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A

lle skal ha lik rett til utdanning, arbeid og fritidstilbud. Slik er
det ikke for utviklingshemmede. Tilbud avhenger av hvor du bor,
hvem som gir tilbud og kommuneøkonomi.
Alle har krav på utdanning, men får alle det? De som krever
mer ressurser blir ofte satt på vent. Kommunene skylder på dårlig
økonomi. Det gis ekstra tilskudd fra staten til ressurskrevende
brukere. Hva brukes disse midlene til? Blir de brukt til ressurskrevende brukere? Mange kommuner finner andre områder å bruke
pengene til.
Når utdanningstilbudet ikke fungerer som det skal og pårørende
og verger påpeker dette og ber om relevante tilbud, blir vi møtt med
at økonomien tillater ikke det, eller vi har ikke ressurser til det.
Mange av «våre» får tilbud som minner mer om oppbevaring enn
utdanning. Hvorfor skal foreldre og pårørende måtte ta kampen i
hvert enkelt tilfelle? Lærer ikke kommunene noe? De må stadig
finne opp «kruttet» på nytt. Skal du ha tilbud til dine må du slåss
for det. Vi har skoleplikt her i landet, det gjelder også «våre».
Det blir ekstra krevende å være foreldre til utviklingshemmede.
De krever mer omsorg enn «normale» barn. De må ha mer hjelp, og
en må stadig være på hugget for at de skal få den hjelp de har krav
på. Dette sliter mange foreldre ut.
Når utdanningsløpet er brukt (ferdig med grunnskole og videregående) får mange ikke noe tilbud. Arbeid er like viktig for utviklingshemmede som andre. Følelsen av å mestre noe og være til nytte i
samfunnet, bidra til fellesskapet er viktig.
Hvorfor skal støtte til arbeidsplasser for utviklingshemmede
stadig skjæres ned? Jo, det koster for mye! Det er viktig å føle at jeg
jobber. Det å få en symbolsk lønn er viktig for nyttefølelsen og betyr
mye for den enkelte. Det er ofte en skvising av utviklingshemmede
fra arbeids-plasser, fordi det koster for mye. Når skal myndighetene
se den verdien av å føle seg nyttig, og å ha noe å gjøre utenfor egen
bolig? Det er dette som gir mening for mange av våre.
Selv har jeg valgt å engasjere meg i LUPE for å prøve å gjøre
en forskjell for våre. Jeg vil at de skal få den utdanning de ønsker,
og lære det de har mulighet for. Jeg vil slåss for arbeidsplasser
der de kan produsere etter sine forutsetninger. Når det ikke finnes
arbeidsplasser, eller de ikke kan fungere i jobb lenger, skal de ha
et tilbud på dagsenter hvor de kan ha sosial omgang med andre,
likesinnede og såkalt normale. Vi trenger LUPE og LUPE trenger
engasjerte medlemmer.

Geir Hanssen, Sekretær i Landsstyret

Påminning
Som medlem av LUPE har du flere fordeler i tillegg til
engasjerte tillitsvalgte som gjøre en jobb for deg. Som
f.eks. medlemsbladet, advokathjelp, kurs, opplæring
i likemannsarbeid, samt sosiale tiltak rettet mot de
utviklingshemmede - for å nevne noen. Vi minner derfor
om at medlemskontingenten er et svært viktig bidrag
for at vi skal ha ressurser til å fortsette arbeidet.
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Vi dro av gårde i ganske fint vær.

Stemningen var høy under hele turen.

Glad dag i
København

Serveringen og maten var upåklagelig.

Slike turer er viktige å ha å kunne notere i kalenderen og glede seg til.

Dansglade deltakere fikk svingt seg skikkelig.

Fylkeslaget Oslo og Akershus hadde en inspirerende
tur til København 22. august.
– Reidun Langset –

V

i var 45 glade, forventningsfulle deltakere som dro av gårde
med Danskebåten fredag ettermiddag i ganske pent vær.
Veldig hyggelig å treffe alle turdeltakerne igjen, som fortale
hvordan de hadde gledet seg til denne turen.
Båten var stappfull, noe vi fikk vi erfare ved middagsbuffeten,
der det var lange køer foran all den gode maten.
Etter middagen fikk vi servert «kaffe avec» i nattklubben. Her
ble det også fin dansemusikk etter hvert, og våre danseglade
deltakere fikk svingt seg på dansegulvet.
Lørdag var dagen da alle gjorde hva de hadde mest lyst til. Alle
dro inn til byen. Noen var på Tivoli, noen i fristaden Christiania,
og noen shoppet i de spennende butikkene på «Strøget» og i
sidegatene. Sol hadde vi det meste av dagen, men vi fikk noen
små regnskyll innimellom.
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Vi møttes igjen på båten til festmiddag. Alle var fint pyntet, og
vi fikk en fantastisk 3-retters middag med dertil tilhørende gode
viner.
Etter middagen var det igjen kaffe avec i nattklubben, og enda
en gang kunne vi svinge oss i dansen.
Som en av deltakerne sa i sin tale ved middagen, betyr en
slik tur veldig mye. Bare det å kunne skrive dato for turen i
kalenderen, og deretter ha dette å glede seg til og se frem til.
En stor takk til dere som var ledsagere denne gang. Dere gjør en
fantastisk fin jobb.
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger etter denne vellykkede Københavnreisen, og det gir turkomiteen inspirasjon til
å planlegge nye turer.
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Store mørketall i bruk av

tvang

overfor utviklingshemmede

For mye byråkrati og uklart lovverk svekker fortsatt rettssikkerheten
til psykisk utviklingshemmede, viser ny avhandling.
– Per Jørgen Ystehede og Jorunn Kanestrøm –

B

jørn vil besøke kjøpesenteret, men personalet sier det må
vente til i morgen. Det er ikke Bjørn enig i, så han legger i
vei alene. På vei til kjøpesenteret finner personalet ham. «Nå
må du bli med hjem, Bjørn» sier de. Bjørn nekter. Han blir sinna.
Personalet holder ham fast, og løfter ham inn i bilen mens han
sparker og gråter. «Stikker du av igjen får du ikke lov til å være
med til kjøpesenteret igjen» sier personalet. Bjørn blir redd og
lover ikke å stikke av.
Nina skal legge seg. «Nå må du gå og pusse tennene dine» sier
personalet. Nina vil ikke. Hun synes tannpastaen smaker vondt.
Nina begynner å slå hodet i veggen, og personalet holder henne
fast så hun ikke skal skade seg.

Tvangsbruk som omsorg

I noen boliger for psykisk utviklingshemmede er dette hverdagslige hendelser. I Norge i dag er det ca. 20 000 mennesker med
utviklingshemming som mottar offentlig bistand. Av og til så
består hjelpen også av tvang, og det er dette temaet Elisabeth
Mork Fjeldvær har sett nærmere på i sin masteravhandling. I
avhandlingen «Bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede:
Når loven og virkeligheten møtes» studerer hun hvordan lovgivningen fungerer i praksis. Hun har blant annet tatt for seg
hvilke formål som ligger til grunn for lovregler som regulerer bruk
av tvang og makt overfor utviklingshemmede.
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Dagens lovverk trådte i kraft i 1999. Målsetningen var å fortsette
arbeidet etter HVPU-reformen med å bedre og normalisere levekårene for utviklingshemmede. Rettssikkerhetsgarantier rundt
tvang og makt var en viktig faktor, sammen med retten til et
verdig liv. Tjenesteytingen skal ta hensyn til deres integritet og
selvbestemmelsesrett. Et viktig formål med lovverket var også
å forebygge og begrense bruken av tvang og makt, men samtidig
regulere de tilfellene hvor man ikke ser noen annen utvei.
– Formålene man hadde med lovverket var gode, men problemet er at arbeidet med å få ned bruken av tvang har stagnert,
forteller Fjeldvær. De siste årene har vi mistet fokus på bruken av
tvang. Selv om de som arbeider for å hjelpe utviklingshemmede i
det daglige i deres bolig er forpliktet til å rapportere inn bruk av
tvang, fører mye byråkrati sammen med usikkerhet om reglene til
at en del ikke blir rapportert.
Det er regler for hvordan personalet skal rapportere bruk
av tvang. De skal fylle ut et skjema, som tjenesteleder ved
boligen skal sende videre til kommunen og Fylkesmannen.
Skjemaet inkluderer blant annet en generell beskrivelse av
brukeren, beskrivelse av brukerens situasjon, hva som utløste
tvangsbruken, hvilke andre løsninger enn tvang som ble forsøkt,
hva som skjedde, hvordan og om det kunne vært unngått samt
brukerens reaksjon. Underrapportering skjer også fordi det er
usikkerhet blant personalet om hva som menes som tvang og
hva rapporteringsrutinene egentlig er.

– Problemet er kjent, men blir ikke gjort noe med, forteller
Fjeldvær.

Gode rapporteringsrutiner mangler

– Jeg har selv jobbet som miljøterapeut i bolig, og sett hvor
vanskelig det kan være både for ansatte og brukere å håndtere
utfordrende atferd, forteller Fjeldvær. – Å jobbe i bolig innebærer
at personalet av og til utfører tjenester hvor bruk av makt og
tvang er nødvendig. Gode rapport-eringsrutiner og dokumentering
av denne tvangsbruken er viktig.
All tjenesteyting innebærer til en viss grad maktbruk. Det ligger
en skjevhet i makt innebygd i relasjonen personale-bruker. Det er
ikke nødvendigvis negativt i seg selv, men krever bevissthet fra
personalet. Noen ganger kan det være glidende overganger mellom
maktbruk som ikke er grei og bruk av tvang som er nødvendig. Og
noen ganger kan det være vanskelig for den enkelte tjenesteyter
å vurdere. Derfor er åpenhet, kontroll, gode rapporteringsrutiner
og dokumentering av tvangsbruk viktig. Slik systemet fungerer
i dag forsterker det ikke kun skjevheter i maktbruk, men også
mangler i rapportering og dokumentering av tvangsbruk.

Arenaproblematikk

En annen utfordring er det som kalles arenaproblematikk. Med
dette menes at problemer oppstår siden lovverket er avgrenset
til å kun gjelde bruk av tvang og makt i den kommunale tjeneste-

ytingen, og ikke på skoler eller arbeidsplasser. Med andre ord,
ikke alle arenaer brukeren ferdes på.
Til tross for at brukerens atferd kan være ganske lik på skolen
som hjemme i boligen, kan det være at den utviklingshemmede
blir møtt av ulike reaksjoner, alt etter hvor hun eller han befinner
seg. Dette kan medføre at den utviklingshemmede blir utrygg og
usikker, at personalet på skolen eller arbeidsplassen sliter med
å finne tiltak å møte utfordrende atferd med, og at personalet i
boligen opplever at den utviklingshemmede blir forvirret av å bli
møtt med ulike tiltak på samme atferd, forteller Fjeldvær. Tvang
er i dag ikke spesielt regulert for denne gruppen på andre arenaer
enn i boliger og institusjoner.

Ulik tvangslovgivning

Tvangslovgivningen bør samordnes, mener Fjeldvær. Hun påpeker
at en samordning av tvangslovgivningen har blitt etterlyst i flere år.
– Dette lovverket gjelder for utviklingshemmede som bor i
bolig. Men tvang i psykisk helsevern står i en annen lov, tvang
overfor senile og demente i en tredje. Ulike tvangsdefinisjoner
og ulik saksbehandling fører til forvirring og skaper problemer når
samme person kan gå innunder flere lovverk.
Selv om det da loven ble vedtatt var mye fokus på bruk av
tvang og makt, har ikke fokuset på dette blitt opprettholdt,
mener Fjeldvær. Det er hverken brukerne, pårørende eller de som
jobber med psykisk utviklingshemmede tjent med.
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Grillkveld
Sosiale sammenkomster står høyt på LUPE Midt-Troms
sin liste over aktivitetstilbud.
– Ann Jorid Strømholt –

2

S

ammenkomstene er populær blant medlemmene, så da LUPE
Midt-Troms arrangerte sin årlige grillfest i bygdehuset ved
Sørvika Friluftsområde den 19. juni, var oppmøtet meget bra.
Arrangementet skjedde i samarbeid med Aglapsvik Sanitetsforening, som bidro til å gjøre dette til den vellykede festen det
ble for de 62 deltakerne.
Trekkspillmusikk er veldig populært blant medlemmene. Så da
Trond Kristiansen lot tonene fra trekkspillet sitt fylle lokalet, fikk
mang en dansefot virkelig kjørt seg. Kvelden ble fullendt når de
dansglade deltakerne også fikk nyte den nydelige sangstemmen
til Runar Lorentsen.

1

3 Når maten er god, skal det mye til for å trekke
oppmerksomheten vekk fra den.

HØSTTANKER
Høsttanker fra gamlesekretæren
i LUPEs landsstyre.

UPE har lang erfaring fra likemannsarbeidet i organisasjonen
din. Det er gjennom årene satset veldig bra på «utdanning» i
likemannsarbeid for landsstyret og fylkeslag og lokallag. Det er
satset på kompetanseheving innenfor lovverk og forskrifter, så
alle lagene skulle nå ha mange medlemmer med et solid grunnlag
for å kunne hjelpe andre medlemmer, verger (og seg selv!) i saker
som handler om blant annet omsorgstilbudene m.v. for våre
utviklingshemmede.

BRUK ORGANISASJONEN!

Derfor: Bruk organisasjonen din i fylke og lokalt hvis du vil ha hjelp
og drøfting i saker som angår tilbudene til de utviklingshemmede.
Fylkeslag og lokallag kan få hjelp og rådgivning av medlemmene
i landsstyret. Både verger og pårørende kan ha nytte av bistand i
saker overfor kommunen, boligen, klagesak til fylkesmannen etc.

8 | Under Lupen nr. 3 2014

Runar Lorentzen grep alle med den nydelige stemmen sin.

2 Stor takk til damene i Aglapsvik sanitetsforening, som bidro
til å gjøre festen så vellykket. Fra venstre Solveig Madssen,
Rannveig Lorentsen, Anne Haugan, Selma Lorentzen, Britt
Hansen.

1

L

3

LUPE er der for å hjelpe medlemmene! Det må ikke fylkes- og
lokallag glemme!

4 Mangeårig leder av sentralstyret, Ole Kristian Berntsen,
ledet grillingen denne gangen.

4

fasiliteter
T

urid Jahren har sendt oss bilder med glimt fra landsstyrets
møte på Senja i juni. Styret har holdt flere møter her i et
hyggelig og rimelig alternativ til hotellmøte, fordi her kan de både
overnatte og ordne seg selv med mat. I de rolige omgivelsene blir
arbeidet effektivt, og når tida og forholdene ellers tillater det,
kan det bli en liten rundtur på den vakre øya.

BRUK MEDLEMSBLADET «UNDER LUPEN»!

Under Lupen trenger mer stoff! DU kan bruke medlemsbladet til
få fram dine meninger og erfaringer når det gjelder bl.a. tilbudene
til utviklingshemmede, egne opplevelser positivt som negativt.
Blant annet er det interessant å få høre om dine erfaringer i
ankesaker, arbeid overfor kommunene når det gjelder tilbudene.
Få fram både negative og positive opplevelser og erfaringer. Det
kan være nyttig for andre medlemmer. Stoff fra arrangementer
for bl.a. utviklingshemmede . gjerne med bilder - er godt stoff!
Har du meninger om organisasjonen vår, så bare kom med det
også.
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Utviklingshemmedes

omsorgsbehov
I partienes valgprogram foran lokalvalget i 2015
– Magne Skjetne, fylkesleder Lupe Trøndelag –

Nok en sikker
innertier
i LUPE Midt-Troms
LUPE Midt-Troms står på og skaper aktivitet
blant medlemmene sine.
–?–

B

lant annet har de et fast opplegg med arrangement av
fysisk aktivitet for funksjonshemmede – og for pårørende
og ledsagere. Arrangementene er sikre innertiere som trekker
mange medlemmer, som hygger seg med det de liker aller best
– å danse til fengende toner fra trekkspill.
Arrangementet den 8. mai i år var intet unntak. De 55 deltakerne
svingte seg på dansegulvet til tonene fra trekkspillet til Asmund
fra Senja Trekkspillklubb, og ble bade gode og varme i trøya.
Milano på Finnsnes leverte pizza til festen. Pizzaen ble godt
mottatt etter svingomen og gikk ned på høykant. Annet var heller
ikke å vente. Man får opp appetitten når man er fysisk aktiv.
Dette forteller Ann Jorid Strømholt til Under Lupen.

10 | Under Lupen nr. 3 2014

F

oran neste års kommune- og fylkestingsvalg arbeider de
enkelte partier nå aktivt med sine valgprogram. De enkelte
lokal- og fylkeslag i LUPE har nå sjansen til å påvirke lokale
partiprogram som først og fremst dekker de enkelte kommuner
og fylker.
Som medlem av paraplyorganisasjonen FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon), har LUPE rik anledning til å
profilere seg med deltagelse i FFO`s fylkeslags opplegg i forbindelse med neste års valg. Opplegget vil variere noe fra fylke
til fylke, men allerede nå avvikles de første møter med partiene
hvor medlemsorganisasjonene, også LUPE, er invitert til å melde
inn temaer som ønskes bli tatt opp.
Nærmere informasjon fåes ved henvendelse til FFO`s fylkessekretærer. I tiden rett før selve valget, vil FFO legge til rette for
bl.a. egne valgdebatter hvor LUPE kan delta. Meget viktig at våre
lokalpolitikere blir kjent med LUPE og hva vi arbeider for.

Kommunen har ikke fortalt sannheten til fylkeslegen. Til-skuddet
til utviklingshemmedes bo- og aktivitetstilbud har vært nesten
uendret siden 2009 til tross for blant annet økte lønns- og driftsutgifter.
Fylkeslegen ber om rask bedring. Politikerne lover bedring,
men når?

For LUPE er det gledelig at FFO nasjonalt foran dette valget har
aktualisert noen få hovedtema som opptar oss meget:

NYE MEDLEMMER

• Familier med store omsorgsbehov
• Bolig, arbeid og fritidsaktiviteter
• Habilitering og rehabilitering
• Skoleløpet (grunnskolen/SFO, videregående) og
NAVs videre oppfølging
For LUPE Trøndelag er dette meget sentrale temaer, spesielt
med tanke på de store oppslagene manglende tjenestetilbud til
utviklingshemmede i Trondheim har fått i media (radio, aviser og
sosiale medier) de siste 4 måneder.
Fylkeslegen retter knallhard kritikk mot Trondheim kommune.
Kommunen kalles inn på teppet til fylkeslegen og må svare
for manglende tilbud som gis de psykisk utviklingshemmede i
byen. Multihandicappede mister aktivitetstilbud som blant annet
svømmetrening og rideturer. Ikke noe liv å stå opp for – kun å sitte
i en stol!

Gjennom lovpålagte brukermedvirkning i «Råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne» på kommune- og fylkesnivå og
deltagelse i forkant av politisk utarbeidelse av valgprogram
og valgdeltagelse, kan vi alle være med å påvirke et bedre
tjenestetilbud for utviklingshemmede.

Det kan være vanskelig å få tak i nye medlemmer, men
verving er noe medlemmene bør ha i tankene. Kanskje
du kjenner noen som har utviklingshemmede til søsken
som kan melde seg inn og ha nytte av oss og vi av dem.
Honnør til Midt-Troms for å ha kommet opp i ca. 100
medlemmer.
Brosjyrer kan du få fra fylkes- eller lokallaget ditt eller
ved å ringe kontoret vårt på tlf. 222 21 482. Vi trenger
nye medlemmer for å sikre lagets vekst og framtid!
Lykke til!
Hilsen Ivar Tolstad, «gamlesekretæren i LUPE» og leder
i Telemark fylkeslag og Notodden lokallag.
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Musikk-kafe
i Storhamar kirke

Vi fylte bra opp på brygga ved båtens ankomst. Ute på vannet ser vi MS Jøvra. Båten tar 50 passasjerer og ble bygget i 1963. Båten var
innleid av LUPE. Vi hadde greid å samle folk både fra Rissa, Trondheim, Malvik, Melhus og Klæbu, riktig et interkommunalt prosjekt. Dette
er ikke den første båten som går i rutetrafikk på Selbusjøen, allerede i 1871 ble den første dampbåten satt i drift på denne store innsjøen.

Vi er i samme båt

En gang i måneden arrangeres det
Musikk-kafe i kirken.
– Turid Jahren –

Trøndelag fylkeslag av LUPE har i sommer arrangert en
vellykket båttur på Selbusjøen i Sør-Trøndelag.
– Tore Gulbraar (tekst) og Randi Voll (foto) –

V

Granby gård. Tidligere driftsbygninger er tatt i bruk som museum.
Fra venstre: Leder for LUPE i Trøndelag Magne Skjetne, medlem
fra Rissa, Reidun Fiksdal, John Andre Leistad og Jon Arne Leistad,
Malvik, styremedlem i Sør-Trøndelag fylkeslag av NFU.
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i leide den relativt store passasjerbåten MS Jøvra som tok
oss med på en herlig tur på den vakre Selbusjøen til Granby
gård som også huser landets største radiomuseum.
Det spesielle med dette opplegget var at vi hadde vi
fått samlet en hel flokk av glade mennesker med spesielle
behov og deres familier. På organisasjonsplan var foruten
LUPE også folk fra ADHD, Norge og Sør-Trøndelag fylkeslag
av NFU representert, dertil noen sympatisører uten spesiell
organisasjonstilknytning.
Så her kan vi trygt si at vi alle var i samme båt og kunne
sette strek over organisasjonsmotsetninger som kan ha
forekommet de siste 30 årene. Det er saken som sådan som
er det viktigste.

U

nder disse treffene blir det sunget kjente sanger i
Menighetssalen, men også mye Prøysen og andre kjente viser
og sanger. De utviklingshemmede er med og synger så godt de
formår. De som ikke synger, viser at de setter pris på musikken
og ser ut til å kose seg veldig, beveger seg til rytmene og er med.
Etter at musikken er ferdig, serveres det vafler, kaffe og
saft. Folk søker sammen og praten går, og det skapes en
hyggelig god stemning. Deretter går alle i prosesjon inn i kirka
mens deltagerne får bære inn lyskors og vann til døpefonten,
før det blir holdt en kort gudstjeneste på et språk og nivå som
de utviklingshemmede kan forstå. Det er prest og organist som
under vanlige gudstjenester.

Bildene er fra sommeravslutningen, hvor det ikke var de vanlige
vaflene, men grillede pølser og bløtkake med god drikke til.

Storhamar kirke fikk i 2013 den nasjonale Diakoni-prisen for
dette tiltaket, noe alle er svært stolte av. Dette er et godt og
populært treffsted for byens utviklingshemmede.
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annonser

kontakt info

Sweco Norge AS
avd Trondheim

Bilia Personbil as
Bilia Risløkka

Økernv. 115, 0579 OSLO
Tlf. 22 88 25 00

Vitengarden
Kviavegen 99
4367 NÆRBØ
Tlf. 51 79 94 20

Bravida Norge AS
avd Fredrikstad

Wilbergjordet 1
1605 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 35 94 00

Steinspruten
Bilglass Oslo AS

Alf Johansen AS

Professor Brochs gate 2
7030 TRONDHEIM
Tlf. 73 83 35 00

3840 SELJORD
Tlf. 35 06 49 00

Solstein AS

Xtremt
Håndverk AS

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN
Tlf. 52 04 40 40

Finn Hunstad A/S
Svinndalveien 7
1593 SVINNDAL
Tlf. 69 28 60 32

3483 KANA
Tlf. 917 66 178

Meland
Elektro AS

Telepizza AS

Tvetenveien 4
0661 OSLO
Tlf. 08 810

Gudbrandsdalsvegen 199
2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 99 51

Maskinentreprenør

Typonor AS

Maskinentreprenør

Fuglerudsvingen 14
3410 SYLLING
Tlf. 905 57 444

Svartfjellveien 8
9600 HAMMERFEST
Tlf. 905 04 031

Harstad
Taxisentral AS

Atrå
Handelslag SA

Klubbveien 9
9406 HARSTAD
Tlf. 77 04 10 00
www.harstadtaxi.no

Anleggsgartner

Marius Gatevold AS
Jakslandåsen 279
3440 RØYKEN
Tlf. 957 25 265

Per Knudsen
Arkitektkontor AS
Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 91 30

Norcem Brevik
3991 BREVIK
Tlf. 35 57 20 00

Elcom AS

Storg 11 A
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Jonny Skaug & Sønn AS
Bjørkely
1789 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 928 26 558
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Atråvegen 426
3656 ATRÅ
Tlf. 35 09 89 00

Reidar Beck & Sønn AS
Kjørkjelinna 27
2848 SKREIA
Tlf. 61 16 34 18

Kiropraktisk Klinikk
Nordbøgt 6
4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 55

Neglspretten
Fotterapi
Døvlahamna 12
3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Hellik Teigen A/S

Trygve Knutslid

TeleDataØst
Lillehammer

Borgar Kittilsen
Verksted AS

Bilvarehuset
Anker AS
2302 HAMAR
Tlf. 62 58 53 50

Tollpost Globe AS
Tana bru
9845 TANA
Tlf. 09 300

Øst-Finnmark
Avfallsselskap ANS
Tanatorget
9845 TANA
Tlf. 78 92 54 80

Solumv 179
3533 TYRISTRAND
Tlf. 900 48 349

Hother Bøttgers g 16
3725 SKIEN
Tlf. 35 90 57 57

Byggmester

Evensen as

Kollerøysveien 25 A
1400 SKI
Tlf. 64 88 94 45

Vidaråsen
Landsby

Landsbyveien 34
3158 ANDEBU
Tlf. 33 44 41 00

Kiwi Bjørnstad
Storg. 53
3060 SVELVIK
Tlf. 33 77 26 10

Petter A. Olsen AS
Hauge 20
1684 VESTERØY
Tlf. 69 37 60 57

Rema 1000
Sandnessjøen

Parkveien 16
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 03 00

Nesset
8800 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 04 01 30

Stokke
Trafikkskole

Flytanking AS

Mobergs Fysikalske
Institutt AS
Landboden 43
5200 OS
Tlf. 56 30 11 33

Høgskolen
i Hedmark

Hamarveien 112
2411 ELVERUM
Tlf. 62 43 00 00

Fanøy, 6917 BATALDEN
Tlf. 57 74 55 20

Kjærringholmen
Familiecamping
Ovenveien 22
1580 RYGGE
Tlf. 69 28 36 41

Hospitalet

Lysaker Torg 25
1366 LYSAKER
Tlf. 950 69 998

Spar Nesna
Skolevegen 35
8700 NESNA
Tlf. 75 05 61 81

Tvete i Gågata AS
St Marie g 97
1706 SARPSBORG
Tlf. 69 15 25 10

Adresse

Telefon

E-post:

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

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

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

909 43 894

turidjah@online.no

Telemark	Ivar Tolstad	Villaveien 3b, 3674 Notodden

35 02 03 84

ivar.tolstad@nenett.no

Rogaland

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

57 85 99 74 / 986 49 364

mkvameha@online.no

Landsstyret
Leder

Harald Hansen	Djupedalen, 6740 Selje

Helga Jørgensen

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

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

NAV
Hjelpemiddelsentral
Nordland
8001 BODØ
Tlf. 75 42 67 00

Svendsen’s
Glass-Service AS
Brobekkv. 104
0582 OSLO
Tlf. 22 64 06 68

Navn

7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 46 40

Bayer AS

3165 TJØME
Tlf. 33 39 04 04

Verv

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 27 44 40

Sikkelands
Regnskapskontor
Elvarheimgata 10
2408 ELVERUM
Tlf. 62 41 08 60

Beathe Hebnes

Hellevn.13, 2319 Hamar

Hundvågvn. 41, 4085 Stavanger

Harald Hansen	Djupedalen, 6740 Selje

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

9302 Rossfjordstraumen

908 71 580

Kronstad DPS

Steinarbarnehagen
på Hedemarken

Finnmark
Entreprenør AS

Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

ANONYM
STØTTE

Wear Maskin

Fjøsangerveien 36
5054 BERGEN
Tlf. 55 95 60 00

Bamble Taxi

Mosseveien 16
1640 RÅDE
Tlf. 69 28 57 25

Landbruksvegen 2/4
2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 65 44

Hurumveien 19
3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 52 13

Torkild Øveren

Storgata 4
3160 STOKKE
Tlf. 33 33 84 24

Leirbakkevegen 11
3825 LUNDE
Tlf. 991 51 858

Loesmov 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 27 00

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

3612 KONGSBERG
Tlf. 32 76 88 36

Råde Vertshus
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Gravemaskinfirma

Tynset
Drosjesentral

2653 VESTRE GAUSDAL
Tlf. 61 22 35 26

Mjåtveitflaten 45
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 87 00
www.melandelektro.no

Knut A. Brevik AS

Dronningens g 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Gausdal
Fysioterapi

Drammen
Kjøl og Frys Eftf AS
Kobbervikdalen 119
3036 DRAMMEN
Tlf. 32 83 16 88

Odd Gleditsch AS

Nordre Langg 39
9950 VARDØ
Tlf. 78 98 75 27

Solregn AS

Industriv 5, 1481 HAGAN
Tlf. 67 06 73 00

Langg. 1
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 09 81 00

Bølstadv. 28
3430 SPIKKESTAD
Tlf. 400 28 220

St. Olavs Hospital

Årnes
Urforretning AS

Olav Kyrres g. 17
7030 TRONDHEIM
Tlf. 72 82 98 00

Idrettsveien 2
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 89 43 00

Gruegarden
2150 ÅRNES
Tlf. 63 90 13 60

3617 KONGSBERG

2846 BØVERBRU
Tlf. 61 19 91 00

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S
Tlf. 907 39 676

Nord Marin A/S
Bedriftsv. 100
3735 SKIEN
Tlf. 35 59 72 22

Helga Jørgensen

Trøndelag	Magne Skjetne	Pb. 5337, Nardo 7430 Trondheim 992 44 720

magne.skjetne@ahlsell.no

Vestfold	Ivar Tolstad	Villaveien 3b, 3674 Notodden

35 02 03 84

ivar.tolstad@nenett.no

Redaktør	Jann-Oskar Granheim	Finnfjordeidet, 9300 Finnsnes

932 11 937

jann-osk@online.no

LUPEs kontor
LUPE	
		

22 22 14 82

Annet

Hans Nilsen Haugesg.
44B, 0481 Oslo
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