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Påmeldingsfrist:  1. juli 2010.

TRAFIKKSKADD: MULIG ERSTATNINGSKRAV MOT 
STATEN 

Landsforeningen for Trafikkskadde har anlagt et gruppesøksmål mot 
staten med krav om erstatning til trafikkskadde som ved dom mot 
skadevolder har fått tilkjent, men ennå ikke utbetalt, oppreisnings
erstatning (erstatning for tort og svie).  
 
Søksmålet omfatter bare trafikkulykker som skjedde i perioden 
1. januar 1994 – 31. desember 2000. Gruppesøksmålet (saksnr. 
09204651TVIOTIR) omfatter påmeldte som har et slikt krav. 
 

For påmelding til gruppesøksmålet: Ta kontakt med  
Landsforeningen for Trafikkskadde på ltn.no eller 
tlf. 22 35 71 00. 

T I N G R E T T
O S L O
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

LTN er kanskje mest kjent for å 
kjempe de skaddes sak, og mye er 
gjort i forhold til rettsapparatet og 
skaddes rettigheter. Men de sene-
re årene har vi som forening også 
vært en pådriver i det forebyggen-
de arbeidet. Her har vi flere gode 
samarbeidspartnere, eksempelvis 
rusfri trafikk- og livsstil, MA. I fjor 
satte LTN fokus på medikament-
bruk og bilkjøring, og vi har i flere 
år vært opptatt av at antall fyllekjø-
rere på veiene våre må ned. Man-
ge LTNere har smertelig fått erfare 
hva det kan "koste" å møte, eller 
sitte på med, en ruspåvirket sjåfør. 

LTN har vært en av pådriverne for 
å få lovfestet at promilledømte blir 
pålagt å benytte alkolås. Dette in-
strumentet gjør at bilens start-
system blokkeres hvis føreren er 
ruspåvirket. Denne saken har også 
MA gjort en god jobb for å synlig-
gjøre. I fjor demonstrerte organisa-
sjonen innretningen i 70 kommu-
ner, og responsen fra publikum har 
vært god. Vi ønsker alle å kunne 
ferdes trygt! Dessverre er det slik 
at mange av dem som blir tatt med 
promille, og uten gyldig førerkort, 
har gjort det samme før. Vi mener 
mer politi på veiene og installering 
av alkolås vil bedre situasjonen. 
Har står MA og LTN sammen om 
en viktig sak. LTN er derfor svært 

opptatt av at vi i Norge skal få eta-
blert et pilotprosjekt der alkolås er 
et alternativ til tap av førerretten 
ved kjøring med promille. 
 
LTN og Oslo tingrett har gått ut 
med en annonse der vi ber trafikk-
skadde som har en mulig erstat-
ningssak mot staten om å melde 
seg. Saken har vært tatt opp flere 
ganger i Trafikkskaddes magasin. 
Vi håper at samtlige trafikkskad-
de, som ved dom mot skadevolder 
har fått tilkjent, men ikke utbetalt 
oppreisning for tort og svie, om å 
melde seg før den 1.juli. Saken er 
aktuell for personer som har vært 
utsatt for ulykker i perioden 1.janu-
ar 1994-31.desember 2000.

Hilsen
Svein Ove Langeland
Landsleder

Viktig å luke bort farlige bilførere
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Avskrift og kopiering av Trafikkskaddes magasin kan skje ved å oppgi kilden. Bidrag og kommentarer samsvarer nødvendigvis
ikke med Landsforeningen for trafikkskaddes syn. Redaksjonen forbeholder seg også retten til å forkorte innsendte innlegg og 
artikler. Trafikkskaddes magasin skal gjenspeile det som skjer rundt i landet. Derfor inviterer vi deg til å sende inn kommentarer,
leserinnlegg, dikt og bilder fra ulike aktiviteter.   

innhold
– Gleder oss over at
flere støtter alkolås  4-5

Gruppesøksmålet blir 
behandlet av retten   6-7

– Dette var en svært 
gledelig nyhet 7

Har skiftet navn på 
LTN-utvalg 8-9

LTN-skolen trinn 2 9

Erstatningssak hvor 
overformynderiet 
forvalter erstatnings-
beløpet 10
 - 
Familietur til Skagen 12-13

LTNs ungdomsside  14

Landet Rundt  15-22 
x
Selius 24-25

Kryssord 27

x



- Gleder oss over at
flere støtter alkolås

I 2007 fikk en arbeidsgruppe i opp-
gave å vurdere nærmere bruk av 
alkolås som et alternativ til tap av 
føreretten - eller som et ledd i et 
promilleprogram. Gruppen har  
bestått av representanter fra Veg-
direktoratet, Justisdepartementet, 
Politidirektoratet, Helsedirektoratet 
og Kriminalomsorgen. Rapporten 
er utarbeidet som et høringsnotat 
og er sendt ut på offentlig høring. 
Høringsfristen er satt til den 6.  
september.

- Vårt ønske har vært at alkolås 
skulle bli standardutstyr på alle nye 
biler fra 2012, men vi ser at tiden  
begynner å renne fra oss. Vi har 

satt et veldig fokus på bruk av  
alkolås i skolebusser, men må nok 
erkjenne at ikke alle fylkene er like 
velvillig til å innføre en slik ordning. 
Det er fylkene som gir konsesjone-
ne, og der føler vi ikke alltid like stor 
velvilje. Enkelte fylker ønsker ek-
sempelvis å installere belter i buss 
i stedet for alkolås. To gode trafikk-
sikkerhetstiltak blir av og til satt opp 
mot hverandre, sier Tørring.  

Foreslår pilotprosjekt
Arbeidsgruppen har nå lagt rap-

porten “Alkolås som alternativ til 
tap av føreretten ved kjøring med 
promille” på bordet. Der foreslår 

gruppen at det skal innføres et al-
kolåsprogram som et pilotprosjekt 
for å finne ut hvordan dette vil vir-
ke i Norge. Gruppen mener at pro-
grammet bør være frivillig, og skal 
være et tilbud til dem som blir tatt 
for promillekjøring. Sjåføren som 
blir tatt, kan velge mellom tap av 
føreretten - eller delta i alkolåspro-
grammet der det gis mulighet til å 
kjøre bil i tapstiden. Etter forslaget 
skal sjåføren få et kjørebevis der 
det går fram at vedkommende bare 
kan håndtere kjøretøy med alkolås.

LTN på banen
LTN har lenge støttet et alkolås 

Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Både Landsforeningen for trafikkskadde (LTN) og MA – rusfri trafikk og livsstil 
(tidligere Motorførernes Avholdsforbund), er svært glad for all støtte til forslaget 
om bruk av alkolås som et alternativ i kampen mot fyllekjøring.
- Vi har arbeidet med problemstillingen i en årrekke, og det er gledelig at også LTN 
er en aktiv bidragsyter for å kjøre saken frem, sier direktøren i MA, Terje Tørring.

Alkolåsen er et instrument som undersøker om motorvognføreren har ulovlig mengde med alkohol i 
kroppen. Hvis målingene viser alkohol, så vil alkolåsen blokkere bilens startsystem.
(Foto: Hans Erik Hansen, Motorføreren)
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-påbud. Foreningen har hatt et 
særlig fokus på sykkelhjelmpåbud, 
belter i buss - og bygging av midt-
delere som viktige trafikksikker-
hetstiltak. Nå er foreningen glad 
for at det kanskje kan innføres et  
pilotprosjekt for alkolås i Norge. 
LTN mener det også er bekym-
ringsfullt at an stor andel av dem 
som blir tatt for promillekjøring 
ikke har førerkort - nettopp fordi de 
er fratatt førerkortet av samme år-
sak. I LTN er det assisterende gene-
ralsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad 
som har fulgt saken spesielt nøye:

- Landsforeningen for trafikk-
skadde er veldig glad for at flere 
nå følger oss i å gå inn for bruk av  
alkolås ved promillekjøring. Det 
viktigste for oss som beveger oss i 
trafikken er å få bort de som utgjør 
en fare for oss, men det vil være 
mer hensiktsmessig for de det gjel-
der å måtte bruke bil med alkolås. 
Resultater av et forsøk i Sverige er 
gode, og de viser også sideeffek-
ter av alkolås som for eksempel be-
dre helse på grunn av redusert al-
koholbruk. MA har gjort en veldig 
god jobb med å promotere alkolås-
saken i flere år. Det gir alltid større  

effekt når to organisasjoner kan 
stille seg bak samme sak, og LTN 
og MA samarbeider godt om vikti-
ge saker, konkluderer hun. 

Fortsetter arbeidet
MA har hatt flere “turnèer” 

rundt i landet der de demonstrerer 
alkolås. Responsen er svært god.

- Ja, vi føler at vi så absolutt har 
publikum med oss. Ingen av oss 
ønsker å møte ruspåvirkede sjåfø-
rer på veiene. Vi skal derfor fort-
sette arbeidet for å påvirke poli-
tikerne og folk for øvrig, forteller 
Tørring og legger til at MA besøkte 
70 kommuner i fjor.

Rus og trafikk er en svært dårlig 
kombinasjon. Det viser tall fra MA. 
Om lag 80 mennesker dør årlig i 
ulykker hvor alkohol er involvert. 
MA hevder derfor at alkohol er 
den viktigste enkeltårsak til trafikk- 
ulykker og død i Norge. 

- Dagens alkolåser koster om 
lag 12-15.000 kroner, og det mener 
vi er en billig “forsikring”. Det er å 
håpe at det nå i første rekke blir in-
stallert låser i skolebusser, busser, 
taxibiler og tungtransportkjøre-
tøyer, avslutter Tørring.

Reportasje

- Det gir alltid større effekt når to organisasjoner kan stille seg bak 
samme sak, og LTN og MA samarbeider godt om viktige saker, slår 
LTNs assisterende generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad fast.

En av topp-politikere i Kristelig Fol-
keparti, og leder av Transportkomi-
teen, Knut Arild Hareide, har lenge 
vært opptatt av “alkolås-saken”. 

- Jeg støtter forslaget fullt ut, 
og mener kjøring i ruspåvirket må 
straffes og fjernes fra veiene våre. 
Forslaget som nå foreligger som 
et alternativ til inndragning av fø-
reretten er meget godt, og jeg har 
selv vært en talsmann for at vi skal 
få et påbud. Dessverre har jeg opp-
levd å bli “klubbet ned” på Stor-
tinget fordi jeg tok opp alkolås i en 
debatt om trafikksikkerhet. Jeg me-
ner at installering av alkolås i høy 
grad handler om trafikksikkerhet, 
sier han engasjert.

Hareide kan ikke spå hvor lenge 
det vil ta før det eventuelt kommer 
et påbud.

- Jeg opplever at stadig flere po-
litikere er positive til alkolås, men 
det vil naturligvis bli en debatt når 
kostnadene skal diskuteres. Mitt 
inntrykk er i alle fall at stadig flere 
ser positivt på et slikt viktig trafikk-
sikkerhetstiltak, avslutter han. 

Hareide jobber
for et påbud

- Det er gledelig at vi har fått 
større fokus på forbygging av 
trafikkulykker og kjøring i ruspå-
virket tilstand, sier lederen av 
Transport.- og kommunikasjons-
komiteen, Knut Arild Hareide fra 
Kr.F. (Foto: Gunnhild Sørås)

- Vi føler at vi så absolutt har 
publikum med oss. Ingen av oss 
ønsker å møte ruspåvirkede sjå-
fører på veiene, konkluderer 
direktøren i rusfri trafikk og livs-
stil - MA, Terje Tørring.
(Foto: Hans Erik Hansen, 
Motorføreren) 
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Landsforeningen

Av Gunn-Elisabeth Almås

Retten har nå kommet til at vilkåre-
ne i tvisteloven er oppfylt, og god-
kjenner derfor at saken fremmes 
som et gruppesøksmål. LTN har re-
agert kraftig på det de kaller en for-
skjellsbehandling av sine medlem-
mer. Staten har vedgått at norsk lov 
i perioden 1994 – fram til den nye 
loven trådde i kraft den 1.juli 2009, 
ikke har samsvart med Norges for-
pliktelser i henhold til EØS-avtalen. 
Staten vil imidlertid ikke bære an-
svaret for den som er skadet før 
2001 – noe LTN mener er høyst uri-
melig.

Svært uenig
– Vi har rett og slett ikke kunnet 

sitte stille å se på denne forskjell-

behandlingen. Statens ansvar må 
gjelde fra det tidspunkt Norge gikk 

inn i EØS. Slik som i dag erkjenner 
staten kun ansvar for dem som er 
skadet etter 2001, men vi mener 
det er fullstendig urimelig at uskyl-
dige enkeltpersoner skal betale for 
statens manglede evne til å forstå 
de avtaler som staten selv har inn-
gått. Vi er derfor svært fornøyd at 
vi nå får prøvd saken i retten, sier 
seniorrådgiver Per Oretorp.

LTN har tidligere oppfordret alle 
som har en uoppgjort sak i det ak-
tuelle tidsrommet, om å melde seg. 

Seniorrådgiver Per Oretorp leverte gruppesøksmålet til Oslo tingrett i desember. (Foto: Eli Tengelsen)

LTN leverte i desember i fjor et gruppesøksmål til Oslo tingrett mot staten. Det har 
vært knyttet stor spenning til om den ville bli tatt opp i rettssystemet – noe som nå 
er avklart. LTNere som er skadet i perioden 1994 til den 31. desember 2000, og ikke 
har fått oppreisning av skadevolder, får nå prøvd saken sin. LTN mener nemlig Staten 
må gjøre opp for disse.

Gruppesøksmålet blir 
behandlet av retten

”Nå får vi 
prøvd saken”



Må melde seg
Påmeldingen skjer via LTN på et 
særskilt skjema. En endelig god-
kjenning av påmeldingen skjer der-
etter av tingretten. Fristen for regis-
trering som gruppemedlem er satt 
til den 1.juli i år, men tingretten kan 
også godkjenne senere påmeldin-
ger.

Det er advokat Tom Sørum hos 
Advokatkontoret Ness & Co som 
prosederer saken for LTN. Hoved-
forhandlingene i gruppesøksmålet 
avholdes i perioden den 9 –12 no-
vember i år.
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– Dette var en svært gledelig nyhet. 
Jeg er veldig glad for at saken blir 
tatt opp i rettsapparatet. Nå håper 
jeg at mange melder seg – slik at 
vi blir en stor gruppe som kan stå 
sammen. Det føltes urimelig at ikke 
også vi som er skadet før 2001 – alt-
så de sakene der skadevolder ikke 
kan gjøre opp for seg, skulle få hjelp 
fra staten.  Nå setter jeg min lit til 
at vi blir rettferdig behandlet i retts-
systemet, sier Liv Anita da magasi-
net gjør henne oppmerksom på at 
saken er tatt inn i rettsapparatet.

Dypt urettferdig
Liv Anita Bjerke mener det er dypt 
urettferdig at dem som har blitt ut-
satt for grov uaktsomhet i trafikken, 
ikke skal få den oppreisningen de 
har krav på. Hun har tidligere stått 
frem med sin historie.

– Reglene må jo gjelde fra Nor-

ge inngikk EØS-avtalen i 1994 – 
ikke fra 2001 som staten har satt 
som dato. Her opptrer staten urett-
ferdig. Det er mange skadde som 
på egenhånd ikke makter å sette 
i gang ”papirmølla” igjen, og der-

med så taper de jo det de har krav 
på. Mange av oss skadde har ikke 
krefter til mange runder i retts-
apparatet, sier hun bestemt.

Må melde seg
Både LTN og Liv Anita oppfordrer 
nå flere til å melde seg.

– Jeg håper virkelig at dette får 

skadde til å øyne et håp, og at vi 
kan stå sammen som en gruppe. 
Jeg må bare på det sterkeste opp-
fordre andre, som føler den samme 
urettferdighet som meg, om å mel-
de seg. Jeg føler det er viktig at så 
mange som mulig tilkjennegir seg 
for LTN slik at vi kan sette fokus på 
hvor urimelig staten opptrer. Dette 
blir veldig spennende, sier hun.

– Det er svært gledelig at vi nå for prøvd saken mot staten i retten. 
Vi mener mange skadde blir urimelig behandlet som en feiltolkning 
av regelverket, sier seniorrådgiver Per Oretorp i LTN.

– Dette var en svært gledelig nyhet
Liv Anita Bjerke fra Østre Toten er en av dem som nå 
får prøvd saken sin. Hun ble påkjørt i et fotgjengerfelt 
i Lena i september 2000. Hadde dette skjedd tre måne-
der senere - ville staten betalt for oppreisningen som 
skadevolder skulle ha betalt. Han kan nemlig ikke gjøre 
opp for seg.  Nå får Liv Anita en ny sjanse.

”Kan ikke til-
late denne 
urettferdig-

heten”

”Jeg håper flere 
melder seg”

– Jeg er veldig glad for at vi får 
prøvd saken vår i rettssystemet, 
sier Liv Anita Bjerke fra Østre 
Toten. Hun ble skadet i 2000.
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Har skiftet navn på LTN-utvalg

Inge Botten forteller at det er Inger 
Simonsen som skal lede utvalget. 
Ellers består utvalget av Svein Ove 
Langeland, Jan Kolbjørnshus og 
Asbjørn Olaussen.

– Jeg tror sammenslåingen vil 
fungere veldig greit. Begge utval-
gene hadde trafikksikkerhet i fokus, 
og dermed var det naturlig at vi slo 
disse sammen til ett. Jeg kommer 

til å ha ”sjåførstøtte-telefonen” slik 
som tidligere. Her kan sjåfører, på-
rørende eller etterlatte ringe hvis 
de er oppe i situasjoner som er 
vanskelig, forteller Inge.

Inge har i snitt èn henvendelse i 
døgnet fra sjåfører og pårørende 
som ønsker noen å snakke med LTN 
etter en vanskelig opplevelse. Inge 

er dessuten selv svært aktiv med å 
tilby hjelp når han hører om ulykker 
der yrkessjåfører er innblandet. Han 
roser politiet for godt samarbeid.

”Mange sterke 
samtaler”

– Vi mangler fortsatt noen likemenn til sjåførstøtten, men vi har per i dag 22 gode hjelpere som kan 
drive oppfølgende virksomhet, sier Inge Botten i Yrkes- og trafikksikkerhetsutvalget i LTN. 

Tidligere ”Trolle” og ”Trafikksikkerhetsutvalget” i LTN har slått seg sammen og heter 
nå Yrkes- og trafikksikkerhetsutvalget.
– De to utvalgene jobbet tett opp mot det samme, så vi fant ut at det var ressurs-
besparende å slå disse sammen. Vi er nå et utvalg med stor bredde, forteller mange-
årig ildsjel og støttespiller for yrkessjåførene, Inge Botten.

Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås



– Jeg har hatt dialog med Politi-
direktoratet, som igjen har gått ut 
til politidistriktene. Der er det opp-
lyst om at politiet kan bruke oss, el-
ler de kan henvise sjåførene til oss, 
når denne type ulykke skjer. Mange 
bærer på vonde tanker og det kan 
være til stor hjelp å få ”luftet” seg. I 
den andre enden av telefonen mø-
ter de en som kjenner problemene 
og utfordringene på veiene. Det 
har stor betydning, forklarer Inge 
som har 28 år bak seg i transport-
bransjen.

Sterke samtaler
Inge Botten legger ikke skjul på at 
en god del av oppringningene han 
får på telefonen, gjør inntrykk. Men 
han stortrives med å kunne være til 
hjelp for andre.

– Det er veldig mange som sli-
ter etter en ulykke selv om de selv 
ikke er årsak til den. Noen ringer 
og snakker om vind og vær en god 
stund før vi kommer til selve pro-
blemet. Transportbransjen er gjer-
ne litt ”tøff i kantene”, og det kan 
være vanskelig å ta opp det de sli-

ter med overfor kolleger. Mange 
går raskt tilbake på jobb igjen, og 
forsøker å glemme det de har vært 
utsatt for. Dermed kan de vonde 
opplevelsene bli liggende uarbei-
det. Når de finner fram til oss, så 
løsner gjerne følelsene, forklarer.

Har 22 hjelpere
Inge Botten kan ikke nå alle som 
trenger hjelp i vårt langstrakte land, 
og han har per i dag 22 hjelpere –  
eller likemenn, plassert rundt i  
landet. Disse skal være den lokale 
støtten hvis en sjåfør eller pårøren-
de trenger oppfølging. Noen opp-
rigninger resulterer i oppfølgings-
møter, og da må likemannen bo i 
nærheten av sjåføren eller de pårø-
rende.

– Vi mangler imidlertid like-
menn i mellom Møre og Romsdal 
og Aust-Agder. Her har vi per i dag 
ingen vi kan kontakte lokalt. Inter-
esserte kan gjerne henvende seg til 
oss. Dessuten er jeg i dialog med 
”Kvinnfolk bak rattet” og har håp 
om at vi kan skaffe noen likemenn 
fra dem også, forteller Inge Botten.

Søkelys på belte
Inge forteller at beltebruk i buss er 
en sak LTN skal jobbe videre med.

– Jeg er veldig opptatt av pro-
blemstillingen. I personbilen er det 
naturlig å bruke sikkerhetsutstyr, 
mens vi opplever at busspassasje-
rene ikke er like flinke. Så lenge det 
er belter i bussen, så er man pålagt 
å bruke dem. Vi er naturligvis også 
veldig opptatt av at det skal være 
belter i skolebussene og at disse 
brukes. Her har vi en jobb å gjøre, 
fastslår Inge og legger til at en den-
ne problemstillingen burde tas inn i 
skoleverket og i barnehagene.

– Skal vi få en holdningsend-
ring, så må vi begynne med barna. 
Vi må også selv være gode forbil-
der, avslutter han.
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”Økt fokus
på belter i buss”

LTN-skolen trinn 2
arrangeres i Narvik
Av Gunn-Elisabeth almås

- Jeg håper riktig mange setter av 
tidsrommet 3.-5. september, for 
da arrangerer vi LTN-skolen trinn 
2. Forutsatt at du er tillitsvalgt, så 
behøver du ikke å ha gjennomført 
trinn 1, sier en av ildsjelene bak 
LTN-skolen, Turid Henriksen.

LTN-skolen i Nordland har vært 
en formidabel suksess, og nå står 
trinn 2 i “utdanningen” for tur.  
I september bør alle som ønsker å 
vite mer om tilnærmingen til med-
lemmene og rettigheter i forhold 
til offentlige og private forsikrings-
ordninger på personskadesiden, 
sette av tid til noen nyttige kurs-
dager.

- Vi vil ha foredragsholdere fra 
sentralt hold, og vi vil fokusere på 
likemannsarbeid. Dette kommer til 

å bli noen innholdsrike dager, sier 
Turid Henriksen.

Tidligere har det kommet svært 
positive tilbakemelinger på pioner- 
prosjektet som lagene i Nord- 
Norge står for. Noe av bakgrunnen 
for å dra det hele i gang er at det er 
en tendens i tiden at det er vanske-
lig å rekruttere gode støttespillere 
til frivillig lagarbeid. For å skape 
entusiasme og utholdenhet kreves 
det gode kunnskaper om organi-
sasjonen som medlemmene skal  
arbeide for. Nettopp dette skal 
LTN-skolen bidra med.

 
Ønsker du nærmere opplys- 

ninger om LTN-skolen og samling-
en i september, kan du ringe Turid 
Henriksen på tlf. 911 37 905

Turid Henriksen ønsker velkommen 
til LTN-skolen i Narvik i september.



Fra retten

Av: Per Oretorp, 
seniorrådgiver LTN
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Etter at skadelidte i forkant av retts-
saken selv engasjerte ny sakkyndig 
ble den medisinske invaliditetsgra-
den øket til 100%, som resulterte i 
at standarderstatningen ble øket til 
kr 2 870 000. I tillegg ble han tilkjent 
kr 3 954 299 relatert til diverse utgif-
ter og ekstra boligkostnader utover 
forsikringsselskapets ”endelige” til-
bud. 
Saken er nok et eksempel på at det 
er stor uenighet om hvilket erstat-
ningsansvar forsikringsselskapene 
har når det gjelder pleie og omsorg. 
Forsikringsselskapet hadde tilbudt 
et endelig oppgjør og utbetalt dette  
basis  kr 115 000 pr. år. Kravet var 
på kr 150 000 pr. år knyttet til pleie, 
omsorg, ferie m.v. Skadelidte ble 
her gitt medhold i kravet. 

Fikk tillegg for kostnader
I forbindelse med ekstra transport-
kostnader ble dette stipulert til kr 
7 500 pr. år. 
Boligkostnadene ble av retten satt 
til kr 700 000 når skadelidte skaffer 
seg egen bolig om noen år. Han ble 
også tilkjent kr 35 000 til dekning av 
strømutgifter og kommunale avgif-
ter, samt kr 15 000 pr. år til klessli-
tasje. 
Utgifter til data og sosial trening 
ble fastsatt til kr 5 000 pr. år. Pos-
ten behandlingsutgifter, medisiner 
og forbruksmateriell ble fastsatt til 
kr 97 465 i tråd med forsikringssel-
skapets anførsler. 
Denne erstatningen kommer i til-
legg til offentlige ytelser. Skadelidte 
har følgende ytelser. Hjelpestø-
nad, kr 6 652,- per mnd, Grunnstø-
nad, kr 930 per mnd, avlastning 65 
døgn per år, støttekontakt, 4 timer 
per uke og mor får omsorgslønn, kr 
9 865,29 per mnd.

Et viktig prinsipp
Det prinsipielle i saken er først og 
fremst spørsmålet om erstatningen 
skal kompensere for den merbe-
skatningen skadelidte blir belastet 

med etter at erstatningen er utbe-
talt. I dette tilfellet la retten til grunn 
at overformynderiet vil forvalte ska-
delidtes formue, og at bankplasse-
ring derfor blir det eneste alternati-
vet. Forsikringsselskapet hadde lagt 
til grunn et påslag på erstatningen 
på 25% for å kompensere for den-
ne ekstra beskatningen, mens det 
fra skadelidte var lagt til grunn 65%. 
Retten kom til et påslag på 45% 
som tilsvarer kr 1 644 722. 

Erstatningssak hvor 
overformynderiet 
forvalter erstatningsbeløpet
Sandefjord tingrett avsa dom i en erstatningssak 7. april i år hvor en 9 år gammel 
gutt ble hodeskadet i trafikkulykke i 2002. På stevningstidspunktet hadde for- 
sikringsselskapet tilbudt standarderstatning basis 70% medisinsk invaliditetsgrad,  
kr 2 000 000, og kr 3 775 000 i kompensasjon for påførte og fremtidige utgifter. 

“En økning på 
100 prosent ut 
fra opprinnelig 

tilbud”
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Dette er et viktig prinsipp som LTN 
er interessert i å følge opp i de tilfel-
ler hvor skadelidte i liten grad selv 
kan styre forvaltning av pengene, 
og da må betale maksimal formue- 
og avkastningsskatt. 

Nok et eksempel
Totalt fikk skadelidte en tilleggser-
statning på vel kr 5 000 000, hvilket 
vil si en økning på ca 100% i forhold 
til det opprinnelige tilbud som for-
sikringsselskapet mente var riktig 
oppgjør. Dommen er nok et eksem-
pel på at forsikringsselskapene sy-
nes å gi altfor lave tilbud. I tillegg 
viser saken betydningen av å ha 
kompetente medisinske sakkyndi-
ge. En økning på 30 % medisinsk 
invaliditets grad øket erstatningen 
inkl ulykkesforsikringen med ca 1 
million kroner. 

Fikk mediaomtale
Saken har vært profilert i Dagsrevy-
en, og Justisdepartementet gikk der 
ut og anmodet forsikringsbransjen 
om å innrette sin oppgjørspraksis 
i tråd med de signaler man får fra 
domstolene, inklusive Høyesterett. 
P.t. er det usikkert om saken vil bli 
anket fra forsikringsselskapets side. 
Saken ble prosedert av advokat 
Christian Lundin, Advokatfirmaet 
Ness & Co.

Erstatningssak hvor 
overformynderiet 
forvalter erstatningsbeløpet

“ Forsikrings-
bransjen må ta 

signalene”

Rettssikkerhetsfondets formål er å yte støtte til 
ulykkesskadde som har behov for å bringe saken sin 
inn for domstolene. Fondet kan stille garanti for utgifter 
til domstolsprosessen. Hvilken garanti som stilles 
avhegner av den enkelte sak. Det ytes kun garanti 
for utgifter som overstiger det som dekkes av andre 
ordninger, feks. rettshjelpsforsikring, fri rettshjelp etc.  
Om saken gis garanti vurderes ut fra fondets statutter.

For å kunne søke om støtte fra fondet må du være 
medlem av Landsforeningen for trafikk skadde. Din 
advokat skal bistå med søknad om garantistillelse hvor 
det i nødvendig utstrekning rede gjøres for tvisten og 
de grunner som tilsier prosess. Saksbehandlingen er 
skriftlig.

Søknad sendes av advokat til: Landsforeningen for 
trafikkskadde, Postboks 4258 Nydalen, 
0401 Oslo.

Fondet er finansiert gjennom midler fra LTN, samt 
gaver eller ytelser fra privat eller offentlig virksomhet. 

Dersom du eller din bedrift kan tenke dere å gi fondet 
en gave som kan bidra til å styrke retts sikkerheten for 
de som i fremtiden kommer ut for en ulykke, kan dere 
sette inn gaven på kontonr 8101 85 38822.

Gaver til idealistiske organisa sjoner berettiger til 
skattefradrag.

LTNs Rettssikkerhetsfond
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Reportasje       

Av Marianne T. Skeie

Nå var det Skagen som stod på kar-
tet og der skulle vi oppleve en ukes 
by ferie med leiligheter i enden av 
byens gågate.  En slik byferie er jo 
annerledes enn ferien vi hadde i 
høst til Skallerup Klit. Her kan man 
bare ta turen rett uten for døren og 
ut til et yrende byliv. 

Skagen by er omlag 600 år  
gammel. Her opplever man et fan-
tastisk flott lys, kunst, kultur, fine 
strender, havnemiljø og historie. 
Når man reiser slik og har litt god 
tid, blir man ofte litt opptatt av his-
torie og alt det vakre rundt seg. 
Spasere rundt i gatene å se på  
husene og hagene er veldig flott.

Tilrettelagte ferieleiligheter
Huset vi bodde i var fra 1886 og 

inneholdt i sin tid et vådbinderi-
verksted. Huset inneholder fire lei-
ligheter, hvor av to er tilrettelagt for 
rullestolbrukere. De er romslige og 
store. Leilighetene har sine tilrette-
lagte funksjoner, også med tanke 

på tilrettelagt ferie med assistanse 
etter sine behov. Her var det bare å 
pakke ut og komme i orden.

Vi har nå lært litt hva som må 
være tilrettelagt i vårt tilfelle og 
klart det. Å reise på ferie må være 
vellykket. Det er viktig å synlig- 
gjøre tilrettelagte ferieturer for  
denne gruppen bevegelseshem-
mede som Tommy tilhører. Med 
assistanse må man gi og ta og alle 
må gjøre sitt for at ferien skal bli 
hyggelig. Man lager en avtale på 
forhånd og følger den så godt det 
lar seg gjøre.  Det er viktig at ferie-
turene blir vellykket med assistan-
se på tur. Assistentene er på jobb 
og skal være dine armer og bein.

Flott område
Huset vi bodde i ligger i Sct. 

Laurentivei i enden av gågaten 
som nevnt ovenfor. Ved siden av 
er den flotte sjømannskirken. Flere 
ganger om dagen kan man opp- 
leve flotte klokkespill i fra kirken. 

Menighetsrådet i Skagens by har 
gått inn for at kirken skal spille og 
det er noe vakkert i dette.

Sola skinte hele uken og vinden 
tok i. Her var det bare å ta på seg 
vindtett tøy og ut på ferden. Grenen 
må man oppleve der hvor to hav 
møtes, Kattegat og Skagrak.  
Rullestolbrukerne kommer opp til  
”utsikten” og kan se hav og him-
mel langt i det blå. Det er en flott 
opplevelse.

Noen prøvde seg på Sandor-
men og ble trukket av en stor trak-
tor helt ut til tuppen. Rullestolbru-
kere kommer ikke ut der.  Vi tok 
mye bilder som skal gi oss gode 
minner og glede senere. 

Den Tilsannede Kirke er også 
noe man må få med seg. Her har 
sanden i århundre gravd igjen  
kirken og bare spiret står nå tilbake. 
Fantastisk å se og litt av en historie. 

Lyset i Skagen er veldig flott og 
Skagen er kjent for de fine bildene 
man kan ta på grunn av lyset. His-

Familietur til Skagen
Fredag 16. april reiste familien Skeie på en ukes tilrette-
lagt ferie med assistanse. Overfarten fra Kristiansand til 
Hirtsals med Color Lines ”Super Speed” var helt topp! 
Masse folk og god servering på dekk 8.

Leilighetene var godt tilrettelagt for rullestolbrukere, 
og vi ble oppriktig betatt av ”det gule huset”.



torie, kulturen og malerne er vel 
verd å kikke litt på.

Dobermann Kennel
I forkant av denne turen tok  

vi kontakt med Go On Forever Ken-
nel som driver aktiv med oppdrett 
av hunderasen dobermann. Da vi 
tidligere i mange år reiste til Dan-
mark med våre hunder, hadde det 
vært en opplevelse å treffe folk i 
miljøet der, som er aktive nå. Det er 
Hanne og Steen K. Grøndahl, som 
bor i Brøndeslev, som driver den-
ne kennelen. Vi var så heldige å bli 
invitert til dem en ettermiddag og 
kveld. Her fikk vi hilst på hundene 
Boss, Venus og Hesta. En virkelig 
flott opplevelse for oss som har 
hatt rasen i 25 år, drevet med opp-
drett og elsker denne flotte type 

brukshund. Det har vært en hobby 
for hele familien i alle år. Dette var 
en opplevelse.

 
Deilig i Danmark

Tante og onkel som i år hatt 
gjort dansker av seg og innredet 
sitt deilige hus i Tversted, måtte vi 
også besøke. Der ble det middager 
og så en spasertur ned til stranden. 
Den Blaa kiosk ved stranden hadde 
åpnet for sesongen og isen måtte 
vi ha med oss, Tversted Spesial 
med guf, drys og kokosbolle.

Å feriere i Danmark er deilig året 
rundt. Hver årstid har sin sjarm og 
sitt særpreg.  Det gjelder å finne 
aktiviteter og se seg litt om på for-
hånd.  Vi hadde en fantastisk ferie 
som var flott tilrettelagt og ble tatt 
godt i mot.

Leilighetene vi bodde på her i 
Skagen var flotte. De tilhører Ska-
gen Ferieleiligheter og du kan gå 
inn på deres hjemmeside
www.skagenbooking.dk for mer 
info. De har tlf. 00 45 22 63 00 99

Kontakt gjerne undertegnede 
om det er noe du lurer på i forbin-
delse med vår ferietur. Vi kan anbe-
fale plassen på det varmeste.
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Familietur til Skagen

Torhild, Øystein, Tone og Tommy 
ser på de koselige husene. 

Grenen der to hav møtes, 
Kattegat og Skagerak. En tur til Skagen fyr er en 

opplevelse.

Her er Tommy, Tone og Kim Erik 
på handletur i Skagen by.

En glad gjeng på Color Line Su-
per Speed. Kim Erik (t.v), Tommy, 
Madeleine, Marianne og Tone 
koser seg stort.

- Helt topp! Brødrene Kim Erik 
(t.v) og Tommy Skeie hadde det 
kjempeflott på turen i Danmark.
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Lyst til å gjøre spennede 
aktiviter med en moro gjeng?

Ikke la noe 

stoppe deg!

Ungdomsgruppa i Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge søker ungdom i alderen 16 til 
35 år. Har du eller noen du kjenner blitt skadet i en trafikk-, arbeids - eller fritidsulykke? 
Vi vil bli kjent med deg!
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LANDFORENINGEN FOR TRAFIKKSKADDE

ltn-ungdom@ltn.no
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Av LTN-ungdomsutvalget

Vi har nå laget en plakat som vi skal 
henge opp landet rundt. Denne pla-
katen er en del av vår markedsfø-
ring for å nå fram til enda flere ung-
dom i vår målgruppe. 

Vi vil i løpet av kort tid sende ut 
noen plakater til hvert av lokallage-
ne, og ønsker at dere skal være be-
hjelpelig med å henge opp denne. 
Plakaten vil være i ulike størrelser 
A2 og A3. 

For at vi skal nå flest mulig ung-
dom i alderen mellom 16 og 35 år 
må disse i hovedsak henges opp 
der ungdommen er. Vi tenker da på 
universiteter, høgskoler, videregå-

ende, kjøreskoler og helsestasjo-
ner. Da ikke alle byer og tettsteder 
i vårt langstrakte land har alle dis-
se skolene ber vi om at dere finner 
egnede plasser der ungdom møtes 
hos dere.

Med denne plakaten håper vi å 
nå fram til mange unge og vise at 
vi er en aktiv gjeng der alle er vel-
kommen til å delta. Dersom du er 
en ungdom i LTN som enda ikke 
har fått muligheten til å delta på 
våre arrangementer ber vi deg om 
å følge med i vår aktivitetskalender. 
Her kommer det stadig opp nye og 
spennende aktiviteter for ungdom.

Chill LTN-ungdom har
                   fått egen plakat
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Denne plakaten skal synliggjøre 
ungdomsarbeidet i LTN.

Aktivitetskalender

Her er noe av det som retter seg 
spesielt inn mot ungdommen de 
nærmeste månedene. Har du tips 
om noe som skjer i ditt nærområde, 
så oppfordrer vi deg til å maile det 
over til ungdomsutvalget:

27-29 aug. 
– Tillitsmannskonferanse på 
Brekstad (i Trøndelag). 

3-5 sept. 
– Actionhelg for all ungdom på 
Elverum.

 Ungdommens egen side

Ungdomsutvalget i LTN har ytret 
ønske om å få sin egen side i  
Trafikkskaddes magasin, og det er 
nå på plass. Utvalget ønsker seg 
innspill fra ungdommer fra alle kan-
tene av landet, og tar opp temaer 
som de unge i LTN er opptatte av. 
- Det er bare å kontakte oss på mail 
hvis dere har noen gode forslag til 
hva vi skal skrive om, sier Hanne 
Sofie Holmeslet fra Tromsø (bildet).
Ungdomsutvalget vil gjerne at de 
ulike lagene melder inn om ulike 
aktiviteter som er rettet mot unge, 
slik at de kommer med i aktivitets-
kalenderen som etter planen skal 
ligge oppdatert hver måned.
Hanne Sofie sier hun håper LTN-
ungdommen kommer med tilba-
kespill, og tipser hvis det er saker i 

deres lag som kunne 
fortjene en omtale.
- Kom igjen! Skriv 
til oss, oppfordrer 
Hanne Sofie som 
har med seg Kjersti 
Einan og Elisabeth 
Bøen-Johnsen i ut-
valget.
Mailadresse er: 
ltn-ungdom@ltn.no

”5 kjappe” 
 
Navn: 
Einar Aarum. 
Lag: 
Ungdomsrepre-
sentant Nordre Vestfold lokallag.
  
1.  Hvordan skal vi nå fram til ung 
 dommen?
 - Tror vi må satse mer på facebook 
samt telefonisk kontakt.
2. Hva er viktig for ungdom i ditt
 lag?
- Forebyggende arbeid med fokus 
på trafikksikkerhet samt likemanns-
arbeide.
3. Hvem er ditt forbilde i LTN?
- Innen ungdomsarbeidet i LTN:  
Kjersti Einan og Elisabet Bøen- 
Johnsen
4. Hva er ditt beste seliusminne?
- Ikke noen spesielle minner, men 
gøy å se hvordan (særlig det mot-
satte kjønn) faller pladask for de søte 
seliusene med kommentarere som: 
Ååååå, så søøøøøt, samtidig som de 
holder den til det rødmende kinnet 
og smiler søtt.
5. Hva er din største drøm?
- Innen LTN er det å få unge ungdom-
mer med engasjement til å ta ansvar. 
Så - er det noen i Vestfold som har 
lyst til å engasjere seg, så si i fra!
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LTN-ungdom har
                   fått egen plakat

Fredag kveld var de fleste deltakerne kommet på plass 
og noen tok seg tid til å pleie det sosiale.  Det var 31 
deltakere som møtte opp på lørdag morgen, inklu-
dert Svein Ove Langeland og Inger Simonsen fra LTN  
sentralt. Advokat Jan Gunnar Ness var også med på 
mesteparten av konferansen. 

Ulikt aktivitetsnivå
Regionsekretæren åpnet konferansen, og han slo fast 
at noen lag har svært god aktivitet - mens andre sliter. 
Det var enighet i salen om at regionssekretæren skal 
sende ut hva han mener bør være et minimum av ak-
tivitet i lagene. Regionsekretæren fortalte også litt om 
hans gjøremål i hverdagen. Svein Ove Langeland holdt 
også et innlegg, og han snakket om hva LTN jobber 
med og hvilke utfordringer organisasjonen har. 

Også yrkessjåfører
Medlem av landsstyret, Inger Simonsen, orienterte oss 
om LTN-utvalget som er til støtte for yrkessjåførene. 
Det tidligere ”Trolle” er nå endret til yrkes- og trafikk-
sikkerhetsutvalg.
Hanne Sofie Holmeslett er ungdomskontakt i LTN- 
Tromsø og omegn lokallag. Hun er også med i det sen-
trale ungdomsutvalget. Hanne Sofie informerte om hva 
ungdommen jobber med, og hvilke planer de har. Regi-
onssekretæren fikk i oppdrag å undersøke om det kan 
arrangeres et likemannskurs for ungdommen i nord.

Siste timen før lunsj, var det NIFAB (Nasjonalt informa-
sjonssenter for alternativ behandling), som orienterte 
om hva de kan hjelpe oss med. NIFAB er en statlig  
nasjonal informasjonsbank som alle kan ta kontakt 
med. Senteret holder til i Tromsø.

Advokaten orienterte
Etter en velfortjent lunsj, var det Jan Gunnar Ness fra 
advokatfirmaet Ness & Co sin tur.  Det var meningen at 
vi skulle ha gruppeoppgaver siste del av dagen, men 
foredraget var så engasjerende at han fikk resten av 
dagen til disposisjon (3,5 timer). Jan Gunnar Ness har 
hjulpet mange LTNere og har fulgt LTN siden organisa-
sjonen ble grunnlagt. Han ga oss LTN sin historie, spe-
sielt kampen mot forsikringsselskapene/staten og av-
døde Tom Eitvets velsignede engasjement og stahet. 
Jan Gunnar svarte også på mange spørsmål fra salen.
Jeg vil anbefale foredraget til samtlige regioner.

Også årsmøter
Søndag var satt av til årsmøter i fylkeslagene i Nord-
land og Troms. Svein Ove og Inger var møteledere. 
Årsmøtene foregikk i ordnede forhold og begge fylkes- 
lagene fikk noen endringer i styrene.
Etter lunsj dro alle hjem og ut i fra tilbakemeldingene 
jeg har fått, var alle meget fornøyd med oppholdet.  

Vellykket 
regionkonferanse
i region Nord
Det ble arrangert regionkonferanse i Region Nord på hotell Arcticus i Harstad i perio-
den 23.-25. april. Konferansen hadde stor spennvidde og vi tok opp temaer som  
erstatning, likemanns- og ungdomsarbeid.

Advokat Jan Gunnar Ness, fra advokatfirmaet 
Ness & Co, holdt et glimrende foredrag der han 
tok opp ulike problemstillinger som skadde møter.
(Foto: Bjørn Solli)

Det var en meget lydhør forsamling som møttes til 
regionkonferanse i Harstad. (Foto: Inger Simonsen)

         Landet Rundt 

Av Nils-Gunnar Kristoffersen
Regionsekretær Nord

Landet Rundt
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13 engasjerte medlemmer deltok  
på årsmøtet, som valgte inn Nils- 
Tore Johnsen (leder), Jan Inge 
Øvergård, Jan Smukkestad, Marit 
Jørgensen, Inger Fjell og Anne Cath-
rine Halvorsen i det nye styret. Hand-
lingsplanen for 2010 er lagt, og vi hå-
per at flest mulig av medlemmene 
våre blir å treffe på arrangementene 
som blir avholdt i løpet av året.
  Laget vil arrangere kurs i erstat-
ningsrett, temakvelder (med vin-
smaking, alternativ behandling, kost-
hold og  smertelindring som temaer).
Dessuten blir det noen sosiale arran-
gementer; først en sommerfest, så en 
teatertur til høsten og julebord mot 
slutten av året.

For øvrig er LTN-Telemark med og 
støtter en trafikk-film-produksjon. 
LTN deltok også på Trafikksikker- 
hetens dag lørdag 8. mai på Geite-
ryggen, i samarbeid med Statens 
Vegvesen. (Se separat omtale) Års-
møtet ble avsluttet med en god  
middag og hyggelig, sosialt samvær 
på Hotel Vic!

Vi ser frem til å treffe mange medlem-
mer -  ikke minst ungdom -  i Telemark 
fremover!
Har du tips eller spørsmål; ta gjerne 
kontakt med Nils-Tore Johnsen på  
telefon 90 82 13 39 eller mail: 
ltn-telemark@ltn.no

LTN-Telemark fylkeslag satte stor pris 
på å bli invitert til det flotte arrange-
mentet, og med 1500 mennesker på 
flyplassen, så vi møtte mange publi-
kummere. Som forening fikk vi pro-
filert oss godt. Vi traff både folk som 
hadde vært utsatt for en ulykke - og 
andre som gjerne ville vite om foren-
ingen vår. Under samlingen erfarte vi 
også at ikke alle visste hva LTN stod 
for, så her har vi en jobb å gjøre slik at 
foreningen blir enda bedre kjent. 

Skal øke
Vi i Telemark har som mål at vi 

skal øke medlemstallet og runde 100 

medlemmer innen utgangen av 2010. 
Dette målet er innen rekkevidde! For 
oss vil der derfor være viktig å møte 
fram på ulike arrangementer, noe vi 
allerede er godt i gang med. Vi har 
blant annet engasjert oss i aksjonen 
E-18. Den har som har som mål å få 
firefelts vei fra Langangen gjennom 
Porsgrunn og Bamble - mot Kragerø 
innen 2015.

Viktige saker
Ellers engasjerer vi oss også i  

E 134 i øvre Telemark hvor vi har blitt 
spurt av Vinje kommune om å være 
med å fremme en permanent heli-
kopterbase i Edland. Dette er en sak 
vi så absolutt vil være med på. Sa-
ken er viktig i og med at veien over 
fjellet til Haugesund og Bergen har 
stor trafikk og mange ulykker. Stan-
darden på veien er for dårlig til å 
være Europavei. Selv har jeg fått er-
fare den dårlige standarden etter at 
jeg ble skadet i en velt med trailer i 
2008. Jeg ble fløyet i helikopter som 
måtte ta av fra Oslo og fly 50 minut-
ter til fjells. LTN - Telemark fylkeslag 
vil være med å jobbe for å få en per-
manent helikopterbase så fort som 
mulig!

Landet Rundt 

 
Valg av nytt styre i 
LTN-Telemark fylkeslag Av Wenche Solløst

Regionsekretær Sør 

Årsmøtet i LTN-Telemark  
fylkeslag ble avsluttet med en 
hyggelig middag.

Trafikksikkerhet på 
Geiteryggen flyplass
Av Nils Tore Johnsen • LTN-Telemark fylkeslag 

Jan Inge Ødegård og Nils Tore 
Johnsen møtte mange publi-
kummere under trafikksik-
kerhetsdagen på Geiteryggen 
flyplass ved Skien.

Rundt 1500 mennesker var samlet på Geiteryggen fly-
plass ved Skien lørdag den 8. mai. Bakgrunnen for den 
store tilstrømningen var at Statens vegvesen hadde in-
vitert nybegynnere på opplæring av motorsykler under 
mottoet “Trafikksikkerhetsdag”.

Fredag den 23. april ble det avholdt årsmøte i Telemark. 
Det siste året har det vært liten aktivitet i laget, men nå 
blir det full fart!
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Rådet deltok uke 12 på et møte med Disability Inter-
group i Europaparlamentet, hvor kommissær for sosial-
området László Andor og flere Europaparlamentarikere 
deltok. Som Oslo Regionenes Brusselkontor (ORE) selv 
sier: Det er ikke hverdagskost for norske aktører å få 
delta på denne type møter. Men takket være OREs gode 
kontakter i European Disability Forum fikk fylkesrådet 
anledning til å delta på dette møte i forbindelse med sin 
studiereise til Brussel. Det var flott å se dimensjonene 
og alt det spennende som skjer i EU-parlamentet.

Mange foredrag
 Vi hadde flere fine opplevelser og foredrag på vårt tre 
dagers opphold. Blant annet hadde vi en omvisning 
med en person som har fått ansvaret for universell  
utforming og tilgjengelighet på kollektiv-transporten. 
Han ”la ikke noe imellom” og viste frem mange til- 
feller hvor dette ikke var tatt hensyn til eller fulgt opp. 
Det som slår meg etter en slik tur er vi på mange måter 
er heldige i Norge selv om vi føler det er langt igjen for 
at universell utforming og tilgjengelighet for alle. Her er 
vi faktisk mange hestehoder foran, det var jeg egentlig 
overasket over. Jeg hadde en formening om at alt var 
på stell der mye av makten i Europa er samlet. Men nei, 
det var det så visst ikke! 

Guiden vår advarte oss om uredelige hoteller og  
restauranter som kan finne på og skrive på en masse 
ekstra på regningen, så skal noen av gårde – så hold 
dere klare i hodet og sjekk kvitteringene. Dere må  
heller ikke bli overasket over å bli vitne til at stress-
kofferter skifter eiere ved restaurantbordene, som 
hun sa. En tanke som jeg sitter igjen med som er en  
hyllest til alle tillitsvalgte og de som jobber for funk-
sjonshemmede og andre utsatte grupper, er at vårt 
fortrinn i Norge er måten vi arbeider politisk. Vi er 
med i samfunnsdebatten og er synlige i samfunnet. 
Mye av motstanden mot å ratifisere rettighetslover for 
funksjonshemmede dreier seg i stor grad om at man 
ikke er enige om hva en funksjonsnedsettelse er og at  
mange funksjonshemmede er ”stuet bort” på institu-
sjoner. Dette fortale en av våre foredragsholdere.

Kan være stolte
Vi som organisasjon skal være stolte av vårt påvirk-
ningsarbeid, og at alle medlemmer er med på å synlig-
gjøre at vi kan bidra i samfunnet. Tillitsvalgte og orga-
nisasjoner må få større anerkjennelse av dette arbeidet 
og bli stolte ambassadører for den viktige ballansen i 
samfunnspolitikken lokalt og globalt. Vi har oppnådd 

mye og har mye og vise frem til verden. Men det er jo 
rart at det er når man skal studere andre at man ser vik-
tigheten av vårt egent arbeide.

Stå på videre, enhver stemme teller! Samlet er vi 
sterke og vårt arbeid når frem…

Som brukermedvirker, utnevnt og godkjent av LTNs lokale lag, hender det seg at 
man er heldig å få være med på spennende turer. Denne gangen med Akershus 
Fylkes kommune og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne hvor jeg er en 
av bruker medvirkerne, utnevnt fra FFO-Akershus. 

Spennende studietur
til Brüssel

Landet Rundt

Av Kjell Silkoset

Rådet hadde flere fine opplevelser og fikk med seg 
mange spennende foredrag under det tre dagers 
lange oppholdet i Brüssel.

Valg av nytt styre i 
LTN-Telemark fylkeslag Av Wenche Solløst

Regionsekretær Sør 



Årsmøte i Oslo fylkeslag
Årsmøtet i LTN Oslo fylkeslag ble avholdt 
ved Ullevål sykehus 26. januar.  Under 
årsmøtet fikk vi også besøk av senior-
rådgiver Per Oretorp i LTN.

Styret for 2010 består av følgende personer : Sandra 
Træland (leder), Hellen Solhaug (nestleder), Hege Eva-
datter Bentzen (kasserer), Morten Wolland (styremed-
lem) ,Wiggo Frantzen, og Hamid Mozaffarian (begge to 
varamenn). På årsmøtet fikk vi besøk av seniorrådgiver 
Per Oretorp fra LTN sentralt, som delte ut hederstegn til 
Gudrun Knutsen for 20 års lang og god innsats for LTN-
Oslo fylkeslag. 

   
Grasrotandelen
LTN Oslo fylkeslag er nå registrert i frivillighetsregiste-
ret og blant organisasjonene som tildeles penger un-
der Grasrotandelen til Norsk Tipping. Vi oppfordrer deg 
derfor til å velge oss som ditt lag under Grasrotande-
len. Vi vil da få 5 prosent av innsatsen din fra Norsk Tip-
ping. Merk at dette ikke tas fra din gevinst, slik at det 
koster deg ikke noe.

 Vi har sendt ut et ark med en strekkode som du kan 
ta med til spillkommisjonæren neste gang du tipper. 
En enda enklere måte å gjøre dette på er å sende en 
sms med vårt organisasjonsnummer til Norsk Tipping. 
Send SMS: GRASROTANDELEN 894524952 til telefon-
nummer 2020 (tjenesten er gratis)

Hjelp oss å spare penger
Som en frivillig organisasjon er det ønskelig å redusere 

utgifter på porto, ark og konvolutter. Til de medlemme-
ne som har e-post adresse ønsker vi å sende ut med-
lemsinformasjon på e-post i stedet for med vanlig post. 
Vi vil derfor at du sender oss ditt navn, vanlig adres-
se og e-post adresse til oss på e-post: ltn-oslo@ltn.no. 
Om du ikke har e-post adresse vil vi sende informasjon 
med post på vanlig måte. 

Vi vil høre fra deg!
Vi ønsker engasjerte medlemmer, og oppfordrer derfor 
alle til å ta kontakt. Kanskje kan du hjelpe til ved med-
lemsaktiviteter, eller har forslag til hva vi som lag kan 
holde på med. Som tidligere nevnt så er alle medlem-
mene av styret nå nye, og derfor ekstra interessert i til-
bakemelding og hjelp fra dere. Ta kontakt med leder på 
mob 99 79 14 14 eller e-post: ltn-oslo@ltn.no

Landet Rundt 

Av Styret i LTN-Oslo fylkeslag
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På årsmøtet i LTN Oslo fylkeslag ble hederstegn 
delt ut til tidligere leder Gudrun Knutsen, for 20 
års innsats i Oslo-laget. Hederstegnet ble utdelt av 
Per Oretorp fra LTN sentralt. 

18 engasjerte ”gutter og jenter” fra 
region øst og sør deltok på grunn-
kurs for likemenn som ble arrangert 
i Drammen den 7.-8.mai.

 Det var stor erfaringsbredde 
blant deltakerne; fra de som  deltok 
for å finne ut om likemannsarbeid er 
noe for dem, til de som har fungert 
som likemenn i mange år.  Alle had-
de noe å gi hverandre, og det er fint å 
få nye spørsmål og ny "input".

Kursledere var Liv Solveig Einan 
og Hilde Valberg, som begge har 
fungert som likemenn i flere år. De 
ga oss en god innføring i likemanns-
arbeidet. De fikk gode tilbakemeldin-
ger fra deltakerne om at kurset var 
fremlagt på et greit og enkelt nivå, 

og at det var en lett og god stem-
ning.

Likemannsarbeidet er en viktig 
del av LTNs tilbud til medlemme-
ne, da mange har et stort behov for 
å snakke med noen som har erfart 
noe av det samme, og gått litt av den 
samme veien tidligere.  

Til nå har omlag 70 personer del-
tatt på dette grunnkurset.  Det skal nå 
jobbes videre med et nytt kurstilbud 
for disse.  Innholdet ble drøftet litt, og 
aktuelle temaer kan være: informa-
sjon, kommunikasjon og rollespill.

- Det er ønskelig at alle lag har 
et likemannsutvalg, mener delta-
kerne som var med på kurset.

Grunnkurs for likemenn ble 
arrangert i Drammen
Av Wencke Solløst • Regionsekretær Sør

Her er deltakerne på likemanns-
kurset i Drammen. Til sammen 
var 18 LTNere med på kurset.
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Landet Rundt

Av Gunn-Elisabeth Almås

LTN i Region Øst avviklet en vellykket konferanse på Gjøvik i perioden 23.–24. april. 
21 deltakere hadde meldt seg på, og blant annet så fikk deltakerne en god innføring i 
selvhjelpsarbeidet.
– At vi også hadde med Elisabeth Bøen-Johnsen og Jan Kolbjørnshus fra landsstyret, 
var et stort pluss, sier regionsekretær Karin Bjørnødegaard.

Årsmøte i Oslo fylkeslag Nyttig konferanse
i Region Øst

LTN hadde invitert Knut Laasby fra Norsk Selvhjelps-
forum, og fredag kveld holdt han et lettfattelig foredrag 
om selvhjelpsarbeidet. Han forklarte forsamlingen om 
selvhjelpsgruppenes sammensetning og de utfordrin-
ger gruppene kan møte.

– Det finnes kanskje ikke noen enkel løsning på ens 
eget problem. Det kan ta år å komme videre, og kan-
skje må vi til og med erkjenne at vi har et problem som 
ikke kan løses. Jeg fokuserer på den prosessen som 
betyr et stykke på vei. Av og til må vi ta små steg, for-
klarte Laasby.

Mange spørsmål
Foredragsholderen fra Norsk Selvhjelpsforum fikk 
mange spørsmål fra salen. En del av disse handlet om 
ulike etiske problemer som selvhjelpsgruppene kan 
komme opp i. 

– Det er veldig viktig at vi ikke opptrer slik at vi kan 
komme til å styre andres liv. Det er en selv som eier 
problemet, og alle må styre sitt eget liv. I en selvhjelps-
gruppe er vi ikke behandlere men medmennesker som 
kan dele ulike erfaringer, sa Laasby.

Laasby sa videre at LTNere som ønsket å komme 
i gang med grupper, kan ta kontakt med Norsk Selv-
hjelpsforum.

Ungdom og planer
Elisabeth Bøen Johnsen er medlem av landsstyret og 
i ungdomsutvalget. Hun la vekt på at lagene har et an-
svar for å få synliggjort ungdommen.

– Vi har et mål om at alle lag skal sende en ung-

dom til tillitsmannskonferansen i 2012. Ungdommen 
er framtidas LTNere, og det er derfor viktig at vi får 
dem med i både styre og utvalg, mener Elisabeth 
Bøen- Johnsen.

Jan Kolbjørnshus redegjorde for landsstyrets ar-
beid under konferansen, og Inge Botten fortalte om ar-
beidet i Yrkes- og trafikksikkerhetsutvalget.

Knut Laasby fra Norsk Selvhjelpsforum holdt et 
godt foredrag om arbeidet og tok opp ulike pro-
blemstillinger som gruppene kan komme opp i.

Det var påmeldt 21 deltakere på konferansen for 
Region Øst. Deltakerne fikk mange nyttige innspill.

Deltakerne på regionkonferansen hygget seg med 
en god middag fredag kveld.
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Landet Rundt 

Av Kjersti Einan
Regionsekretær Midt

Om kvelden tirsdag den 20. april satt om lag 60 interes-
serte personer i kommunestyresalen i Orkdal kommu-
ne. De inviterte var elever ved 10. trinn på ungdoms-
skolen, avgangselever ved videregående skole (russ), 
rektorer, lærere, FAU og foreldre. Kommunelegen, hel-
sesøster, kjøreskolelærer og media var også til stede 
i salen. Ordfører Gunnar Lysholm ønsket velkommen 
og fortalte kort hva kvelden skulle inneholde. LTN Sør-
Trøndelag sitt ”Kor Sprøtt” var bedt om å åpne møtet, 

så de hadde leid seg buss og var storfornøyd med å få 
opptre igjen! 

Forsker fra Sintef
Programmet fortsatte med at adferdsforsker på tra-
fikksikkerhet, Dagfinn Moe fra Sintef, fortalte om hjer-
nens utvikling og hvorfor ungdom tar større sjanser og 
kjører mer risikofylt i trafikken. Dagfinn Moe begynte 
som forsker ved Sintef etter en karriere som kjøreskole-
lærer. Han var en av de første som begynte å forske 
på ungdom og risikoatferd i trafikken tidlig på 80-tallet. 
Da Dagfinn Moe var ferdig med sitt meget interessante 
foredrag, var det tid for kaffe og kaker. 

Bred deltakelse
Etter pausen startet vi med innlegg fra LTN, politi, am-
bulanse og brann. Først ute var innlegg fra pårørende i 
LTN. Kjersti Einan fortalte om trafikkulykken til sin bror, 
og hvordan det var å leve sammen med han og hans 
hodeskade, og at han senere døde. I bakgrunnen ble 
det vist bilder av blant annet bilvraket, opptreningspro-
sessen etter ulykken og kisten. Lensmann Arve Nordt-
vedt var nestemann på lista og han snakket om politi-
ets rolle når det skjer en ulykke. Han snakket også om 
politiets forebyggende arbeid i forhold til trafikkulykker 
og han viste statistikk over skadde og drepte i trafikken. 
Avslutningsvis sa han at det er et paradoks at folk er 
mer redd for å bli tatt av politiet enn å påføre seg selv 
eller andre skade i trafikken.

Stor trafikk-
sikkerhets-
kampanje
i Orkdal
På initiativ fra Gunn Bach som mistet 
sønnen sin i en trafikkulykke i Orkdal i 
2004, har LTN Sør-Trøndelag og Trafikk-
sikkerhetsutvalget (TS) i Orkdal kommu-
ne samarbeidet om å få til et åpent møte 
om trafikksikkerhet og hvordan unngå 
trafikkulykker. 

På bildet er utrykningsenheten i Orkdal kommune 
samlet.(F.v.) Ambulansesjåfør Svein-Helge Herr-
mann, lensmann Arve Nordtvedt og brannsjef Leif 
Harald Bremnes. 

(Foto: John M. Myrhaug, Avisa Sør-Trøndelag)

Sondre og Marius fra 10. trinn sa noe om nytten 
av et slikt møte. De hadde en klar oppfatning om 
det var viktig å ta opp temaet.



Fikk gode tips
Ambulansesjåfør Svein-Helge Herrmann tok ordet et-
ter lensmannen og snakket om ambulansens oppgaver 
på et skadested. Han tipset også ungdommene om at 
hvis man er på fest og noen på festen sovner sitten-
de, kan man godt legge vedkommende i stabilt sideleie 
slik at man er sikker på at personen har frie luftveier, 
også med tanke på eventuelt oppkast som da vil ren-
ne rett ut. Brannsjef Leif Harald Bremnes forklarte om 
brannmannskapet sine oppgaver på et skadested, samt 
hvordan de får folk ut av sammenpressede bilvrak. Han 
hadde også noen tips til ungdommen om hva de skulle 
gjøre dersom de var først på et skadested. Det er da vik-
tig å sikre området og lage god plass til utrykningskjø-
retøy som kommer. Neste steg er å skru av tenningen. 
Dette kan man gjøre mens man ringer et nødnummer: 
Brann 110, Politi 112, Ambulanse 113. 

Møte med etterlatte
Til slutt var det prest Pål Ove Lilleberg som snakket om 
sine erfaringer i møte med etterlatte etter en tragisk 
ulykke. Han brukte initiativtaker Gunn Bach sin histo-

rie som eksempel og fortalte at det var veldig spesielt 
å komme dit fordi familien allerede hadde fått beskjed 
via SMS om hva som hadde skjedd. Vanligvis er pre-
sten den første til å komme med et slikt budskap. Pres-
ten oppfordret folk til å tenke seg om både en, to og tre 
ganger før de sender SMS til noen som skal motta en 
så tragisk beskjed.

Nyttig samling 
Deretter var det klart for at politi ved Arve Nordtvedt, 
brann ved Leif Harald Bremnes, ambulanse ved Svein-
Helge Herrmann, prest Pål Ove Lilleberg og Sintef-for-
sker Dagfinn Moe skulle svare på spørsmål fra salen. 
Kjøreskolelæreren var raskt opp med handa og likeså 
representant fra kommunen. Begge lurte på videre løp 
for dette og om det også skulle vært flere inviterte, ek-
sempelvis fra kommunen som har ansvar for at planer 
blir fulgt. Det var også to gutter fra 10. trinn som sa 
noen ord om hvordan de opplevde møtet. De mente at 
slike møter er nyttig, og at det må følges opp fra flere 
kanter og ikke bare som en engangshendelse. Det er 
viktig med jevnlig påfyll og tilpasset informasjon.

Kor Sprøtt underholdt under samlingen om trafikksikkerhet.

Mange møtte fram for å være med på å diskrutere trafikksikkerhet og hvordan vi kan unngå ulykker.
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Landet Rundt v

Kurset er i regis av prosjektet STØ i kajakk, som finansieres av Helse og Rehabilitering. 

Kurset tilpasses den enkelte, gjennomføres individuelt eller i små grupper, og tar ca 4 timer. 

Ta gjerne med en assistent eller venn som du kunne tenke deg å padle sammen med videre, 
slik at dere lærer dette sammen. 

På kurset vil du få prøve utstyr og øve på teknikker for blant annet inn- og utstigning, 
manøvrering av båten og velt. Det vil bli fokusert på padleglede under sikre former.  

Se www.okk.org for mer informasjon om klubben. 

Det planlegges også en aktivitetsdag i sommer på OKK for funksjonshemmede som ønsker 
å prøve å padle. Følg med på nettsidene for hva dette innebærer, og når.

For påmelding og evt spørsmål, ta kontakt på kveldstid med: 
Kristin Brautaset mob 932 86 433. Epost: kristin_brautaset@hotmail.com 
Camilla Fongen mob 932 13 005  

Lær å padle kajakk!

Oslo kajakklubb har opprettet et kurstilbud for funksjonshemmede som ønsker 
å prøve å padle og kunne tenke seg å fortsette med det som medlem i klubben.

Nyheter fra LTN
Ønsker du å motta nyheter fra LTN på epost så  
send inn din epostadresse til:

 sekretar@ltn.no

Oppgi også medlemsnummer.

Meld fra om adresseendring
Har du flyttet på deg og ikke lengre mottar Trafikkskaddes 

magasin eller post fra LTN? Da har du trolig ikke meldt dette 
til oss.  Send inn din nye adresse til:

medlemmer@ltn.no   •   Tel: 22 35 71 00
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LTN-Oslo 
fylkeslag 
arrangerer 
bowlingkveld

LTN-Oslo fylkeslag inviterer til bowlingkveld for alle medlemmene våre fredag 4. juni på Veitvet 
Bowling. Laget sponser utgiftene for medlemmene, slik at for bare 50 kr pr. person vil du få 2 
runder med bowling, brus, slush og pizza. Etter bowlingen kan de som ønsker det ta en fredags-
pils eller brus ved Raadhuset pub, som ligger rett ved bowlinghallen. 

Veitvet Bowlingsenter tilbyr spesialavtale med tilrettelagt bowling for rullestolbrukere. De har 
egen rampe som gjør bowling mulig for alle. Ta kontakt med oss på telefon (snarest mulig) 
dersom det er aktuelt. Dersom du ikke kan, eller vil, bowle håper vi du likevel kommer for mat 
og hyggelig selskap.

Veitvet Bowling er godt tilrettelagt for funksjonshemmede, og ligger på Veitvet senter, rett 
ved Veitvet t-banestopp, og bare et par hundre meter fra Veitvet busstopp. T-banen bruker 15 
minutter fra Jernbanetorget stasjon. Det er 
lett tilgjengelig parkering for handikappede 
utenfor senteret dersom du kommer med bil.

Tid: Fredag 4. juni kl. 18.00

Sted: Veitvet Bowling, Veitvet Senter

Adresse: Veitvetveien 8, 0596 Oslo. 

Påmeldingsfrist: 
Mandag 31. mai kl. 12.00 på 
sms eller telefon til Karin 
Bjørnødegaard på 
mobil 482 47 402 eller e-post 
til regionost@ltn.no

Slik kommer du deg dit:
Veitvet t-banestasjon, t-bane 5 mot Vestli. 
Buss 25, 31 og 33 til Veitvet bussholdeplass. 
Med bil: riksvei 4 mot Gjøvik, avkjørselen til 
Veitvet ligger rett etter Linderud Senter.
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SeliusSelius
Jeg liker å sparke fotball, kaste håndball og har 
begynt på klatrekurs. Jeg synes dette er fine fri-
tidsinteresser som jeg har det veldig gøy med. Vi 
som er unge har veldig godt av å bruke kroppen 
vår.  Men jeg bruker også mye tid på internett. Jeg 
snakker blant annet med vennene mine, er på Fa-
cebook - og det er kanskje du også. Jeg har lært 
at vi barn og unge skal være litt forsiktig med hva 
vi legger ut på nett - eller hvem vi snakker med. 
Det er ikke alltid vi har kontroll på hvem som er 
”i den andre enden”. Noen utgir seg faktisk for 
å være noen andre enn den vi tror. Det kan være 
skummelt. Ikke alle har gode hensikter. Hvis du får 
mistanke om at noen lurer deg, så skal du si ifra til 
foreldrene dine, eller noen andre voksne som du 
synes det er greit å snakke med.  

Jeg håper også at du sier ifra hvis du vet at noen 
blir mobbet på nettet. Jeg har hørt at det skjer, og 
det er alvorlig og ulovlig. Faktisk tar politiet det 
veldig alvorlig, og det synes jeg er fint. 

Ingen har lov til å mobbe - enten det skjer i skole-
gården eller på nettet. Det som er ekstra leit er at 
meldinger som legges ut, de spres og er vanske-
lig å bli kvitt. Det skal alle som bruke nettet ten-
ke over. Jeg synes derfor det er en god regel at 
voksne sånn av og til får se hva vi har liggende 
inne på vår data. De kan kanskje se ting som er litt 
skumle - som altså ikke vi barn og unge tenker så 
mye over.

Hilsen
Selius

Ikke alt på nett 
er like bra

Denne flotte tegningen har vi fått fra Simon Bråthen 
fra Froland. Han skriver at Selius er både kul, søt og 
tøff! Takk skal du ha. Overraskelse kommer i posten!

FINN 7 FEIL
Disse to bildene er
tilsynelatende like,
men sju små ting
skiller dem. Hvilke?
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SeliusSelius

Løsning -

– Hjort er hjort, men den var rådyr, 
sa elgen. Han hadde kjøpt seg ny 
reinfrakk.

Læreren: – Hvorfor kommer du for 
sent på skolen, Lars?
Lars: – Jo, for på vei til skolen er 
det et skilt, og der står det: Skole, 
senk farten...

Mor: – Trine, du må vaske deg på 
hendene før du spiller piano.
Trine: – Nei, det trenger jeg ikke. 
Jeg skal bare spille på de svarte 
tangentene.

En mann er på vei fra Karasjok til 
Kautokeino da han blir stoppet 
med sin gamle rustne Mazda av 
biltilsynet. De begynner å sjekke 
bilen og finner fort ut at bilen er et 
rustent vrak. De letter på gulvmat-
ten og det viser seg at gulvet er 
gjennomhullet av rust.
– Hva er dette for noe? spør biltil-
synet sint.
– Jo, sier mannen og ser gjennom 
hullet under matten, – Jeg tror det 
er veien til Kautokeino.

Hva slags hund er det du har?
– Politihund.
– Men den ligner ikke på en politi-
hund.
– Nei, den er i det hemmelige po-
litiet.

To vampyrer møttes:
– Jeg hører du har blitt vegetaria-
ner! Hva lever du av nå da?
– Blodappelsiner.

Le med Selius

Skriv og tegn til Selius!
Hvis du har lyst til å sende en tegning, bilde, dikt, vits eller
en gåte til Selius, så er adressen: Landsforeningen for trafikk-
skadde, Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo. Merk konvolutten 
”Selius”. Du kan også bruke mailadressen: gunn.almas@ltn.no

Løsning: LABYRINTEN Løsning:
 FINN
 7 FEIL

LABYRINTEN
Kan du hjelpe Eta Beta
gjennom labyrinten, til
utgangen i den andre
enden?



Lokal- og fylkeslag, regionsekretærer
LTN-Sortland/Andøya lokallag
v/Arne Magne Andreassen
Myrlandsvei 8, 8400 Sortland
T. 76 12 24 03 • M. 976 93 012
ltn-andoya@ltn.no
Konto: 8982.10.35911

LTN-Asker og Bærum lokallag
v/Turid Dannevig, c/o Dannevig
Solstadveien 71, 1395 Hvalstad
M. 941 83 941
ltn-askerbarum@ltn.no 
Konto: 0530.19.96065

LTN-Aust-Agder fylkeslag
v/Målfrid Bjorvatn Helle
Postboks 10, 4862 Eydehavn
T. 37 03 10 31 • M. 907 80 830,
Fax 37 03 10 31,
ltn-austagder@ltn.no 
Konto: 2840.31.22035

LTN-Buskerud fylkeslag
v/Marianne Nyland
Pikerfoss stasjon, 3614 Kongsberg
T. 917 35 791
ltn-buskerud@ltn.no 
Konto: 1644.07.24667

LTN-Finnmark fylkeslag
v/Lovisa G. Suhr
Seljevn. 2b, 9515 Alta
T. 78 43 34 88 • J. 78 43 67 00
M. 909 66 685
lovisa_suhr@hotmail.com                
Konto: 7575.10.90307

LTN-Follo lokallag
v/Brit Jenni Rasmussen
Postboks 270,1401 Ski
T. 926 76 652 • M. 932 03 535
ltn-follo@ltn.no 
Konto:7114.05.43998

LTN-Gjøvik og omegn ll.
v/Marianne  Hagen
Engelstadvei 12,2840 Reinsvoll
T. 61 19 74 23 • M. 907 52 580
Ltn-gjovikomegn@ltn.no 
Konto 250.09.23696

LTN-Harstad og omegn ll.
v/Stein Håvard Kristensen
Fauskevåg, 9419 Sørvik
T. 915 87 535
ltn-harstadomegn@ltn.no
Konto 4730.30.95825

LTN-Hordaland fylkeslag
v/Eva Dahle
Mannsverket 4, 5094 Bergen
T. 954 29 238
ltn-hordaland@ltn.no
Konto 9521.16.453335

LTN-Lillehammer og omegn ll.
v/Per-Inge Vintervold
Rolf Lundesvei 5, 2613 Lillehammer
T. 61 25 13 43 • M. 977 94 610
ltn-lillhammeromeg@ltn.no
Konto 1604.11.82559

LTN-Lofoten lokallag
v/Jan Kristiansen             
Storgt. 24, 8370 Leknes
T. 76 08 94 70 • M. 908 48 538
ltn-lofoten@ltn.no 
Konto 8961.15.99979

LTN-Midt/Nord Hedmark ll.
v/Lydia Marki                      
Kaldbekkhagen 3, 
2380 Brummenddal
T. 971 58 243 • M. 951 41 623
Ltn-hedmark@ltn.no 
Konto: 1822.16.97622

LTN-Midt-Troms lokallag
v/Carina Simonsen
Øyjordveien 2, 9310 Sørreisa
T. 77 86 34 70
ltn-midttroms@ltn.no
Konto 0531.45.01847

LTN-Mosjøen og omegn LL
v/Finn-Johnny Nilsen
Oskar Bråtens gt. 60, 
8800 Sandnessjøen
M. 91796 427
ltn-mosjoenomegn@ltn.no 
Konto 4530.29.90461

LTN-Nord-Gubrandsdal ll.
v/Per Rudi
2662 Dovre
T. 61 24 08 70 • M. 901 17 728
ltn-nordgudbrandsdal@ltn.no
Kontonr.: 1604.11.53540.

LTN-Nordmøre og Romsdal ll. 
v/Svein Inge Bjerkan
Postboks 411, 6501 Kr.sund
M. 924 60 766
ltn-nordmoreromsdal@ltn.no
Konto 3930.23.40955

LTN-Nordre Vestfold lokallag
v/Harry Rønningen
Utsikten 32, 3911 Porsgrunn
T. 35 51 05 73 M. 901 87 474
ltn-nordrevestfold@ltn.no
Konto: 2535.40.08648

LTN-Ofoten Lokallag
v/Turid Henriksen
Risnakken 2, 8520 Ankenesstrand
T. 76 95 70 15 • F. 76 95 6 43
ltn-ofoten@ltn.no
Konto 4520.07.18678

LTN-Oslo fylkeslag
v/Sandra Træland
Sletteløkka 18a, 0597 Oslo
T. 997 91 414
ltn-oslo@ltn.no 
Konto 1602.58.32101

LTN-Rana og omegn lokallag
v/Eva M. Soløy                          
Bjørkevn. 13, 8646 Korgen
T. 75 19 08 36 • M. 970 75 415
ltn-ranaomegn@ltn.no  
Konto 4516.12.94202

LTN-Rogaland fylkeslag
v/John B. Ottøy
Austmannavn. 11, 5537 Haugesund
T. 52 71 77 60 • M. 977 92 571
F. 52 71 77 61
ltn-rogaland@ltn.no
Konto: 3240.06.19041 

LTN-Romerike lokallag
v/Kjell Silkoset
Pb. 9, 2011 Strømmen
T. 995 22 618
Ltn-romerike@ltn.no
Konto: 1637.45.57797

LTN-Salten lokallag 
v/Siv Jorunn Fossum
Louise Engens vei 14
8013 Bodø
ltn-bodoomegn@ltn.no
Konto: 8902.19.15824

LTN- Sogn og Fjordane Fylkeslag
v/Hanne K. M. Ljotebø
6995 Kyrkjebø
T. 57 71 11 49 • M. 970 94 164
ltn-sognfjordane@ltn.no
Konto:3700.15.69504

LTN-Solør/Odal omegn ll.
v/Ann-Kristin Thommesen
Steinrud, 2120 Sagstuen
T. 62 97 12 10 • 917 42 247
roseringen@hotmail.com
Konto: 1870 31 14756 

LTN-Steinkjer- Namsos ll.
v/Tor Arild Hansen
Furukroken 11, 7750 Namdalseid
T. 934 39 444
ltn-steinkjernamsos@ltn.no
Konto: 4410.12.25698

LTN-Stjør- og Verdal LL
v/Toralf Hjelde
Øster Hallen, 7650 Verdal
M. 906 50 736 / 958 12 569
ltn-stjorverdal@ltn.no
Konto 4459.80.03243

LTN-Valdres lokallag
v/Per Moen
2900 Fagernes
T. 901 25 990 • M. 907 40 985
ltn-valdres@ltn.no
Konto 1604.11.87135

LTN-Sør-Trøndelag fylkeslag
v/Brit Lund
Lian rehab., Vådanvegen 39, 
Postboks 3422,
7425 Trondheim
T. 928 33 612 
ltn-sortrondelag@ltn.no 
Konto: 4200.24.64246

LTN-Søndre Vestfold LL
v/Grethe Nilsen
Postboks 73, Sentrum,3251 Larvik
T. 33 18 10 22 /33 18 84 03  
ltn-sondrevestfold@ltn.no
Konto: 2540.07.12045

LTN-Søre Sunnmøre ll.
v/ Sissel Blomvik
6095 Bølandet
T. 962 30 747 • F. 70 08 98 92
blummen@online.no
Konto: 3910.24.93692

LTN-Telemark fylkeslag
v/Nils Tore Johnsen
Fjellhøyveien 4, 3920 Porsgrunn
T. 908 21 339
ltn-telemark@ltn.no 
Konto 0540.55.88740

LTN-Tromsø og omegn LL
v/Frode I. Paulsen
Postboks 254, 9253 Tromsø
T. 995 84 843
Ltn-tromsoomegn@ltn.no
Konto 0532.15.42737

LTN-Vest-Agder fylkeslag
v/Mikael Gare
Riskestien 18B, 4635 Kristiansand
M. 901 17 290
ltn-vestagder@ltn.no
Konto 3000.14.92108

LTN-Vesterålen lokallag
v/Astrid Olsen
Postboks 497, 8439 Myre
M. 416 74 628 • M. 470 60 449
F. 76 11 99 51
astrid.olsen@vkbb.no
Konto 8983.10.03236

LTN-Ålesund og omegn LL
v/John Magne Johansen
Svemorka, 6200 Stranda
M. 416 90 840
ltn-alesundomegn@ltn.no
Konto: 3900.35.04607
      

LTN-Akershus fylkeslag
v/Sissel Andersen
Strømborg 6, 2005 Rælingen
T. 63 83 85 72 • M.414 19 285
sishar@online.no
Konto 0540.17.60077

LTN-Nordland fylkeslag
v/Marit Jakobsen
Herringen, 8658 Mosjøen
T.75 18 99 76 • M. 481 50 718
Ltn-norland@ltn.no
Konto 8961.16.02627

LTN-Oppland fylkesllag
v/Per-Arne Mauseth
Kirkevn. 7, 2819 Gjøvik
T. 61 17 13 18 • M. 901 69 399
ltn-oppland@ltn.no
Konto: 2050.04.51697

LTN-Troms fylkeslag
v/an Gunnar Simonsen
Øyjordvn.2, 9310 Sørreisa
T. 916 09 528
Ltn-nordtroms@ltn.no
Konto 4750.27.02064

LTN-Vestfold fylkeslag
v/Signe Liv Haugen
Bryggeveien 3, 3075 Berger
T. 33 77 56 28 • M. 915 67 278
si-liv-h@online.no
Konto 2540.07.10476

LTN-Østfold fylkeslag
v/Hege Hansen
Varteigen 66
1734 Hafslundsøy
T.69 16 85 15 • M. 482 81 864
Ltn-ostfold@ltn.no
Konto: 1503 07 57952

LTN-Regionssekretær Midt
Kjersti Einan
7070 Bosberg
M. 975 11 131
region.midt@ltn.no

LTN-Regionssekretær Nord
Nils-Gunnar Kristoffersen
Galnåsmyra 23 B, 8022 Bodø
M. 915 66 516
region.nord@ltn.no

LTN-Trolle
v/ Inge Botten
T. 916 14 936
ltn.trolle@ltn.no

LTN-Regionssekretær Vest
M. 416 22 094
region.vest@ltn.no

LTN-Regionssekretær Øst 
Karin Bjørnødegaard
Rolf Lundsvei 5, 2613 Lillehammer
M. 482 47 402
regionost@ltn.no

LTN-Regionssekretær Sør 
Wenche Solløst
Vækerøveien 26 B, 0282 Oslo
M. 957 00 534
region.sor@ltn.no
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LTN kryss
Sett sammen 
bokstavene i de 
fargede rutene 
(i rekkefølge 
fra toppen og 
ned). Dette blir 
løsningen som du 
kan sende inn. 

Det trekkes tre 
vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 
12. juni

Løsning 
sendes til: 
Landsforeningen 
for trafikkskadde, 
Postboks 
4258, Nydalen, 
0401Oslo 

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Maiblomst

Vinnerne er:
Per Arne 
Røsok, Skodje 
Kjell Peder 
Hoff, Rælingen 
Kjell Tellefsen, 
Drammen

Kryssordforfatter: Ragni Maria Hafsten – e-post: ragni@skrivesmurfen.no eller lillesmurf@2i.net – Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no

Navn:  ..........................................................................................................................

Adresse:  ...................................................................................................................

Postnr.:   .......................... Poststed:  ..................................................................

Løsning:  ..............................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

ER DET 
TID FOR

PILER MOTTOK SERE - 
MONI

VARM
SNÅL

PLAGG FJES RED - 
SKAP

BØNN

GLØDET
KRY

ARMOD
BE - 

SKYTTE

DRYS - 
SER

FUGLER
BESTÅ

USIK - 
KERT

GADD
GUTTE - 

NAVN
SPRÅK

NEDBØR

FASE EIME
TEL

FRØ
IRLAND

REKKE
OLJE - 
SEL -
SKAP

SKAKES TROLL - 
DOM

HOVED - 
STAD

ER
MANGE
BEKYM - 
RET FOR

50 FOR - 
HALE

INVI - 
TERER

INSTRU - 
MENT

GUTTE - 
NAVN

MINERAL
LEVERE TIND GUDINNE

AVTA SINT ARTIK - 
KEL

NAFTA
ORDNE

MÅL
FARTØY

HUMRE

DRIKK TYNT LUKE
REAL
HEN - 

SETTER

I
ØKSNES

KOM - 
MUNE

KORN SKUER BLANDE
UT

GLANS
BIBEL - 
NAVN

BREN - 
SEL

PAPE - 
GØYE

KRIBLE FARTØY KEISER FOTTØY
SAMT - 
LIGE

VISNE
REISER

LØPER SKUM - 
MELT

LIKE GUTTE - 
NAVN

LEGE GLOSE

TEKKE SVOVEL TEMME HESTEN

RISER ØSTER - 
RIKE

FISKEN HAST
REDSEL

SVETT BEILE VASSE

VASKE - 
PULVER

REKKE - 
FØLGE

STRIDT
HÅR
TOKT

PARTI
KARAK - 

TER
LEVER

TALL
SMÅ - 

SYNGER
RÅTTEN

HJELPE - 
MIDLER

SMERTE-
ROP

NAKEN

HELLAS

TYSK BY 
UTLØP

DYR OPP - 
GAVE

PIKE - 
NAVN

TALL LIKE VÅPEN LIK NETTO FETT - 
STOFF

STATER
JUVEL

UT  AV 
TIDS - 

ROMMET
PARTI RØYS

TALL

HAUG
GUTTE - 

NAVN
TELE

2843
KARER
GUTTE - 

NAVN
KJEMME

EKSI - 
STERER

LEVNET TONEN
SOL

LIKE ADELS - 
MANN

ALDER

LEDD ARTER SAMDE RETNING VØRE

Ingerd
Torjussen

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no 
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Trygt på skoleveiene
Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og
Kulturetaten

www.karomoy.kommune.no

Sandøy
kommune

www.sandoy.kommune.no

Sogndal
kommune

www.sogndal.kommune.no

Os
kommune

Brann, Redning
og Beredskap

www.os-hordaland.no

Halden
kommune

www.halden.kommune.no

Haugesund
kommune

www.haugesund.kommune.no www.orkdal.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten

 www.skjervoy.kommune.no

Tysfjord
kommune

www.tysfjord.kommune.no

Namdalseid
kommune

www.namdalseid.kommune.no

Verran
kommune

Skolekontoret
www.verran.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

Nore og Uvdal
kommune

www.nore-og-uvdal.kommune.no

Alta
kommune

www.alta.kommune.no

Eid
kommune

www.eid.kommune.no

Våler
kommune

www.valer-of.kommune.no

Agdenes
kommune

www.agdenes.kommune.no

Hemnes
kommune

www.hemnes.kommune.no

Holmestrand
kommune

www.holmestrand.kommune.no

Vegårshei
kommune

www.vegarshei.kommune.no

Masfjorden
kommune

www.masfjorden.kommune.no

Rollag
kommune

www.rollag.kommune.no

Saltdal
kommune

www.saltdal.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst
www.afjord.kommune.no

Ål
kommune

Oppvekstetaten
www.aal.kommune.no

www.spydeberg.kommune.no

Sel
kommune

www.sel.kommune.no

Samnanger
kommune

www.samnanger.kommune.no

Tingvoll
kommune

www.tingvoll.kommune.no

Sandefjord
kommune

www.sandefjord.kommune.no

Mosvik
kommune

Formannskontoret
www.mosvik.kommune.no

Rana
kommune

www.rana.kommune.no

www.gjovik.kommune.no

Os
kommune

Skolekontoret
www.os-ho.kommune.no

www.nesodden.kommune.no

Bodø
kommune

Teknisk Etat
www.bodo.kommune.no

Våler
kommune

www.vaaler-he.kommune.no

Andebu
kommune

www.andebu.kommune.no

Finnøy
kommune

www.finnoy.kommune.no

Tysnes
kommune

www.tysnes.kommune.no

Eidfjord
kommune

www.eidfjord.kommune.no

Hitra
kommune

www.hitra.kommune.no

Kristiansund
kommune

www.kristiansund.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Nærøy
kommune

www.naroy.kommune.no

Karmøy
kommune

Teknisk etat
www.karmoy.kommune.no

Lebesby
kommune

www.lebesby.kommune.no

www.sauda.kommune.no

Fjaler
kommune

www.fjaler.kommune.no

Ringebu
kommune

www.ringebu.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

www.midtre-gauldal.kommune.no

Gaular
kommune

www.gaular.kommune.no

Sør-Fron
kommune

www.sor-fron.kommune.no

Lavangen
kommune

www.lavangen.kommune.no

Grimstad
kommune

www.grimstad.kommune.no

Ringsaker
kommune

www.ringsaker.kommune.no

Sortland
kommune

www.sortland.kommune.no

Frøya
kommune

www.froya.kommune.no

Skolekontoret
www.haram.kommune.no www.amot.kommune.nowww.klepp.kommune.no

Fet
kommune

www.fet.kommune.no

Ringebu
kommune

Midt-Gudbransdal Brann- og Feievesen
www.ringebu.kommune.no

ANONYM
STØTTE

Sør-Varanger
kommune

Kultur og Oppvekst
www.sor-varanger.kommune.no
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Småbåtregisteret

Tlf. 815 44 055

Trafikksikkerhetsutvalg
9296 TROMSØ
Tlf. 77 78 80 00

Kamås
Transport AS
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 74 20

A. Hønsen
Sjåførskole AS

Vestvollv 8 b, 2019
SKEDSMOKORSET

Tlf. 64 83 62 62
Fax. 64 83 62 61

TRAFIKKFORUM AS:
-en fagkjede for

trafikkskoler hvor opplæring,
trivsel og kvalitet settes i

sentrum for våre trafikkskoler

Regnskapstjeneste A.S
Kvenhildmyra 4
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 90 06 80

Steinkjer Bil A/S
Fjordg. 9

7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

Lastebiltransport
O. Westad & Sønner AS

Langbakken 22
1430 ÅS

Tlf. 908 70 775

Smeden i Sund
Sund

8384 SUND I LOFOTEN
Tlf. 76 09 36 29

www.smedenisund.no

Hammersbøen Auto
Bruslettov 5
3580 GEILO

Tlf. 32 09 15 80

AUST-AGDER
Evje..........................................Tlf. 37 93 03 01

BUSKERUD

Krøderen................................Tlf. 32 14 75 49

SOGN og FJORDANE

Byrkjelo...................................Tlf. 957 06 000

TELEMARK

Krgerø.....................................Tlf. 35 98 65 00

TROMS

Balsfjord...............Tlf. 77 72 07 33 / 911 20 073

3007 DRAMMEN   -   Tlf. 32 23 46 00

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

Din lokale busspartner
Våre hyggelige sjåfører er opptatt av å yte høy

servicekvalitet. Ring oss!
Nobina Norge A/S avd. Vestfold

3270 LARVIK   -   Tlf. 33 18 00 92
Besøk oss på internett: www.nobina.no

Østerhagen
Transport AS

Vangliv 10 a, 2322 RIDABU
Tlf. 62 59 66 13
Mobil 913 79 957

Thermo - Stykkgods - Partitransport

Sundlandveien 10
3160 STOKKE

Tlf. 33 30 92 60

Alleen Billakkering
Thor Åge

Sevlejordet
Ing. Rybergsg 99
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 89 20 85

Eiker
Biloppretting AS

Hotvetalleen 3
3018 DRAMMEN
Tlf. 32 83 73 55

Stiftelsen
Trasoppklinikken

Trasoppterr. 25
0672 OSLO

Tlf. 23 34 82 00

Drammen’s
Autolakk A/S

C O Lunds g 5
3043 DRAMMEN
Tlf. 32 81 19 00

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 00

Jessheim
videregående skole

Ringv. 50
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

L. A. Nordhaug AS
6455 KORTGARDEN

Tlf. 71 20 23 30
Alt innen graving,

sprenging og massetransport

Eidsvoll Trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

Tlf. 63 96 47 20
E-mail: ets@eidsvoll-trafikkskole.no

Kontortid: man-fre 0900-1500

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Ole Kjosvold
ur & optik

Storg. 15
9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 01 60

Langestrand
Fysioterapi

Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

ANONYM
STØTTE

Eide Marine
Service AS

 5457 HØYLANDSBYGD
Tlf. 53 48 35 00

KJØR FOR LIVET!
Trygg og effektiv kjøreopplæring.

Skolen med audiovisuelt teorikurs

Trafikalt grunnkurs
Moped/ Lett MC
Mellomtung MC, Tung MC
Bil, Bil og henger, Traktor

Ringerike
Trafikkskole

Storg 20 A
3510 HØNEFOSS

Tlf. 99 12 07 55

OPPLAND
Advokat Svein-Erik Sveen

2900 FAGERNES
E-mail: firmapost@advokatenesveen.no

Tlf. 61 36 03 66

NAFs juridiske konsulenter
Konsultasjon og utvidet juridisk bistand

inngår i medlemskapet.

RING FOR INFORMASJON

Falc Voss
Tlf. 56 51 53 00

Ingeniør og
Arkitektkontor

Andreas Holmsen
3201 SANDEFJORD

Tlf. 33 46 17 32

Element og
Spesialtransport AS

Industriv 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 05 68

Kjell mob: 901 67 808
Pål N. mob: 901 18 976

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Vegårshei
Sparebank

4973 VEGÅRSHEI
Tlf. 37 17 00 60

Ambulansetjenesten
i Ørland/Bjugn

7160 BJUGN
Tlf. 72 52 41 29

Salong Kari
Minnesundsenteret
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

Øvre Lianv. 30, 3400 LIER
Tlf. 32 84 98 02

www.bat.no
Transport - Anlegg

- Levering av sand/pukk/jord

Hunndalen
Cellulosevegen 2

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 30 51

Bertel O. Steen
Hedmark og
Oppland AS
avd. Hamar

Torshov, 2300 HAMAR
Tlf. 62 59 88 00

eiker vekst as
Ryghgata 6

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Regional utvikling
4001 STAVANGER

Tlf. 51 51 66 00

Tau Auto AS
 4120 TAU

Tlf. 51 74 65 90
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  Tips magasinet!
Har du en sak du brenner for og som du 
gjerne vil vi skal ta opp? Har du et nyhetstips? 
Ring Trafikkskaddes magasin Tlf: 970 01 965 
Eller på mail: gunn.almas@ltn.no



Tid for å planlegge
ferie i Bulgaria

Fra juni måned vil 
det være mulig for 
LTNs medlemmer 
å leie foreningens 
ferieleiligheter i 
Bulgaria. Sekre-
tariatet tar imot 
bestillinger nå, 
og det lønner seg 
å være raskt ute. 
Bestillingene har 
allerede begynt å 
komme inn.

Leilighetskomplekset ”Panorama Dreams” på Sunny Beach ligger en halv times kjøretur fra nærmeste fly-
plass som er Burgas. Samtlige tur-operatører, også Norwegian, flyr hele turistsesongen som regnes fra april 
til september.

LTN leier ut seks leiligheter i ulike prisklasser. Den minste er en ”studio-leilighet” med plass til to personer. 
Prisen er 500 kroner per uke. LTN har også tre leiligheter med ett soverom. Disse koster 1000 kroner per uke. 
De to største, med to soverom, koster 1500 kroner i uka for inneværende sesong.

Ønsker du å leie en av LTNs leiligheter, kan du bestille leilighet skriftlig til:
Landsforeningen for trafikkskadde, Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo

eller på mail: sekretar@ltn.no

Organisasjonskart for Redningstjènesten

Justisdepartementet Rednings- og beredskapsavdelingen
Akersg. 42, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo

Tlf.: +47 22 24 53 21   Faks.: +47 22 24 51 64

Hovedredningssentralen
Sør-Norge

Sikringsbygget
4050 Sola

Tlf.: +47 51 64 60 01
Faks.: +47 51 65 23 34

Lokale redningssentraler
(LRS)

identisk med politidistriktene

Hovedredningssentralen
Nord-Norge
Postboks 1016

8001 Bodø
Tlf.: +47 75 58 07 45

Faks.: +47 75 52 42 00

Lokale redningssentraler
(LRS)

identisk med politidistriktene
og Svalbard

Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og helsefremmede arbeid.
Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid mellom fagmiljøer i Norge.
Forebygging.no inneholder mer enn 10.000 fagemner med særlig fokus på rus-
forebyggende arbeid.

D/S Kaia, 7800 NAMSOS
Tlf. 74 21 63 00
Fax. 74 21 63 01

Nestby, 8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 10 03  -  Mobil 977 20 350

Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport

AKERSHUS

Autoteam Trafikkskole
Plogv. 6, 0679 OSLO..........................................................Tlf. 22 26 34 07
E-mail: manglerud@autoteam.no
www.autoteam.no

NORDLAND
Lofoten Trafikkskolesenter
Sjøsveien 7, 8370 LEKNES..................................................Tlf. 76 08 25 55

SOGN og FJORDANE

Team Aut Trafikkskole ANS
6704 DEKNEPOLLEN..........................................................Tlf. 57 85 10 35

SØR-TRØNDELAG

Heimdal Trafikkskole A/S
          Tlf. 72 89 59 30

Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

Røros Aut. Trafikkskole
Gymbygget, BM Mullersv 10, 7374 RØROS..Tlf. 72 41 12 64 - Mobil 915 74 450

Veien til førerkortet

- Bruk en ATL-skole!
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

Kco advokater Tlf.:  67 52 23 23
Postboks 400, 1302 Sandvika Faks: 67 52 23 20

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

Haakon VIIs gt. 2 ❘ PB 1371 Vika ❘ N-0114 OSLO
Tlf +47 22 42 42 42 ❘ Telefaks +47 22 42 42 44
Mail: advokat@ladv.no ❘ www.langsethadvokat.no

LANGSETH Advokatfirma DA har særlig 
kompetanse innen disse fag feltene og har 
allsidig erfaring med råd givning og prosedyre 
innen erstatnings- og forsikringsrett. Kontakt en 
av våre partnere for en uforpliktende samtale.

Arv og gaver
Generasjonsskifte
Testamenter
Ektepakter
Samboerjus
Overdragelse av familiehytter

•
•
•
•
•
•

LANGSETH Advokatfirma DA har solid kompetanse og bred erfaring med rådgivning 

og tvisteløsning innen disse fagfeltene og bistår  deg gjerne hva gjelder praktiske og 

juridiske spørsmål. Kontakt en av våre partnere for en uforpliktende samtale.

Se for øvrig vår webside www.langsethadvokat.no

Har DU spørsmål 
i forbindelse med

Botolf 
Botolfsen

Karoline 
Henriksen

Harald 
Ramm

Nina 
Reiersen

Else-Marie 
Merckoll

Haakong VII`gt 2, 7 etasje, PB 1371 - Vika 0114 Oslo Tlf 22424242 faks 22424244 E-Post advokat@ladv.no
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Else-Marie Marckoll Karoline Henriksen Nina Reiersen

Hva har DU krav på?
Har du vært utsatt for en ulykke, eller er 
påført tap eller skade på annen måte, vil 
du kunne ha krav på erstatning under flere 
forskjellige regelsett.

Som legmann kan det være vanskelig, for ikke 
å si umulig, å få full oversikt over dette.

• Yrkesskade
• Trafikkskade
• Pasientskade

• Legemiddelskade
• Profesjonsansvar
• Voldsoffererstatning

Torget 8, Pb 223,
3251 Larvik
Telefon 33 13 83 60
Telefax 33 13 83 68
www.advokatdrangeid.no

SVEIN DRANGEID
Mobil 952 75 305
post@advokatdrangeid.no

• Personskade
• Yrkesskade
• Pasientskade
• Trygd

Bred erfaring og
gode resultater

C. J. Hansens vei 3 A, 2007 Kjeller • Tlf. 64 84 00 20 • post@ohco.no

Vi har bred erfaring i å bistå skadelidte i erstatningssaker.
Våre 7 advokater fokuserer på rask oppfølging, 

høyt faglig nivå og gode resultater.

Kontakt: Owe Halvorsen, Thomas Wangen (H) eller Sandra Træland for

GrATis VurderinG
www.ohco.no

• trafikkskade 
• trygd

• yrkesskade 
• forsikring

• pasientskade
• prosedyre

LTN på Domkirkeodden under sommeravslutningen
LTN- Midt- og Nord Hedmark lokallag inviterer sine medlemmer med familie til  

sommeravslutning på Domkirkeodden på Hamar den 13.06.10 
Velkommen!

Hilsen Styret i Midt- og Nord Hedmark lokallag

Varsel om Tillitsmanns/
Likemanns-konferansen 2010
27., 28. og 29. august arrangerer LTN Tillitsmanns/likemanns-
konferanse på Ørlandet Kysthotell utenfor Trondheim.

Vi vil som tidligere år invitere tillitsvalgte og likemenn hodeskade, ungdom, 
yrkessjåfører,  foreldre/pårørende og etterlatte til konferansen.

Sett av disse datoene og gled deg til en hyggelig helg sammen med mange 
LTNere og flotte naturopplevelser!

Ytterligere informasjon og påmelding vil bli sendt lagene innen 
utgangen av juni.



B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

personskade
trafikkskade
yrkesskade

pasientskade
forsikringsrett

bolig- og eiendomsrett
arbeidsrett

barnerett/-vern
arve- og familierett
alminnelig praksis

STO GOT

CPH OSL

www.nordialaw.com

ERSTATNING
NORDIA er et skandinavisk advokatfirma med kontorer i Oslo,  
Stockholm, Göteborg og København. Vi har mangeårig erfaring fra 
alle typer av personskader: Trafikkskader, yrkesskader, idrettskader, 
pasientskader, voldsoffererstatning, forsørgertap.

Vi bistår med skadesaker i Norge og på tvers av landegrensene og 
samarbeider med ledende advokatfirmaer over hele verden gjennom 
Organisasjonen for Europeiske erstatningsrettsadvokater (PEOPIL)

Vi har også erfaring fra større katastrofer som flyulykker, passasjer-
skip, offshoreskader m.v.

Kontaktpersoner: adv. Christian Venge Tollefsen og  
adv. Alf-Erik Vollen.

Advokatfirmaet Nordia DA  
Olav V`s gate 6  
Postboks 1807 Vika  
0123 Oslo  
Tlf 23 10 30 00

Vi har lang og bred erfaring med behandling av personskadesaker, 
forsikringssaker, erstatningssaker og trygdesaker.

Kontaktpersoner:

Advokat Bjørn M. Brauti  
e-post: brauti@nidarosda.no

Advokat/MBA Hasse Benberg
e-post: benberg@nidarosda.no

Advokat Robert Helberg
e-post: helberg@nidarosda.no

Advokat Ivar Chr. Andersskog

Advokat Mads Midelfart

Adv.flm. Marit Figenschau

Adv. flm. Sigve Stokka

Advokatfirmaet Nidaros DA    
Kjøpmannsgt. 19, 7013 Trondheim, Norway

Telefaks + 47 73 87 99 98  •  Telefon +47 73 87 99 99
e-post: post@nidarosda.no  •  www.nidarosda.no


