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vi leser stadig i media om vold og overgrep mot 
utviklingshemmede. personale som skal hjelpe til, 

og skape trygghet misbruker sin stilling til vold mot 
brukerne, de glemmer brukerne i situasjoner som ikke 
skal skje. samtidig vil de la brukerne bestemme selv 
hva de skal gjøre og når de skal gjøre det. 

dette er bra, men når betjeningen «glemmer» å 
sjekke at de har lagt seg eller har fått gjort det de 
skal kan det fort bli avisoppslag. «nattevakt glemte 
utviklingshemmet på toalettet.» nå var ikke dette hele 
sannheten. brukeren ville ikke legge seg ennå, og gikk 
på toalettet og ble sittende der. ingen vet hvor lenge, 
han ble oppdaget av dagvakten.

noen kommuner tvangsflytter brukerne mot sin vilje, 
slike overgrep må vi heller ikke akseptere. kommunen 
skal gjøre brukerne trygge, men slike hendelser skapet 
utrygghet og frustrasjon.

slike hendelser er med å svekke tilliten til at våre har 
det bra, og får den omsorg de trenger.  

her har kommunene forskjellige måter å agere på. 
noen prøver å dysse ned hendelsene andre tar tak og 
gjennomgår rutiner og systemer for å unngå liknende 
episoder i fremtiden.

Lupe har en viktig oppgave å være pådriver for at 
kommunene og andre omsorgs ytere har gode og klare 
rutiner på opplæring og kvalitetssikring av systemer og 
rutiner slik at feil og svikt ikke oppstår.

vi må bidra til at myndighetene stiller de riktige krav 
til tjenesteytere, og at de følger opp med kontroller og 
tilsyn slik at vi er sikre på at systemene virker.

vi må ikke henge oss på i hylekoret, kommunen 
som arbeidsgiver har også et ansvar for at de ansatte 
blir ivaretatt i henhold til lovverk og avtaler.  de skal 
følge opp og rettlede de ansatte, og sørge for at de har 
kjennskap til systemer, rutiner og lover og avtaler som 
skal ivareta brukerne.

Lupe skal bidra til at kommunene har gode rutiner og 
tjenester for våre grupper.

geir hanssen
sekretær.

vold og overgrep mot 
utviklingshemmede

annonser

Gjøvik Elektro & Automasjon AS
2802 GJØVIK

Tlf. 61 13 80 80

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00
www.toyota.no

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

Toten Økonomitjenester AS
Audheimgården, 2850 LENA

Tlf. 61 14 13 30Kongeveien 79, 3188 HORTEN

Tlf. 33 04 98 80 - www.gecom.no

Jobberiet AS
 Stasjonsveien 27, 1940 BJØRKELANGEN

Tlf. 63 85 38 00

Youngsgt 11, 0181 OSLO - Tlf. 02 390
www.industrienergi.no

Bregnev 3, 8680 TROFORS - Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no  -  www.energisentret.no

Batteri og produkter til høreapparat

Gamlebyen
Psykomotorisk Fysioterapi

Voldportg. 73
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

Tlf. 69 32 10 11

XL-Bygg Haslestad
 Haslestadlinna 30, 3090 HOF

Tlf. 33 09 55 50

AB Maskin
 Akslastien 3, 7820 SPILLUM

Tlf. 74 27 61 05

Hadeland Bil AS
Roalinna 14, 2740 ROA

Tlf. 61 32 21 00 - www.hadelandbil.no

K. Halstensen AS
 5399 BEKKJARVIK

Tlf. 55 08 40 00

Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming i kommunen.

Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

Ullensaker
kommune

ullensaker.kommune.no

Frogn
kommune

Enhet for utvikling,
tilrettelegging og omsorg

frogn.kommune.no hamar.kommune.no

trysil.kommune.no

Dale Dagsenter
kristiansund.kommune.no

Hitra
kommune

 hitra.kommune.no

www.time.kommune.no

larvik.kommune.no

Hvaler
kommune

hvaler.kommune.no

Sund
kommune

sund.kommune.no

Vestnes
kommune

vestnes.kommune.no

fjaler.kommune.no

gran.kommune.no

Kvalsund
kommune

kvalsund.kommune.no

Modum
kommune

Seksjon for funksjonshemmede
modum.kommune.no

Voss
kommune

voss.kommune.no

Lavangen
kommune

 lavangen.kommune.no Virksomhetsområde BRA
loten.kommune.no

Tiltak Funksjonshemmede
molde.kommune.no

vagsoy.kommune.no

tysver.kommune.no
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en glad gjeng på 41 deltakere møttes fredag etter-
middag på danskebåten.

første post på programmet var en nydelig buffet-
middag i restaurant 7 seas.

deretter ble vi geleidet inn i salongen hvor vi fikk 
servert kafe avec.

så ble det litt handling i taxfree-butikken, og deretter 
dans for dem som ønsket dette.

neste dag, i strålende solskinn, ble vi hentet av buss 
som kjørte oss til akvariet den blå planet.  her forteller 
bildene om denne opplevelsen.

ganske slitne etter å ha sett dette undervannseven-
tyret, var det ingen av oss som orket å gå av bussen for 

å avslutte med en bytur. alle ble med tilbake til båten, 
der en del av oss hadde en fin ettermiddag på dekk i det 
varme sommerværet.

festmiddagen ble servert i restaurant blue ribbon. 
nydelig middag, og fin stemning.  stor ros til kelnerne, 
som gjorde alt for at vi fikk en fin servering og at vi 
skulle ha det hyggelig.

så ble det også denne kvelden servering av kaffe 
avec  i salongen med de lilla stolene. sosialt og hyggelig 
for oss alle. dans ble det også på noen.

så fulgte en rolig natt, og etter en god frokost, ankom 
vi oslo søndag morgen.

Lupe-tur til københavn
26.-28. august 2016

– reidun –
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alle må fly sine egne vinger! 
det handler å la drømmen bli virkelig, og disse herlige 
ordene møter meg på tjøme i Larvik kommune, der jeg 
holder foredrag for 70 ansatte i aok, erfaringene jeg har 
gjort meg gjennom 20 år sammen med flatås Lions, et 
fotballag for mennesker med funksjonsnedsettelse, har 
åpnet nye dører, og jeg får fly mine egne vinger. inn i 
barnehager, skoler, helseforetak, idrett og næringsliv, 
ja være en inspirator i alle samfunnslag. takket være 
herlige fotballspillere, og det jeg har lært, har jeg lært 
av dem. mennesker som våger å være seg selv. ekte og 
ærlig. jeg har mye å takke for!

så går altså turen denne gangen til tjøme, og nesten 
til verdens ende. dagstur fra trondheim, men hvem er 
aok? jeg forbereder meg godt, og på deres hjemmeside 
finner jeg svar:

 
 

fra fotball til 
arbeidsliv! 

– helge gudmundsen –

...og slik kan jeg fortsette, men selve grunntanken er 
dette: aok tilbyr aktiviteter og tilrettelagt arbeid for 
mennesker som av ulike årsaker har behov for det.

tilrettelagt arbeid, og da er det med stor frimodighet 
jeg deler erfaringer fra tilrettelagt fotball. også der er 
behovene forskjellig, men alle skal bli sett og verdsatt, 
ja få utfordringer ut fra egen forutsetning. det handler 
om å skape gode mestringsarenaer der hver enkelt blir 
tatt på alvor. en arbeidsplass eller et fotballag der man 
gir omsorg og skaper trygghet ved å se mennesket bak 
diagnosen. vi kan alle få en diagnose, men diagnosen 
kan aldri bli meg! jeg vil alltid være viktigere enn hva 
jeg presterer. hvis personen bare skal måles etter hva 
man presterer, ja da blir det prestasjonsangst. aok har 
klart å skape pestasjonsglede ved å gi et arbeidstilbud 
til verdifulle mennesker uansett diagnose. det er 
også visjonen til flatås Lions. personen er viktigere 
enn prestasjon. da blir det utvikling, grenser brytes, 
selvtilliten vokser og gleden over å ha et arbeid eller 
fotball å gå til gir livsglede og livskvalitet. for meg 
handler det om et samfunn som ser mulig-heter i stedet 
for det enkelte menneskets begrensning, ja det handler 

om inkludering og et rikere, rausere og varmere samfunn.
Larvik kommune har skjønt det, og egentlig burde alle 

landets kommuner tatt veien til Larvik. se og lær! hvis 
man vil være godt forberedt er det bare å ta en titt på 
deres hjemmeside: aok-Larvikno.

så vil jeg takke for at jeg fikk være sammen med 
dere. jeg følte meg velkommen fra første stund, og jeg 
reiste hjem til trondheim med ny kunnskap og en god 
påminnelse om at det nytter, og jeg får fly mine egne 
vinger sammen med flatås Lions!

under Lupen har vært så heldig å få dele dette med 
sine lesere. dette var en presentasjon som ble gjort for 
ansatte i Larvik kommune.

aok, arbeid og kvalifisering, er en enhet i Larvik 
kommune. gjennom aktivitet og tilrettelagt arbeid skal 
den enkelte oppleve sosialt felleskap, læring, utvikling 
og glede. vårt fundament bygger på å styrke og aktivere 
menneskets egenkraft. den enkeltes ressurser og med-
virkning står sentralt i utvikling av våre produkter og 
tjenester. vi arbeider for å sikre tidsriktige produkter og 
tjenester i høy kvalitet.

jeg er rett og slett imponert. her det mange som får 
fly sine egne vinger:

bil – grafisk – grønn omsorg – hjemkjøring – huset 
– kantine – keramikk Lærlingordningen – miljø – pakk 
og montasje – rødbøl – senior – snekkern sømmen 
– trening og opplæring / ungdomsgruppa – ved – 
vedlikehold.

de tar mennesker på alvor. Les bare hva de har fått til 
når det gjelder bil:

vi driver et godkjent bilverksted for lette kjøretøy. vi 
har moderne utstyr og utfører det meste innen mekanisk 
arbeid og bilpleie til en fornuftig pris. hos oss utdanner 
vi lærlinger og lærekandidater innen bilmekanikerfaget, 
og brukere i vaskehall får grundig opplæring innen bil- 
pleie. av mekanisk arbeid utfører vi blant annet service,  
bremse og eksosjobber, motorreparasjoner, 4-hjuls-
kontroll og diagnosetest. verkstedet foretar også 
service og reparasjon av hageredskaper. vi tar oppdrag 
fra kommunale enheter og private kunder.

men det er mer:
grønn omsorg tilbyr aktivitet og arbeid på Langrønningen 
gård, for mennesker med psykiske problemer, tilpasset 
den enkeltes behov og ferdigheter. målet er å gi den 
enkelte bruker bedre livs-kvalitet, via deltagelse i den 
daglige drift av gården. vi arbeider aktivt med å fremme 
bedre psykisk helse, blant annet gjennom undervisning 
og jevnlige foredrag.
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ny suksess for 
pascal rockers 

pascal rockers er det første bandet for utviklings-
hemmede som noen sinne har opptrådt på notodden 

blues festival. de spilte der i 2015. 
 

de rørte folk til tårer med sin opptreden og er invitert 
tilbake i år. 

dette skriver notodden bluesfestival på hjemme-
sidene side, bluesfest.no.

denne gangen fikk bandet mediadekning av nrk tele- 
mark, og deres overskrift var: «annleis band får storm-
ande jubel» i ingressen til saken kan man lese «kvar 
og ein av dei seks bandmedlemmene har ei form for 
utviklingshemming. det er ikkje lett å leggje merke til 
når dei står på scena.»

– at et medium som nrk dekker en av våre konserter 
er gull verdt for synliggjøringen av en organisasjon som 
pascal norge som pascal rockers er en del av, sier 
steinar Wangen (mann med cowboyhatt og gitar på nrk 
bildet) til under Lupen.

pascal rockers hadde to spillejobber i porsgrunn 
sentrum torsdag 4. august og en spillejobb på bok- og 
blueshuset fredag 5. august.

rettighetsutvalget 
utredningen om utviklingshemmedes levekår og rett-

sikkerhet skal etter det Lupe kjenner til overleveres 
til barne- og likestillingsdepartementet mandag 3. 
oktober 2016.

dette skjer for øvrig på to-årsdagen for opprettelsen 
av rettighetsutvalget.

rettighetsutvalget ble oppnevnt av kongen i statsråd 
den 3. oktober 2014. utvalget skal analysere og vurdere 
hvilke endringer som er nødvendige for å sikre opp-
fyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker 
med utviklingshemming. utvalget skal særlig se på 
selvbestemmelse, rettssikkerhet, skole, arbeid, helse 
og omsorg og bolig, skriver regjeringen.no

rettighetsutvalget hadde en referansegruppe som 
deltok på fire møter i 2015.

forbundsleder harald hansen og 3. varamedlem 
steinar Wangen representerte ffo gjennom Lupe.

det har vært en positiv utvikling i levekårene for personer 
med utviklingshemming siden ansvarsreformen ble 
gjennomført på begynnelsen av 1990-tallet. men vi 
er ikke der vi ønsker å være. målene for politikken for 
personer med utviklingshemming er likestilling og 
likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og integrering. 
stortingsmeldingen «frihet og likeverd – om mennesker 
med utviklingshemming» viser oss at de målene ikke 
er nådd. rettighetsutvalgets arbeid skal bidra til en 
bedre gjennomføring av de politiske målene på flere 
livsområder.

 
 
 
 
 

mandat for offentlig utvalg om grunnleggende rettigheter 
til  mennesker med utviklingshemming.

i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen 
«frihet og likeverd – om mennesker med utviklings-
hemming» ba stortinget regjeringen sette ned et utvalg 
som skal foreslå tiltak som styrker de grunnleggende 
rettighetene til mennesker med utviklingshemming.

de overordnete målene for politikken for personer 
med utviklingshemminger likestilling og likeverd, selv-
bestemmelse, deltakelse og integrering. disse målene 
lå til grunn for ansvarsreformen, som ble gjennomført 
for over 20 år siden. reformen gikk ut på å avvikle 
institusjonene og det fylkeskommunale helsevernet for 
psykisk utviklingshemmede (hvpu).

målene gjentas og presiseres i stortingsmeldingen. 
under debatten i stortinget i februar 2014 stilte et 
samlet storting seg bak målene.

det har vært en positiv utvikling i levekårene for personer 
med utviklingshemming siden ansvarsreformen. sam- 
tidig pekes det i stortingsmeldingen på at det er behov 
for en gjennomgang for å styrke de grunnleggende 
rettighetene til mennesker med utviklingshemming. 
det er særlig utfordringer innenfor områdene selv-
bestemmelse, rettssikkerhet, opplæring, arbeidsdel-
takelse, samt helse og omsorg. 

mer om utvalgets mandat og oppdragets formål på: 
https://nettsteder.regjeringen.no/rettighetsutvalget/

karneval
den 27. februar arrangerte Lupe nord-norge karneval for 
medlemmene. ikke mindre enn om lag 50 medlemmer 
stilte opp i flotte kostymer, og hadde en flott kveld med 
pizza, dans og hyggelig samvær med gode venner. stor 
takk til alle som deltok både som gjester og kommité.
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til strømstad og koster 

Lørdag den 11. juni, i strålende sommervær, dro 38 
forventningsfulle deltakere, derav 3 i rullestol, på tur 

til strømstad og koster.
vi ankom strømstad i god tid før båtavgang, så vi rakk 

å rusle på bryggene og torget før turen gikk til koster. 
koster består av flere naturskjønne øyer som ligger i 
skjærgården utenfor strømstad. her fikk vi kjempegod 
lunsj, varmrøkt laks med urtekrem og nypoteter.

så ble det filmfremvisning fra kosterøyene både over 
og under vann. etter filmen fikk vi underholdning av et 
kor fra norge som også var på koster-tur.

fin ferjetur tilbake til strømstad, hvor vår guide 
fortalte litt historie fra byen. vi skulle egentlig hatt 
en utvidet omvisning i strømstad med omegn, men de 
fleste ville dra til nosby for å handle mat. det ble en 
veldig hyggelig og innholdsrik tur for oss alle.

glad gjeng fra åfjord og rissa 

på tur til solgården
i forrige nummer kom vi i skade for å presentere feil 
bilde i forbindelse med turen til solligården i spania.  
 

dette beklager vi, og tar denne gangen med bilder av 
glade turdeltakere fra åfjord og rissa som var med på 
turen.

 alle deltagerne fra åfjord og rissa samlet.

 en glad gjeng fra åfjord på tur til solgården i spania.
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annonser

Peppes Pizza Hamar AS
2301 HAMAR

Tlf. 62 53 52 55

Ragna Rindals Dagsenter

Hans Nielsen Hauges gate 44 A
 0481 OSLO

Tlf. 23 40 08 00
www.rrd.noGjøas gate 27 A, 4016 STAVANGER

Tlf. 902 33 987
www.bjellandautomatic.no

Erling Skakkesg 14
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00

www.stfk.no

Finnmark
Markedsgata 3

9510 ALTA
Tlf. 78 44 95 95

Skipsholmvegen 22
9110 SOMMARØY
Tlf. 77 66 40 00

www.sommaroy.no

Akslavegen 3-5
7820 SPILLUM
Tlf. 74 21 66 10
www.mnvekst.no

5585 SANDEID  -  Tlf. 52 76 49 00

Borgeskogen 36
3160 STOKKE
Tlf. 991 04 800

Lenagata 62
2850 LENA

Tlf. 61 14 36 00

Per Knudsen
Arkitektkontor AS

 Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 91 30

Nordre Kullerød 19
3241 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 22 60
www.telefast.no

Hammerfest
Verkstedveien 33

9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 29 85

Vinn Industri
Drammen AS

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 21 08 60

Furnesvegen 28
2317 HAMAR

Tlf. 62 52 55 00

Hurum
Elektro AS

Østre Strandvei 12
3482 TOFTE

Tlf. 32 79 89 10

Tømrermester
Bjørn M. Bamrud

Bergsgata 18
3070 SANDE I VESTFOLD

Tlf. 33 77 09 30

Nordpolen
industrier AS
 Sinsenveien 53 B

0585 OSLO
Tlf. 22 79 58 80

Telemark
Bygg Utleie AS

Heddalsvegen 41
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 01 97 20

Entreprenørselskapet
Johs Granås AS

Teiealleen 7
2030 NANNESTAD

Tlf. 63 99 99 10

Sagstad
Kassefabrikk AS

Øvre Sagstad 4
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 76 42

Røyken
Eiendom AS

 Spikkestadv 90
3440 RØYKEN
Tlf. 31 29 79 50

P. Dahl
Elektronikk og Data AS

 2260 KIRKENÆR
Tlf. 62 94 95 00

vi er noen foreldre i oslo som forsøker å etablere en 
boliggruppe for våre psykisk utviklingshemmede barn/
voksne.

vi har kommet i kontakt med en entreprenør som 
bygger på Lørenvangen i oslo og som er interessert i å 
ta inn en slik gruppe i en boligblokk.

vi ønsker å komme i kontakt med andre foreldre som 
kunne tenke seg å være med i en slik gruppe, som bør 

være på 10 til 12 beboere og en base for personalet.
det er snakk om å kjøpe seg inn i et prosjekt som 

andelseier, vi ønsker å få obos med på dette, slik at det 
blir et lite borettslag.

tidsperspektivet er noen år frem i tid,  ferdigstilt i 
2019/2020. finansiering via husbanken.

interessert?  vennligst ta kontakt  med  may dahlberg, 
tlf 926 19 461,  mail: may_dahlberg@getmail.no

på Lupe nord-norges årsmøte den 16. mars 2016 
takket rigmor og ole kristian berntsen for seg i styret.

ole kristian er kjent for de fleste som en av pionerene i 
Lupe. han har lagt ned enormt mye arbeid for utviklings-
hemmede, og er idag æresmedlem av Lupe.

rigmor har hatt et like stort engasjement for våre, 
og har holdt fortet heime mens ole kristian utførte 
sin gjerning. det står det respekt av. hun har også 
vært medlem at styret for Lupe midt-troms, som nå 
er blitt Lupe nord-norge, i mange år, og en fantastisk 
bidragsyter.
 

vi takker dem begge for en uvurderlig innsats på alle 
plan, og ønsker dem alt godt framover.

boliggruppe for psykisk utviklingshemmede barn/voksne

ole kristian

torsdag 3. mars arrangerte Lupe nord-norge likemanns-
samling på kunnskapsparken finnsnes. temaet var 
ventesorg. samlingen ble  gjennomført som et samar-
beidprosjekt med Løkta kompetansesenter, og ved bruk 
av deres nettverk og kontakter nådde vi ut til langt 
flere ennvi ellers ville gjort. ventesorg er et tema som 
berører mange flere enn Lupes medlemmer, blant annet 
pårørende til demente og andre med alvorlige diagnoser.

natasha pedersen snakket engasjert og personlig om 
temaet, som må sies å være en av hennes hjertesaker. 
samlingen ble veldig godt mottatt, og det kom mange 
flotte tilbakemeldinger. stor takk til natasha for et nært 
og varmt foredrag om et vanskelig tema. og stor takk til 
Løkta kompetansesenter for flott samarbeid.

Likemannssamling på finnsnes
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annonser kontakt info

    verv                navn                    adresse                             teLefon              e-post:

Landsstyret

Leder harald hansen djupedalen, 6740 selje 57 85 99 74 / 986 49 364 mkvameha@online.no 

nestleder  magne skjetne amundsdalv. 840, 7036 trondheim 992 44 720 magneei@online.no

sekretær  geir hanssen grindstuvn. 36, 1349 rykkinn 95 10 72 25 geir.hanssen@gmail.com

kasserer  yngvar bjarne hurlen fallanveien 30a, 0495 oslo 476 14 769 yngvar.hurlen@nordreaasen.no

styremedlem  solveig klinkenberg bredo stabelsvei 3, 0853 oslo 959 35 597 sol-kli@online.no

1. vararepr.:  turid jahren hellev. 13, 2319 hamar 909 43 894  turidjah@online.no

2. vararepr.:  ann jorid strømholt nordli 2, 9300 finnsnes 915 99 839 annstromholt@gmail.com

3.vararepr. steinar Wangen kråkstadveien 8, 1400 ski 454 33 601  steinarwangen2@gmail.com

fyLkesLedere

agder synnøve tisland øvre Laudal, 4534 marnadal 32 28 71 84 / 924 19 625 syn-ti@online.no

oslo og akershus geir hanssen grindstuvn. 36, 1349 rykkin 95 10 72 25 geir.hanssen@gmail.com

hedmark og oppland turid jahren hellevn.13, 2319 hamar  909 43 894  turidjah@online.no

telemark ivar tolstad villaveien 3b, 3674 notodden 35 02 03 84  ivar.tolstad@nenett.no

rogaland beathe hebnes hundvågvn. 41, 4085 stavanger  51 54 81 93 / 974 14 176 beathe.signy.hebnes@lyse.net

hordaland  jostein søreide saksarrinden 62, 5253 sandsli  55 22 97 98 / 995 39 430  jostein@avdeling5.no

sogn og fjordane harald hansen djupedalen, 6740 selje 57 85 99 74 / 986 49 364 mkvameha@online.no 

møre og romsdal otto drage 6146 åheim 481 05 029 / 70 02 41 69 eina-dra@online.no

nord-norge ann jorid strømholt nordli 2, 9300 finnsnes 915 99 839  annstromholt@gmail.com
      
trøndelag magne skjetne pb. 5337, nardo 7430 trondheim 992 44 720 magneei@online.no

vestfold ivar tolstad villaveien 3b, 3674 notodden 35 02 03 84  ivar.tolstad@nenett.no

annet

redaktør jann-oskar granheim vassendveien 54, 9300 finnsnes 932 11 937 jann-osk@online.no

Vidaråsen Landsby
Landsbyveien 34

3158 ANDEBU
Tlf. 33 44 41 00

Varanger
Auto AS
 Tanavegen 8
9800 VADSØ

Tlf. 78 95 59 00

Byggmeister
Per Augestad AS

Augestadvegen 31
5620 TØRVIKBYGD

Tlf. 56 55 28 70

Advokat
Bjørn Erik Serkland

 Klostergata 30
3732 SKIEN

Tlf. 402 30 300

Malerfirma
Lasse Gundal

 Måltrostveien 5
2022 GJERDRUM
Tlf. 911 62 436

Centrum Bil DA
Nesvegen 2 B

4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Rørlegger
Trygve Myrer AS

Haslemoen
2346 VÅLER I SOLØR

Tlf. 62 42 01 44

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Taktekkermester
Bjørn Schramm AS

 Skjærdalen 2
3533 TYRISTRAND

Tlf. 31 41 12 99

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Kjærringholmen
Familiecamping

Ovenveien 22
1580 RYGGE

Tlf. 69 28 36 41

Comfort
Fagernes Rør AS

Bygdinveien 2
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 78 00

Omsorgspartner
Vestfold AS

Damtjernveien 141
3175 RAMNES
Tlf. 33 05 93 21

Gulvlegger
Øyvind Nystein

 Nysteinveien 197
3960 STATHELLE

Tlf. 416 03 880

Solstein AS
 Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40

Svein Olav Pedersen
Mortenhals

9056 MORTENHALS
Tlf. 991 60 267

H. Lunde
Autoverksted

Hofvegen 236
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Scan Tank Auto AS
Nordre Burås 33
5131 NYBORG
Tlf. 413 24 438

Dokka
Storgata 55, 2870 DOKKA

Tlf. 61 11 06 00

Skedsmo
Bilopphogging

Industriveien 9 A
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 63 87 05 50

Wollenbergs
Ortopediske AS

Strømdallia 4 A
3726 SKIEN

Tlf. 35 91 53 91

Coop Byggmix
avd Slemmestad
 Rortunet Kjøpesenter
3470 SLEMMESTAD

Tlf. 31 28 20 61

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Jonny Skaug
& Sønn AS

Bjørkely
1789 BERG I ØSTFOLD

Tlf. 928 26 558

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.com

Tønnesen
Euro Sko

 Store Elvegate 18
4514 MANDAL

Tlf. 38 26 22 74

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Tvemo
Transport DA

Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Stiftelsen
Trasoppklinikken

Trasoppterr. 25
0672 OSLO

Tlf. 23 34 82 00

Industrig. 47, 5200 OS
Tlf. 56 30 99 80

Bygg-Mix Tofte
3482 TOFTE

Tlf. 32 79 42 49

Ma Tek AS
 Fyllingsveien 16
9900 KIRKENES
Tlf. 907 29 341

Russervegen 10  Ørin
7650 VERDAL

Tlf. 74 02 88 40

Ing.
H. Asmyhr A.S

 Hvamsvingen 10
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Hvervenmov 47
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Flytanking AS
Trondheim Lufthavn

Værnes
7501 STJØRDAL
Tlf. 74 83 46 40

Spar Nesna
Skolevegen 35
8700 NESNA

Tlf. 75 05 61 81

Husebybadet
 Saupstadringen 13
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

Edward Johnsen AS
 6530 AVERØY
Tlf. 71 51 74 20

Westplast AS
6094 LEINØY

Tlf. 70 08 04 00
www.westplast.no

Trollstigen
Drift AS

 Istredalen RV 63
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 948 49 755

Nyborg Marine
Equipment AS
6393 TOMREFJORD

Tlf. 974 30 173

Byggtjenester
Sør-Gudbrandsdal AS

 Bjørndalsvollen 1
2651 ØSTRE GAUSDAL

Tlf. 958 35 848

Pettersen
Maskin AS
 2634 FÅVANG
Tlf. 480 43 118

Vegar Haugen AS
Byggmester
Kongsvegen 15
2634 FÅVANG
Tlf. 918 47 803

Hamar Pukk
og Grus AS

 Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Norrøna
Bowling AS

Falsengate 12
2317 HAMAR

Tlf. 62 52 03 10

Stensli
Gjenvinning AS

 2381 BRUMUNDDAL
Tlf. 468 15 000

Toten
Dekksenter
 Industrivegen 30

2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

Bjørn Ivar Bakken
Transport
Brenner Nedre

2881 AUST-TORPA
Tlf. 918 16 919

Blomsterstua
Helle Ravnsborg

Kirkegata 66
2609 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 13 31

Jevnaker Elektriske
Forretning A/S

Storg. 21
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 11 99

Rema 1000
 Skutev 1

2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 56 90

Skarsmo Mat og
Hytteservice AS

5763 SKARE
Tlf. 53 64 51 11

Hatløy Catering
Ulstein Verft

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 83 08

Per Reboli AS
Markavegen 9

2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 25 55

Ramlo
Sandtak AS

 Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 974 66 000

Levante
Innredninger AS

Gartneriveien 6
3300 HOKKSUND
Tlf. 994 11 980

Hurum Mølle
 3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 32 79 80 06

Eiker
Husbygg AS

 Strandveien 5
3050 MJØNDALEN

Tlf. 906 87 311

Bardølsgård
Installasjon AS

Jokstad
3350 PRESTFOSS

Tlf. 952 53 877

H B Motzfeldt
& sønn AS
 Hauges gate 83
3019 DRAMMEN
Tlf. 32 83 56 50

G-Sport
Honningsvåg AS

Nordkappg 1
9750 HONNINGSVÅG

Tlf. 78 47 10 00

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 11 29 10

Sipro AS
 Nedre vei 8, Bygg 15

3183 HORTEN
Tlf. 982 11 140

Spar
Haga Mat AS
 Hystadvegen 250

5407 STORD
Tlf. 53 40 43 00

Årnes
Urforretning AS

Gruegarden
2150 ÅRNES

Tlf. 63 90 13 60

Kiropraktisk
Klinikk
Nordbøgt 6

4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 55
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