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

Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

AKERSHUS

Enebakk kommune
Tlf. 64 99 20 00
E-mail: postmottak@enebakk.kommune.no

www.enebakk.kommune.no

Gjerdrum kommune
Virksomhet for funksjonshemmede
Tlf. 66 10 60 00
E-mail: postmottak@gjerdrum.kommune.no

www.gjerdrum.kommune.no

Ullensaker kommune
Tlf. 66 10 80 00

postmottak@ullensaker.kommune.no
www.ullensaker.kommune.no

FINNMARK

Gamvik kommune
Tlf. 78 49 63 00

postmottak@gamvik.kommune.no
www.gamvik.kommune.no

HEDMARK

Kongsvinger kommune
Tlf. 62 80 80 00

postmottak@kongsvinger.kommune.no
www.kongsvinger.kommune.no

Stange kommune
Tlf. 62 56 20 00

post@stange.kommune.no
www.stange.kommune.no

HORDALAND

Masfjorden kommune
Tlf. 56 76 62 00

post@masfjorden.kommune.no
www.masfjorden.kommune.no

MØRE og ROMSDAL

Haram kommune
Tlf. 70 20 75 00

postmottak@haram.kommune.no
www.haram.kommune.no

Herøy kommune
Tlf. 70 08 13 00

postmottak@heroy.kommune.no
www.heroy.kommune.no

Molde kommune
Tiltak Funksjonshemmede
Tlf. 71 11 10 00

postmottak@molde.kommune.no
www.molde.kommune.no

NORDLAND

Andøy kommune
Tlf. 76 11 50 00
E-mail: postmottak@andoy.kommune.no

www.andoy.kommune.no

Saltdal kommune
Tlf. 75 68 20 00
E-mail: postmottak@saltdal.kommune.no

www.saltdal.kommune.no

Vefsn kommune
Tlf. 75 10 10 00
E-mail: vkop@vefsn.kommune.no

www.vefsn.kommune.no

NORD-TRØNDELAG

Namsskogan kommune
Tlf. 74 33 32 00
E-mail: postmottak@namsskogan.kommune.no

www.namsskogan.kommune.no

ROGALAND

Tysvær kommune
Tlf. 52 75 70 00

post@tysver.kommune.no
www.tysver.kommune.no

SOGN OG FJORDANE

Aurland kommune
Tlf. 57 63 29 00

post@aurland.kommune.no
www.aurland.kommune.no

Gaular kommune
Tlf. 57 71 85 00

postmottak@gaular.kommune.no
www.gaular.kommune.no

SØR-TRØNDELAG

Midtre-Gauldal kommune
Tlf. 72 40 30 00
E-mail: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

www.midtre-gauldal.kommune.no

VESTFOLD

Svelvik kommune
Tlf. 33 78 01 00

postmottak@svelvik.kommune.no
www.svelvik.kommune.no

ØSTFOLD

Hvaler kommune
Tlf. 69 37 50 00

postmottak@hvaler.kommune.no
www.hvaler.kommune.no

annonser
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landsforbundet for utvikligshemmede og pårørende
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hans nielsen haugesgt. 44b, 0481 oslo
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et nytt år pleier å gi rom for ettertanke. selv om vi allerede er 
noen måneder inne i det nye året, kan vi ennå tenke litt over 

året som gikk – og det som kommer. hva som var viktig, hvilke 
seiere man vant, og hvilke man tapte. og ikke minst hvilke mål 
man setter seg framover.

For meg har 2013 vært begivenhetsrikt, blant annet ved å bli 
valgt til landsstyret i lupe. Jeg er veldig glad for å få jobbe 
med min hjertesak sammen med mange kunnskapsrike og 
erfarne mennesker. vi som har et barn, et søsken eller annen 
nærstående med utviklingshemming innehar en kompetanse og 
erfaring som vi alle kan bruke som likemenn. det kan være som 
rådgivende hjelp for noen som trenger støtte i prosessen med å 
få et godt tilbud til sitt barn. Men kanskje er det like viktig å bare 
være tilstede for enkeltmennesker i vår nærhet, være en venn 
som skjønner hvor vanskelig hverdagen kan være, uten at det 
nødvendigvis må sies med så mange ord.

Min sønn fylte 18 år i 2013. plutselig «voksen» mann, lille 
gutten min.  han flyttet hjemmefra tidligere i år, og har det som 
plommen i egget. Jeg har valgt å la et privat omsorgsfirma yte 
den hjelpen han trenger i sitt daglige liv, og det har vært meget 
vellykket. han bor på en nedlagt gård på senja, det er vakkert 
som et postkort der, og han har godt kvalifiserte og motiverte 
assistenter rundt seg som virkelig evner å gi dagene hans et 
godt innhold. og så har han fire høns og en hans (hane) i fjøset. 
han er elev ved en videregående skole i nærheten, og har en del 
timer på skolens område. Men mye av undervisningen foregår på 
gården, i samarbeid med skolen.  

det var ikke et enkelt valg å gå til en privat tjenesteyter, og 
jeg har ikke valgt dem fordi jeg ikke har tillit til det offentlige 
hjelpeapparatet. det kan virke som om det ikke er helt stuerent å 
skulle tjene penger på å tilby slike tjenester, og helt sikkert finnes 
det noen råtne egg i disse kurvene også.  Jeg skjønner at vi har 
vært heldige, min sønn og jeg.  Fra tid til annen presenterer media 
forskrekkelige historier om hvilke uverdige forhold hjelpetrengende 
av forskjellig art må leve under. de fleste fra andre land, men av 
og til også dessverre i vårt eget land. slitne pårørende som ikke 
opplever seg sett og hørt av kommune eller bydel, og som opplever 
at klage ikke fører fram. slik skal det ikke være.

lupe har en stor jobb å gjøre i årene framover, både med å være en 
pådriver for å få på plass et godt lovverk for utviklingshemmede, 
og ikke minst være med å påvirke at det blir respektert og 
etterlevd.

det er jeg trygg på at vi skal klare, vi har sterke krefter med oss, 
og et godt likemannskorps over hele landet. Jeg er stolt over å 
få være med på dette.

– ann Jorid strøMholt –

godt år!
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  oslo og akershus Fylkeslag 

 til kiel
vi fant våre lugarer i denne store flotte båten, før vi møttes vi 

til julebuffet klokken 17. her ble vi fint plassert i speilsalen, 
og så var det bare å forsyne seg av de herligste retter. det var 
ikke noe som manglet ved dette matbordet.

etter middagen møttes vi i show-salen til reserverte plasser og 
kaffe avec. etter showet var det dans, som mange hadde gledet 
seg til. Flott musikk, og stor glede på dansegulvet. undertegnede 
var imponert over alle ledsagerne som var med, og hvordan de tok 
hånd om våre utviklingshemmede.

neste dag i kiel ble handledag for de fleste. enorme kjøpesentre 
og en hyggelig gate med julemarked var det vi fikk oppleve her.

så var det tilbake til båten igjen. litt tid til avslapping, før vi 
møttes til 3-retters middag med god drikke: skagenrøre med 
reker, kreps og toast til forrett. deretter indrefilet av kalv – og 
Creme bruleè til dessert. du verden som vi koste oss.

senere på kvelden var det et nytt show, med påfølgende dans. vi 
fra lupe var virkelig flinke til å fylle dansegulvet. natten kom med 
liten storm over skagerrak. tror alle tok dette som en spennende 
avslutning på en svært hyggelig tur.

ved 12-tiden den 28. november i fjor møttes 66 
forventningsfulle deltakere for å tilbringe 2 døgn om bord 

i Color Fantasy, samt noe få timer i kiel.
– reidun langset –
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En virksomhet i Stift. Signo
Sentrumsbygget, 3240 ANDEBU

Tlf. 33 43 88 00

Harila AS - Finnmarks største bilforhandler
Vestre Jakobselv - Tlf: 78 95 45 60

Hammerfest - Tlf: 78 40 78 20
Alta - Tlf: 78 44 56 00

Sinus Elektro AS
4391 SANDNES
Tlf. 51 61 18 40

Coop Extra
 2120 SAGSTUA
Tlf. 62 97 12 23

Per Reboli AS
 Markavegen 9

2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 25 55
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lupe bad om et møte med statsråd horne, da vi fikk kunnskap om at stortingsmelding 45, 
Frihet og likeverd, om levekår for utviklingshemmede, skulle opp til behandling 

i stortinget og arbeids- og sosialkomiteen.
– landsForbundet lupe –

da vi fikk bekreftelsen på at vi fekk møte statsråden oppdaget 
vi at nFu også kom til å bli invitert til det samme møtet. vi 

skreiv da tilbake at vi mente at dette var uheldig, men at hvis 
statsråden ønskte det slik så skulle vi møte sammen med nFu.

Møtet fant sted hos statsråden den 19. desember i fjor, og 
lupe var representert med Forbundsleder harald hansen og 
sentralstyremedlemmene thor henriksen og yngvar hurlen. 
harald hansen begynte med å snakke om vår opplevelse av 
innholdet i meldingen, hvor dårlig den tar for seg levekårene 
til de utviklingshemmede, og at det på ingen måte var nemnt 
noen forslag til å gjøre forandringer slik at det som er galt blir 
rettet opp. han snakket også om oppvekst, skole, videregående 
skole/yrkesutdanning, støtte og hjelp til familier med utviklings-
hemmede barn og helsetjenestetilbudet. 

thor henriksen tok deretter over og la frem vårt syn på 
boligpolitikken for denne gruppen. lupe har gitt klare signal om 
at man kan akseptere samlokaliserte boliger på inn til 10-12 
leiligheter, men det viktige opp i dette er at man må ta hensyn 
til at den utviklingshemmede må få mulighet til å få velge den 
boform han/ho vil måtte ønske, det vil si at man må få mulighet til 
å velge selv hvordan man vil bo uansett om det er i en boligblokk, 
boligsamvirke, enkeltstående bolig eller kollektiv. 

thor nevnte også boligfinansieringen og bostøtte-ordningene 
som må endres slik at det blir en mer rettferdig fordeling med 
tanke på de reelle boutgiftene man har i dag. 

yngvar hurlen tok opp retten til å ha et meningsfullt arbeid eller 
aktivitet. dette er et viktig felt som må jobbes mye med selv 
om at man har gode ordninger i forhold til støtte fra nav til å ha 
utviklingshemmede i jobb. 

dessverre så viser det seg at det er det offentlige som er den 
store «synderen» når det gjelder manglende vilje til å tilsette 
utviklingshemmede. det er en god del private bedrifter som 
sysselsetter en del utviklingshemmede, men fortsatt så 
er det alt for mange som ikke har noe arbeid å gå til. For den 
gruppen som ikke kan delta i ordinært arbeid må det lages til 
aktiviseringstiltak slik at man kan få den samme opplevelsen av 
å bli verdsatt for den man gjør. 

lupe har gjort fremstøt overfor flere grupperinger på stortinget 
for å få rettighetsfestet en rett til arbeid eller aktivisering. 

dessverre så gikk timen som vi hadde fått alt for raskt, men 
yngvar benyttet også muligheten til å ta opp de etiske problem-
ene rundt det at man opplever at stadig flere kommuner legger 
 

Møte Med 

statsråd 
solveig horne, 

bld
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statsråd solveig horne fikk synspunkter fra forbundsleder Jens 
petter gitlesen i nFu og forbundsleder harald M. kvame hansen i 
lupe i møtet om arbeidet for mennesker med utviklingshemming. 
Foto: bld.

omsorgen for utviklingshemmede ut på anbud. dette er etter 
vårt syn en svært uetisk metode å organisere omsorgstilbudet 
til denne gruppen på. i mange tilfeller har man hørt om svært 
korte kontrakter på maksimalt 3 år. slike korte kontrakter 
skaper veldig stor usikkerhet og gjør at tjenestemottager blir 
svær utrygg på hva som skjer når kontrakten går ut. Får man 
det samme personalet eller må man til med et nytt firma, slik 
at man lære opp et helt nytt personale. dette er uverdig og man 
bad om at statsråden måtte ta dette videre slik at man kan få 
en slutt på dette.

nFu fikk etterpå mulighet til å snakke om sine saker, men det 
virket på oss at de ikke hadde så mye annet å ta opp enn at det 
måtte settes ned et nytt utvalg som skal gå gjennom tilbudet 
til de utviklingshemmede og komme med en innstilling på hvilke 
tiltak som må til for å få en bedre omsorg til denne gruppen.

lupe var også i møte med arbeids- og sosialkomiteen den 9. 
januar i år, der vi fikk 5 minutter til å legger frem vårt syn på 
stortingsmelding 45. harald hansen og yngvar hurlen stillte på 
dette møtet og la frem lupes syn på meldingen, og hva som må 
gjøres for å bedre omsorgstjenestene. 

vårt krav om en lovfestet rett til arbeid eller aktivisering ble tatt 
opp av komiteen og lupe fikk støtte til dette kravet fra både 
autismeforeningen og en landssammenslutning for ups and 
downs.
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et innholdsrikt      

dagseMinar

Med disse tonene fra åge aleksandersens «lys og varme», 
startet innlegget fra en far til en liten gutt med autismes. 

det ble en følelsesladd opplevelse som tok oss fra latter til tårer 
og tilbake til latter igjen. 

vi ble innviet i en families hverdag med mange gleder og opp-
levelser, og med det utfordringer som det er med et barn med 
spesielle behov. 

31. oktober møtte vi forventningsfulle opp på statens hus i 
trondheim for dagsseminar om autisme / utviklingshemming. 
tema for dagen var «helhetlig tankegang i arbeid med psykisk 
helse og utfordrende adferd. hva er god kommunikasjon og til-
rettelegging».

det viste seg at dagen innfridde positivt på alle måter. harald 
hansen, leder for landsstyret for lupe, hadde første innlegg. han 
redegjorde for lupes satsningsområder og den gode jobben som 
blir lagt ned i arbeidet for å nå målene. lupe har mange viktige 
saker og har medlemmer i hele landet.

autismeforeningen i sør trøndelag og lupe trøndelag, i samar-
beid med trondsletten habiliteringssenter, hadde invitert anne 
gro innstrand som seminarets foredragsholder. Fra første stund 
bergtok innstrand deltakerne som besto av så vel foreldre og 
pårørende, som fagfolk fra ulike etater. som spesialist i klinisk 
psykologi/habilitering beriket hun salen med sine gode historier 
og eksempler på opplevde episoder. 

også her møtte vi et godt spekter fra virkeligheten som berørte 
oss. Med et engasjement fikk hun tilhørerne til å le, gruble over 
nye muligheter innen kommunikasjon og føle seg motivert til 
å bruke kunnskapen i hverdagen. underveis var det åpning for 
kommentarer, spørsmål og hun ga praktiske og konkrete råd. 
Med sin lange erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og 
kommunale tjenester i arbeid med utviklingshemmede med 
psykiske lidelser, var hun en troverdig og kunnskapsrik foreleser. 

denne dagen får terningkast 6 og det takkes til arrangører og 
foredragsholdere for godt gjennomført seminar. vi gikk derfra 
med et smil om munnen og blanke øyne.

«sola som gikk ned i kveld, den ska skin for dæ min kjære. 
Mange tåra, tunge stunde e æ redd for at det bli.»

– elisabeth k. balstad, MedleM i lupe sør-trøndelag –
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Fra venstre: anne gro innstrand, Julia linqvist (leder i autisme-
foreningen i sør-trøndelag), harald hansen. bak: Magne skjetne 
(nestleder i lupe trøndelag).

Medlemmet som har vært med lengst og nyeste medlem i lupe sør-trøndelag, sammen med Magne skjetne.

 psykolog anne gro innstrand.
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ullevålsveien 34 er en tilrettelagt bolig med sju beboere som 
har utviklingshemning og/eller sammensatt problematferd. 

ut fra dette kom Jobb 34, som tar mål av seg til å utvikle en 
inntektsbringende arbeidsmodell som er tilpasset denne gruppen. 
i dag driver de med kantinedrift, flyttehjelp, vaktmestertjenester 
– og nå også kaffebar.

i går åpnet de brenneriet kaffebar, som ligger ved musikkstedet 
blå i brenneriveien, med taler, snorklipping av etatsdirektør 
lilleba Fauske og selvfølgelig smaksprøver.

harald stenbæk har bodd i ullevålsveien 34 i snart ti år, og er en 
av brukerne som nå har fått seg jobb med å lage kaffe.

– Jeg elsker kaffe, sier 25-åringen, og disker opp med en 
utmerket kopp cappuccino, som er en barista verdig.

– Jeg har gått på baristakurs i sandefjord, og der har jeg lært 
mye om de forskjellige kaffesortene, sier stenbæk til dagsavisen.

det er alltid to bak disken, en av fire brukere og en ansatt.
sammen med harald på åpningsdagen er miljøarbeider anniken 
vabø, som tidligere har jobbet med kaffe, blant annet på pascal.

– dette er et kjempegodt tilbud og en god avveksling og 
trening for brukerne, sier vabø til dagsavisen.

kaffe er blitt en vitenskap, på linje med vin, og er så mye mer enn 
det man henter ut av kaffeautomaten på jobben.

– Min favoritt er mokka, sier harald stenbæk, som i tillegg til 
mokkaen også har café latte, cortado, cappuccino, espresso og 
americano på repertoaret.

– Jeg er blitt hektet på kaffe, sier han.
stenbæk hadde tidligere et jobbtilbud på dagtid, men det ble 
nedlagt. nå har han igjen muligheten.

– harald har hatt en fantastisk reise fra der han kom, og til 
nå. dette er perfekt for ham. de som bor i ullevålsveien 34 har 
store ressurser og fungerer godt, sier fagkonsulent Martin olsson 
i velferdsetaten.

Jobb 34 kom til da de hadde to beboere som ikke hadde et egnet 
dagtilbud.

– Målet er at vi skal gå i litt mer enn bare balanse. de som 
står bak disken får trygd fra nav, og vi har derfor ikke noe særlig 
lønnsutgifter. vi har bonusordninger, som kan være i form av 
penger, en feriereise eller andre ting. For noen blir det en bonus 
hver dag, for andre en gang i måneden. alt blir lagt opp for den 
enkelte, sier olsson.

artikkelen ble først publisert i dagsavisen 14. januar i år.

Jobb Med sMak av

kaFFe
kaFFebar: ikke alle har de samme mulighetene i 

arbeidsmarkedet, på grunn av ulike funksjonshemninger. 
da er det like greit å starte sin egen kaffebar.

– toM henry vestreng –
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Miljøarbeider anniken vabø serverer den første kaffekoppen til dagsavisen. bak står harald stenbæk, som er en av beboerne i ullevåls-
veien 34 som har fått et jobbtilbud på dagtid. Foto: hilde unosen/dagsavisen.

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 øko-
nomisk styrke til kursing av tillits- 
valgte og medlemmer til kamp for 
våre utviklingshemmedes rettigheter.

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

Medlemskontingenten er i 2014:

kr 200,-

oM Meg:

navn: 

adresse:

postnr.:             poststed:

Jeg har vervet:

navn: 

adresse:

postnr.:              poststed: 

navn:

adresse:

postnr.:              poststed: 

Meld deg inn på via våre nettsider www.landsforbundet-lupe.
no eller klipp ut talongen og send per post til: 
under lupen, hans nielsen haugesgt. 44b, 0481 oslo
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sentral 
likeMannssaMling
25.–27. april 2014 olavsgaard hotell på skedsMo 

Fremmøte sentralt likemannsutvalg

Forberedelsessamling sentralt likemannsutvalg

ankomst deltakere

Middag

åpning, registrering, praktiske opplysninger.

teMa 1:
generell samtykke kompetanse i bolig/heim.
arbeidsform: innledning, informasjon, spørsmål  
og innlegg fra likemennene, erfaringsutveksling,  
utfordringer i likemannsarbeidet.
  
teMa 2:
enkelt vedtak: hva skal det inneholde, hvor 
utfyllende skal det være,  hva skal være med?
arbeidsform: innledning, informasjon, spørsmål  
og innlegg fra likemennene, erfaringsutveksling,  
utfordringer i likemannsarbeidet.

teMa 3:
bearbeiding av sorgprosess, likemannens rolle  
og mulighet til å bistå i prosessen. 
parforhold - søskenproblematikken
arbeidsform: innledning, informasjon, spørsmål  
og innlegg fra likemennene, erfaringsutveksling,  
utfordringer i likemannsarbeidet.

09:00-
16:00

19:00

torsdag 24. april

Fredag 25. april

19:00

19:30

lørdag 26. april

09:00-
09:15

09:15-
11:30

11:45-
13:00

14:30-
18:00

teMa 4:
skoletilbud – generell videregående opplæring  
inn mot meningsfylt arbeid.

teMa 5:
tilskuddsordninger (dersom regelverk er klart)
eller. hva er lovpålagte tjenester og hva er tilbud
temaansvarlig: geir hanssen, sentralt 
likemannsutvalg.
arbeidsform: innledning, informasjon, spørsmål  
og innlegg fra likemennene, erfaringsutveksling,  
utfordringer i likemannsarbeidet.

oppsummering, evaluering, avslutning.

søndag 27. april

09:30-
11:30

12:00-
13:00

14:00-
15:00

Foto: turid Jahren

den som ønsker å delta kan enten kontakte sitt fylkeslag eller kontakte sentralstyret 
direkte for å melde seg på til likemannssamlingen.
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3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Plan og Prosjekt
Arkitkter

Storg. 5
2601 LILLEHAMMER

Tlf. 61 05 90 00
www.ppark.no

Tynset
Drosjesentral

Parkveien 16
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

3612 KONGSBERG
Tlf. 32 76 88 36

Tvete i Gågata AS
St Marie g 97

1706 SARPSBORG
Tlf. 69 15 25 10

Krokvegen 1
2816 GJØVIK
Tlf. 922 30 482

Kongsvinger
kommune

Tlf. 62 80 80 00
www.kongsvinger.kommune.no

Gravemaskinfirma
Torkild Øveren

 Solumv 179
3533 TYRISTRAND

Tlf. 900 48 349

Lastebiltransport
Olav Holdal

 2917 SKRAUTVÅL
Tlf. 992 25 762

Spar Nesna
 Skolevegen 35

8700 NESNA
Tlf. 75 05 61 81

Råde Vertshus
 Mosseveien 16

1640 RÅDE
Tlf. 69 28 57 25

Hatløy Catering
 Ulstein Verft

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 83 08

Hetland
videregående skole

 Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER

Tlf. 51 92 14 00

Ingeniør Rybergsgate 114
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 80 93 93

Gudmestad
Leker & Modeller AS

Nordsjøvegen 1940
4365 NÆRBØ
Tlf. 920 59 038

Sperre
Industrier A/S
 6057 ELLINGSØY

Tlf. 70 15 60 11

Betania Malvik
 7563 MALVIK

Tlf. 73 98 08 00

Byes Eduard A
Begravelsesbyrå AS

Parkgata 16
6003 ÅLESUND
Tlf. 70 12 12 55

Pedersen
Regnskapskontor AS

 Stasjonsveien 10
1580 RYGGE

Tlf. 69 23 55 40

Rema 1000
Sandnessjøen

Nesset
8800 SANDNESSJØEN

Tlf. 75 04 01 30

Finnmark
Entreprenør AS

Nordre Langg 39
9950 VARDØ

Tlf. 78 98 75 27

Hardanger
Interkommunale

Barneverntjeneste
Torget 2-4, 5750 ODDA

Tlf. 53 65 40 00

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S

Tlf. 907 39 676

Idrettsveien 2
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 89 43 00

Lunde
Malerforretning ANS

3832 LUNDE
Tlf. 35 94 72 50

Tele Blikk AS
 Merdeveien 2 A
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 01 17 53
www.teleblikk.no

Ravnsborg Gartneri
og Hagesenter
 Jahrenbakken 3
3484 HOLMSBU
Tlf. 32 79 33 73

Byggmester
Reidar Bjelland
Longamyrvegen 32

5415 STORD
Tlf. 905 55 311

Prestmoen 9
3946 PORSGRUNN

Tlf. 35 57 57 00

Arktisk
Kultursenter

Strandgata 30
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 40 20 00

Hårsveisen
 Storgata 84

9008 TROMSØ
Tlf. 77 68 68 50

Kyrre Grepps g 11, 0481 OSLO
Tlf. 23 05 96 00 - Fax. 23 05 96 01

Gir tilbud om helsetjenester til barn og unge med
funksjonshemminger som har spisevansker.

Tlf. 23 05 96 00 - Fax. 23 05 96 01

www.nordreaasen.no

Veritasv 1, 1322 HØVIK
Tlf. 67 57 99 00 - www.dnvgl.com

Kapellv. 6, 0487 OSLO
Tlf. 22 79 73 00 avd for vernepleierutdanninga

6402 MOLDE - Tlf. 71 21 40 00
Kjeppestadv 30, 1400 SKI

Tlf. 64 91 35 00

ANONYM
STØTTE

Akslavegen 5
7820 SPILLUM
Tlf. 74 21 66 10

ACO Hud Norge AS
Nydalsveien 36 B

0484 OSLO
Tlf. 23 00 70 40

annonser
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Sjusjøvegen 1256
2610 MESNALI
Tlf. 62 33 43 80

T. Aasen
Solskjerming AS

Forusbeen 10
4033 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00

NAV
Hjelpemiddelsentral

Nordland
8001 BODØ

Tlf. 75 42 67 00

Telefast AS
 Nordre Kullerød 19
3241 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 22 60
www.telefast.no

Arendal
Dyreklinikk

 Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

Gulv og Tak AS
Solbergv. 5, 4050 SOLA

Tlf. 51 64 64 94

Ewos AS
avd Balsfjord

 Bergneset
9050 STORSTEINNES

Tlf. 77 72 01 35

Friis
Arkitekter AS

Stasjonsvegen 7
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Ragna Rindals
Dagsenter

Hans Nielsen Hauges gate 44 A
0481 OSLO

Tlf. 23 40 08 00

Flanderborg
Rammer og Kunst

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

Son Kro AS
 Storg 31, 1555 SON

Tlf. 64 95 70 08

Flatanger
Regnskapskontor

7770 FLATANGER
Tlf. 74 22 19 00

Blomsterloftet
 2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 40 70

Ellengård
Arbeidssenter

4809 ARENDAL
Tlf. 37 00 68 88

Henanger
Transport AS

 Våganeset 36 A
5106 ØVRE ERVIK

Tlf. 950 82 851

Husby Bilverksted A/S
Mekonomen
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Bamble Taxi
Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Ryghgata 6
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 23 68 80

Bragernes Torg 2 A
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 78 60

Helge Lia
Gravemaskindrift

Stulenvegen 85
3721 SKIEN

Tlf. 951 10 012

Prinsens g 9
1530 MOSS

Tlf. 69 25 14 68

NLP Nor
 Naurstad

8050 TVERLANDET
Tlf. 993 77 525

Rosenkrantzgt 17
3018 DRAMMEN
Tlf. 32 26 90 00

Solstein AS
Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40

Kranveien 62 A
4950 RISØR

Tlf. 417 99 417

Norcem Brevik
3991 BREVIK

Tlf. 35 57 20 00

Eliasbakken 7
8200 FAUSKE

Tlf. 75 40 22 00

Vanylven
Rekneskapslag

6140 SYVDE
Tlf. 70 02 39 60

Vitengarden
Kviavegen 99
4367 NÆRBØ

Tlf. 51 79 94 20

Bergemoveien 45
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 70 70

Betongtekno AS
Ulsberghagen 15

4034 STAVANGER
Tlf. 976 26 550

SpareBank 1
SR-Bank
Nesgården

4379 EGERSUND
Tlf. 02 002

Christensen Teppe &
Tapet Håndverk AS

Tollbug 16a
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 83 20 74

Pedagogisk-
Psykologisk

Teneste Luster
Rådhuset

6868 GAUPNE
Tlf. 57 68 55 19

Byggmester
Sagen AS

Sjøhagen 6
4016 STAVANGER

Tlf. 51 82 33 00

0115 OSLO
Tlf. 22 40 15 00

Sentrumsv. 60
3550 GOL

Tlf. 32 07 90 00

Glåmdal Sjukepleie
& Bandage AS
Glommengata 23

2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 81 97 90

Coop Marked
Svanvik

9925 SVANVIK
Tlf. 78 99 50 33

Bilvarehuset
Anker AS

Statsm. Otto Blehrs v 1
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 53 50

4033 STAVANGER
Tlf. 954 00 300

Sydspissen Hotell
Strandveien 166
9006 TROMSØ
Tlf. 77 66 14 10

Vitusapotek
Enebakk
Vågsenteret

1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 64 92 38 00

YX
Valestrandsfossen

Osterøy Servicesenter
Småland

5281 VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 39 41 86

Åkrehamn
vidaregåande skole

4296 ÅKREHAMN
Tlf. 52 81 42 00

Stord Hamnestell
5402 STORD

Tlf. 53 49 67 66

Sikkelands
Regnskapskontor

Elvarheimgata 10
2408 ELVERUM
Tlf. 62 41 08 60

4005 STAVANGER
Tlf. 52 97 75 70

Scania Tynset
Diesel AS
 Glåmveien 2
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 58 00

Kjell Arne Schjørn AS
Anne Mourudsv 17

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 36 47

Skibotn
Blikkenslager

Verksted
9142 SKIBOTN
Tlf. 913 82 945

Sibelco Nordic AS
6146 ÅHEIM

Tlf. 70 02 49 00

Multirent AS
 Skjåholmen

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Ole Kjosvold
ur & optik

 Storg. 15
9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 01 60

Tlf. 55 55 98 00

Gamlebyen
Psykomotorisk

Fysioterapi
Voldportg. 73

1632 GAMLE FREDRIKSTAD
Tlf. 69 32 10 11

Bodø
03 000

Steinarbarnehagen
på Hedemarken

 Rudolf Steiners veg 42
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 89 05

Sveiseverksted
Alfr. A. Berge A/S

Elvev 4
1394 NESBRU

Tlf. 66 84 54 92

0028 OSLO
Tlf. 22 40 28 00

Tlf. 78 40 76 40

Telepizza AS
 Gudbrandsdalsvegen 199

2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 99 51

Svendsen’s
Glass-Service AS

Brobekkv. 104
0582 OSLO

Tlf. 22 64 06 68

Johan R. Sunde AS
6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

Klingremov. 126
4877 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 06 76

Dragsund ASVO AS
 6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 42 77

8305 SVOLVÆR
Tlf. 76 07 22 22

Autostil
Verksted AS

 Håkon Magnussons g. 9
7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31

Kiropraktisk Klinikk
 Nordbøgt 6

4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 55

Fræna
vidaregåande skole

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 13 33 00

Nordlandsfly AS
Mosjøen Lufthavn
8658 MOSJØEN
Tlf. 75 18 95 00

Sweco Norge AS
Vekanvegen 10
3840 SELJORD
Tlf. 35 06 44 44

Vollan
Gjestestue AS

Torgv. 2
9040 NORDKJOSBOTN

Tlf. 77 72 23 00

ANONYM
STØTTE

annonser
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    ver                  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  geir hanssen grindstuvn. 36, 1349 rykkin 95 10 72 25 geir.hanssen@gmail.com

kasserer  helga Jørgensen 9302 rossfjordstraumen 908 71 580 

styremedlem  turid Jahren hellevn. 13, 2319 hamar 909 43 894  turidjah@online.no

1. vararepr.:  thor henriksen karl andersensv. 149, 1086 oslo 22 21 11 14 / 977 46 003 thorkhenriksen@hotmail.com 

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

3.vararepr. yngvar bjarne hurlen Fallanvn. 30a.    0495  oslo 476 14 769  yngvar.hurlen@nordreaasen.no

Fylkesledere

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

troms ole kr. berntsen leiknes, 9300 Finnsnes  905 60 531  olkrbe@online.no

Midt-troms helga Jørgensen 9302 rossfjordstraumen 908 71 580 
      
trøndelag asbjørn sandvik postboks 86, 7221 Melhus  72 87 20 86 / 481 25 917  karsoll3@online.no

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

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 

kontakt inFo
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