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Noen har begynt 
på julebaksten!

God jul!



2

Regionleder
Arild Karlsen
Skytterveien 14, 1710 Sarpsborg
Tlf. 977 47 975
E-post: arild@karlsenpost.no

1. Nestleder - Organisatorisk
Sverre Bergenholdt
Vardeveien 30, 1555 Son
Tlf: 917 61 535 
E-post: sverre.b@online.no

2. Nestleder - Politisk 
Ragnhild Skovly Hartviksen
Saltnesbekken 27, 1642 Saltnes
Tlf: 957 75 546
E-post: ragnhsk@online.no

Styremedlemmer
Runar Tønnesen 
Tlf: 482 63 222
E-post: runar.tonnesen@hbf.no

Dagfinn Glad
Elgveien 26 A, 1534 Moss
Tlf: 934 60 198
E-post: dagfinn.glad@mac.com

Jan Thorstensen
Elveveien 26, 1462 Fjellhamar
Tlf: 918 77 837

Norges Handikapforbund Øst Regionstyret 
Maren Huseby 
Ullerudåsen 11 A, 1447 Drøbak 
Tlf: 417 61 685
E-post: dmumarenh@gmail.com 

Varamedlemmer
Saad Al – Jaderi
Finstad Hageby 10, 1423 SKI
Tlf: 916 26 066
E-post: saad842@gmail.como

Vibeke Otterlei Nervik
Haneborgveien 65 B, 1472 Fjellhamar
Tlf: 928 20 645
E-post: vibner@online.no 

Hilde Sofie Nilsson
Råkollveien 1664, Rolvsøy 
Tlf: 959 37 071
E-post: hildesofie@hotmail.com

Representant for NHFU Øst
Gabriel Wilhelmsen Hoff

Vil du vite mer om hva regionstyret jobber med? Du kan finne protokollene her: http://oest.nhf.no/om-oss/regionstyret/protokoller

3 Lederens spalte

4  Helt på Grensa 

5 Advokatspalte – Universell utforming

6  «Blomsterhagen i Abildsø»

8 Julekåseri fra May-Britt Braathen

10 Blir nektet livsforlengende medisin

11  Nytt fra NHFU Øst

12  Overnattingstur til Venabumidt i fjellheimen!

14 Nakken – det svake punkt

15  AOF Kursplan for våren 2023

19  Kunnskapsbanken 

20 AKTIVITETER i lokallagene

22  Litt fra kursene i høst

24  Parkering i borettslag

25  Lanserer virtuelt sykehus

26  Statsbudsjettet under lupen

31  Lokallag i Norges Handikapforbund Øst

In
nh

ol
d

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

Soraya Baker
Organisasjonsrådgiver/ 
ungdomskontakt
E-post: soraya.baker@nhf.no
Jobb tlf: 468 40 025

Seniorrådgiver/ 
Safo Øst koordinator 10%
Hanne Grimstvedt
Jobb tlf: 940 32 887
E-post: hanne.grimstvedt@nhf.no 

Ann-Karin Pettersen
Regionkontorleder
E-post: ann-karin.pettersen@nhf.no
Jobb tlf: 480 20 768



3

 A
ri

ld
 K

ar
ls

en

REGIONNYTT
Informasjonsblad for
Norges Handikapforbund ØST
Årgang 19 – nr. 4 - 2022
Utkommer 4 ganger pr. år

Utgiver
Norges Handikapforbund Øst
Schweigaardsgate 12 
0185 Oslo

Ansvarlig redaktør
Arild Karlsen
Regionleder
arild@karlsenpost.no

Redaktør
Ann-Karin Pettersen
ann-karin.pettersen@nhf.no 

REDAKSJONSKOMITE
Arild Karlsen  
arild@karlsenpost.no

Jan Thorstensen  
E-post: jatorst@gmail.com

Vibeke Otterlei Nervik   
E-post: vibner@online.no  

Ansvarlig for annonser
Bell Media 
Tollbugt. 115 
3041 Drammen 
Tlf: 480 05 424

Layout og trykk
BK Grafisk
Postboks 2076 
3202 Sandefjord
www.bk.no

Forsidefoto:
Jan Arne Dammen

Vi fortsetter å jobbe for bedre  
tilgjengelige skoler

Utilgjengelige nærskoler er et stort problem. Det blir ikke  

bedre når flere blir lagt ned, som kanskje også er mer  

tilgjengelige enn andre. Vi ser også etablering av nye  

spesialskoler for de som ifølge noen politikere ikke  

”passer inn” i a4-skolen. 

Mange blir også tildelt plass på spesialskoler fordi nærskolen ikke er tilgjengelig 
nok. Det må være opp til foreldrene og barna selv og vurderere hvilken for hvert 
barn. Nærskolen må kunne være universelt utformet og et reelt alternativ for at 
det valget skal bli best mulig.  Hvis ikke blir det større avstander og færre valg-
muligheter. 

Mangfold på skolene er dessuten veldig viktig for at alle barn lærer at mennesker 
er forskjellige, men at alle skal passe inn på alle samfunnsarenaer uansett 
utgangspunkt. Barn lærer mye av hverandre uavhengig av funksjonsevne og er 
flinkere på å ikke forhåndsdømme enn mange voksne kan være. De trenger å se 
at også funksjonshemmede har en naturlig plass i samfunnet. Venner i nær-
miljøet og nabolaget er også lettere å få med en felles skole og bli inkludert i 
nærmiljøet. 

Det er viktig at skoleledere og lærere ser muligheter og er løsningsorienterte 
rundt utfordringer ulike elever har. Istedenfor og svare at det er vanskelig  
og altfor ressurskrevende. 

Både NHF og NHFU Øst kommer til å fortsette kampen for nærskolene i året  
som kommer sånn at nærskolene har plass til alle. 

Vi i styret i NHF Øst ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. 

Maren Huseby, 
Leder i NHFU Øst og styremedlem i NHF Øst

Lederens spalte
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Jeg har tenkt mye på svigermor disse dagene. Ho var ei 
flott dame, pen å se på og slank som en ungdom - men 
bein i nesa det hadde ho. Svein ble født før ho fylte 18. 
Han ble som liten gutt satt på en institusjon. Der skulle 
han bo inntil videre. Det mente fagfolka var best for 
alle. Men nei da, Svein var hjemme så ofte han kunne.  
I helger og i ferier. Jeg synes jeg ser den unge jenta 
sloss for ungen sin. Da tenker jeg på alle foreldre som 
må sloss for sine barn. 

Ja for selv i dag 66 år etter er ikke kampen over. Er det 
ikke rart? Svein klarte seg godt, han er like sta som svi-
germor. Han har sloss sine egne kamper, men noen 
startet den kampen. Tenk om ho hadde tenkt som andre 
ungdommer, satt fra seg ungen og gått videre med 
livet. Det hadde ikke vært så rart. Svigermor var ikke 
alene, mange mødre har måttet sloss. Nå har jeg ikke 
glemt fedrene, men det er mange jenter som sloss 
alene. 

Faren min var tilstede og var min bauta. Men i disse 
dager tenker jeg på ei ung jente som brått ble voksen.  
Vi var ikke alltid verdens beste venner, men respekten 
min har ho alltid hatt. Ho dulla ikke med sønnen sin, ho 
ville bare at han skulle klare seg selv. Samtalene de 

siste årene mellom mor og sønn har ofte handlet om 
valg. Gjorde hun de riktige valgene? Burde sønnen ha 
gått på vanlig skole? Kunne livet hans vært bedre eller 
verre? Mens jeg takker svigermor for mulighetene han 
fikk. For staheten og viljen til å skape ett liv. 

Vi i NHF må være samla om disse kampene. Alle 
Ramper er fortsatt ikke godkjente. Kommunene bygger 
ikke nok boliger, foreldre kan ikke velge på vegne av 
sine barn, og vi får ofte ikke valgmuligheten. Planer 
legges over hodene våre.  Livene våre blir formet etter 
de valgene vi tar.  

Hvil i fred svigermor, og takk til alle dere som jobber 
for barna deres, takk til dere som driver med like-
mannsarbeid og som støtter hverandre, og takk til deg 
som står i spissen for å synliggjøre hvilken livskvalitet 
og ressurs det finnes hos våre medlemmer.

Når alt dette er over går vi mot juletider og hos oss vil det 
stå en tom stol. Men dette er livets gang. Gode minner er 
det mange av.  Vi skal kose oss med barn og barnebarn.  

God Jul alle sammen  
Pass på hverandre, livet er kort.

HELT PÅ GRENSA

Anne Karin Johansen

For noen dager siden mistet jeg svigermor, ei flott dame som jeg satte stor 

pris på. Svigerinne og min mann var hos begravelsesbyråer. Vi hadde jo sett 

at det var en rampe, men den rampa klarte ikke gubben å kjøre på så  

han ble dirigert bak sammen med kistene. 
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1. HVA ER UNIVERSELL UTFORMING?
Universell utforming kan defineres på ulike måter. Kjernen 
i disse definisjonene er kort fortalt at samfunnet skal 
gjøre s tilgjengelig for alle. Det mest åpenbare er at univer-
sell utforming handler om å tilgjengeliggjøre offentlige 
bygg, boliger, veier, fortau og parker ved eksempelvis 
trinnfri adkomst eller ved å fjerne hindringer. Det er derfor 
viktig å huske at universell utforming handler om så mye 
mer enn å fjerne fysiske barrierer. Det handler også om å 
gjøre blant annet utdanning, IKT, politikk og kultur tilgjen-
gelig for alle, uansett bakgrunn. 

Universell utforming er omtalt i flere norske lover. I like-
stillings- og diskrimineringsloven § 17 henter er univer-
sell utforforming definert som: 

«tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, 
inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
(IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan 
benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsned-
settelse»

Universell utforming er også fremhevet i plan- og byg-
ningslovens formålsbestemmelse, altså i loven § 1-1.  
I denne bestemmelsen står det at «prinsippet om univer-
sell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til 
det enkelte byggetiltak». I tillegg heter det at «for boliger 
skal prinsippet om universell utforming ivaretas gjennom 
krav til tilgjengelighet». 

Plikten til universell utforming gjelder for alle private og 
offentlige virksomheter som retter seg mot allmennheten. 
At plikten forutsetter at virksomheten retter seg mot  
allmennheten tilsier at plikten ikke gjelder for privat-
personer. Det vil si at du i utgangspunktet ikke kan kreve 
at naboen universelt utformer sin private bolig. Det kan 
derimot være krav om at nye boliger som bygges helt eller 
delvis tilrettelegges for ulike funksjonsvariasjoner. 

1. Utfordringer med universell utforming 
Både i lovverket og i politikken virker det å være bred 
enigh et om viktigheten av universell utforming. Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Budir) påpeker likevel 
utfordringer med å gjennomføre universell utforming, og 
hvilke kryssende hensyn som må vurderes. Som Bufdir 
fremhever gjelder kravet til universell utforming alle funk-

sjonsvariasjoner. Det betyr at tilretteleggingen for en 
gruppe kan være problematisk for en annen. Som eksem-
pel nevner Bufdir at det er bra med tepper som demper 
lyd for personer med hørselsutfordringer, men dette kan 
være problematisk for personer med astma og allergi. I til-
legg må utforming av naturområder hensynta naturens 
egne grenser, og naturen i seg selv. Skal det eksempelvis 
bygges ut en asfaltert vei for rullestolbrukere der det lever 
en utrydningstruet salamander?

2. Hva kan du gjøre hvis reglene ikke overholdes?
Dersom du opplever utfordringer med universell utfor-
ming er det for det første mulig å henvende deg til den 
som er ansvarlig for tilretteleggingen. Mange vil kanskje 
ikke se utfordringen de ikke selv har, men kan ønske å 
bidra til økt tilgjengelighet når de gjøres oppmerksomme 
på det.

Det er i utgangspunktet kommunen som er ansvarlig for 
byggtekniske forhold. Dersom du oppdager brudd på 
reglene om universell utforming, kan du ta kontakt med 
kommunen du bor i. Kommunen kan i ytterste konsekvens 
ilegge sanksjoner for manglende tilrettelegging.  

Som for mange andre saker som omhandler brudd på 
likestillings- og diskrimineringsregelverket, kan du klage 
saken inn for Diskrimineringsnemnda. Nemnda har 
behandlet en rekke saker om universell utforming, og i 
mange av sakene har det blitt konstatert brudd på regel-
verket. Eksempelvis omhandlet sak 22/56 en kino som ble 
gitt pålegg om retting fordi kinoen ikke var tilstrekkelig 
universelt utformet for personer med synshemming. 
Majoriteten av sakene som har blitt behandlet i 
Diskrimineringsnemnda og som har ført til brudd, har 
omhandlet fysisk tilrettelegging eller tilrettelegging av 
IKT. Det er derimot viktig å huske at universell utforming 
omhandler mye mer enn de barrierene vi kan se med det 
blotte øyet. Veien mot et likestilt samfunn handler like mye 
om å øke tilgang til blant annet kunnskap, kultur og at alle 
får muligheten til å være der viktige beslutning tas. 

Ønsker du å lese mer om universell utforming har Bufdir 
utviklet en god A-B-C om universell utforming. Denne 
inneholder også videre henvisning til aktuelle kilder. 

Universell utforming – hva er det og hva kan 
du gjøre dersom reglene ikke overholdes?
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ADVOKATSPALTE

■  Av advokatfullmektig Lise Marit Nyerrød
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Blomsterhagen i Abildsø er en liten oase på 5 mål hvor det 
bugner av blomster, farger og lukter. 

Etter et lite kurs i farger, komposisjon og bindeteknikker 
ble vi sluppet løs med hver vår bøtte i åkeren. Tenk å få gå 
amok i rekker på rekker av blomster og å få plukke hva 
man ønsker. 

Det var svært vanskelig å beherske seg noe resultatet hos 
meg bar preg av hehe, men etter endt dag så var det mor-
somt å se hvor forskjellige alle bukettene ble i farge og 
komposisjon selv om vi alle hadde tilgang til de samme 
materialene.

Alle bukettene ble individuelle og flotte på hver sin måte.

Jeg hadde stor glede av dagen og ikke minst av blomster-
buketten i dagene, ja faktisk ukene etter kurset.

Buketten ble satt ute på terrassen hver natt og den fikk 
seg også en og annen natt i kjøleskapet for å få lengst 
mulig holdbarhet på blomstene.

Etter noen dager plukket jeg litt blåbærris og klippet av 
noen greiner fra en busk i hagen. Jeg spratt opp buketten 
jeg hadde, sorterte blomstene på nytt og fikk ryddet opp 
litt og endte opp med to buketter som jeg ble mere fornøyd 

«Blomsterhagen i Abildsø» 
For en fantastisk dag! LKB Akershus arrangerte 
blomsterbukettkurs på Blomsterhagen på Abildsø 
en fin sensommerformiddag 30. august 22.

■  Tekst og foto: Nina Rokhaug
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med enn det lille kaoset mitt fra selve kurset og etterhvert 
som noen blomster har visnet har jeg stadig laget nye 
buketter av materialet som fortsatt var fint. Her ble også 
spennende blomsterkroner hvor kronbladene hadde visn et 
brukt og den utfordrende spiralteknikken for å få en fin 
bukett ble bedre og bedre for hver gang jeg testet.

Jeg kommer så absolutt til å leke mere med alt av mate-
riale som finnes i egen hage, i skogen og kanskje supplere 
med blomster fra butikken i vinter og så får jeg håpe at 
mine nyinnkjøpte frø fra Blomsterhagen i Abildsø viser seg 
velvillig selv for meg som ikke har så grønne fingre slik at 

jeg kan fortsette å nyte blomster, farger og luktene neste 
sommer i min egen lille hage.

Takket være Bingomidler, bingoer som gir av sitt over-
skudd til ideelle organisasjoner, får vi som medlemmer 
oppleve et pusterom fra smerter, hverdag, treffe likesin-
nede og gode venner. Mitt liv som uføretrygdet og kronisk 
syk hadde blitt så mye mere innskrenket, vondt og kjedelig 
uten disse vitamininnsprøytningene av positive mennesker 
og flotte opplevelser.
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Jul er kult det, men...
Alle går rundt og gleder seg til jul, til å se den hvite 
snøen som daler ned som små lette fjær og legger seg 
som et lunt hvitt teppe overalt. 

Dekket av snø, virker alt så utrolig uskyldig og rent. 

Et par måneder før jul, løper folk hit og dit, på kryss og 
tvers for å grafse til seg de flotteste skinkestekene og 
for å tømme hyllene i butikkene for bakevarer og ikke 
minst drikkevarer.

Ungene hyler og skriker, innpakket i varme boble-
dresser og iført for store fargesprakende hodeplagg. 
Foreldrene svetter og hysjer på de små imens de travelt 
drar plastkortet opptil tusen av ganger gjennom den 
grå upersonlige kortterminalen som jeg kaller for  
”sluket”. 

Om ikke folk øser ut med penger resten av året, gjør de 
det før jul i hvert fall, det får de fleste merke etter jul, 
da man mottar en bunke gule giroer i postkassa hver 
dag en hel måned. 

Da gjelder det å ha rester igjen av den 5 kg tunge kal-
kunen fra nyttår eller noen biter igjen av den feite ribba 
man spiste til jul eller et stykke av den store skinka som 
en gang satt på en spretten gryntende grisekropp. 

Når folk har løpt beina av seg og er så å si ferdige med 
julehandelen, så setter de seg ned og klager over hvor 
forferdelig dyrt alt er, selv om de har brukt et par tusen 
kroner for en liten elektrisk sak som irriterer grense-
løst omgivelsene rundt, nemlig en mobiltelefon eller de 
har handlet klær av et ekstremt kjent merke som kos-
ter tusenlappen. 

Er det noe rart de blir blakke etter jul da?

Når den store forventningsfulle dagen kommer og alle 
er tilsynelatende overfladiske glade, så koser de seg 
med all den dyre maten og gavene de har løpt rundt og 
slitt seg ut for. 

Gaver ja, det blir liksom en form for byttehandel det 
der, man kjøper for penger og får igjen for penger, det 
kan jo bli litt feil når man kjøper en gave for en tusen-
lapp og får en gave tilbake som er kjøpt på Nille eller 
Rema 1000 til halv pris.

Ungene gleder seg vilt til jul, men er det fordi dem vet 
at de får det de ønsker seg eller for å feire Jesus  
fødsel? 

Tror nemlig ikke at unger i dag er så opptatt av Jesus og 
Bethlemsstjerna jeg, tror de er mer opptatt av hvor mye 
penger de kommer til å få og om de får store gaver, 
med stort innhold. Kravstore? Svaret er ja!

Jula ja, den er koselig den, bare man ikke lar seg rive 
med av kjøpepresset, det er ikke så lett og ikke la seg 
friste når det blir dumpet ned i postkassa i form av store 
papirbrosjyrer som lukter fersk trykksverte bare du så 
vidt vipper opp postkasselokket.

Også har vi jo maten da, det er jo så mye godt man kan 
lage i stand, ifølge alle ukebladene som gledelig for-
teller om skikkelig tradisjonell jul på alle vis. 

Til og med en oppskrift på grøten til nissen har dem 
skrevet opp.

Det er jo fint med pynt til jul, i hvert fall så synes jeg 
adventsstaken, juletreet og julestjerna i et eller to vin-
duer hører med og kanskje noen smånisser plassert 
rundt omkring. 

Når disse ukebladene og butikkene lokker med alt fra 
glasskuler med glitter, engler som synger og juletre-
belysning som blinker i alle slags farger, får jeg litt 
avsky altså, hva har dette med jul å gjøre da? 

Til og med elektrisk juletrefot får man kjøpt, slik at man 
kan se treet fra alle kanter, er det ikke meningen man 
skal gå rundt juletreet å synge ”O`jul med din glede” 
lenger nå da?

Julekåseri fra May-Britt Braathen
Funnet på nettet - http://www.sidene.no/jul/julehistorier/julekaseri.htm 
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I de siste årene har julen i Norge fått et mer Amerikansk 
preg over seg, synd at den lune gode julefeiringen har 
blitt erstattet av alt mulig dilldall, stormannsgalskap og 
stress.

En skikkelig jul der man presser sylta selv og baker et 
par slag med julekaker med ungene og deler en gris 
med naboen, er hva jeg kaller en fredelig jul.

I gamle dager lagde man julegavene selv og det ble all-
tid satt ekstra stor pris på og tatt vare på. De fikk jo som 
regel ting som de trengte, votter, luer, duker, hjemme-
bakt, syltetøy og forskjellige treting.

Det er kanskje på tide at vi setter oss ned og tenker 
etter hva som egentlig betyr noe for oss; kosen med 
familien, gleden av å få være sammen med dem som 
står oss nær, snøen som lyser opp en ellers så kald og 
mørk årstid er vel mye mer enn å bruke penger på alt 
mulig som reklamene og de store menn bak markeds-
føringen vil lure oss til å kjøpe. 

Vi spyr ut penger til dem og forsørger disse med vår 
naivitet og går i god tro hjem og tror vi har kjøpt et ene-
stående flott produkt.

Nå må vi få øynene opp for en skikkelig tradisjonellrik 
jul igjen og la barna våre lære av dette å føre det videre. 

For barn i dag er det jul året rundt egentlig, alt det de vil 
ha får de, det er ikke snakk om å love de et par sko til 
17mai eller en ny genser til jul, nei da, de skal ha tingen 
med en gang, helst samme dag. 

Er det da noe rart at de ikke setter prisen på gaven du 
så iherdig har tråkket rundt en kald travel førjulsdag i 
timevis for å kjøpe?

Jaja, verden går videre og årstidene like så, men jula 
skal vel være noe spesielt? 

La oss glede oss til jul, kjenne på stemningen og lukten 
av nystekt ribbe å la lukten av tente lys få slippe inn i 
neseborene så hjernen får signalet om at det virkelig 
lar seg gjøre å feire jul uten alt dilldall og nymotens 
greier!

God jul ønskes dere, folkens, ikke slit dere  
altfor mye ut på innkjøp og husvask!
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Blir nektet livsforlengende medisin
Mats Bjerknes er 32 år og for gammel til å få medisinen Spinraza. Først var argumentet at medisinen 
var for dyr, men nå er prisen halvert. Beslutningsforum skal ha ett nytt møte om Spinraza for voksne 
med SMA før jul. Lederen i SMA Norge er ikke optimist denne gangen heller. 

■  Tekst og bilder: Jan Arne Dammen

Mats har en medfødt muskelsykdom (SMA type 3). Men det 
har ikke stoppet ham fra å følge drømmene sine. Mats er 
godt kjent i bilcrossmiljøet, der han har vært aktiv med sine 
spesialbygde biler siden 2006. Bilkjøringa er lagt på hylla, 
men er fortsatt i miljøet som speaker på stevner.  Han job-
ber som regissør, skriver ofte manuset selv og er en god 
historieforteller. Dette vil han gjerne fortsette med.  

Les det sterke leserbrevet fra Mats 
Nå er det snart 5 år siden den livsforlengende medisinen 
Spinraza ble tilbudt pasienter med sykdommen SMA. Men 
kun de under 18 år. De som fikk behandling den gang, er 
sikret medisinen livet ut. Men vi som var over 18 år venter 
fortsatt. Først var argumentet at medisinen var for dyr, 
men nå er prisen halvert. Det neste argumentet var at det 
ikke lå nok forskning til grunn for å vise at medisinen også 
hadde effekt på voksne. Nå er det bevist ved studier fra 
blant annet Tyskland at den fungerer også på oss.

Så hvorfor skriver jeg denne teksten? 
Jo, fordi jeg er en av disse voksne med muskelsykdommen 
SMA. Vi er ikke mange, det antas at vi er ca. 60 voksne som 
lever med sykdommen. Jeg har vokst opp med tanken på at 
det ikke fantes noen «kur» eller behandling for sykdom-
men min. Det endret seg i 2018. Nå finnes den, og blir til-
bydd voksne i de fleste vestlige land, - men ikke Norge. 
Hadde jeg f.eks. bodd i Polen ville jeg hatt tilgang på medi-
sinen.

Ønsker å leve et normalt liv
Det medisinen (Spinraza eller Evrysdi) gjør er at den stop-
per sykdommen fra å forverre seg, at musklene svekkes og 

at jeg kan leve et relativt normalt liv. Noen rapporterer 
også om bedring i muskelkraft. Jeg ønsker å leve så lenge 
som mulig og bidra til samfunnet i så stor grad som over-
hodet mulig. Denne medisinen kan gjøre at jeg fortsatt 
greier å skrive manus og jobbe som regissør slik jeg gjør i 
dag.

Møte før jul 
Grunnen til at jeg skriver denne teksten nå, er at 
Beslutningsforum (de som avgjør hva slags medisiner som 
skal godkjennes i Norge) skal ha ett nytt møte ang medisin 
for voksne med SMA før jul. Lederen i SMA Norge er ikke 
optimist denne gangen heller. Men vi må bare håpe. Det er 
mange viktige medisiner som lever samme skjebne for 
andre grupper, men for meg personlig betyr jo dette ekstra 
mye. Vi er ikke mange, og det koster ikke Norge mye å prio-
ritere dette. Alt vi ønsker er å leve lange og meningsfulle 
liv! 

Folk dør mens vi venter
Hva kan dere gjøre? Selv om mange av dere foreslår spleis, 
så vil ikke det fungere, da det fortsatt blir for dyrt og dette 
også gjelder flere enn meg. Det dere KAN gjøre er å dele 
innlegget, eller bare snakke om det på butikken, frisør-
salongen eller på verkstedet. Det er noen få mennesker 
som sitter i Beslutningsforum. De bestemmer over mange 
liv i Norge. Hvis det blir oppmerksomhet rundt saken, kan 
det nå dem. Vi ønsker i hvert fall et endelig svar! Folk dør 
mens vi venter.

Mats Bjeknes

Mats i sine glansdager på banen.Mats Bjerknes.
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Nytt fra NHFU Øst
■  Tekst: Gabriel

I overgangen fra september til oktober hadde vi sam-
ling for medlemmer på Quality hotel Sarpsborg. Sverre 
Bergenholdt besøkte oss og snakket om hvordan det 
var å gå på Linde Internatskole for barn med polio-
myelitt for mange år siden. Vi fikk se Lindefilmen, som 
ble vist som forfilm på norske kinoer. Etterpå viste vi 
filmen ”Crip Camp” som skildrer rettighetskampen for 
funksjonshemmede i USA og Camp Jened som var en 
sommerleir for funksjonshemmede. Begge filmene gir 
oss nye perspektiver når vi sammenligner med vår tids 
likestillingskamp. 

Helgen 11. til 13. november avholdt NHFU vårt lands-
møte. Fra Øst stilte vi med fem delegater denne gangen. 
De viktigste sakene var nytt arbeidsprogram med 

mange forslag til forbedringer og endringer på flere 
politikkområder, valg av nytt sentralstyre og endring av 
regionstrukturen i NHFU. 

Det nye sentralstyret er som følger:
• Leder: Gabriel Wilhelmsen Hoff (Øst) 
• Nestleder: Mia Larsen Sveberg (Trøndelag) 
• Mathias Halvorsen (Nord-Norge) 
•  Styremedlemmer Marianne Knudsens (Trøndelag), 

Dannie Guttieres Rodrique (Trøndelag) og Axel 
Holandsjø Følling (Øst) 

•  Varamedlemmer Aili Kirste Strømeng Arntzen 
(Sørvest) og Marte Presterud (Oslo) 

Vi ønsker alle en god jul og godt nytt år! 
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Ankomstdagen startet med en deilig lunsj. På grunn av 
regnvær ble aktivitetene innendørs med avslapping og 
sosialt samvær. Det var mye latter, og praten gikk til langt 
utover kvelden. Til middag hadde vi deilig ovnsbakt, lokalt 
fisket ørret. Til middag neste dag fikk vi tradisjonsrik mat 
fra stedet med smaksprøver til forrett, «reinsdyrsplomme» 
til hovedrett og «multedrøm» til dessert. Vi må berømme 
all den gode maten vi fikk på fjellhotellet.

Neste dag gikk vi først en lett «topp tre» fottur over 
Veslefjellet med en hyggelig og flink DNT guide. Været var 
vindfullt med vekslende sol og skyer. Høstfargene var 
intense og flotte, noe som ble ekstra framhevet i kontras-

tene mot den hvite reinlaven. Det var spesielt hyggelig å se 
at alle klarte hele turen, til tross for at noen av oss har 
store fysiske utfordringer.

På ettermiddagen kjørte vi en tur til et flott tilrettelagt 
utsiktspunkt, Sohlbergplassen på Rondeveien. Fjell-
massivet Rondane har alltid gjort inntrykk på de som har 
vært så heldig å se det på avstand, eller være midt inni det. 
Maleren Harald Sohlberg (1869-1935) ble så bergtatt av 
motivet, at han arbeidet med dette i 14 år, før han ferdig-
stilte bildet «Vinternatt i Rondane» i 1914. En av del takerne 
på turen fortalte at han som liten gutt var på et besøk på 
Nasjonalgalleriet og nettopp dette bildet til Sohlberg brant 

Overnattingstur til Venabu –  
midt i fjellheimen!
LFN Østfold arrangerte en høsttur til Venabu Fjellhotell.  

Vi var 18 personer som fikk noen uforglemmelige dager  

med turer rundt om i den vakre fjellheimen.

■  Tekst: Viggo Sørensen
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seg inn i hans bevissthet. Det var noe i blåfargenes sam-
spill med lyset som var så spennende. Selv om det ikke var 
vinter denne gang, så var opplevelsen bare av å stå der 
veldig følsomt og rørende.

Vi kjørte også innom Solliaysteriet og fikk smake på for-
skjellige geitemelk-produkter. Det var tydeligvis gode 
smaker, og det ble kjøpt med mange forskjellige oster 
hjem til Østfold.

Siste dagen gikk vi til Venabygd Fjellkirke. Kirken ligger så 
fint i terrenget og passer godt inn i omgivelsene. Vi hadde 

med nøkkel og fikk se den spesielle kirken også innvendig. 
Der hadde vi et informasjonsmøte om de videre planer for 
høsten. Det ble også holdt informasjon om vår deltagelse 
som brukermedvirker til forskning. Styret fikk mange 
rosende ord om alt det arbeidet de gjør. Oppholdet ble 
avsluttet etter lunsj, og vi dro hjem med mange gode  
minner.
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Nakken – det svake punkt

■  Omtale av Viggo Sørensen, LFN

Tilrettelagt for pasienter.
Denne boka presenterer konsekvensene og behandlingen 
av et skadet nakkeledd på en klar og forståelig måte. 
Resultatet har blitt et oppslagsverk for leger og terapeuter 
med detaljerte faglige avsnitt. Boka er også tilrettelagt for 
pasienter. Den følger en pasient igjennom behandlings-
forløpet, og har dessuten ordliste som er veldig forklar-
ende.

En ustabil nakke kan utløse en rekke biokjemiske reak-
sjoner som for eksempel en forhøyet produksjon av 
Nitrogenoksyd som igjen kan ødelegge cellenes «energi-
fabrikk» mitokondriene, samt binde seg til og ødelegge 
vitaminer, mineraler og sporstoffer.

Behandling og terapi
Forfatter av boken Dr. Bodo Kuklinski er spesialist i medi-
sin og direktør for Diagnostikk- og terapisenteret for 
miljø sykdommer i Rostock, Tyskland. Medforfatter er dr. 
Anja Schemionek.

Gjennom sin målrettet diagnostikk, kunnskap innen bio-
kjemi, oppdaget dr. Kuklinski hvordan en ustabil nakke 
kan påvirke hele kroppen. Hans forskning bygger på et 
bredt vitenskapelig grunnlag.

Han utviklet terapien basert på tre søyler og som er 
beskrevet i denne boken. Han er overbevist om at mange 
av sykdommene vi i dag bare ser på som skjebnesvangre, 
faktisk kan behandles med enkle og rimelige midler!

De tre terapisøylene innebærer blant annet å tilføre krop-
pen det den mangler av mineraler, vitaminer og spor-
stoffer, samt å «overdosere» med B12 vitamin. Grunnen til 
dette er nøye forklart i boken.

Feil i erstatningssaker
Et lite tankekors som man kan gjøre når man har lest 
boken, er at betingelsen for å få erstatning i det norske 
rettssystemet ved en nakkeskade er direkte feil. Den 
skadde må nemlig ha meldt inn til helsevesenet om symp-
tomer på nakkeskade innen 72 timer etter et traume.

Dette står jo i sterk kontrast til det som står i boka, nemlig 
at et sykdomsforløp kan oppstå flere år etter at skaden 
inntraff. De biokjemiske virkningene av at det er slark i 
nakkeregionen vises lenge etter selve traumet, og da i 

form av sykdommer som ME, reumatisme, migrene, 
hjerte problemer, allergier og tarmsykdommer, osv.

Boken er oversatt fra tysk av lege Knut Birger Kvist. Han 
har jobbet etter dr. Kulkinski sine teorier i ti år. Dr. Kvist 
har spesialutdannelse i å behandle muskel og skjelett-
plager og har deltatt i flere forsknings studier på området. 
Han har også fått bidrag og hjelp til å få oversatt denne 
viktige boken av NKL.

Boka heter: Nakken – det svake punkt og er utgitt på
Forlagshuset Vest, Langgata 30, 4306 Sandnes
www.commentum.no

Ny og viktig bok som forklarer hvorfor pasienter med nakkeskade over tid 

kan utvikle forskjellige helseproblemer, som for eksempel ME, reumatisme, 

migrene, hjerteproblemer, allergier og tarmsykdommer.
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• Hvilke kurs skal du på?
• Hvem betaler?
• Hvordan melde seg på?

Kommer du på kurs?

KURSPLAN
for våren 2023

NB! Det kan komme  
endringer. Følg med på vår 
hjemmeside.

1.  1. Kurs NHF landsmøte, 
forslag på saker

2. Datakurs 

3.  Ferie og fritid i rullestol. 
Kurs for medlemmer i 
kommunale råd

4.  Kurs for medlemmer i 
kommunale råd

5.  Kurs for utvikling  
av likepersoner  
I LOKALLAGENE.

6. Vervekurs

7. Styrekurs/styrearbeid

NAPP UT



Kurs -  Saker til NHF Landsmøte Juni 2023.

Tid: Fredag 6.januar kl.16.00 – lørdag 7. januar kl.16.00.
Sted: Quality Hotel. Sarpsborg.

Målgruppa: Lokallagene
Kurset ser hvilken muligheter - NHFs lokallag har til å sende inn forslag til landsmøte. 
Kurset vil også gjennomgå NHFs lover.
Forslag til landsmøtet må være inne hos regionen innen 09.01.2023.

Kursleder: Sverre Bergenholdt.
Påmeldingsfrist: 12.12.2022.

Datakurs: (med liten kunnskap om bruk av PC.) 

4 lørdager, 21. og 28. januar 2023 fra kl. 11.00 – 15.00.
    4. og 11. februar 2023 fra kl. 11.00 – 15.00.

Sted: AOF sine kontorer i Sarpsborg
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 gjen-nom epost og det er viktig 
å mestre bruk av dette.
Samfunnet blir mer og mer digitalisert og helsevesen og det offentlige overfører stadig flere servi-setilbud til 
nettet som selvbetjening. Vi går gjennom de viktigste av disse og ser på id-porten som må beherskes om  
man skal benytte seg av disse tilbudene.

Påmeldingsfrist:  12. desember 2022
Kursleder:  Willy Aagaard  -  Ken Kenrick Glad Jackson. 

Ferie og fritid med rullestol 

Tid:  24. og 25. mars 2023    (Fredag kl.16 – Lørdag kl.16) 
Sted: Quality Hotel, Sarpsborg.

Målgruppe: NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF, FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner. 
Kursinnhold: Bli inspirert til å reise eller komme ut på tur i rullestol. Charterturer og turer å legge opp på  
egenhånd. Turer i fjellet, og i nærmiljø. Hjelpemidler og håndtering av praktiske utfordringer.  
Møte med ulike tur og feriearrangører. 

Påmeldingsfrist: 24.02.2023
Kursleder: Ragnhild Skovly Hartviksen og Maren Huseby.

Kurs for representanter i kommunale/ fylkes-kommunale råd  
for personer med nedsatt funksjonsevne 

Tid: Fredag 3. mars 2023 kl.16.00 – lørdag 4. mars 2023 kl.16.00.
Sted: Quality Hotel, Sarpsborg.

NHF Øst kursplan for våren 2023
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Målgruppe: Representanter og vararep. I rådene og medlemmer i NHF Øst og SAFO Øst. (NFU, NHF og FNDB) 
Kursinnhold: Fra oktober 2023 startet en ny periode for rådene i kommunene og 01.01.2024 i de nye fylkene 
Akershus og Østfold. SAFO Øst ønsker å spille en aktiv rolle og tilby våre representanter god opplæring. 
Oppfølging, erfaringsutveksling og et godt fellesskap for representantene. Gjennomgang av loven, forskrift  
og veiledningen for arbeidet i rådet. Erfaringsutveksling om arbeidet i forskjellige kommuner.  
Regjeringen strategi og handlingsplan fram mot 2030. Dialog og samtaler.
Kursleder: Sverre Bergenholdt.
Påmeldingsfrist: 10. januar 2023

Kurs for likepersoner – R5 

Tid: 21. – 23. april 2023
Sted: Scandic hotell Asker

Målgruppe: NHF medlemmer i lokallag og landsforeninger som enten fungerer som likepersoner,  
er sertifiserte likepersoner, eller ønsker å bli likepersoner 

Kursinnhold: 
• Se muligheter og utfordringer som likeperson,
• Erfaringsutveksling,
• Skape lystbetont og kreativt likepersonarbeid.

Påmeldingsfrist: 01.03.2023 
Invitasjon blir sendt lokallagene, begrenset antall.
Kursledere og ansvarlig for kurset: Ragnhild Skovly Hartviksen.

Styrekurs - styrearbeid

Tid: 28. og 29. april 2023
Sted: Quality hotell Sarpsborg

Målgruppe: Lokallagsleder/nestleder NHF Øst 
Kursinnhold: Lokallagsrapportering. Regnskap og revisjon. Årsmelding og protokoller fra styret og årsmøtet.  
Hva er interessepolitisk arbeid? Prosjektsøknader. Medlemsregisteret i NHF. Brønnøysundregistrene og 
Lotteritilsynet. Lokallagenes arbeid med helseområdet – rapportering BUFDIR.

Påmeldingsfrist: 05.03.2023
Kursleder og foreleser: Runar Tønnesen.

Vervekurs

Tid: 13.mai 2023. kl. 10.00 – 16.00.
Sted: Quality Sarpsborg

Målgruppe: Lokallagsmedlemmer/lokallagsstyre
Kursinnhold: Hvorfor skal vi verve nye medlemmer? 
Fordi, vi blir flere og større og får en sterkere påvirkningskraft, og ikke minst vi får en bedre økonomi.  
Ikke minst - vi blir et større fellesskap.

Påmeldingsfrist: Frist for påmelding er satt til 13. april 2023.
Kursleder: Rune Ramsli – kursansvarlig – Arild Karlsen

Medlemsblad for NHF ØstMedlemsblad for NHF Øst
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Av HBF ØstfoldFølg med på http://oest.nhf.no/ for å holde deg oppdatert på det siste om våre kurs. Vi tar forbehold 
om at sted og innhold kan endres noe i tiden frem mot det enkelte kurs. Oppdatert informasjon vil 
alltid ligge på våre hjemmesider. Vi vil også sende ut oppdatert informasjon i løpet av året. 

Hvordan melde seg på kurs?
Ønsker du å melde deg på kurs som er presentert i kurskatalogen, tar du kontakt med styret i ditt 
lokallag/landsforening, evt. NHF Øst – ann-karin.pettersen@nhf.no.  Vi vil da være behjelpelige med 
opplysninger og påmeldingsskjema som lokallaget/landsforeningen sender til NHF Østs regions-
kontor.

Hva er et kurs:
Et kurs er en opplæringsaktivitet som er avgrenset til et konkret tema. Et kurs kan vare fra en time 
til dager eller måneder. Kurs i regi av AOF er gjerne bygget opp som moduler hvor man kan delta på 
et grunnkurs som man selv kan velge å bygge videre på med nye kurs.

Tema for kurs kan være oppøvelse av ferdigheter eller spesialisering i fagområder. Kurs til  
likepersoner ligger i grenseland mellom de to overstående da kurs både gir opplæring i  
samtaleteknikk, samtidig som likepersonarbeid går som et eget fagområde i NHF,  
der man må ha kursbevis for å utøve.

Kurs som går hele året:
Lokallagene i NHF Øst kan søke om kurs i eget lokallag på inntil kr. 10.000,-.  
Kontakt for søknad om midler: Arild Karlsen, epost arild@karlsenpost.no eller tlf. 977 47 975 

Datakurs: Lokallag søker om kurs for eget lag og regionen skaffer lærer. 

Deltakeravgiften – hvem betaler?
Husk å få godkjenning til påmelding fra styret i ditt lokallag!
Hvis den som har meldt seg på kurs uteblir fra kurset – sendes faktura til lokallaget.

NB!! For andre medlemmer i andre regioner, er egenandelen kr 2.800,-.  
Husk og skriv opp hvor faktura skal sendes.

Påmeldingslenke finner dere på hjemmesiden: http://oest.nhf.no

AOF Østfold
Postadresse: Postboks 204, 1601 Fredrikstad 
Telefon: 691 30 410 
E-post: ostfold@aof.no 

Besøksadresse: 
Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad 
St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg 
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Kunnskapsbanken

Bildestøtte i samtale med  

flyktninger fra Ukraina:

 

Gå inn på siden: https://www.kunnskapsbanken.

net/bildestotte-i-samtale-med-flyktninger-fra-

ukraina/

Produktvideo om kjøreramper:

Gå inn på siden: https://www.kunnskapsbanken.

net/produktvideoer-om-kjoreramper/

Brannvern:

Gå inn på siden: https://www.kunnskapsbanken.

net/brannvern-i-boliger/

Nye temasider om elektrisk rullestol:

Gå inn på siden: https://www.kunnskapsbanken.

net/nye-temasider-om-elektrisk-rullestol/
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LKB Akershus
Orientalsk aften. Der lærte vi å lage mat fra Palestina. 
Det var et av våre medlemmer som skal hadde dette 
kurset. Hun underholdt oss også med magedans. Hun 
har hatt flere kurs med oss tidligere. Dette hadde vi  
gledet oss veldig til.

I november hadde vi hobbykurs. Da lærte vi å brette og 
lage esker til å ha konfekt og sjokolade i som vi kunne 
bruke som julegaver. Tidligere har vi lært å lage kort til 
ulike anledninger på samme sted.

I slutten av august hadde vi en familiedag på Høyt & 
Lavt. Det er en klatrepark for store og små der de som 
deltok hadde med seg hele sin familie og alle fikk klatre 
det de klarte og tatt zippline med hjelp, utenom åpnings-
tiden. Det ble en fin utedag for alle. Sunt for store og 
små å se andre familier i samme situasjon. 

1.november hadde vi en dag på The Well. Der er det 
store gode varme basseng, som vi kan bade i og hvor det 
er vannstrøm/søyler der vi kan få massasje under vann i 
ulike høyder. Det er badstuer og mange spennende 
vannkulper med varmt og kaldt vann. 

Vi har også tilrettelagt ridning ute med leier hver fredag, 
nesten gjennom hele året, til og med gjennom hele  
corona-tiden.

Vi har hatt foredrag om: Mat fra naturens spiskammer: 
Urter og bær, vår og høst. Det er faktisk noe leder selv 
underviser i. Mona har gitt ut en bok om hvordan bruke 
kortreiste ville krydderurter fra naturen med Kunstner-
kokken. Utrolig spennende og interessant, og noe så og 
si alle kan klare å meste.

Det er alltid snakk om å finne på ting som er positivt og 
for å avlede smerter i vår forening.

Håper dette var noe dere kan bruke til inspirasjon for 
lokallaget ditt!

AKTIVITETER i lokallagene

NHF Indre Østfold
Rundt februar i år opprettet NHF Indre Østfold og 
NFU(Norsk forening for utviklingshemmede) lokallag 
Indre Østfold en referansegruppe der vi hadde møter 
foran og etter hvert rådsmøte i det kommunale rådet 
for personer med funksjonsnedsettelser. Det er bl.a. 
for å koordinere våre felles standpunkt rundt sakene 
som tas opp.

Dette samarbeidet ble også utvidet til å arrangere åpne 
medlemsmøter sammen. F.eks skal vi nå ha et møte 
om CRPD der også mange fra kommuneadministra-
sjonen samt politiker er invitert.
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NHF Eidsvoll
Søndag den 21.08.22.var vi på Eidsvoll Bygdetun, 
vi sto på stand og representerte NHF Eidsvoll.

Det var 5 av oss -  Kari, Truls og Bjørn sto ved 
stand. De fikk gitt ut informasjon som oss. Steinar 
var parkeringsvakt, mens Aina var rundt omkrig 
og ga ut informasjon.

Den 23.09.22. var det en kveld vi alle koste oss 
masse med levede musikk.

Vi var ca 50 stykker, der mange danset og koste 
seg. Ble mange flott gevinster og tre fruktkurver.
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Litt fra kursene i høst
Vi hadde likepersonskurs helgen 11. – 13. november og vi arrangerte 

dette i samarbeid med NHF Innlandet, NHF Agder, NHF Oslofjord Vest 

og NHF Oslo. Dette skulle være utviklings- og inspirasjonskurs for  

likepersoner i våre regioner. 

Kursinnhold var variert, og temaene var: 

•  Forståelsen av det å være likeperson - NHF – 
Likepersonarbeid - Åpen time: Hva fungerer?  
Hva trenger dere? Hvordan kan vi tenke nytt rundt 
likepersonarbeid? Dele erfaringer og gode ideer.

•  Hvor langt eller hvor dyptgående kan en samtale 
være / hvor går grensen for når en samtale bør 
stoppe?

•  Hvordan kan en likeperson ta vare på seg sjøl, er det 
noen kjennetegn på at som vi bør være obs på?

Det er mye man skal tenke på og ikke minst ivareta 
både seg selv og den man har samtaler med.

Hovedforeleser var Anne-Kristine Schanke - tidligere 
sjefpsykolog Sunnaas sykehus, professor emerita.  

Hun viste til mye forskning og undersøkelser.

Vi hørte også i fra Roger Amundsen som er like-
personskontakt i Sentralstyret til NHF , Franck Tore 
Larsen fra Landsforeningen for amputert og Freddy 
Ulvseth fra landsforeningen for slagrammede. Ellen 
Trondsen – koordinator for landsforeningene i NHF 
Sentralt snakket også om likepersonsarbeidet.

Kurset var ment som litt faglig påfyll/inspirasjon for 
alle som driver med likepersonarbeidet i lands-
foreningene.

Vi hadde også et innslag fra Jan Helge Østensen –  
som snakket om arbeidet med fritidsparken Skien og 
samarbeidet de har hatt med rådet i Skien.

■  Tekst og bilde: Ann-Karin Pettersen
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Høsten 2023 finner sted kommunevalg 2023 – 2027 og 
fylkesvalg for årene2024-2027.  

Da skal samtidig velges nye Råd for mennesker med 
funksjonsnedsettelse i de kommende fylkene Akershus 
og Østfold. SAFO og FFO er gitt hovedansvaret for å 
fremme kandidater / brukermedvirkere til alle landet 
fylker- og kommuner.  For Akershus og Østfold er det 
SAFO Øst som har det ansvaret mens hver og en av 
medlemsorganisasjonene skal søke etter aktuelle  
kandidater.

Det betyr at vi har en stor jobb foran oss.  Vi skal nomi-
nere rådsrepresentanter og dette tar vi på høyeste alvor.  
Målet vårt er å fremme kandidater, «brukerstemmer» 
til begge fylkene og alle våre kommuner.  

Målgruppen var interesserte medlemmer som ønsker 
på en aktiv måte å være funksjonshemmedes bruker-
medvirker og stemme overfor fylke eller kommune.  
I rådene vil det som hovedregel være fra 3 til 5 bruker-
representanter som søkes oppnevnt bredt, dvs. være en 
god stemme for alle funksjonshemmede.  I fylkene noen 
flere representanter, kanskje 9 brukere. Rådet er et av 

kommunenes medvirkningsorganer og brukerrepresen-
tantene er i h.h. til Kommuneloven, FOLKEVALGTE med 
de rettigheter og plikter det medfører.

Dette forplikter, og SAFO – FFO har overfor våre myn-
digheter sagt JA til å forberede våre kandidater best 
mulig, bl.a. ved opplæring og forberedelse til oppgaven.  
Som følge av «folkevalgtrollen» og en del andre aktuelle 
endringer – justeringer i forskriftene har derfor SAFO er 
klart ønske om at så vel «gamle brukerrepresentanter» 
som nye kandidater kan treffes, få ny kunnskap, gi hver-
andre verdifull erfaring og kunnskap. Sammen skal vi 
bli et sterkt team!

På kursene fikk vi få en solid gjennomgang av loven,  
forskrifter og veiledning.  Det ble også hente frem de 
erfaringer som bl.a. FFO/SAFO har høstet gjennom  
evalueringsprosjektet til BUF-dir, ført i pennen av 
Nordlandsforskning.  De gode historiene, lære av tid-
ligere utfordringer og skape fellesskap ble trukket frem. 
Det er viktig for å oss å kunne skolere våre folk til denne 
jobben som gjøres i kommunene og ikke minst i fylket.

Brukermedvirkning – rådene i kommunene og fylke:

I oktober gjennomførte vi 2 kurs for rådsrepresentanter – ett på Thon Hotell 

Arene og ett på Quality hotell Sarpsborg. Sverre Bergenholdt – leder av fylkes-

rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Viken og leder av rådet i 

Vestby var kursleder begge steder.

■  Tekst: Ann-Karin Pettersen
■  Foto: Ann-Karin Pettersen og andre
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Borettslag har gjerne to modeller for hvordan parke-
ringsplasser disponeres. Den ene modellen forvaltes 
alle plassene av styret, som tildeler plasser etter ønske 
og behov. Parkering er gjerne konfliktfylt, og ingen liker 
å miste sin parkingsplass. Derfor er det ikke sikkert at 
den med størst behov vil tildeles plassen. 

I noen borettslag kan man kjøpe en konkret parkerings-
plass. Da er det de første som flytter inn som får velge. 
Dersom ingen har behov for HC plassen, blir denne like-
vel solgt til noen som ønsker parkering. Når det senere 
kommer noen som har behov for HC parkering, vil den 
ikke ha krav på plassen. Da må man risikere å vente til 
den blir ledig. 

TOBB (Trondheim) har løst dette for sine nye boretts-
lag ved å sette følgende formulering inn i vedtektene:

«Borettslaget disponerer parkeringsplass(er) i parke-
ringskjeller for personer med nedsatt funksjonsevne 
(HC-plass). Andelseiere med nedsatt funksjonsevne har 
fortrinnsrett til slik plass såfremt andelen har bruksrett 
til parkeringsplass i parkeringskjeller. Retten til å bruke 
en tilrettelagt plass er midlertidig og varer kun så lenge 
et dokumentert behov er til stede. Styret tildeler tilret-
telagt plass etter skriftlig søknad fra andelseier og 
administrerer evt. plassbytter. Styret kan pålegge 
andelseiere som er tildelt HC-plass å bytte parkerings-
plass.»

Bruksrett betyr at du har kjøpt retten til å parkere. 

Hvis utbygger i ditt borettslag ikke har innført regler om 
HC-plass i stiftelsesvedtektene kan man etter inn flytting 
få dette inn i vedtektene. Vedtekter kan endres av gene-
ralforsamlingen med 2/3 flertall. Blir noens rettigheter 

berørt kan det være at man trenger rettighetshavers 
samtykke, dette finner man informasjon om i vedtek-
tene. 

Andre regler for sameier

Bor du i et sameie er dette lovbestemt. Det er nå lov-
pålagt for alle sameier å innføre regler om bytterett i 
vedtektene, dersom man har plasser som i vedtak etter 
plan- og bygningsloven er krevd tilrettelagt for personer 
med nedsatt funksjonsevne. En seksjonseier med ned-
satt funksjonsevne, som disponerer en ordinær parke-
ringsplass i sameiet, kan kreve å få bytte til seg tilrette-
lagt parkeringsplass. Et slikt bytte forutsetter at det 
finnes tilrettelagte p-plasser tilgjengelig i sameiet og 
gjelder uavhengig av om plassen er seksjonert som til-
leggsdel eller organisert som fellesareal. Bytteretten 
gjelder bare for tilfeller hvor en seksjonseier med ned-
satt funksjonsevne allerede disponerer en ordinær 
parkerings plass som kan byttes bort. Selv om det er 
vanlig å bruke kommunens parkeringstillatelse for for-
flytningshemmede som kriterier for tildeling av plass, 
så kan styret fastsette normale tildelingskriterier. Hvis 
sameiet ønsker å endre på reglene om bytterett i ved-
tektene må kommunen si seg enig i endringene. Dette 
for å sikre at parkeringsplassene er forbeholdt perso-
ner med behov for tilrettelagte plasser 

Sjekk på forhånd

Uansett bør du sjekke ut muligheten for å få HC plass, 
før du kjøper. Parkering i borettslag er det tema som 
NHF får flest henvendelser på. Når kommunene ønsker 
færre parkeringsplasser, vil dette problemet øke. 

Parkering i borettslag
Skal du flytte til et borettslag eller sameie som har færre parkeringsplasser enn 

leiligheter bør du være på vakt. I borettslag blir det ofte regulert med et visst antall 

parkeringsplasser for forflytningshemmede. Men det betyr ikke at plassen gis til 

den som har behov for den. Det bestemmer styret selv, med mindre noe annet  

er regulert i vedtektene. 
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Vi blir flere, vi blir eldre, vi lever lengre med sykdom og 
vi forventer mer av helsetjenesten. Samtidig har helse-
vesenet begrenset med ressurser og personell. 
Teknologi blir pekt på som en del av løsningen for å 
møte disse utfordringene, skiver Vestre Viken HF i en 
pressemelding. 

– En bærekraftig helsetjeneste for fremtiden forutsetter 
at vi utnytter mulighetene teknologien gir, og løser opp-
gavene på nye måter som ikke krever like mye innsats 
fra helsepersonell, sier Lisbeth Sommervoll, admini-
strerende direktør i Vestre Viken.  

Flere digitale tilbud

Hun viser til at pasienter og brukere er en viktig del av 
løsningen, og at de er kraftfulle endringsagenter. 

– Vi ønsker å utvikle tjenestene sammen med de som 
skal bruke dem. Målet er at mange skal slippe å reise til 
sykehuset, og at de kan motta nødvendig oppfølging der 
de måtte befinne seg, sier Sommervoll. Hun understre-
ker at de som har behov for å møte fysisk naturligvis 
skal fortsette med det. 

Vestre Viken har over tid utviklet flere digitale tilbud, og 
har et ønske og mål om at det skal bli flere.  

– Det at vi nå etablerer et virtuelt sykehus betyr at vi 
samler alle eksisterende tilbud og gjør dem synlige og 
lettere tilgjengelige. Tanken er at pasienter og brukere 
da enklere kan etterspørre disse tjenestene, sier hun.  

Et felles tak 

– Det vi gjør nå er å samle alle virtuelle tjenester under 
ett felles tak for å gjøre dem synlige og mer tilgjengelige 
for pasienter og brukere. Vi setter nå brukermedvirk-
ning og brukerstyrt tjenesteutvikling høyt opp på dags-
ordenen. Lanseringen av det virtuelle sykehuset er en 
del av dette, sier Sommervoll. 

Mer oppfølging hjemme 

Selv om det virtuelle sykehuset nå lanseres med en 
grunnsteinsnedleggelse, og med det markerer en start, 
tilbyr Vestre Viken allerede flere ulike digitale løsninger.  

– Det er dette fundamentet vi skal bygge videre på i 
årene som kommer sammen med pasienter, pårørende 
og de ansatte, sier Sommervoll. 

Lanserer virtuelt sykehus
Vestre Viken helseforetak går fremtiden i møte.

■  Tekst: Jan Arne Dammen    ■  Foto: Vestre Viken HF 

AMK har fått øyne 
Frem til våren 2021 var innringers stemme det eneste 
operatørene på Akuttmedisinsk kommunikasjonssenter 
(AMK) hadde å forholde seg til. I dag har den medisinske 
nødtelefonen fått på plass videosamtale og operatøren 
kan se bilder fra skadestedet og få oversikt over omfang. 
Det har gjort det enklere å veilede samt sette inn riktige 
ressurser. På bildet ser vi sier Lisbeth Sommervoll,  
administrerende direktør i Vestre Viken.  
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Etter at regjeringen la frem 2023-statsbudsjettet den 6. 
oktober, har Norges Handikapforbund gått gjennom de 
budsjettpostene som har størst betydning for oss funk-
sjonshemmede og skrevet innspill til disse postene.

I statsbudsjettet finner vi ingen satsing på å tette gapet 
mellom hvordan vi funksjonshemmede har det og hvor-
dan folk i samfunnet forøvrig lever sitt liv.

Vi ble forespeilet et stramt budsjett og trangere tider. 
Hele Norge er forberedt. Alle må regne med å gi avkall 
på noe, og funksjonshemmede treffes av alle de samme 
kuttene, prisveksten og økonomiske utfordringer som 
alle andre, men vi skal ikke måtte ta mer av byrden enn 
andre innbyggere. Mange har dårlige levekår, og offent-
lige ytelser blir stadig mindre verdt.

Vi nekter å la nedgangstider være ensbetydende med 
større forskjellsbehandling og mindre likestilling.

I tillegg til at vi har skrevet her på våre nettsider om hvor 
lite regjeringen satser på funksjonshemmedes likestil-
ling gjennom neste års budsjett, har vi har vi hatt møter 
med de ulike komiteene på Stortinget og redegjort både 
muntlig og skriftlig for hva vi savner i statsbudsjettet. 
Du kan lese mer om hvilke komiteer vi har møtt og 
hvilke krav vi har fremmet på våre nettsider.

For påvirkningsarbeid lokalt inn mot stortings- 
politikere har vi valgt ut to hovedsaker:

1.  Underfinansieringen av aktivitetshjelpmidler  
for personer over 26 år. 

Det foreslås ingen økning på denne posten. I fjor ble 
rammen oppbrukt allerede i februar, til tross for økning 
i egenandel.  Aktivitetshjelpemidler handler om å kunne 

delta i helt vanlige aktiviteter, som er høyt verdsatt i 
samfunnet. Det handler om å sykle til utdanning eller 
jobb, være sammen med barna i skibakken og ha et 
aktivt friluftsliv. 

Krav til budsjettet for 2023
•  Aktivitetshjelpemidler må finansieres som overslags-

bevilgning. Dette vil sikre at alle som har behov for, 
og som fyller kravene i folketrygdloven, får tildelt 
hjelpemidler.

 

2. Heistilskuddet må bestå. 

Heis er nødvendig for noen og viktig for alle – tilskuddet 
til heis må videreføres som egen ordning. Kun 10-20 % 
av boligmassen oppfyller grunnleggende krav til fysisk 
tilgjengelighet. Ni av ti lavblokker mangler heis (NBBL). 
Husbankens tilskudd til ettermontering av heis er et 
effektivt tiltak for å øke tilgjengeligheten. Bevilgningen 
er nær halvert siden 2016 og nå foreslår regjeringen å 
avvikle hele ordningen.  

Krav til budsjettet for 2023
•  Ordningen med heistilskudd må bestå og styrkes. 

Stortinget må fremme tilgjengeligheten i lavblokker 
og bevilge kr 100 millioner til etterinstallering av 
heis.

Statsbudsjettet 
under lupen
Norges Handikapforbund forventer at 
Stortinget gjør statsbudsjettet 2023 til 
et likestillingsbudsjett. 
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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.
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På veien for deg!

Ring 064 85
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www.follotaxi.no  
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Eller fi nn den i din app store:
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*trafikkskade	
*trygd	
*arv/testamente	

*yrkesskade	
*forretningsjuss	
*samboeravtaler

Ta	kontakt	med	adv.	Thomas	Chr.	Wangen	eller	adv.	Tony	Støkkebo

Vi	har	bred	erfaring	i	å	bistå	skadelidte	i	erstatningssaker.	
Våre	20	advokater	fokuserer	på	rask	oppfølging,	

høyt	faglig	nivå	og	gode	resultater.

Storgt.	36	2000	Lillestrøm	-	Tlf.	64	84	00	20	
www.halvorsenco.no	-	post@halvorsenco.no

*pasientskade
*fremtidsfullmakter
*arbeidsrett
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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 N

AURSKOG-HØLAND

L Ø R E N S K O G

E N E B A K K

A S K E R B Æ R U M

www.nitschke.no

E N E B A K K

www.saltosystems.no

Flere utfordringer
en leverandør

- oljetanksanering, tørrsuging, tette avløp
24 timers vakt telefon: 815 00 088

www.klmas.no

 

www.heiaas-regnskap.no

www.okaba.no
Tlf: 46 91 62 36

Ringtrostvegen 11, 2032 Maura
Tlf. 905 84 165 • www.an-bygg.no

E-post: alf-kristian@an-bygg.no

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

Askerveien 50, 1384 Asker
Telefon: 40 00 23 32

www.privatmegleren.no/asker

RÅHOLT
Vi støtter NHF Eidsvoll

COCA-COLA NORGE

www.pooltech.no

www.moelven.no/byggeogbo

                                                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

N A N N E S T A D

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

firmapost@johsgranas.no

Vi utfører - reparasjon og service på de fleste bilmerker
Ta gjerne kontakt i dag for ytterligere informasjon
vedrørende priser og annet!
Tlf. 63 95 17 90 • www.eidsvollauto.no

E I D S V O L L

Utfører alt innen nybygg, rehabilitering, tilbygg og påbygg 
tlf. 905 68 999       jamoentreprenor.no

MEMO Elektro AS
Solheimsvn. 36, 1473 Lørenskog

Tlf. 67 91 94 44 • memoelektro.no

vitusapotek Vollen
Tlf: 66 98 89 00
www.vitusapotek.no

Låsesmed

Tlf:	64	80	88	04

www.norlaas.no

Östberg Norge AS | Tel: 67 17 77 00 | post@ostberg.com

Luftkvalitet er livskvalitet

Lokevegen 7  |  NO-2067 JESSHEIM  |  www.choice.no

Tlf: 69 13 04 10 

e-post: ostfold@aof.no 
www.aofostfold.no 

Søk skoleplass nå. 
Inntak frem til 1. oktober.

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

firmapost@entreprenorservice.no

N I T T E D A L

Sentralbord: +47 77 75 27 00
firmapost@consto.no

S K E D S M O

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

www.nrbygg.no

advonico.no

T: 40 49 49 92
www.saetherelektriske.no

S K I

 

Grefsen Eiendom AS 

U L L E N S A K E R

S K E D S M O Industrivegen 30, 2069 Jessheim 
Tlf.: 67 21 02 03  •  www.layher.no
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Medlemsblad for NHF Øst

AKERSHUS:

LARS Øst/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Ryggmargskadde)
Leder: Ingrid Njerve 
Messepromenaden 3, 0279 Oslo 
e-post: ingrid.njerve@lars.no 

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)
Fungerende leder: Øyvind Gerhardsen
Erich Mogensøns vei 22, 0594 Oslo
Epost: oyvindger@yahoo.no
Tlf: 993 99 346

NHF Bærum
Leder: Trude Skaseth 
Glassverkveien 85, 1363 Høvik 
e-post: trudeskaseth@gmail.com

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
Leder: Tor Inge Møller
Lensm. Klevsvei 156 B, 2019 Skedsmokorset
Tlf. 901 29 005 
e-post: tomoller@hotmail.no 

NHF Lørenskog
nedlagt 30.6.2022

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)
Kontakt NHF Øst
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: Ellen Merethe Knutsen
Dyrødveien 17, 1622 Gressvik 
e-post: ellen@whoknew.no 

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/Pål Nygaard
Paul Holmsens vei 19 B, 1613 Fredrikstad
e-post: paal.nygaard@slag.no
Tlf: 988 95 864

NHF Halden / Aremark
Leder: Anne Karin Johansen  
e-post: ankjohan@online.no
Hjemmesider:  http://nhfhalden.no/
(privat: ankjohan@online.no)

NHF Lisleby
Anne Grethe Hansen
Emil Holters vei 10, 1619 Fredrikstad
Tlf: 971 08 203
Ingen e-post

NHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S Hartviksen
Saltnesbekken 27, 1642 Saltnes
Tlf: 957 75 546
e-post: ragnhsk@online.no 

NHF Sarpsborg 
Nestleder Gunn Aagaard
epost: nhf.sarpsborg@gmail.com
Tlf: 920 99 642
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. 1.6.2022 om  
landsforeningsledere som er bosatt i Øst:
NASPA v/Jarle Sterner, Gneisveien 62,  
1430 Ås. Tlf: 90 28 277,  
e-post: jsterner@online.no 
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Tlf: 67 17 30 00 | entreprenorservice.no
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Retur: NHF Øst, Postboks 9219, Grønland – 0134 Oslo

Å S

Langbakken 9, 1430 Ås
Tlf. 64 97 23 30

ÅPENT HELE DØGNET

Johan K Skanches vei 6, 1434 Ås
Tlf. 64 94 10 00  •  www.acdc.as

V E S T B Y

Vestbyveien 29, 1543 Vestby
Tel 64 98 30 40  •  www.vesas.no

Vestby Storsenter

F R E D R I K S T A D

Tlf. 69 84 69 00 • rorleggern@rm-as.no
www.rorleggernmysen.no

H A L D E N S K I P T V E T

M A R K E R

Jernbanegata 10, 1767 Halden
Tlf. 69 17 86 10

Jernbanegata 10, 1767 Halden
Tlf. 69 17 86 10

Marker kommune
1870	Ørje

Strykerveien 11, 1658 Torp
Tlf. 69 34 51 79 • www.humlegaard.no

S A R P S B O R G

R Y G G E

Advokatfirmaet Grindstad & Co
Tlf. 69 13 36 00 • www.grindstad.no

Murmester
Sigbjørn Smerthu AS

Askimveien 492, 1816 Skiptvet
Tlf. 970 07 546

www.asbank.no

E I D S B E R G

www.torpmek.com

F R E D R I K S T A D

ØSTFOLD

TØMRER- MURER OG
BETONGARBEID

Tlf:		69	35	70	80	
www.backeostfold.no

A S K I M

ASKIM
Rådhusgata 5, 1830 Askim • Tlf. 69 84 41 40
Åpningstider: 10 -20 , lørdager 10 - 18

www.afb.no

Multiconsult AS
Pb. 1424, 1602 Fredrikstad

Tlf. 69 38 39 00 
www.multiconsult.no

NTP Products AS
Trosvikstranda 46, 1608 Fredrikstad 

Tlf. 69 38 30 00  |  www.ntp-as.no

Svinesundveien 325
1788 Halden

Tlf. 69 02 07 77

e-post: post@halauto.no
Facebook: bilverksted325

DITT PERSONLIGE BILVERKSTED

Svinesundsveien 339, 1787 Halden
Tlf: +47 69 19 55 17 • www.hansen-jensen.no

1966 2021


