
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Søknadsfrist 30. mars.

Har du lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer?

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en 
videregående opplæring?

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

• Elektro og datateknologi

• Salg, service og reiseliv

• Informasjonsteknologi og 
medieproduksjon

• Påbygg til generell  
studiekompetanse

facebook.com/krokeidevgs

firmapost@krokeide.vgs.no

instagram.com/krokeide_vgs

www.krokeide.vgs.no

Vi hjelper 
deg 
å lykkes!

Nettec AS
Kolbotnvn. 36, 1410 Kolbotn

Tlf. 66 81 06 40   •   www.nettec.no

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

064 85 /
64 85 68 68 

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.
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med vår nye app.
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64 85 68 68 

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

Vi leverer byggestrøm 
fra 63A og opp til 630A 

230/400V

Epost: post@vikenem.no

Telefon: (+47) 401 04 011

vikenem.no

Tlf: 63 85 70 70
post@hsbank.no 

www.hsbank.no
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Søknadsfrist 30. mars.
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1954 Setskog • Tlf. 980 01 659
www.hfanlegg.no

Skala 1:30
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Størrelse 150x65 mm

1

2

3

Størrelse 150x75 mm

Tlf: 47 61 12 00 - uteanlegg.no

uteanlegg.no 
Tlf: 47 61 12 00

Størrelse 150x65 mm F R O G NAURSKOG-HØLAND

L Ø R E N S K O G

E N E B A K K

www.bakke-as.no

E I D S V O L L

www.saltosystems.no

Aarnesveien 13, 2093 Feiring 
Tlf: 63 96 11 70 | post@svendby.no

https://svendby.no/

www.dieselmann.no

www.munterbar.no

Epost: vs@sandaas-fjell.no

 

www.heiaas-regnskap.no

www.okaba.no
Tlf: 46 91 62 36

https://nitor.no/

COCA-COLA NORGE

Aurskog Høland Bygdeservice SA
Tlf. 63 85 65 95 | www.ahbygdeservice.no

G J E R D R U M

www.altiasfalt.no | T: 957 93 430

www.mrpukk.no | E-post: holand@mrpukk.no

Bergly Mat Råholt AS
Vi støtter NHF Eidsvoll

MEMO Elektro AS
Solheimsvn. 36, 1473 Lørenskog

Tlf. 67 91 94 44 • memoelektro.no

A S K E R

www.nitschke.no

B Æ R U M

Anonym støtte

www.baerumenergi.no

gartnerservice.no

RUD OLSEN KONSULT

Tlf: 95 86 75 54
www.erokonsult.no

E N E B A K K

L Ø R E N S K O G

+47 66 77 73 00 krabat.no

Krabat

Flytehjelpemiddel for aktivitet i vann

Pirat
• utviklet med tanke på å gi barnet mestringsfølelse, glede og fremgang

• nye muligheter til å være selvstendig i vannet

• justerbar posisjonering fra stående til mageleie

• laget i solide materialer som ikke ruster
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Sentralbord: +47 77 75 27 00
firmapost@consto.no

Bølerveien 61, 2020 Skedsmokorset
Tlf: 67 17 30 00 | entreprenorservice.no

firmapost@entreprenorservice.no

N I T T E D A L

norskindustrivask.no

Hydraulikkteknikk AS
www.hydraulikkteknikk.no

Støtter NHF Nittedal

NITTEDAL
Stasjonsveien 69, 1482 Nittedal

Tlf: 67 07 21 61

N E S

                                                NANNESTAD
                                                                      Teiegården, 
                                                                      2030 Nannestad

Tlf. 63 99 72 50    Fax. 63 99 83 76
Åpent: 9 - 23  (9 - 21)

Støtter Norsk Handikapforbund

Tlf. 63 99 72 50
Åpent: 07-23 mandag-lørdag

T: 40 49 49 92
www.saetherelektriske.no

N A N N E S T A D

fasec.no

www.oie-e.no

B. Anfinsen Eiendom AS
Elvegata 52

2003 Lillestrøm
Tlf. 911 22 266
baeiendom.no

S K E D S M O

Åsveien 3 , 1400 Ski
Tlf : 64 91 15 00 • www.skitaxi.no

Tlf: 03550 | firmapost@taxiromerike.no
taxiromerike.no

E-post: jessheim@dittapotek.no
Vi er på Facebook!

Entreprenørselskapet Johs Granås AS
2030 Nannestad, Tlf.  63 99 99 10

firmapost@johsgranas.no advonico.no

S K I

 

Grefsen Eiendom AS 

U L L E N S A K E R

Tlf. 63 94 75 20

ga-meknett.no

S K E D S M O

Å S

Langbakken 9, 1430 Ås
Tlf. 64 97 23 30

ÅPENT HELE DØGNET

Myrveien 2, 1430 Ås
Tlf. 64 94 10 00  •  www.acdc.as

V E S T B Y

E I D S V O L L
Ditt Ekstralager Minilager AS

Furuvegen 38, 2070 Råholt, tlf. 40 04 67 89

S Ø R U M

Regionnytt ØST nr 1-2022.indd   30Regionnytt ØST nr 1-2022.indd   30 14.03.2022   13:3014.03.2022   13:30



31

Medlemsblad for NHF Øst

AKERSHUS:

LARS Øst/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Ryggmargskadde)
Leder: Marianne Graham Hjelmen
Elgtråkket 83, 1720 Oslo
Tlf.: 926 52 673
e-post: marianne@hjelmen.com 

LFN Oslo og Akershus
(Landsforeningen for Nakkeskadde)
Leder: Åse Olsen
Nannestadveien 339, 2032 Maura
Tlf: 63 99 88 48/971 12 021
e-post: aas-ols@online.no
Hjemmeside: www.lfnakershus.no 

LFS Oslo og Akershus
(Landsforeningen for Slagrammede)
Leder: Odvar Jacobsen
Myrvangv. 21 A, 1344 Haslum
Tlf: 907 48 521
e-post: odvar.jacobsen@outlook.com   

NHF Bærum
Leder: Inger Helene Ruud
Baksteplassen 3, 1349 Rykkinn
Tlf. 997 47 117
e-post: ing-hel@hotmail.no 

NHF Eidsvoll
Leder: Aina Irene Søberg
Ludvikbakken 2, 2080 Eidsvoll
Tlf: 988 09 218 / 63 96 56 52
e-post: nhfeidsvoll@gmail.com /
esoeber@online.no
 
Enebakk (lokallag nedlagt)
Kontaktperson: Robert Fostaas
Potsboks 110, 1917 Ytre Enebakk
Tlf: 452 48 024
e-post: robedel6@gmail.com 

NHF Lillestrøm og omegn
Fung.leder: Tor Inge Møller
Lensm. Klevsvei 156 B, 2019 Skedsmokorset
Tlf. 901 29 005 
e-post: tomoller@hotmail.no 
(Leder Joakim Taaje
Tyrihansvegen 37, 2016 Frogner
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@gmail.com) 

NHF Lørenskog
Leder: Vibeke Otterlei Nervik
Haneborgveien 65 B, 1472 Fjellhamar
Tlf: 928 20 645
e-post: nhf.lorenskog@gmail.com 
(privat: vibner@online.no) 

LFA Akershus/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Amputerte)
Leder: Arve Birkeby
Lintjernveien 18, 2009 Fjerdingby
Tlf: 922 63 344
e-post: arge@altibox.no

HBF Akershus
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Hjalti Helgason
Trollveien 2A, 1482 Nittedal
Tlf: 906 11 518
e-post: akershus@hbf.no 
(privat hjalti.helgason@hbf.no)

LFPS Akershus
(Landsforeningen for Polioskadde)
Sekretær: Helene Kjølstad
Framveien 9, 1472 Fjelhamar
Tlf: 97110207
e-post: post@lfps-akershus.no
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no 
(privat: helene.kjolstad @gmail.com)

LKB Akershus
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Leder: Mona Lundby
Rud terrasse 3 B, 2005 Rælingen
Tlf: 928 97 498
e-post: akershus@lkb.no 
(privat: mo.lundby@gmail.com )

Nittedal / Hakadal (lokallaget nedlagt)
Kontakt: regionskontoret NHF Øst

NHF Nes og Ullensaker
Leder: Liv Liberg
Gunnerudberget 2 A, 2162 Brårud
Tlf: 924 85 510 / 63 90 92 45
e-post: libergliv@gmail.com / gry.karterud@
online.no 

NHF Vestby/Ås
Leder: Arne Th. Bergersen 
Brevikbråtevn. 23, 1555 Son
Tlf: 64 95 92 89 / 970 60 259
e-post: atberger@online.no 

NHFU Øst (Østfold og Akershus)
(Norges Handikapforbunds Ungdom):
Leder: Maren Huseby 
Ullerudåsen 11A, 1447 Drøbak
Tlf: 417 61 685 
e-post: dmumarenh@gmail.com 

ØSTFOLD:

Kontakt for ALF Østfold
(Arbeidsmiljøskaddes Landsforening)
Kontaktperson Terje Holm
Lundeveien 53, 1816 Skiptvet
e-post: britholm1@gmail.com

LFA Østfold
(Landsforeningen For Amputerte)
Leder: Kari Jansen
Åsengvn. 7, 1793 Tistedal
Tlf: 69 19 23 69 / 480 74 125
e-post: kariaa.jansen@gmail.com

LFPS Østfold
(Landsforeningen For Polioskadde)
Leder: Ragnhild Skovly Hartviksen
Saltnesbekken 27, 1642 Saltnes
Tlf: 957 75546
e-post: post@lfps-ostfold.no /  
ragnhsk@online.no 
Hjemmeside: www.lfps-ostfold.no 

LKB Østfold
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Leder: Grete Elise Dahlen Fjellgaard
Maren Juels vei 14, 1726 Sarpsborg
Tlf: 994 70 027
e-post: ostfold@lkb.no
(privat: grete.fjellgaard@gmail.com) 

NHF Fredrikstad
Leder: Jan Kenrick Glad Jackson
Åbyggevn. 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
e-post: kenrick@jackson.kz 

NHF Indre Østfold
Leder: Jostein Rygge
Mellomveien 11, 1820 Spydeberg
Tlf: 958 30 085
e-post: jr@nerdefabrikken.no 

NHF Moss og omegn
Leder: Dagfinn Glad 
Elgveien 26 A, 1534 Moss 
Tlf: 934 60 198
e-post:dagfinn.glad@mac.com 

Lokallag i Norges Handikapforbund Øst

HBF Østfold
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Runar Tønnesen
Tlf.: 482 63 222
e-post: ostfold@hbf.no
Post: HBF Ø c/o Fredrik Fjeld Johansen, 
Syrinveien 3 A, 1636 Gamle Fredrikstad

LFN Østfold
(Landsforeningen For Nakkeskadde)
Leder: Jane Anita Jensen
Tråklestinget 29, 1537 Moss
Tlf: 69 25 95 75 / 995 94 760
e-post: j-anita@online.no 

LFS Østfold
(Landsforeningen For Slagrammede)
v/ Randi Overaa
Gamle Glombovei 1, 1678 Kråkerøy
Tlf:  69 34 03 24 / m. 476 58 350 
e-post: aoberg@getmail.no

NHF Halden / Aremark
Leder: Anne Karin Johansen
Bekkenstenveien 21, 1784 Halden
Tlf: 977 44 796
e-post: post@nhfhalden.no 
Hjemmesider:  http://nhfhalden.no/
(privat: ankjohan@online.no)

NHF Lisleby
Jan Henrik og Anne Grethe Hansen
Emil Holters vei 10, 1619 Fredrikstad
Tlf: 957 07 834 / 971 08 203
Ingen e-post. 

NHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S Hartviksen
Saltnesbekken 27, 1642 Saltnes
Tlf: 95 77 55 46
e-post:  ragnhsk@online.no 

NHF Sarpsborg 
Leder: Runar Tønnesen
Tlf: 482 63 222
e-post: post@nhfsarpsborg.no, evt. runar.
tonnesen@fotball.no
Hjemmeside: http://nhfsarpsborg.no/

Landsforeninger med medlemmer i  
NHF Øst, men uten egne lokallag:

NASPA 
(Norsk forening for Arvelig Spastisk  
Paraparese/Ataksi)
Leder: Jarle Sterner
Gneisveien 62, 1430 Ås
Tlf: 90 28 277
e-post: jsterner@online.no / naspa@nhf.no

AMC
(Landsforeningen for Arthrogryposis  
Multiplex Congenita)
Leder: Monica Haugen
Mobil: 41218357
E-post: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no 

Tilleggsinformasjon pr. 25.07.2019 om 
landsforeningsledere som er bosatt i Øst:
NASPA v/Jarle Sterner, Gneisveien 62,  
1430 Ås. Tlf: 90 28 277,  
e-post: jsterner@online.no 
LFS v/Roger Amundsen, Svalevegen 1 A,  
1929 Auli. Tlf.: 959 82 527,  
epost: leder@slag.no
LKB v/Ellen M Knutsen, Dyrødveien 17,  
1622 Gressvik. Tlf: 984 79 650,  
epost: ellen@whoknew.no 
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Retur: NHF Øst, Postboks 9219, Grønland – 0134 Oslo

HAB er en ISO-sertifisert anleggs-
entreprenør med hovedfokus  
på betong og grunnarbeid samt  
bygg virksomhet.

S K I P T V E T

M A R K E R

Marker kommune
1870 Ørje

A S K I M

FREDRIKSTAD 
KOMMUNE
S T Ø T T E R  N H F ’ S
A R B E I D E

R Y G G E

Murmester
Sigbjørn Smerthu AS

Askimveien 492, 1816 Skiptvet
Tlf. 970 07 546

www.asbank.no

E I D S B E R G

Bunnpris Mysen

F R E D R I K S T A D

Kirkebrygga 2-4, 1607 Fredrikstad
Tlf. 69 30 24 50

www.stavlund.no

F R E D R I K S T A D
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