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Bare vi hører ordet JUL, strøm-
mer mange assosiasjoner over 
oss. Vi fornemmer alle for-
ventningene, kjenner nesten 
kakeduften, den friske lukten 
av julegranen, gløggen og 
ribbesteken. Vi gleder oss til 
alt det sosiale med familie og 
venner og sende og motta hils-
ner fra nær og fjern.

Noen har kanskje mistet nære re-
lasjoner og får ikke den julen de 
engang hadde. Men slik er livet. 
Vi synger det endog i en av våre 
kjæreste julesalmer: ”Slekt skal 
følge slekters gang”. Ingen av oss 
lever evig og vi må bare takke og 
være glade over alle våre kjære 
som vi får være sammen med og 
minnes de som er borte med ær-
bødighet.

Julen er oftest en familiefest 
der vi tenner lys, deler julemålti-
det sammen og går rundt jule-
treet og synger våre vakre jule-
sanger. Vi utveksler gaver, spiser 
nøtter og annen knask og hyg-
ger oss. De fleste av oss som har 
psykisk utviklingshemmede som 
til daglig bor i egen bolig, har 
gleden av å ha henne eller ham 
hjemme sammen med familien 
i julen. Det er stor stas for det er 
ikke noe de gleder seg mer til enn 
julen på den gode tradisjonelle 
måten. Våre ”unger” er glade i en 
fest, men aller best det de er vant 
til: det tradisjonelle og det er jo 
nettopp hva julefeiringen er.

Det høres bra ut når man sier: 
bor i egen bolig. Dessverre blir 
det ofte mye ensomhet. Det å ha 
initiativ til å ta på seg ytterklær 
å besøke noen, er ofte et ork for 
noen hver. For en utviklingshem-
met kanskje enda tyngre. Julen er 

intet unntak. Jeg lurer på hvordan 
mange utviklingshemmede har 
det i julen?

Jeg må fortelle en solskinnshis-
torie fra lille Røros! Alle utvikling-
shemmede som bor på Røros, bor 
der etter eget ønske. De har hele 
tiden både før og etter ansvarsre-
formen bodd godt og blitt tatt 
vel vare på. Ingen har noen gang 
vært tvangsflyttet. Noen bodde 
i leilighet, noen i rekkehus eller i 
eneboliger. Alle i god stand, men 
de savnet hverandre! Mange følte 
rett og slett ensomhet.

Et stort fint bygg lå tomt på 
Røros. Heldigvis var noen kloke 
hoder ute med forslag om å re-
habilitere hele bygget til store 
fine leiligheter for utviklingshem-
mede etter aller beste standard 
og romslig størrelse. Røros har 
alltid vært foregangskommune. 
Til dette nyrestaurerte bygget 
kunne alle flytte som ønsket det 
og gjett om de kom! Alle 16 ville 
dit til fellesskapet. Bare en bor hos 
mor og en i hus alene etter forel-
drenes ønske. Alle 16 stortrives! 
de har jo sine venner, kanskje bare 
en dør unna! Noen som var redde 
for å bo alene, har ikke den red-
selen mer. Nå kan de også feire jul 
sammen og gjett om de er glade 
for det.

Gledelig jul til alle LUPE-
venner! Måtte alle få feire 
jul samen med noen de er 
glad i!

Med julehilsen 
Frøydis Lange

Jul
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Nå kan du lage din helt person-
lige dagplan med dine bilder. 
Dagens gjøremål skrives på 
tavlen med whiteboardtusj 
som du lett visker ut når dagen 
er omme.

Siri Hestad Solberg startet fir-
maet ukeplan.no for litt over et 
år siden. Ideen til ukeplanen kom 
da de pusset opp kjøkkenet. Hun 
hadde ikke lyst å henge opp den 
stygge grå magnettavlen igjen og 
trengte en tavle som kunne holde 
oversikten og samtidig pynte opp 
kjøkkenet. Her holder hun orden 
på alle avtaler til familiens medle-
mmer.

- Når vi nå spiser frokost kan 
barna selv følge med på hva som 
skjer i løpet av dagen, forteller 
hun. 

En spesiell mail
Ukeplanen har blitt svært pop-
ulær, hun har nå snart laget 200 
tavler til barnefamilier i hele 
Norge. Men en dag dukket det 
opp en litt spesiell mail til grün-
deren fra mammaen til en liten 
gutt på tre år.

- Hun hadde en tøff historie å 
fortelle. Den 4. oktober 2010 ble 
hennes sønn hengende fast med 
en hoppestrikk rundt halsen i 
en overbygd sklie i barnehagen. 
Daniel, som den lille gutten heter, 
blir funnet livløs, forteller Siri.

- Vi leverte en frisk treåring i 
barnehagen. Tilbake fikk vi en gutt 
som er hundre prosent invalid, 
skrev Daniels mamma i mailen til 
meg. Hjerneskaden er katastrofalt 
stor, det var lenge usikkert om 
han i det hele tatt ville overleve, 
og til hvilket liv? Daniel er et lite 

mirakel. Han kjempet seg tilbake 
til livet. Sju måneder etter ulykken 
får han flytte hjem der treningen 
fortsetter. 

Oversikt time for time
Daniel har fylt fire år nå. Strik-
ken som strammet rundt halsen, 
gjorde at hjernen til Daniel ikke 
fikk nok surstoff. Han overlede, 
men trenger tilsyn, stell og trening 
hele døgnet.

- Daniels mamma skrev i 
mailen til meg om vi kunne hjelpe 
henne å lage en stilig dagplan der 
dagens gjøremål skrives opp slik 
at alle som hjelper Daniel har en 
oversikt? Selvfølgelig ville vi det! 
Og slik ble den første dagplanen 
til. På tavlen kan du skrive opp alt 
som skjer hver time gjennom hele 
døgnet.

Funskjonelt bilde
- Jeg tenker at det kan være 
mange som kunne trengt en slik 
dagplan. Det å ha en oversiktlig 
og forutsigbar dag er for mange 
viktig for å skape trygget i hverda-
gen, forteller gründeren.

- Dessuten tror jeg mange vil 
like designen, i moderne pleksi-

glass med avstandstykkere i alu-
minium som gjør at tavlen står litt 
ut fra veggen. Med bilde på tavlen 
ser den mer ut som et funksjonelt 
bilde og ikke så mye ut som et kje-
delig hjelpemiddel, avslutter Siri 
Hestad Solberg. 

Sjekk ut hjemmesiden: www.
ukeplan.no hvis du vil lese mer 
om produktene.

Av Harald Kvame Hansen · Styreleder i LUPE

Oversikt gir enklere hverdag

Tavle forenkler 
hverdagen... 

Stilig hjelpemiddel: Dagplanen og ukeplanen som henger på veggen hjemme hos fami-
lien Eidem ser mer ut som funksjonelle bilder enn hjelpemidler. Invitasjoner, lapper og 
brev festes til tavlen med klyper som har sugekopper.

Oversiktlig: På dagplanen til Daniel 
skriver de opp alt som skjer hver time 
gjennom hele døgnet. Vil du lese mer om 
Daniels familie kan du titte innom blog-
gen til moren Karine her: http://kjem-
pendaniel.blogspot.com/
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Koselig julebord
LUPE Midt-Troms hadde et godt 
besøkt julebord for utviklings-
hemmede og pårørende

– Her var det veldig mye godt. 
Dette likte jeg, var Hege Susan Jen-
sens mening, da hun tok sin andre 
runde rundt julebordet som Lupe 
Midt-Troms arrangerte lørdag 
kveld i Frivillsentralens lokaler. 

De vel 80 påmeldte kunne 
kose seg med både ribbe og pin-
nekjøtt, pølser og medisterkaker, 
rødkål og surkål, kålrabistappe og 
waldorfsalat. Etterpå vanket det 
kaffe og kaker. Og det hele til den 
behagelige prisen av kr 50 for 
medlemmer og kr 100 for andre.

Glade mennesker
Ni av de 80 påmeldte kom fra Stor-
fjord, resten fra Lenvik, det var vel 
en 10-15 ledsagere med, resten 
var smilende, blide utviklings-
hemmede. Den lokale foreningen 
begynte riggingen av lokalene tre 
timer før oppstart og beregnet i 
alle fall et par timer til opprydding 
etterpå. 

– Det er andre året vi har jule-
bord og deltakelsen var like stor 
i fjor. Blant andre som arrangerer 
sammenkomster for oss, vil vi sær-
lig trekke fram ungdomslaget på 
Høllanes som et strålende eksem-
pel, et eksempel til etterfølgelse, 
sier Ole Kr. Berntsen, og tilføyer at 
dette er noe som de utviklings-
hemmede og deres pårørende 
har gledet seg til.

Treningsopplegg
Men noen sammenkomster er 

Av Birger Caspersen

Trege mannfolk: Hvem orker ikke å vente på trege mannfolk, mente May Karlsen og 
Tone Nordås og starta like godt opp sammen på dansegulvet!

Julemat: De vel 80 frammøtte storkoste seg med deilig julemat i store mengder av alle slag

Hege Susan Jensen: God mat. Det var 
mye godt på julebordet, mente Hege Su-
san Jensen.

Stars: Fra venstre: Dag-helge Konradsen gitar, Asbjørn Søvik bass, Sylvi Jensen vokal, Arild 
Berntsen trommer, Kenneth Myrvang vokal og Sigurd Mørkved keyboard.

det faktisk ukentlig, for de som vil 
stille opp. Jøran Johansen fortalte 
nemlig om treningsopplegget på 
Friskhuset, et treningsopplegg for 
utviklingshemmede som heter: 
”Vist kan også jeg 
trene!” Et variert 
og innholdsrikt 
opplegg, som 
også innbefatter 
ei dansegruppe, 

ei dansegruppe som skal opptre 
på Kulturhuset den 3. desember.

Og dans ble det også etter 
man hadde spist. Da spilte nem-
lig deres eget orkester, Stars opp 

til dans. Orkester-
et ble starta i år 
2000 som et til-
bud til en sam-
mensatt gruppe. 
Medlemmene i 

gruppa er Sylvi Jensen og Ken-
neth Myrvang som vokalister, As-
bjørn Søvik på bass og Arild Ber-
ntsen på trommer, med Sigurd 
Mørkved på keyboard  og Dag-
Helge Konradsen på gitar og som 
instruktører. Og etter litt treghet 
til å begynne med, ble det flere 
og flere som kosa seg på danseg-
ulvet.

”Det er andre året vi har 
julebord og deltakelsen 
var like stor i fjor.”

Ole Kr. Berntsen
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Høstfest i Telemark
Telemark fylkeslag hadde høst-
fest 24.september.

Den tradisjonsrike høstfesten i 
regi av Telemark fylkeslag ble ar-
rangert på Årnes kafeteria i eple-
bygda Sauherad i slutten av sep-
tember. Tidligere var vi i mange, 
mange år på Fossen Kro i Hjart-
dal, men etter brannen der for få 
år siden har Årnes kafeteria blitt 
“stamsted” for festen.

Ca. 60 deltakere i det vanlige, 
gode festhumøret møtte opp 
lørdagsettermiddagen på Årnes. 
Deltakerne var fra Notodden, Bø, 

Nome og Vinje. De med lengst 
reisevei hadde over 9 mil å kjøre 
fra Åmot i Vinje kommune.

Musikk og sang ble som vanlig 
perfekt besørget av en av sjefene 
i Hjartdal kommune, Bjørn Rugås, 
med sitt enmannsorkester. Han 
har vært med oss i alle årene og 
glir flott inn i miljøet. Notoddens 
store Sputnikfan Eivind Sten-
ersen fikk naturligvis synge Sput-
niksanger med tonefølge av Bjørn 
Rugås.

Serveringa besto av nydelig 
gryterett med salat og ris, og jam-
men gikk det unna i store meng-
der. Etter ei god danseøkt sto 
et stort, ny-y-y-delig bløtkake-, 
marsipankake- og sjokoladekake-

bord dekket. Utrolig at alt det gikk 
unna etter en solid middag! Noen 
hadde toppfylte tallerkener og 
forsynte seg 2-3 ganger til. Stinne 
mager på hjemveien vil jeg tro.

Dansegulvet fikk godt besøk 
denne kvelden, og ledsagerne 
var flinke til å få “sine” ut på golvet. 
Rullestol heller ingen hindring.

Fylkeslaget takker for at del-
takerne kommer i flokkevis hvert 
eneste år! Alle var godt fornøyd 
da maxitaxier og buss startet på 
hjemreisa.

Om det blir fest neste år også? 
Ja, naturligvis, for det er årets 
høydepunkt for medlemmene i 
Telemark. Velkommen tilbake i 
slutten av september 2012!

Av Ivar Tolstad

Krf-leder Knut Arild Hareide ut-
talte seg søndag om situasjonen 
i Danmark, hvor det nesten ikke 
fødes barn med Downs syndrom. 
Han snakket om sorteringssam-
funnet og om at vi ikke måtte 
gjøre den samme feilen. Det Ha-
reide burde snakket om er at vi 
allerede har dette sorteringssam-
funnet. Alle funksjonshemmede 
sorteres vekk når funksjonshemn-
ingen kommer tilsyne. Slik har det 
vært i mange tiår. Når det gjelder 
utviklingshemmede hadde vi et 
legdsystem, så fikk vi institusjoner, 
så fikk vi HVPU-reformen. Hele 
tiden en sortering og en plasser-
ing på siden av samfunnet. HVPU-
reformen skulle føre til at ca 5500 
som var i institusjoner skulle få det 
like bra eller bedre. Det har ikke 

skjedd, muligens med unntak for 
barn i de første leveårene. 

I dag er situasjonen for ut-
viklingshemmede i mange sam-
menhenger i ferd med å utvikle 
seg i negativ retning. De behan-
dles som gjenstander, settes ut 
på anbud som en vare, noe som 
er moralsk og etisk forkastelig. 
Det bisarre med anbudssyste-
met er at det trolig koster mer å 
utforme anbudsmaterialet, bes-
vare anbudene, evaluere, velge 
og forhandle, enn den gevinsten 
man evt. kan oppnå. Direkte 
forhandlinger ville trolig gi like 
gode resultater, og ville være 
ressursbesparende, noe jeg har 
trodd var viktig og riktig politikk. 

I tillegg fører anbudssystemet 
til at de gode tilbudene som 

finnes, f. eks dagsentrene for ut-
viklingshemmede i private stif-
telser, får problemer i konkurran-
sen med mer eller mindre seriøse 
aktører, som ønsker å sko seg på 
anbudssystemet. Kvalitet i tilbu-
det er tydeligvis ikke viktig lenger. 
Sorteringen er her til fulle. Ingen 
evner eller vil gjøre noe med det, 
tiltross for at dette ikke bare går ut 
over de funksjonshemmede som 
rammes men også deres fami-
lier. Og det er tydeligvis viktigere 
å bygge praktbygg i Bjørvika og 
andre steder enn å ta vare på 
menneskene. Det vil neppe op-
prøre noen om driftsutgiftene til 
byggene tas fra funksjonshem-
mede når vi kommer dit.

Petter Tomren

Vi har et sorteringssamfunn

Sofagjengen.

Kjersti Homme fra Vinje.

Sputnikfan Eivind Stersen i gang med Sputniksanger. Lederen i Telemark fylkeslag og sønnen Øyvind.

Synnøve Randbye og Notoddens strikkemester Jan helgesen på 
dansegolvet.



Under Lupen nr. 4 2011  |  1110  |  Under Lupen nr. 4 2011

LUPE inntar Røros
I høst har fylkeslaget i Trønde-
lag hatt et opplegg på Røros 
som strekte seg over flere  
dager. 

Optimus a/s – en vekstbedrift
Vi har besøkt Optimus a/s som i 
landssammenheng er noe helt 
spesielt. 

Dette er en stor og selvsten-
dig bedrift hvor Røros kommune 
kjøper arbeidstiltak for utvikling-
shemmede. Optimus har mange 
avdelinger: Mekanisk avdeling, 
montering, vaskeri, ved, produk-
sjon av trevarer og hagemøbler. 
Det er her de fleste av de ut-
viklingshemmede har sitt virke.

Bedriften har 75 ansatte, av 
disse er ca. 25 utviklingshem-
mede. Bedriften er en VTA-bed-
rift, varig og tilrettelagt arbeid. 
Tidligere ble disse bedriftene kalt 
ASVO-bedrifter. NAV kommer inn 
på finansieringssiden. Optimus 

er opptatt av aktivt å fremme 
livskvalitet og deltakelse i sam-
funnet. Alle ansatte er likeverdige 
av alder, kjønn, rase, religion og 
funksjonshemning blir det frem-
hevet i bedriftens introduksjons-
brosjyre.

Øverhagan bofellesskap
Ved Øverhagan har en fått sam-
let de fleste voksne utviklingsh-
emmede i kommunen under ett 
tak. Også dette 
er i landssam-
menheng noe 
helt spesielt,  
vårt inntrykk er 
at det fungerer 
meget bra. Alle 
har sine egne 
leiligheter, 15 
leiligheter og en 
treningsleilighet. 
Leilighetene er den utviklingsh-
emmedes eget hjem, alle med 
personlig preg i innredning og 
utsmykking. I tillegg er det store 
og fine fellesarealer.

Bofellesskapet har egen miljø-
terapeut som har hovedansva-
ret for sosiale tiltak og dagak-
tiviteter. Bofellesskapet får varm 
mat fra sykehuset, men alle spiser 
hjemme hos seg selv. Mange av 
de utviklingshemmede har ar-
beid på Optimus.

Styremedlemmer av fylkeslag-
et i Trøndelag var med å arran-
gere en fest i høst for beboerne 
med underholdning, varm mat 
og dans. Festen var på alle måter 

vellykket, her fikk 
vi delta i mye 
moro og stor livs-
glede. Ikke minst 
bidro gammel-
dansork esteret 
”Tømmerdalens” 
for den gode 
stemningen.              

Finansieringen 
av festen og Rørosopplegget var 
ivaretatt av Helse Midt-Norge 
gjennom tildeling av midler til 
brukerorganisasjonene. Her har 
LUPE møtt stor velvillighet.  

Av Tore Gulbraar

Optimus er opptatt av  
aktivt å fremme livskvalitet 
og deltakelse i samfunnet. 
Alle ansatte er likeverdige 
av alder, kjønn, rase, reli-
gion og funksjonshemning
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Referat fra styremøte i Thau-
lowkaia 4, 28. oktober 2011

Til stede: Ragnhild Olsen, Asbjørn, 
Kari, Zina, Gerd Ellinor, Ellen Marie 
og Tore. Ragnhild Hansen hadde 
meldt forfall.

Sak 1. Både besøket på VTA-bed-
riften Optimus a/s og Øverhagan 
bofellesskap var svært vellykket. 
På Optimus ble vi godt tatt imot, 
vi fikk en orientering og ble vist 
rundt på bedriften. Det er tydelig 
at de ansatte er stolte av det de 
har fått til. Festen på Øverhagan 
om kvelden var helt topp med 
god mat, underholdning og dans. 
Mye godt humør og livsglede.

Totalt kostet dette opplegget 
kr. 15.658. Bevilget av Helse Midt-
Norge kr. 14.000. Styremedle-
mmene som deltok betalte en 
egenandel på til sammen
kr. 1.686.

Sak 2. Vi drøftet et lignende op-
plegg for 2012, dette også på 
høsten. Flere mente at Steinkjer-
området vil være det beste ste-
det for et slikt tiltak der vi kunne 
samarbeide med Nord-Trøndelag 
FFO som har sitt hovedkontor i 
Steinkjer. Det ble besluttet at vi 
ville søke om kr. 20.000 fra Helse 
Midt-Norge for 2012. Kari og Asb-
jørn vil arbeide videre med saken 
og knytte flere kontakter. Det er 
viktig at man samtidig informerer 
om LUPE. Vi står svakt i Nord-Trøn-
delag, svært mange har aldri hørt 
om vår organisasjon.

Sak 3. Gerd og Tore refererte fra 
”Tilrettelagt fritid” som er en del 
av kulturkontoret i Trondheim. 
Heller ikke her at de noe kjenns-
kap til LUPE, bladet vårt hadde de 
aldri sett. Vi fikk en bred orienter-
ing om kontorets arbeidsområde 
som hadde over 40 ulike tiltak. Se 
www.trondheim.kommune.no / 

tilrettelagtfritid. Vi besluttet å ha 
et medlemsmøte på Grenaderen 
i november og få med flest mulig 
av våre folk på julekonserten som 
i år er på Rockheim den 14. de-
sember. Der deltar flere band og 
sanggrupper fra Tilrettelagt fritid. 
Tore sender ut brev til alle våre 
medlemmer og tar imot påmeld-
ing.

Sak 4. Valgkomiteen i 2012 vil 
bestå av Kari Øyås Sandvik (leder), 
Steinar Berge og Zina Helei Ham-
dard. 

Sak 5. Kari og Asbjørn refererte fra 
FFO-konferansen for Midt-Norge i 
Surnadal og fra det etterfølgende 
ledermøtet i Sør-Trøndelag. Også 
her bidro de til  å gjøre LUPE bed-
re kjent ved bl.a. brosjyrer og blad. 
Asbjørn fortalte fra styremøter 19. 
sept. og 27.okt. i Familiesenteret i 
Kr.sund N. hvor LUPE har verv i en 
turnusordning med fylkeslagene 
i Sogn og Fjordane og Møre og 
Romsdal. 

Sak 6. Vi har nå foreslått Asb-
jørn som nytt medlem av Rådet 
for funksjonshemmede i Melhus 
kommune. Ingen andre var villig 
til å stille som kandidater til lig-
nende valg i andre kommuner.

Sak 7. Tore deltar på møtet til 
NAKU på Værnes den 2. nov., Kari 
og Asbjørn på regional bruke-
rkonferanse, Helse Midt-Norge, på 
Stjørdal den 8. nov. og Ellen Ma-
rie, Zina og Tore til medlemsmøte 
i FFO Sør-Trøndelag i Trondheim 
den 15. nov. Tore deltar også på 
konferansen ”Mennesker med ut-
viklingshemming skal heller ikke 
diskrimineres” i Stjøredal 28. – 29. 
nov. 11.

Trondheim, 29. oktober 2011.

Tore Gulbraar
referent

ORGANISASJONSSAKER

Styremedlemmer i Trøndelag fylkeslag av LUPE: Fra venstre: Gerd Ellinor Hestad, Asbjørn Sandvik, Ellen Marie Hermundsli, Kari Øyås 
Sandvik, Frøydis Lange fra Landsstyret og Ragnhild Hansen. Foto: Tore Gulbraar.

Arbeid på grunnplanet

For at våre lesere skal få 
et visst inntrykk av hvor-
dan et fylkeslag i LUPE ar-
beider, legger vi her fram 
to skriv. Det ene er saks- 
lista for et av våre styremøter.  
Det andre er referatet fra 
dette møtet. Vi tar gjerne mot  
respons.

Innkalling til styremøte,  
fredag 28. oktober kl. 14.00

Møtet holdes hjemme hos leder i 
Thaulowkaia 4. Vi serverer en lett 
lunsj i forkant av møtet.
Sak 1. Evaluering av 3-dagers op-
plegget på Røros.

Hva kan vi lære av besøket på 
Optimus og festen på Øverhagan              

bofellesskap?  
Økonomi. Hva koster et slikt ar-

rangement?

Sak 2. Planlegging av et tilsvar-
ende opplegg i Nord-Trøndelag i 
vår- semesteret 2012. Vi kan søke 
om tilskudd fra Helse Midt-Norge. 
Søknadsfrist 31.12.11.

Asbjørn og Kari har gjort en del 
forhåndsundersøkelser som de 
legger fram på møtet.

Sak 3. Medlemsmøte i laget i høst 
(november) i samarbeid med ”Ti-
lettelagt fritid i Trondheim kom-
mune”. Gerd og Tore har hatt kon-
takt med kommunen.

Har vi i tillegg rom og økonomi 
for et hyggemøte før jul? ”Grena-
deren” har lunsjbuffet mellom kl. 
12 og 16 til en pris på kr. 198 fra 7. 
november.

Sak 4. Oppnevning av valgkomite 
i forbindelse med årsmøtet 2012. 
Kari har sagt seg villig til å lede 
en slik komite, men vi må ha med 
to medlemmer til. Tid og sted for 
årsmøtet.

Sak 5. Referat fra FFO-konferan-
sen på Vårsøg hotell 23. og 24. 
sept. og ledermøte samme sted. 
Ved Asbjørn og Kari.

Sak 6. Oppnevning av FFO-rep-
resentanter til ”Rådet for funkks-
jonshemmede” i ulike kommuner. 
Asbjørn er villig til å gå inn i rådet 
i Melhus kommune. Er det andre 
som stiller i andre kommuner?

Sak 7. Eventuelt.

Randi og Tore ønsker hjertelig 
velkommen til møte hjemme hos 
oss. 

Trøndelag fylkeslag av LUPE

MEDLEMMER
- SE HER!
Det er i dag over 20.000 mennesker 
med utviklingshemning i Norge, som 
har en eller annen form for omsorg 
fra kommuner eller bydeler. Svært 
mange av disse har pårørende, forel-
dre, søsken, onkler, tanter osv. Som 
”gruppe” betraktet må dette utgjøre 
mer enn 100.000 mennesker. Det er 
da et paradoks at LUPE, som interes-
seorganisasjon, har ca 900 medlem-
mer. Det burde være grunnlag for å 
være mange flere.

Og dessverre er det slik at mulighe-
tene for gjennomslag overfor lokale, 
regionale og sentrale instanser ofte 
har sammenheng med medlemstall. 
Det er ”kjøttvekta” som teller, sies 
det litt fleipete, men det er også mye 
alvor i dette. Politikerne ser etter 
stemmepotensialet, ikke alltid etter 
den gode saken, dessverre. Adminis-
trasjonen kan se etter hvilken mulig 
”maktfaktor” organisasjonen repre-
senterer, og støtter eller hører etter i 
tråd med det.

Og hva med oss selv? Er vi medle-
mmer bare for å få hjelp i vår egen 
konkrete sak, eller for å kunne bli 
med på turer, kurs og medlemsmøter? 
Det er ikke noe galt i det, men like 
viktig må det være for oss alle at vi 
støtter opp om organisasjonen, slik at 
både enkeltsaker, større prinsippielle 
saker og politiske saker kan bli belyst 
ut fra de prinsipper og standpunkter 
vi står for.

LUPE har gjennom 20 år kunnet på-
virke i mange sammenhenger, det bør 
vi fortsette med. Skal vi få øket in-
nflytelse må vi styrke organisasjonen. 
Det gjør vi bl a gjennom å øke medle-
mstallet. Kanskje vi alle har noen i vår 
nære krets, utviklingshemmet eller 
ikke, som kan være interessert i å 
gå inn som medlem, og kanskje også 
som tillitsvalgt etter hvert?
La oss forsøke å styrke LUPE, til beste 
for våre egne og alle utviklingshem-
mede.

PT
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NAKU bygger opp en 
stor eksempelsamling
NAKU sitt fagråd har hatt høst-
møte, denne gang på Radisson 
Blu på Værnes flyplass 2. nov- 
ember. Tore Gulbraar møter for 
LUPE. 

NAKU har blitt en stor organ-
isasjon med nærmere 10 ansatte, 
noen av disse er på deltidskon-
trakter. Det arbeides på flere front-
er, noe vi fikk et levende inntrykk 
av på møtet. Det som særlig kan 
være av interesse for våre med-
lemmer er den eksempelsamlin-
gen som NAKU nå er i ferd med å 
bygge opp.

NAKU har fått egne midler 
gjennom Helsedirektoratet til å 
bygge opp denne eksempelsam-
lingen som setter fokus på gode 
løsninger i tjenesteutformingen 
og tjenestetilbudet til personer 
med utviklingshemning. I likhet 
med NAKU sin kunnskapsbank 
har eksempelsamlingen følgende 
hovedoverskrifter

1.  Arbeid og aktivitet
2.  Familie og venner

3.  Helse og omsorg
4.  Hjem og miljø
5.  Kultur og fritid
6.  Oppvekst og utdanning

Det er ønskelig at eksemple-
ne som presenteres har visse 
kvaliteter. Eksemplene må være 
tydelig i forhold til den problem-
stillingen som berøres, godt ut-
prøvd og helst evaluert. Et eksem-
pel må ikke være godt i betydning 
feilfritt eller fullstendig vellykket. 

Derimot er det lite egnet som 
eksempel dersom det er svært 
kontroversielt eller gjenstand for 
rettslige forhandlinger. Eksemple-
ne skal skrives lettforstålig, og det 
er ønskelig med illustrasjoner.

NAKU ønsker i utarbeidingen 
av eksempelsamlingen et samar-
beid med brukerorganisasjonene 
(det er her LUPE kommer inn), fag-
miljøer på kommunenivå og spe-
sialisthelsetjenesten, men også 
universitet og høgskoler. Kontak-
tperson ved NAKU er rådgiver El-
dar Bromstad.

NAKU ønsker et samarbeid 
med LUPE i denne forbindelsen 
og med lesere av  bladet UT-

VIKLING. Hvis dere som leser 
dette har kjennskap til gode eks-
empler som kunne egne seg til 
en slik eksempelsamling, nøl ikke 
med å ta kontakt. Eldar Broms-
tad i NAKU finner dere på nettet:  
eldar.bromstad@hist.no

Av Tore Gulbraar

Bladet UTVIKLING kommer ut fire ganger i 
året og kan bestilles gratis av våre medle-
mmer. Bladet er for alle som yter tjenester 
til mennesker med utviklingshemning og 
selvsagt for foreldre og andre pårørende. 
I bladet finner du interessante reportasjer, 
debatter, råd og tips. UTVIKLING gis ut av 
NAKU .

Bladet bestilles på telefon 73 55 93 86 
eller E-post:  naku@hist.no        

Sviket mot de svakeste

For meg er det helt klart hvem 
som er de svakeste, det er de som 
går gjennom livet som utvikling-
shemmede. Det er også ofte slik 
at de bare har foreldre til å tale sin 
sak, og foreldre blir eldre, slitne 
og etter hvert uten ork til å stå på 
for sin utviklingshemmede datter 
eller sønn. De blir dermed ofte 
valgt som ”innsparingsmulighet” 
når bydel eller kommune ikke har 
midler til driften. Dette er neppe 
nytt for de som er interessert i 
saken, noe flere burde være.

I denne saken er det en mor 
på over 80 som er medlem av 
vår interesseorganisasjon. Hun 
har en datter på 54 år, som bor i 
omsorgsbolig i bydel Nordre Aker 
i Oslo. Datteren har siden 1970  
hatt dagsentertilbud ved Ragna 
Ringdals dagsenter, et senter 
som er utgått fra Støttelaget for 
utviklingshemmede i Oslo, og 
som driver på tilnærmet non-
profit basis. Kvaliteten på tilbudet 
er udiskutabel, brukbare omgiv-
elser, stabilt og engasjert perso-
nale. Brukerne har dette som sitt 
”arbeidssted”, de fleste har andre 
funksjonshemninger i tillegg til 

utviklingshemningen, og trenger 
tett og god oppfølging.

For mange år tilbake vedtok 
bydelen å redusere tilbudet til 
datteren med en dag pr uke. Mor 
var ikke glad for dette, men valgte 
å godta det. Nå foreslår bydelen å 
redusere med ytterligere en dag 
pr uke, selvsagt for å spare penger. 
Og dagsenter for utviklingshem-
mede er ikke en lovpålagt tjen-
este, selv om også utviklingshem-
mede burde ha rett til arbeid og 
aktivisering. Resultatet blir nå at 
datteren to dager i uken blir sit-
tende i boligen pluss lørdag og 
søndag, tiltross for at hun prof-
iterer på tilbudet på dagsenteret. 
Mor har protestert, det samme har 
fylkeslaget av LUPE gjort. Bydelen 
begrunner nedskjæringen med 
mindre midler fra rådhuset. Og 
det er ikke bare vårt medlems 
datter som rammes, flere andre i 
denne bydelen og i andre bydeler 
har fått redusert sine dagtilbud. 
Var det dette som var intensjonen 
med HVPU-reformen? Er det kan-
skje barnehagesatsingen som skal 
finansieres med å ta midler fra de 
svakeste blant de svake.

For bare et år tilbake ville 
denne saken kunne vært anket 
til fylkesmannen. Siden datterens 
situasjon ikke er endret, og hun 

stadig har stor glede av tilbudet, 
ville sjansen vært mer enn 50 % 
for at anken ble tatt til følge. Nå 
er denne ankemuligheten tatt 
bort, i stedet går klagesaken til 
en kommunal klagenemnd. LUPE 
var høringsinstans på de nye be-
stemmelsene og gikk inn for at 
klageadgangen til fylkesmannen 
måtte bestå. Vi nådde dessverre 
ikke frem.

Den kommunale klagenemn-
den består trolig av politikere. Det 
er nærliggende å frykte at her har 
vi nok en gang bukken og havre-
sekken. Resultatet i den konkrete 
saken kan bli nok et overgrep mot 
utviklingshemmede. Og blir det 
først akseptert at man kan spare 
på denne måten vil det vel snart 
komme vedtak om nye reduk-
sjoner, som fører til ytterligere 
isolasjon for de svakeste blant de 
svake i samfunnet. Jeg tror ikke 
jeg tar for hardt i når jeg sier at 
en slik behandling er en skam for 
samfunnet, men hvem bryr seg 
vel om det i vårt egoistiske Norge. 
Det gjenstår å se om klagenemn-
den også finner slik innsparing 
akseptabel.

Jeg blir dessverre ikke forun-
dret om innsparingspraksisen 
rettet mot de svakeste blant oss 
blir funnet helt akseptabel.

Av Petter Tomren - LUPE

I Lørdagsrevyen 12.11. uttaler led-
er i NFU seg om HVPU-reformen. 
Det er hyggelig å oppleve at selv 
NFU nå forstår at reformen har 
ført til og fører til en uverdig livs-
situasjon for utviklingshemmede. 
LUPE, som også var for en reform,  

har påpekt at dette ville skje fra før 
reformen ble iverksatt.

Mindre hyggelig er det å høre 
NFU-lederen si at ”Nedbyggingen 
gikk aldeles utmerket”. På hvilket 
grunnlag han uttaler dette vites 
ikke. Realiteten ved nedbyggin-

gen var at de fleste av de 5500 
som hadde botilbud i HVPU ble 
tvangsflyttet fra det som hadde 
vært deres hjem i kanskje 30-40 år, 
til ”hjemkommuner” de knapt nok 
kjente til. Vi i LUPE fikk i tiden ned-
byggingen pågikk henvendelser 

Historieløshet i NFU
fra fortvilte pårørende, vi fikk vite 
at ”hjemflyttede” utviklingshem-
mede hadde tatt sitt eget liv, at de 
satt ensomme i sine nye boliger. 
At dette kan karakteriseres som 
”aldeles utmerket” er det van-
skelig å forstå.

Det hører også med til historien at 
da NFPU (nå NFU) på landsmøte 
i Tromsø i 1983 gikk inn for å av-
vikle HVPU, var det klart uttalte 
premiss at avviklingen skulle ta 
den tid som var nødvendig, om 
nødvendig en generasjon. Jeg 

var der og talte for reform med 
slik avviklingsperiode. NFU aksep-
terte en avvikling på 5 år, noe som 
resulterte i et gedigent svik mot 
de svakeste blant oss. 

Petter Tomren
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De fleste har moret seg over 
den britiske serien ”Javel, 
statsråd”. Dessverre er det ikke 
bare i TV-serier velmente poli-
tiske vedtak blir underminert 
av administrativ behandling. 
Denne saken er et godt eksem-
pel på dette.

2003 fattet Oslo Bystyre et klokt 
vedtak mht kommunale oms-
orgsboliger. I vedtaket kan man i 
§ 12 lese at ”Søkere med varig be-
hov for kommunal bolig kan etter 
en konkret vurdering gis positive 
ved-tak som angir en tidsbestemt 
leiekontrakt av lengre varighet 
enn 5 år. Som personer med varig 
behov regnes personer over 60 år, 
psykisk utviklingshemmede, varig 
funksjonshemmede…”. Etter å 

ha vært igjennom den kommu-
nale administrasjonen er denne 
politisk besluttede rettighet bor-
timot verdiløs. I noen bydeler 
har leiekontraktene en maksimal 
varighet på 5 år, selv om det i de 
individuelle planer er slått fast at 
boligen skal være for livet ut.

Det er mulig det er bydeler 
som har en annen praksis siden 
en rapport fra Helse- og velferd-
setaten av våren 2011 sier at ma-
joriteten av utviklingshemmede 
har tidsubestemte kontrakter.   

Før valget tok jeg denne situ-
asjonen opp med daværende by-
rådspartier. Svaret var at man ikke 
kunne overstyre bydelene. Dette 
forbauser meg. Jeg har trodd at 
”byregjeringen”/byrådet kan gi 
direktiver ut fra vedtak gjort i ”bys-
tortinget”/bystyret”. Dette gjøres 
jo så absolutt når det gjelder til-
delingen av midler til bydelene.

Det er mange meningsløsheter 
i denne praksisen. Jeg velger å 
begrense meg til situasjonen for 
utviklingshemmede leietakere. 
Disse må i det alt vesentlige antas 
å skulle bli boende i sin omsorg-
sleilighet livet ut. Det kan neppe 
være noen fare for at andre flyt-
ter inn siden det også gjerne 
er knyttet daglige tjenester til 
leilighetene, for mange av de som 
trenger mye hjelp og tjenester 
døgnet rundt. Og siden tjenes-
tene er knyttet til vedtak som skal 
revideres nærmest kontinuerlig 
vil en endring i situasjonen for 
den utviklingshemmede også 
kunne innvirke på leiekontrakten.

Slik jeg ser det er dette byråkra-
ti av verste klasse, hvert femte år 
brukes det saksbehandlingsres-
surser på kontrakter som heller 
burde brukes på helt andre tiltak 
til nytte for bydelens beboere. 

Klipp ut, eller ta kopi av talongen og send den til:

Under Lupen, Hans Nielsen Haugesgt. 44B, 0481 Oslo

VERV ET MEDLEM
Du vet sikkert at LUPE får statstil-
skudd for hvert betalende medlem. 
Derfor trenger vi din støtte i form av 
medlemskap.

Vi trenger også din hjelp til å verve 
flere medlemmer. Det gir oss økono-
misk styrke til kursing av tillitsvalgte 
og medlemmer til kamp for våre ut-
viklingshemmedes rettigheter.

Start med dine nærmeste. De som 
står den  utviklingshemmede nær, 
ansatte i boligen eller på dagsent- 
eret, venner og bekjente. Som 
medlem støtter de en god sak og får 
fritt tilsendt vårt medlemsblad.

Medlemskontingenten er 
i 2011 kr 200,-.

Om meg:

Navn: 

Adresse:

Postnr.:             Poststed:

Jeg har vervet:

Navn: 

Adresse:

Postnr.:              Poststed: 

Navn:

Adresse:

Postnr.:              Poststed: 

Politikerne beslutter...                 ...administrasjonen bestemmer
Av Petter Tomren 
Far til kvinne med autisme

ProsjektCompaniet AS
Landfalløya 105, 3023 DRAMMEN

Tlf. 32 86 00 10

Solv. 117, 1170 OSLO
Tlf. 23 16 75 00

Gamlebyen Psykomotorisk Fysioterapi
Voldportg. 73, 1632 GAMLE FREDRIKSTAD

Tlf. 69 32 10 11
www.gamlebyenpsykofysio.no

Svendsen’s Glass-Service AS
Brobekkv. 104, 0582 OSLO

Tlf. 22 64 06 68

Ring oss 24 timer i døgnet - vi rykker ut øyeblikkelig!
Ring 815 45 277

Nøtterøy
Familiecamping
Fjærholmen AS

Fjærholmv 170
3132HUSØYSUND
Tlf. 33 38 51 43

Voss Olje
Strandav. 62
5700 VOSS

Tlf. 56 51 34 50

Eliasbakken 7
8200 FAUSKE

Tlf. 75 40 22 00

 Jæren
Industripartner AS
Håland Vest, 4340 BRYNE

Tlf. 51 77 06 00
www.jias.no

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Psykiatritjenesten
2340 LØTEN

Tlf. 62 59 30 00

Stiftelsen
Trasoppklinikken

Trasoppterr. 25
0672 OSLO

Tlf. 23 34 82 00

KAO rehab
2851 LENA

Tlf. 61 16 28 00

Veritasv 1
1322 HØVIK

Tlf. 67 57 99 00

Krisesenteret i Stavanger er døgnåpent tilbud til
mishandlede kvinner, menn og deres barn.

Se mer på våre nettsider  www.stavanger-krisesenter.no

4639 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 19 20 00

Østo
Ortopedisenter AS

Gartnerv 10
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Maskinentreprenør
John Johnsen

Åsta Vest, 2450 RENA
Tlf. 62 44 31 29
Mob. 907 63 385

Østre Aker vei 24
0581 OSLO

Tlf. 21 95 16 00

Ta vernepleierutdanning
i Nord-Norge!

Da er Høgskolen i Harstad stedet for deg:
Godt læringsmiljø,
Høy trivselsfaktor,
Boliggaranti og gode ordninger
for utenlandsopphold (Afrika,
Russland, USA, Norden og Europa).
Ca 1100 studenter.
Fantastisk og sentral beligghenhet
ved byens havnepromenade.

Nærmere info.:
Seksjonsleder Marit.Rustad@hih.no el.
opptak@hih.no

Tlf. 77 05 81 00
www.hih.no

Boveiledertjenesten Løken
Klokkerudveien 3, 1960 LØKEN

Tlf. 67 20 51 80

OrtoCare Nordland
Gidsken Jakobsensv 32, 8008 BODØ

Tlf. 75 50 74 20

Høgskolen i Molde
avd for vernepleierutdanninga

6402 MOLDE
Tlf. 71 21 40 00

Svidals Minibusser
og Turbilservice
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 932 17 770
Minibusser og turbilservice
E-post:post@svidal.no

www.svidal.no

Kyrre Grepps g 11, 0481 OSLO
Tlf. 23 05 96 00Lundevegen 31

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 95 19 20

Aaserud
Møbler A/S

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

Oppdal Everk AS
Kåsenv. 16

7340 OPPDAL
Tlf. 72 40 01 50

Tromsø Taxi AS
9266 TROMSØ
Tlf. 77 60 30 10

H. Clausen AS
Gaupev. 21

1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 64 92 37 30

www.h-clausen.no

At byrådet og ikke minst bystyret, 
sistnevnte har jo i sin tid fattet et 
klokt vedtak, kan sitte og se på 
denne sløsingen med ressurser er 
ubegripelig for meg. Og eventuell 
ulik praksis mellom bydelene må 

da være direkte diskriminerende 
for de utviklingshemmede som 
rammes. Og utviklingshemmede 
skal jo ikke diskrimineres, stem-
mer ikke det Audun Lysbakken? 
Sannsynligvis fortsetter denne 

uverdige praksisen, utviklingsh-
emmede betyr jo ikke noe for an-
dre enn sine nærmeste pårørende. 
Eller kan det tenkes at politikerne 
manner seg opp og tar tilbake sty-
ringen?
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ADRESSER OG TELEFONNUMMER

Verv Navn Adresse Telefon E-post:

Landsstyret

Leder Harald Hansen Djupedalen, 6740 Selje 57 85 99 74 / 986 49 364 mkvameha@online.no 

Nestleder  Erna Drønnesund Midøy, 6475 Midsund 71 27 97 30 / 411 62 851 ernad@online.no

Sekretær  Ivar Tolstad Villaveien 3B, 3674 Notodden 35 02 03 84 ivar.tolstad@nenett.no

Kasserer  Helga Jørgensen 9302 Rossfjordstraumen 908 71 580

Styremedlem  Turid Jahren Hellevn. 13, 2319 Hamar 62 52 26 25 / 909 43 894  turidjah@online.no

1. vararepr.  Otto Drage 6146 Åheim 481 05 029 / 70 02 41 69

2. vararepr.:  Thor Henriksen Karl Andersensvei 149, 1086 Oslo 22 21 11 14 / 977 46 003 thorkhenriksen@hotmail.com 

3. vararepr. Frøydis Lange Folke Bernadottesvei 43, 0862 Oslo 22 58 01 85 / 922 08 880

Fylkesledere

Oslo og Akershus Geir Hanssen Grindstuvn. 36, 1349 Rykkin 951 02 725 geir.hanssen@gmail.com

Hedmark og Oppland Turid Jahren Hellevn.13, 2319 Hamar  62 52 26 25 / 909 43 894  turina6@start.no

Telemark Gudrun Bergsland Gulltunvn. 26, 3676 Notodden  35 02 02 30

Rogaland Beathe Hebnes Hundvågvn.41, 4085 Stavanger  51 54 81 93

Hordaland  Jostein Søreide Saksarrinden 62, 5253 Sandsli  55 22 97 98 / 995 39 430  jossoer@frisurf.no

Sogn og Fjordane Harald Hansen Djupedalen, 6740 Selje 57 85 99 74 / 986 49 364 mkvameha@online.no 

Møre og Romsdal Astrid Aarø Engen 6146 Åheim  70 02 40 24 / 975 74 971 amaenge@online.no

Troms Ole Kr. Berntsen Leiknes, 9300 Finnsnes  905 60 531  olkrbe@online.no

Midt-Troms Helga Jørgensen 9302 Rossfjordstraumen 908 71 580 
      
Trøndelag Tore Gulbraar Thaulowkaia 4, 7042 Trondheim  73 80 91 93 / 934 68 291  gulbraa@online.no

Fylkeskontakter

Vestfold Ivar Tolstad Villaveien 3B, 3674 Notodden 35 02 03 84  (se ovenfor)

Annet

Redaktør Jann-Oskar Granheim Finnfjordeidet, 9300 Finnsnes 932 11 937 jann-osk@online.no

LUPEs kontor LUPE Hans Nilsen Haugesg.  22 22 14 82 
  44B, 0481 Oslo 

ANNONSER

Sonans utdanning
privatist

Kristiansand
Markensg. 21

4611 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 17 88 66

Østlandske
Gulvsparkling AS

Fossanv. 143
3175 RAMNES
Tlf. 926 83 960

SK Maling
Nordliskrenten 1

3271 LARVIK
Tlf. 906 35 536

Alle typer malerarbeider utføres
www.skmaling.no

Nord Marin A/S
Bedriftsv. 100
3735 SKIEN

Tlf. 35 59 72 22

Westad Industri AS
Heggenv

3360 GEITHUS
Tlf. 32 78 95 00

Haslestad
Byggevare AS

Haslestadlinna 30
3090 HOF

Tlf. 33 09 55 50

Sigmund Hvila AS
3359 EGGEDAL
Tlf. 971 93 703

ibruk AS
Dyrmyrg. 35

3611 KONGSBERG
Tlf. 920 79 000

Hjartdal og
Gransherad

Rekneskapskontor
3665 SAULAND
Tlf. 35 02 81 00

Glommen
Regnskapskontor

Storv. 9
1624 GRESSVIK
Tlf. 69 32 96 95

Skiheisservice AS
Rosenkrantzg. 61

3018 Drammen
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 82 91 11

Sole Invest AS
Dronningengsg 3

0152 OSLO
Tlf. 22 40 40 00

Sortland Apotek
Strandgate 24

8400 SORTLAND
Tlf. 76 11 15 30

Våleveien
Produkter AS

Vålev. 29
3080 HOLMESTRAND

3088 BOTNE
Tlf. 33 06 65 30

Kvestor
Vesterålen AS

Markedsg. 5
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 11 87 70
www.kvestor.no

Rana Gruber AS
Mjølanv. 29

8622 MO I RANA
Tlf. 75 19 83 00

Exacta
Services AS

Dyrmyrg. 4
3611 KONGSBERG

Tlf. 926 30 300

Diakonhjemmet
Høgskole

Vågsgt 40
4306 SANDNES
Tlf. 51 97 22 00

Bergen Bolig og
Byfornyelse KF

5808 BERGEN
Tlf. 55 56 56 00

KIWI
Bergenhuskrysset

Sarpsborgv. 1
1890 RAKKESTAD

Tlf. 69 22 26 90

1832 ASKIM
Tlf. 913 89 359
www.jolfas.no

Tannlege
Peer Klareng

Storg. 15
2408 ELVERUM
Tlf. 62 41 16 70

- SPAR
Johan R.Sunde AS

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

Industriv 14
4879 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 88 50

Bilsalg - Bilverksted

Grimstad Maxi Taxi
Staales Bakke 4
4876 GRIMSTAD
Tlf. 37 00 47 00

Kjører rullestol transport

Vinje Kro
og Veigrill AS

Vinjev 159
3890 VINJE

Tlf. 35 06 21 00

Sørhaug Transport
v/Erling Sørhaug

Lyngv 6 Fosser
1963 FOSSER
Tlf. 922 37 459

Helge Lia
Gravemaskindrift

Stulenvegen 85
3721 SKIEN

Tlf. 951 10 012

2344 ILSENG
Tlf. 71 25 70 65

Buråsen 35
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 37 13 22 44

El-Installasjon AS
Industrig. 35

2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 60 50

Stormyrv. 10
8008 BODØ
Tlf. 07 550

Indre Årsnes
4770 HØVÅG

Tlf. 950 82 025

Borge
Begravelsesbyrå

Biv. 21
1658 TORP

Tlf. 69 34 53 35

Alfr. A. Berge A/S
Sveiseverksted

Elvev 4
1394 NESBRU

Tlf. 66 84 54 92

Hornmoen Bruk A/S
Langholsv 486, 2412 SØRSKOGBYG
Tlf. 62 41 14 39  -  Mobil 909 70 913

E-mail: post@hornmoenbruk.com
www.hornmoenbruk.no

Valhovd's Bilomsetning
Spesialitet flerbruksbiler inntil 9 sitteplasser,

som kjøres på vanglig førerkort kl. B
Vi har også til en hver tid

spesialpassede rullestol/handicap biler.
Vi er behjelpelige med tilpassing av bilen til ditt behov.

Behjelpelig med finansiering.
Ring for en hyggelig uforpliktet bilprat.

Vinjarmoen, 2870 DOKKA
Tlf. 61 11 24 40
www.valhovd.no

Bilxtra Askim
Haugomg 4
1811 OSLO

Tlf. 69 88 84 00

Kapellv. 6, 0487 OSLO
Tlf. 22 79 73 00

Brede
Stalsberg  AS

Lågenv. 4
2635 TRETTEN
Tlf. 61 27 61 89

Valdresskigard
Lierskogen
2930 BAGN

Tlf. 924 59 590
www.valdresskigard.no

Brattvåg Elektro AS
6260 SKODJE - Tlf. 70 24 48 50

6270 BRATTVÅG - Tlf. 70 20 81 00

Kvaleberg
Industri AS

Midtgårdv 2
4033 STAVANGER

Tlf. 954 00 300

Steinbua
Kro og Pizzeria
Lundgaardvegen 16

2408 ELVERUM
Tlf. 62 41 04 10

UniProtect AS
 5643 STRANDVIK

Tlf. 56 58 16 49
www.uniprotect.no

Eker Bygg AS
Kråkerøyv 2

1671 KRÅKERØY
Tlf. 69 33 96 33

Valdres
Murerforretning AS

Kongsvegen 55
2920 LEIRA I VALDRES

Tlf. 61 36 54 15

Crystal Screen AS
Askeladdv. 1

1482 NITTEDAL
Tlf. 900 98 970

www.regnskapet.com

Spa-Hotell
Velvære AS

4130 HJELMELAND
Tlf. 480 50 600

www.spahotellvelvaere.no

Medema
Easytravel AS

Flyporten
2060 GARDERMOEN

Tlf. 64 82 17 60

Neglspretten
Fotterapi

Døvlahamna 12
3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Else Berits Renhold
og Vinduspuss

Øst-Modumveien
3370 VIKERSUND

Tlf. 924 28 997

AS Solberg VVS
Solungen 6
2270 FLISA

Tlf. 62 95 21 66

Brække
Eiendom AS

Tollbug 115
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 81 66 00

Axepta
Regnskap AS

Dikev. 50
1661 ROLVSØY
Tlf. 69 33 91 00
www.axepta.no

Fargerike Asker
Røykenv 136
1386 ASKER

Tlf. 66 78 10 01

Aasand
Regnskap AS

 3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 18 50

Johan Kjellmark AS
Sundveien 100
7374 RØROS

Tlf. 72 41 48 88
www.kjellmark.no

Skien Bil AS
Telemarksv. 61

3734 SKIEN
Tlf. 35 91 55 55

DanCenter
Sørlandet

Dronningensg 85
4608 KRISTIANSAND

Tlf. 38 07 02 20

Sentrumsbygget
3240 ANDEBU

Tlf. 33 43 88 00

Glassgutta AS
Kobbervikdalen 93 B

3036 DRAMMEN
Tlf. 476 00 555

4013 STAVANGER
Tlf. 51 84 08 40
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