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Rådgiverne svarer
på spørsmål

LTN-rådgiver Ann-Karin Grønvold 
har kontortid hver torsdag mellom 
klokken 10.00-14.00. 
Hun svarer på spørsmål angående 
kognitive skader. 
E-post: kognitiv@ltn.no

 

 Hun er å treffe på 
 LTNs telefon: 
 22 35 71 00Landsforeningen for t raf ikkskadde

NÅ ER DET ENKELT 

Å BLI MEDLEM
Etter noen måneders drift viser det seg at 
mange velger å melde seg inn på nettet!  

Gå inn på www.ltn.no og klikk på 
”Medlemskap” på venstre side, der ligger alt 

som trengs for innmelding; priser, 
medlemsfordeler, brosjyren ”sentrale 

spørsmål om erstatning” og advokatvalg-
skjema.  Innmeldingen gjøres direkte på nett, 
og den som melder seg inn får en bekreftelse 
og beskjed om at faktura sendes med post.

Hvis det er noen som heller ønsker inn- 
meldingsskjema tilsendt i posten, er dette 

også mulig å krysse av for.
De som ikke bruker nettet kan ringe oss på 
telefon 22 35 71, så sender vi innmeldings-

papirene i posten som før!

madeformovement.com

- Mor

‹‹Vår 4 år gamle jente har 
trivdes med å bruke både 
Innowalk og NF-Walker. Etter 
hun mottok Innowalk har hun 
faktisk begynt å bevege bena 
på egenhånd i NF-Walker.  
Nå er hun mer fysisk aktiv.››

EO-Funktion skifter navn til Made for MovementWE ARE ALL
MADE FOR 
MOVEMENT

Vi er de samme menneskene, med den samme kompetansen. Våre  
innovative produkter, NF-Walker og Innowalk, skal fortsette å gi mulighet 
for bevegelse. Har du spørsmål om våre produktereller ønsker mer 
informasjon om hva bevegelse kan gjøre – ta kontakt.
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Landsforeningen

Av Svein Ove Langeland

En arbeidsgruppe fra Vegdirektoratet, 
politiet og Statens vegvesen har kon-
kludert med at fartsgrensen på 410 
kilometer vei bør ned, og arbeidet er 
allerede i gang.  Trafikksikkerhetsråd-
giver Thorbjørn Thiem i Statens veg-
vesen uttalte nylig i en pressemel-
ding at det går en grense på rundt 
70 kilometer for hva kroppen tåler av 
belastninger i en frontkollisjon. Han 
understreket at selv om bilen er kol-
lisjonssikker, så skjer det ved denne 
hastigheten ødeleggelser inni krop-
pen. Det er en kjensgjerning at høy 
fart gir høyere skadeomfang. Men 
det er også en rekke andre faktorer 
som spiller inn. Veiens beskaffenhet 
og omgivelsene rundt veibanen har 
også stor betydning. Det er mindre 
fare for livet hvis bilen etter en ut-
forkjøring havner på et jorde enn i 
en steinblokk. Håndholdt mobil, sen-
ding av tekstmeldinger og andre ikke 
egnede aktiviteter når man kjører, er 
også medvirkende årsaker til ulyk-
ker. At vi som bilførere har fokus på 
det vi skal, nemlig å kjøre bilen, er av-
gjørende. Vi betviler ikke at nedsatt 
hastighet i sommer vil kunne gjø-
re seg utslag når ulykkestallene for 
juni og juli skal summeres. Det er å 
håpe at politiet følger opp med hyp-
pige fartskontroller. Innskjerpingen 
av prikkbelastningssystemet vil også 
kunne virke preventivt. Flere promil-
lekontroller langs veiene og et synlig 

politi er noe LTN applauderer. Vi må 
luke vekk de farlige sjåførene.  

De mest alvorlige ulykkene vi har er 
frontkollisjonene, og LTN mener byg-
gingen av midtdelere går for sakte. Vi 
mener det må settes inn strakstiltak. 
LTN har lenge tatt til orde for at et 
fem år gammelt forbud mot bruk av 
såkalte vaierrekkverk må oppheves. 
Nå vil samferdselsministeren se på 
problemstillingen på nytt, og saken 
sendes ut på høring. I Sverige redder 
denne typen rekkverk om lag 40 liv i 
året. Vi kan ikke forstå at ikke vaier-
rekkverkene ikke skulle kunne redde 
liv også i Norge. Her mener jeg vi har 
noe å lære av vårt naboland.

Sommeren er for alvor over oss og 
vi ser fram til noen hyggelige ferieu-
ker. Noen av oss skal også på bilferie, 
noe mange nordmenn mener er den 
optimale ferie. Jeg vil oppfordre alle 
om å sette av god tid til kjøringen og 
la stress og mas ligge igjen hjemme. 
I ferien bør man kanskje slå av mo-
bilen, i alle fall så lenge bilen ruller 
på veien.

Jeg ønsker alle en riktig fin og skade-
fri sommer!

Hilsen 
Svein Ove Langeland
Landsleder

Nedsatt fart skal redde liv

Besøksadresse: Chr. Michelsens gt.65, Oslo
Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Telefon: 22 35 71 00
Telefax: 22 35 03 90
Generalsekretær: Marit Andresen
e-mail: leder@ltn.no
Leder: Svein Ove Langeland 
e-mail: sovlang@haugnett.no

Postadresse: Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo
Tel. redaksjon: 970 01 965 • Fax: 22 35 03 90
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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 
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

- Du tror rett og slett ikke at en 
slik ulykke kan skje deg. Tross at jeg 
har vært på flere trafikkdager på 
skolen der fokus har vært høy has-
tighet og ulykker, så har jeg altså 
kjørt for fort selv. Jeg hadde bare 
hatt lappen i to måneder da ulyk-
ken skjedde. Audien som jeg kjør-
te på ulykkestidspunktet hadde jeg 
hatt knapt en måned, sier nå 20 år 
gamle Lars Ola Rindseter.

Vi møter han og kameraten Jo-
achim Eide Dahl. De sitter på en 
kafè i Otta sentrum. De småprater, 
og fleiper – som ungdom flest. Men 
de to har en helt spesiell historie. 
De var begge i bilen da ulykken inn-
traff. Joachim ble hardest skadet, 
og ble liggende i kunstig koma på 
Ullevål Universitetssykehus med 
punktert lunge, avrevet hovedpuls-

åre samt skader på både nyre og le-
ver. Det var svært alvorlig.

- Ja, det er vel bare flaks at jeg 
lever. Jeg fikk tilført 35 liter blod, 
sier Joachim stille.

Fryktelig ulykke
Lars er fast i blikket når han snak-
ker om ulykken. Han vil fortelle om 
ulykken hvis det kan forhindre at 
noen gjør det samme som han selv. 
Mens Joachim som var hardest 
skadet ble kjørt til Ullevål, ble de an-
dre fire ungdommene fraktet til Lil-
lehammer sykehus.

- Jeg skjønte ingenting dagen 
etter… husker ikke hva som skjed-
de på festen, husker ikke ulykken 
og timene etterpå. Det er helt mer-
kelig. Så å si alt er borte, forteller 
Lars Ola.

De fire andre ungdommene som 
ble kjørt til Lillehammer sykehus 
hadde alle lettere skader. 

- Utrolig heldig. Tre av ungdom-
mene ble faktisk kastet ut av bilen 
da vi gikk rundt. Taket ble nesten 
flatklemt, forklarer de to.

Fikk dom
Det tok mange dager før venneflok-
ken fikk vite om Joachim ville over-
leve. Uvissheten var vond. 
- Jeg hadde det fryktelig i den pe-
rioden. Tanken på at Joachim ikke 
skulle greie seg, var grusom. Det 
var en vond tid, forteller Lars Ola og 
legger til:

- Jeg var ikke i avhør hos politiet 
før i mai, og litt over et år etterpå 
så startet rettssaken. Det var en to 
dagers rettssak i Vågå. Jeg anket  
 

- Takknemlig for at vi lever
Datoen er 26.april 2009, og det er privatfest i Lalm i Nord-Gudbrandsdalen. Utpå 
kvelden ønsker fire ungdommer å dra fra festen og ned til Otta for å kjøpe seg  
nattmat. De er sultne. Lars Ola Rindseter tilbyr seg å kjøre. Han er edru. Stereoen i 
bilen skrus på og det er høy stemning i bilen. Det går fort, veldig fort. I 200 kilometer 
i timen på Rv.15 får bilen skrens. Katastrofen er et faktum. 

Lars Ola Rindseter (t.v) sier han ser fram til å få førerkortet igjen. Inntil da får han sitte på med kompisen. 
– Jeg skal aldri kjøre så fort igjen, sier han bestemt. 
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dommen, men jeg vant ikke fram i 
neste runde heller. Dommen lød på 
inndragning av førerkortet i to og 
et halvt år og 100 dager i fengsel. 
Dessuten måtte jeg betale 50.000 
kroner i erstatning til Joachim. Jeg 
må også avlegge ny førerprøve før 
jeg kan kjøre igjen.

Angret dypt
Lars Olas høyres arm er tatovert på 
begge sider. Han nipper til kaffen 
før han strekker fram underarmen 
og forklarer:

- De fem stjernene her, er en for 
alle som satt i bilen. Jeg har også 
noen tegn her som står for kjærlig, 
vennskap og familie. Dette fikk jeg 
tatovert like etter ulykken. Jeg var 
forresten også på et åpent møte 
som ble arrangert i etterkant av 
ulykken. Hele bygdesamfunnet var 
jo i sjokk. På møtet ba jeg om unn-
skyldning, og jeg fikk mange posi-
tive tilbakemeldinger på at jeg had-
de stått fram med en beklagelse, 
forklarer han.

I fengsel
Noe av det tristeste med ulykken 
var det påfølgende fengselsopphol-
det. 

- Jeg satt inne i julen, og du kan 
vel si det sånn at det var et par da-

ger der jeg godt kunne vært foru-
ten. Det var rett og slett fælt. Men, 
jeg fortjente det. Hver eneste dag 
fortjente jeg å sitte der, sier han 
med at fast blikk og legger til at han 
ble løslatt etter 67 dager.

- Hjemme ventet en venneflokk 
med kake og en liten markering på 
at fengselsoppholdet var over. Det 
var hyggelig, minnes han. 

Flere tatoveringer
Lars Ola hadde en gjeng med tro-
faste venner og familie rundt seg da 
det stormet som verst. Han er glad 
for alle som støttet han da han var 
som lengst nede.  

- Jeg fikk tatovert denne japan-
ske liljen etter at jeg kom ut fra 
fengslet. Den betyr kjærlighet og 
fred. Dessuten tatoverte jeg også 
fangenummeret mitt på armen. 
Det skal heller ikke glemmes, sier 
Lars Ola og ser på tallet 10/430.

- At du har tatovert symboler 
på armen fører vel også at du får 
spørsmål om hva det betyr?

- Ja, nettopp. Da kan jeg fortelle 
om ulykken, sier han kjapt.

Ble venner
Joachim og Lars Ola var bare be-
kjente da ulykken inntraff. Etter 

ulykken snakket de ikke sammen. 
De var uvenner i lengre tid.

- Det var faktisk LTN som førte 
oss sammen slik at vi begynte å 
snakke sammen. Det gikk så man-
ge rare rykter etter ulykken, også 
ble det en del uvennskap. Det er 
over nå. Vi har en historie som vi 
begge mener andre ungdommer 
bør ta lærdom av. Vi vet at absolutt 
alle kan havne i en slik tragisk ulyk-
ke. Det meste er tilfeldig, sier de to, 
men Joachim skyter inn:

- Det var helt tilfeldig at det var 
Lars Ola som kjørte den kvelden. 
Det kunne vært hvem som helst. 
Det er ikke bare Lars Ola som har 
kjørt fort…

Vil forebygge
Lars Ola er i dag leder av LTN-Nord-
Gudbrandsdal lokallag og han har 
med seg Joachim i styret. Hva som 
skal til for å få ned antall ungdom-
sulykker, har de ikke noe enkelt svar 
på.

- På bygda kjører jo svært man-
ge unge. Det er for mange den 
eneste måten å møte andre på. Vi 
henger på bensinstasjoner og kjø-
rer rundt. Ja, bilen er viktig på byg-
da. Det kan være langt mellom bus-
sene, er de begge enige om.

- Og så går det fort?

- Livet var veldig vanskelig etter ulykken. Jeg slet 
med en veldig skyldfølelse, forteller Lars Ola  
Rindseter.

- Det var tilfeldig at Lars Ola kjørte ulykkeskvelden. 
Det kunnet vært hvem som helst av oss, forteller 
Joachim Eide Dahl.
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- Ja, det gjør nok dessverre det. 
Det eneste vi må få ”banket i ho-
det” på ungdommen er at fart dre-
per og at du som passasjer må si 
ifra hvis det går for fort. Kom deg 
ut av bilen. Ofte spilles det høy 
musikk, det er feststemning i bilen 
og dermed er det lett å la seg rive 
med. Det å bli fratatt førerkortet, 
det svir kanskje mest. Kanskje den 
strenge prikkbelastningen som har 
kommet nå får ungdom til å tenke 
seg om, mener de to. 

Ny start
Joachim kjører i dag drosje. Da ma-
gasinet treffer ungdommene, så er 
han sykemeldt på grunn av ryggen. 
Han trives godt som sjåfør, og reg-
ner med at ryggen blir god igjen. El-
lers sier han at skadene han pådro 
seg er til å leve med. Lars Ola har i 
dag en deltidsstilling på Kiwi, men 
vil starte på nytt på videregående. 

- Ulykken ødela alt på skolen, så 
jeg starter på ny frisk. Det blir noe 
innen mekanikk. Jeg har alltid hatt 
interesse for å skru, smiler han.

- Og bil har du?
- Ja, det har jeg – men kan alt-

så ikke kjøre den før om noen må-
neder. Jeg gleder meg stort til å 
få lappen igjen. Og, jeg kan love. 
Jeg skal ikke kjøre for fort, avslut-
ter han.

Liljen på armen står for fred og 
kjærlighet. Lars Ola har også  
tatovert inn fangenummeret slik 
at han aldri skal glemme hva 
som skjedde. 

- Det tok lang tid før vi snakket sammen etter ulykken. Vi kom i prat 
igjen gjennom LTN og er nå gode venner, forteller 20-åringene  
Joachim Eide Dahl (t.v) og Lars Ola Rindseter. 

- Jeg synes det er fantas-
tisk fint at Joachim og 
Lars Ola vil bruke sin his-
torie i det forebyggende 
arbeidet. At de har tatt på 
seg sentrale verv i  
LTN - Nord-Gudbrandsdal 
lokallag er noe vi setter 
stor pris på, sier region-
sekretær Karin Bjørnøde-
gaard som har vært en på-
driver for å få guttene med 
i LTNs arbeid.

LTN jobber aktivt med forebygging, 
og at personer som selv har vært 
utsatt for ulykker står fram, er et vik-
tig bidrag for å få ned antall ulykker. 
Regionsekretær i LTN, Karin Bjørnø-
degaard, har lenge vært opptatt av 

å forebygge ungdomsulykker. Hun 
dro i sin tid i gang ”Ticket to ride” 
som årlig gjennomføres i LTN. Her 
blir russen sponset til å skaffe sjåfør 
natt til den 1. og 17. mai, noe mange 
avgangselever benytter hvert enes-
te år. 

- Det står respekt av at de to 
unge mennene står fram forteller 
om hva som skjedde den skjebne-
svangre kvelden. At de begge var 
involvert i samme ulykke gjør his-
torien ekstra sterk. Det er vel ingen 
tvil om at Lars Ola har skaffet seg 
en lærdom for livet, og det samme 
med ungdommene som satt i bi-
len. Som de selv sier, så kunne det 
vært hvem som helst som var sjå-
før den aktuelle kvelden, sier Karin 
Bjørnødegaard og legger til:

- Som de selv forteller så ble de 
venner igjen gjennom LTN. De fant 

ut at de hadde en felles vond histo-
rie som de kunne bruke til noe po-
sitivt. Jeg er veldig glad for de to er 
med i vårt arbeid. Forhåpentligvis 
vil andre ungdommer ta lærdom 
av deres historie.

Regionsekretær Karin Bjørnøde-
gaard mener det er viktig i det 
forebyggende at ungdom som 
selv har opplevd en ulykke, for-
teller sin historie. – Forhåpentlig-
vis vil noen lære av det, sier hun. 

Bjørnødegaard er glad for engasjementet
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”Bildet er ikke 
bare dystert”

Dagfinn Moe er seniorforsker på 
SINTEF Teknologi og samfunn og 
har i mange år studert kjøreatfer-
den til unge førere. Han er et kjent 
navn for dem som er opptatt av 
trafikkulykker og risikoadferd. På 
spørsmål om det ligger i ungdom-
mens natur å ta sjanser i trafikken 
svarer han slik:

- Ungdom kontrollerer ikke følel-
ser på samme måte som en voksen 
person. De er inne i en biologisk 
ombygging. Noen ungdommer 
forstår ikke risikoen de utsetter seg 
selv og andre for når de kjører for 
fort. Dette er ikke noe som bare gjør 
seg utslag i trafikken, men også ek-
sempelvis på idrettsbanen. Vurde-
ringsevnen er rett og slett ikke på 
plass, forklarer Moe.

Fart og spenning
I en typisk ungdomsulykke er ofte 
faktorer som høy fart, feststemte 
passasjerer, alkohol, narkotika og 
høy musikk med i bildet. Disse ulyk-
kene skjer også ofte i helgene.

- Jeg er veldig spent på hvordan 
den nye prikkbelastningsordnin-
gen vil påvirke kjøringen til unge 
bilførere. Det er naturligvis et stort 
tap å miste retten til å kjøre. Dess-
uten er det viktig med en god fø-
reropplæring og at vi som voksne 
går foran med gode holdninger. 
Det er også viktig at det gjennom-
føres kontroller, ja at det er en reell 
mulighet for på å bli tatt. Det er nok 
dessverre slik at mye av den farlige 
adferden i trafikken skjer på steder 
der politiet ikke er til stede, sier se-
niorforskeren.

Risikovillige
Det er mannlige unge førere som 
har høyeste risiko for å bli involvert 
i ulykker med hardt skadde eller 
drepte. Dette viser studier som SIN-
TEF og Utrykningspolitiet har gjort.

- Vi vet også at veiens konstruk-
sjon og omgivelsene rundt den er 

viktig når det skjer en ulykke. Det er 
forskjell å havne på et jorde – enn i 
en bergvegg, fastslår Moe.

Også utbyggingen av antall kilo-
meter midtdelere vil øke trafikksik-
kerheten. De stygge møteulykkene 
vil reduseres.

Bedre tall
Seniorforskeren ønsker imidlertid å 
presisere at antall unge drepte og 
hardt skadde er på vei nedover:

- Vi har derfor ingen grunn til 
bare å se dystert på situasjonen. Vi 
ser at ulykkestallene går ned.

Som kjent gjøres en rekke 80-so-
ner til 70-soner i disse dager. Farten 
skal ned flere steder i landet. Over-
våkingen skal intensiveres både 
med politikontroller og automatisk 
overvåking. Moe har tidligere uttalt 
at politiets overvåking er et av de 
viktigste trafikksikkerhetstiltakene 
vi har.

- Media har dessuten også en 
veldig viktig oppgave. Det er viktig 
med fokus på denne problemstil-
lingen, avslutter Dagfinn Moe.

Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås
SINTEF-forsker slår 
fast at ungdomstiden er utfordrende
- Det er flere faktorer som 
spiller en rolle når vi snakker 
om såkalte ungdomsulykker. 
Det ligger i ungdommens 
natur å ta noen sjanser og 
oppleve spenning. Ungdom 
tenker ikke, slik som en vok-
sen og moden person, over 
konsekvensene av sine hand-
linger. Dette er ikke nytt, vi 
kan bare tenke tilbake på 
vår egen ungdom. Denne 
umodenheten kan imidlertid 
få fatale følger i trafikken, 
mener seniorforsker Dagfinn 
Moe ved SINTEF Teknologi 
og samfunn.

- Ungdomsulykkene er sammensatte. Flere faktorer spiller inn, 
sier seniorforsker Dagfinn Moe ved SINTEF- Teknologi og sam-
funn.
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Fra den 1. juli skjerpet regjeringen 
prikkbelastningssystemet. Fra nå 
av får ungdom med førerkort seks 
prikker for de fleste overtredelsene, 
mens andre sjåfører får tre. Hvis fø-
reren har kjørt bil i underkant av to 
år og blir prikkbelastet to ganger, 
så ryker lappen. Dette er ett av til-
takene som samferdselsminister 
Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og 
justisminister Knut Storberget (Ap) 
mener kan få ned antall ungdoms-
ulykker    
              

Støtte fra LTN
LTN har lange hatt fokus på ung-

domsulykkene, og er glad for end-
ringene i reglene.

- Dette er helt i tråd med det LTN 
ønsker. Vi mener det er riktig å ha 
et spesielt våkent øye til unge bil-
førere. LTN registrer at enkelte bil-
organisasjoner og politikere mener 
dette er å diskriminere en gruppe. 
Vi er av annen oppfatning. Det er 
rett og slett for mange unge bil-
førere involvert i stygge ulykker. 
Derfor hilser vi alle tiltak som kan 
forhindre ungdomsulykkene vel-
kommen, sier Dahl-Hilstad og leg-
ger til:

– Vi sier oss enig med Storber-
get om at innskjerpelsene vil kun-
ne forebygge dødsulykker. Det må 
være en streng reaksjon knyttet til 
å eksempelvis kjøre for fort.  Unge 
førere er kanskje aller mest redde 
for å miste lappen, en bot svir nok 
ikke så kraftig. Derfor kan en skjerp-

else av prikkbelastningssystemet 
virke preventivt, sier Dahl-Hilstad.

Må være effektiv
LTN har tidligere satt søkelyset på 
dagens administrering av ordnin-
gen. 

- For at prikkbelastningsord-
ningen skal ha full effekt, må den 
administreres effektivt. Polititje-
nestemenn må kunne få tilgang til 
prikkregisteret slik at det å få prikker 
faktisk får den konsekvensen som 
er tiltenkt da ordningen ble innført. 
At dette ikke har latt seg gjennom-
føre med dagens ressurser har nok 
svekket effekten av ordningen, og 
kanskje også hvordan den oppfat-
tes blant bilister. Nå når politiet får 
det nødvendige kontrollsystemet, 
så vil en strengere skjerpelse av 
prikksystemet ha god preventiv ef-
fekt, avslutter Dahl-Hilstad. 

Fagnytt

Av Gunn-Elisabeth Almås
- Glad for 
strengere regler

Assisterende generalsekretær i LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad, sier hun er glad for at 
prikkbelastningen skjerpes ytterligere. Dette er i tråd med de innspillene LTN har 
sendt inn ved ulike høringsrunder.
  - Det er spesielt bra at uerfarne unge førere får et så sterkt fokus. 
Tallet på ungdomsulykker må ned, sier Dahl-Hilstad.

Prikkbelastningssystemet ble skjerpet den 1. juli,  
noe LTN mener er svært positivt. 
(Illustrasjonsfoto: Gunn-Elisabeth Almås)
   

”I tråd med det 
LTN ønsker”
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Av Gunn-Elisabeth Almås
Vil innføre lovfestet
rett til BPA
De rødgrønne partiene er enige om at funksjonshemmede 
nå skal få rett til sin egen, brukerstyrte assistent. Dette har  
lenge vært et krav blant annet fra Funksjonshemmedes  
Fellesorganisasjon (FFO) som også LTN er medlem av.
  - Det tar tid når lover og regler skal endres. Vi i LTN håper 
det blir fortgang i saken slik at en slik lovfestet rett kan trå  
i kraft i januar neste år, sier assisterende generalsekretær 
Ingeborg Dahl-Hilstad.

Med brukerstyrt personlig assistan-
se kan hver enkelte funksjonshem-
mede styre sin egen hverdag og 
dermed ha et aktivt liv. Nå tyder alt 
på ordningen blir lovfestet.

- Vi mener at funksjonshemme-
de med assistansebehov selv må 
få bestemme hvem som skal være 
assistenter, når assistansen skal  
utføres og hva assistansen skal 
brukes til. Dette handler om å få  
bestemme over seg selv, mener 
Dahl Hilstad og legger til:

- Ordningen blir rettighetsstyrt, 
noe LTN mener er på høy tid. For 
funksjonshemmede med stort hjel-
pebehov, vil nok livet bli lettere.  
Vi stiller oss bak assisterende  

generalsekretær i FFO, Jarl Ove-
sen, når han sier at dette er en 
stor og viktig seier for funksjons-
hemmede i Norge. Det handler 
om å styre eget liv, sier en fornøyd  
assisterende generalsekretær i LTN,  
Ingeborg Dahl-Hilstad.

I følge VG-nett var det i april 
at VG avslørte hvordan Aps stor-
tingsgruppe i månedsvis har vært 
i åpen strid med sin egen helsemi-
nister, Anne-Grete Strøm-Erichsen. 
I følge avisen skal hun i lang tid ha 
nektet å etterkomme massive krav 
fra Stortinget om å rettighetsfeste 
ordningen. Saken kommer opp i 
forbindelse med at Stortinget be-

handler forslaget til ny helse og 
omsorgslov. 

- Som også FFO har påpekt, kan 
dette ha betydning for at flere funk-
sjonshemmede kommer ut i jobb 
igjen, og også LTN håper at ordnin-
gen trer i kraft i fra januar 2012, sier 
Dahl-Hilstad. 

Det er på høy tid at funksjons-
hemmede får rett til å bestemme 
over og styre sitt eget liv. LTN 
mener ordningen med bruker-
styrt personlig assistanse også 
kan få flere ut i jobb. 

Ser på bruk av vaierrekkverk igjen
Av Gunn-Elisabeth Almås
Seniorrågiver Per Oretorp er svært glad for at diskusjonen om bruk av vaierrekkverk er 
fremme i media igjen. LTN har ved flere anledninger påpekt at forbudet må oppheves, og 
viser til denne type rekkverk årlig redder over 40 liv i Sverige. 
For få uker tilbake var igjen forbu-
det mot bruk av veierrekkverk i riks-
media igjen. For fem år siden kom 
det forbud mot å sette opp denne 
typen rekkverk her til lands, men 
nå sier samferdselsminister Magn-
hild Meltveit Kleppa (Sp) at hun kan 
være villig til å se på saken igjen. 

- Hvis vi ser på nabolandet Sve-
rige, så har man der meget gode 
tall å vise til når det gjelder de styg-
geste ulykkene. Vi er derfor veldig 
fornøyd med det nye forslaget fra 
Vegdirektoratet som skal ut på hø-
ring. Kommer det inn tungtveien-
de argumenter i høringsrunden, så 
kan dette kan føre til at forbudet blir 
opphevet. Det blir spennende å føl-

ge denne saken, sier LTNs senior-
rådgiver Per Oretorp som også er 
MC-fører.

Det er spesielt MC-miljøet som 
ved tidligere anledninger har stilt 
seg kritiske til etablering av vaier-
rekkverk. Vaierrekkverk har blant 
annet blitt kalt eggdelere og liknen-
de.

- Det er en metafor som kun 
spiller på folks frykt. Det er ikke 
vaierrekkverket som dreper, det er 
manglende midtdelere som gjør at 
det er mulig for kjøretøy å komme 
over i feil kjørebane. Kjører man inn 
i motgående kjøretøy, vet de aller 
fleste hva møte mellom eksempel-
vis et vogntog og en motorsykkel 

betyr. Dette er de styggeste ulyk-
kene, de som ofte får fatale kon-
sekvenser. Vi i LTN er derfor svært 
fornøyd med at saken kommer opp 
igjen, sier Per Oretorp.
Fordelene med vaierrekkeverk er at 
de kan settes opp på veier med 8-10 
meters bredde. De er enkle å sette 
opp og kan demonteres raskt.

- LTN mener selvfølgelig ikke at 
vaier skal brukes ukritisk men kun 
der andre løsninger ikke er mulig. 
Står valget mellom en forsterket 
midtstripe eller vaier, så er det inn-
lysende hvilket tiltak som forhin-
drer kjøretøy å komme over i feil 
kjørebane, avslutter Oretorp.
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Av Gunn-Elisabeth Almås

Dialekten forteller at han er trøn-
der, nærmere bestemt reiste han 
fra Malvik som er nabokommu-
ne til Trondheim for fem år siden. 
20-åringen ville ha ”mer plass”, og 
nå har det gått flere år siden han slo 
seg ned på Lørenskog. 

- Jeg stortrives i Oslo, fortel-
ler han i rask gange over brua som  
fører oss til Operaen.

På spørsmål om det ikke kunne 
være ensomt den første tiden som 
innflytter, svarer han at venneflok-
ken er stor. Neida, kontakt er det in-
gen problemer med. Du må være 
aktiv selv, ta initiativ overfor andre 
og stille opp. Da blir du ikke ensom, 
forklarer han.

Hardt skadd
Andrè smiler, snakker og ler tross 
tunge skyer og kald vind over Ope-
raen. Livet har ikke alltid vært så 
lett, forstår vi. Som 10-åring på-
dro han seg en alvorlig hodeskade  
etter at han kjørte ned i ei steinrøys 
på trehjulssykkel. På sykehuset ble 
det konstatert at skadene var svært 
alvorlige. Legene antydet at Andrè 
neppe ville komme opp på beina 
igjen. 

- Det ble to måneder i koma, og 
masse trening etterpå. Jeg våknet 
lam og uten språk. Språket var bor-
te i fire måneder. Du kan tro det var 
en lettelse da jeg kunne prate igjen.  
Det tok et og et halvt år før jeg var 
sånn noenlunde i form. Familien 

min, da mener jeg alle sammen – 
ikke bare mor og far, stilte utrolig 
godt opp. Helt fantastisk. Selv had-
de jeg et mål om at jeg skulle både 
skulle spille fotball og sykle igjen. 
Det klarte jeg, slår han fast og leg-
ger til at familien nokså ofte er på 
besøk etter at han flyttet.

God oppfølging
Andrè tar en slurk av Colaen og for-
teller:

- Spesialpedagog Marta Ing-
valdsen ved Øverby kompetanse-
senter skal ha mye av æren for at 
jeg fungerer så godt som jeg gjør 
i dag. Hun gjorde en kjempejobb. 

Marta lærte meg å lese og skrive 
igjen. Det var ikke så lett å komme 
tilbake på skolen. Men, jeg fikk PC 
og det gjorde skoledagen lettere. 
Vi var to i klassen som fikk PC, til 
stor misunnelse fra de andre. For-
eldrene mine kom dessuten inn i 
en foreldregruppe i regi av Øver-
by. Vi hadde det fint og fikk møte 
andre som var i samme situasjon 
som oss. Jeg har ennå kontakt med 

Leken trønder leder 
Oslo-laget
Andrè Berg (25) har satt seg noen mål. Aktiviteten skal opp blant de 
274 medlemmene i Oslo-laget, og privat skal han fortsette å ha et godt liv.
  - Oslo… det er helt topp. Jeg stortrives, kan vi ikke stikke over på Operaen? 
spør Andrè som har gitt beskjed om at vi må se etter en fargerik jakke når vi skal 
møte han på Oslo S.

”Har fått nye  
venner gjennom 

LTN”

- Jeg stortrives i Oslo. Nå er må-
let å få til større aktivitet i laget 
her i byen, sier leder av LTN-Oslo 
fylkeslag, Andrè Berg.



   nr. 6 – 2011 • Tm 11

noen av dem, forteller han og leg-
ger til at han har mange gode min-
ner fra den tiden.

En ”datanerd”
Om det var i sjette klasse at interes-
sen for data ble vekket, husker han 
ikke helt. Faren hadde data, og så 
ble det bruk av pc på skolen som 
følge av hjerneskaden.

- I dag kontakter både privat-
personer og små foretak meg når 
det oppstår problemer, eller de skal 
lage hjemmesider eller liknende. 
Jeg fikk for noen år tilbake kontakt 
med en representant fra Telenor. 
Det skjedde nokså tilfeldig under 
”hjelpemiddelmessa” som ble ar-
rangert på Norges Varemesse. 
Jeg kom med i handikapprogram-
met ”Open mind”, og hadde base 
på Fornebu. Etter dette har også 
jobbet i et datafirma i Sørumsand, 
men nå er jeg altså selvstendig. 
Jeg leker meg med data, det er gøy 
å kunne løse problemer. Har for-
resten skaffet med domenet: an-
dre.tw. Jeg var kjempeheldig og nå 
er det en kar som vil kjøpe det av 
meg. Men, jeg selger det ikke.  Når 
du spør om hva jeg har arbeidet 
med, så må jeg fortelle at jeg også 
har jobbet i en erotisk forretning, 
men huff – det var heftig. Jeg kan 
mye om hjelpemidler, spøker han 
og sier ikke mer om den saken.

I farta
Lederen i Oslo-laget har et stort 
hjerte for unge skadde og dem som 
sliter med sykdom.

- Jeg er engasjert i helse- og 

omsorgssektoren som støttekon-
takt, eller assistent, for en gutt med  
cerebral parese. Dessuten tre-
ner jeg funksjonshemmede barn i 
regi av Nedre Romerike handikap-
idrettslag. Mandager er det ball-
spill. Tirsdager har vi svømming 
og gym. Selv sykler jeg en god del, 
men må vel røpe at jeg har en elek-
trisk sykkel. Har til sammen syklet 
80 mil siden jeg fikk den i 2008, 
men bare 40 av disse har jeg tråk-
ket selv, smiler han.
Mange LTNere kjenner Andrè som 
en ung mann med stor musikk- 
interesse.

- Jada, jeg tar på meg oppdrag. 
Det er bare å gå inn på nettet på 
djandre.no. Er altså DJ og mikser 
musikken selv. Den siste låten min 
ble lastet ned av flere tusen per-
soner i løpet av en time. Artig, får 
gode tilbakemeldinger, sier Andrè 
og setter fra seg den tomme Cola-
flasken.

Nyter livet
Han har mye på hjertet og mye han 
gleder seg over. Andrè ser frem til 
barneleiren på Tjøme i regi av LTN. 
Han skal være med som en av le-
derne på sommerleiren.

- Som barn var jeg selv en av 
deltakjerne og har mange gode 
minner fra Tjøme. Nå blir det gøy å 
komme tilbake for å bistå andre. Ja, 
jeg gleder meg stort, sier han og vi 
ser at han mener det.

Andrè har også planer om å 
være med på ”Actionhelg” for LTN-
ungdom i Tromsø i september. Han 
har mange venner i LTN. 

- Vi har kontakt på nettet og har 
det veldig hyggelig når vi møtes. 
Jeg har opplevd mye gjennom for-
eningen. LTN har betydd mye. Nå 
må vi forsøke å få til mer aktivitet 
i Oslo. Det er ikke lett å konkurrere 
med alle kulturtilbudene som fin-
nes her, men vi må bare stå på, sier 
han bestemt. 

Bare glede
Andrè nyter sommerdagene i Oslo. 
Litt regn og blåst gjør heller ingen-
ting, han bare trives i storbyen. 
Under fotograferingen på taket av 
operaen forteller han at han selv er 
en ivrig fotograf. I fjor skaffet han 
seg et Nikon D5000, og mange av 
bildene sine legger han ut på nettet. 
Han gir gode tips under fotosesjo-
nen på taket.

Andrè skal med trikken og vi 
vandret i regnet mot Karl Johans 
gate.

- Dagene er fylt. Jeg har masse 
å drive med. Hobbyer og venner. 
Forresten, har hatt veldig lyst til å 
ta en tur på Tusenfryd og Sommer-
land i Bø i Telemark. Skal forsøke 
å få det til. Synes det er kjempe-
morosomt med karuseller og fart, 
roper Andrè før han forsvinner ut i 
folkemengden i en fargerik jakke og 
smil om munnen. 

Andrè Berg har vært mange
 turer på operataket. - Det er 
veldig fint her, fastslår den 
utflyttede trønderen.

Livet smiler til Andrè Berg. Mange venner, jobb og hobbyer gjør at 
dagene fylles opp.
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Deltakers navn og adresse:

(Vennligst bruk blokkbokstaver)

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

Lag: ...........................................................................................................................................................................................................................................................
   
Adresse: ................................................................................................................................................................................................................................................

Postnr. / sted: .....................................................................................................................................................................................................................................

Telefon: ..................................................................................................................................................................................................................................................

(   ) Ønsker rullestoltilrettelagt rom

(   ) Ønsker enerom, for et tillegg i prisen på 400,-
   
Annet: ......................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Påmelding sendes på E-mail til: ltn-ungdom@ltn.no

eller pr. post til:

Landsforeningen for trafikkskadde
Postboks 4258 Nydalen, 
0401 Oslo

Påmelding til aktivitetshelg 
i Tromsø 2-4. september 2011

Påmeldingsfrist: 15.07.11
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"5 kjappe"

Navn: Vidar Nyvold
Yrke: Trafikklærer

1: Hva vet du om LTN?
- LTN tror jeg er en forening som 
skal støtte og hjelpe personer som 
har vært utsatt for trafikkulykker. 
Det være seg både det økonomiske 
og den menneskelige delen. 

2: Hvordan nå fram til ungdom med 
holdningsskapende arbeid?
- Å nå fram til ungdom slik at de får 
rett holdning i forhold til fart og rus 
har alltid vært en utfordring. Både 
foreldre, skole, idrettslag og klub-
ber har et felles ansvar og en utfor-
dring med å få unge til å forstå at de 
kan skade seg eller dø dersom de 
utfordrer lovverket. Tror også det er 
viktig for at de unge skal forstå risi-
koen er at de får se konsekvensene 
av noen som har gjort det.

3: Hvilke utfordringer møter du i 
kontakt med ungdommen?
- Gjennom mitt arbeid som trafikk-
lærer er det å få framtidige sjåfører 
til å forstå sitt ansvar. Noen virker 
voksne og ansvarsfulle, mens an-
dre ikke har fått ansvar hjemmefra 
og vil da kanskje ha vanskeligere 
med å ta ansvar i forhold til bil- 
kjøring.

4: Hva mener du er viktig for ung-
dommen du møter i ditt yrke?
- Ta ansvar når du kjører bil. Påvirk 
andre til å ta ansvar dersom du er 
passasjer. Det er kanskje like viktig 
å "belønne" de flinke, som å "straf-
fe" de som bryter loven.

5: Hva er din største drøm?
- Dersom jeg tenker i trafikksam-
menheng og mitt arbeid, er det 
målet som myndighetene har satt. 
Gjennom min undervisning er det 
at ingen blir alvorlig skadet eller 
drept i trafikken. De kaller det 0-vi-

sjonen. Dette 
målet er van-
skelig eller 
umulig å nå, 
men visjonen 
kan man job-
be mot like-
vel. 

Av:  LTN-Ungdom

Chill

Temaet vi ønsker å lokke dere med 
denne gang er "Sex, kick and rock`n 
roll". Det vil bli et foredrag med fo-
kus på sex og skade da vi vet at det-
te er et aktuelt tema for mange. Det-
te vil bli en gylden anledning til å få 
svar på hvorfor vi har det sånn eller 
slik, i tillegg til diskusjoner og erfa-
ringsutvekslinger.

Høyt og lavt
Vi vil så bevege oss ut i naturen der 
vi vil få oppleve store kick sammen 
med gutta fra Natur og Utfordring. 
De vil ta oss med på en hinderløype 
som er unik i sitt slag, både høyt og 
lavt. Noen stikkord for vår hovedak-
tivitet denne helga er: Store høyder, 
trapes, henge, slenge, kaste, skyte 
og samarbeid. 

Døgnvillfestivalen
Som en herlig avslutning skal vi 
også bruke noen timer på Døgnvill-
festivalen. Døgnvill har vokst til å bli 
Nord-Norges største musikkfestival 
med over 30.000 besøkende årlig. I 
skrivende stund er det ikke avslørt 
hvem som blir årets store artist på 
festivalen i 2011, men det kan nev-
nes at vi tidligere år har hatt besøk 
av Ozzy Osbourne, 50 cent, A-ha, 
Snoop Dogg og sist men ikke minst 
Knutsen og Ludvigsen.

Søk støtte
Det koster 500,- pr deltaker. Denne 
summen kan du få ditt lokallag til å 
dekke. 
Påmeldingsskjemaet sendes til 
ltn-ungdom@ltn.no. Fristen for 
påmelding er 15. juli.
NB: Påmeldingen (se s.12) er 
bindende.

For mer info om utendørsaktivi- 
tetene kan du se:
- www.naturogutfordring.no 
- www.dognvill.no

"Sex, kick and 
rock`n roll"
i Tromsø 2-4. september 
Første helga i september ønsker vi å samle LTN-ungdom 
mellom 18 og 35 år til en aktivitetshelg i Nordens Paris.

LTN-Ungdom inviterer til en 
innholdsrik aktivitetshelg i 
Tromsø i september.

Aktivitetskalender
2  - 4.  sept.  -  Aktivitetshelg i Tromsø
10 - 11.  sept.  -  Landsmøte
28 - 20.  okt.  -  Likemannskurs for ungdom. Sted: Hell

Har du saker som du ønsker at  vi skal ta opp i Ungdomsutvalget?                                                   
Ta kontakt med oss på e-post: ltn-ungdom@ltn.no

Påmeldingsfrist: 15.07.11
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Av Wencke Solløst og
Svein Ove Langeland (foto)

Konferansen for regionene vest/midt 
ble arrangert i Bergen i tidsrommet 
6.-7. mai.  Det var deltakere fra alle 
ni LTN-lagene i de to regionene. I til-
legg var det fem fra landsstyret og to 
fra sekretariatet med. Totalt var vi 25 
personer.
Konferansen for regionene øst/sør 
ble arrangert i Asker i perioden 20.-
21. mai. Her var det deltakere fra 17 
av regionenes 21 lag. Fire fra lands-
styret og tre fra sekretariatet var også 
tilstede. Totalt var vi 40 personer.

Viktige saker
Under konferansene stod landssty-
ret til disposisjon og fikk blant an-
net innspill til handlingsplanen for 
perioden 2011-2013. Likemannsar-
beidet fikk også oppmerksomhet, 
og under konferansene ble også 
bruk av sosiale medier tatt opp. 
LTNs ungdomsarbeid ble det også 
redegjort for. 

Juss på plakaten
LTNerne som møtte fram på konfe-
ransene fikk også med seg et fore-
drag av advokat Jan Gunnar Ness. 
Han snakket om juss, helse og re-
habilitering, trafikksikkerhet, erstat-
ning og LTN som pådriver. 
Konferansene var fra lunsj fredag 
til lunsj lørdag. Sist men ikke minst: 
god mat , hyggelige mennesker og  
sosialt samvær fredag kveld.

Regionkonferanser avviklet
i løpet av mai måned
Denne gangen valgte LTN å slå sammen konferansene for region vest/midt, og  
for regionene sør/øst. Dette ga alle en god mulighet til å bli bedre kjent, og god  
erfaringsutveksling på tvers av lag og regioner. 

Leder I LTN-Rogaland fylkeslag, 
John B. Ottøy sammen med sty-
remedlem Kristine Johannessen 
under regionkonferansen som 
ble holdt sammen med region 
midt.

I Asker var det deltakere fra 17 av 
regionenes 21 lag. Totalt møtte 40 
personer opp. 

Konferansen for regionene vest/
midt, ble avholdt i Bergen. Her 
møtte det fram deltakere fra alle 
ni LTN-lagene i de to regionene.
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Av Ingeborg Dahl-Hilstad
Foto: Kjersti  Bredal

LTN-Ofoten lokallag arranger-
te LTN-skolen trinn II på Grand  
hotell Narvik, og deltagere fra hele 
regionen fikk med seg den og  
regionkonferansen. Konferansen 
startet fredag kveld med spørsmål 
til landsstyret, som var represen-
tert ved Svein Ove Langeland, Jarl 
Vian, Hilde Valberg og Inger Simon-
sen. Styret åpnet med å informere 
om de forskjellige komiteene som 
styret er inndelt i og arbeidet som 
gjøres der. Lagene fikk mulighe-
ten til å spørre om forskjellige te-
maer de hadde på hjertet. Til stede 
var også sekretariatet med hele fire  
representanter, Marit Andresen,  
Ingeborg Dahl-Hilstad, Per Oretorp 
og Nils-Gunnar Kristoffersen, og de 
supplerte der spørsmålene gjaldt 
den daglige driften. 

Holdt likemannskurs
Lørdag gikk med til likemannskurs 
med Hilde Valberg som kurshol-
der. Hun la særlig vekt på organi-
seringen og muligheter i LTN, samt 
likemannens mål og virkemid-
ler. Ingeborg Dahl-Hilstad snakket 
litt om andre møtesteder og det å  
møtes på internett, mens LTN- 
Ofotens egen Kjersti Bredal og  
Inger Simonsen snakket om like-

mannsmøter. Frøydis Hatland snak-
ket om hva ervervet hjerneskade er. 
Turid Henriksen hadde også hen-
tet inn psykolog Odd Kalvik for å 
snakke om konflikter og hvordan 
de kan håndteres. Han fortalte oss 
at en konflikt ikke alltid er nega-
tivt, men det kan måten den hånd- 
teres på være. Felles for alle dagens  
temaer var at dialogen gikk mellom 
forelesere og salen underveis i inn-
leggene. 

Fantastisk tur
Etter en dag med innholdsrikt pro-
gram var det godt med en tur på 
sjøen. Vi dro ut fra havna med den 
gamle ferga Gjøa i strålende sol-
skinn. På denne måten fikk vi sett 
hele Narvik, fra Malmverket til de 
flotte fjellene rundt. Vel ute på fjor-
den kom det fram noen fiskesten-
ger som ivrig ble tatt i bruk. Svein 
Ove Langeland og Hilde Valberg 
fra landsstyret hadde intern kon-
kurranse, godt hjulpet av skipperen 
som hadde ekkolodd og ga beskjed 
om når man skulle slippe ut snøret.  
Hilde Valberg dro i land dagens 
største sei, den største fisken som 
kom over ripa var en torsk som ble 
dratt opp av Håkon Svein Hansen. 
Ingen kan bekrefte at Langeland 

faktisk fikk fisk, men han påstår at 
han dro opp en mens alle andre var 
inne og spiste fiskesuppe.

Per Oretorp holdt rettighetskurs på 
søndag, det er stadig nye oppdate-
ringer på området så selv de som 
har hørt det før lærer noe. Selv om 
lørdagskvelden var svært hygge-
lig, var det ikke mangel på engasje-
ment under innlegget. 
Arrangementskomiteen hadde lagt 
opp et innholdsrikt program og en 
hyggelig konferanse for alle som 
tok turen. Og når Narvik også viste 
seg fra sin beste side, så fikk vi en 
god helg sammen.

Godt vær og godt fiske
i region Nord
27. – 29. mai hadde region Nord sin regionkonferanse. Til og med værgudene spilte 
på lag med de vel 20 deltagerne fra hele regionen, men lagånden var brått borte da 
arrangørene fra LTN-Ofoten lokallag bød på båttur med fiskemuligheter. Her gjaldt 
det å ta største fisken!

Regionkonferansen i Nord hadde et innholdsrikt program. 
Medlemmene fulgte programmet med stor interesse.

Seniorrådgiver i LTN, Per Ore-
top, var synlig stolt og glad over 
dagens fangst.
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Kvalifiseringssenteret som er skolen der Tommy får voksenopplæring:
Kvalifiseringssenteret ligger i naturskjønne omgivelser på Søgne gamle prestegård. Vi ønsker å være et kurs- og 
utdanningssenter for mennesker som vil utvikle seg videre. Opplæringen gis etter en individuell, tilrettelagt opp-
læringsplan - i enetimer og/eller i gruppe på bakgrunn av sakkyndig vurdering. 

Vi tilbyr:
• lese- og skrivekurs for å få opp leseforståelse eller lesefart 
• repetisjon av fag fra ungdomsskolen hvis du ikke har fullført grunnskoleutdanningen, 
 eller ikke har oppnådd tilfredsstillende nivå 
• datatrening i spesielle tilfeller 
• øvelse i mestring av tall 
• alternativ og supplerende kommunikasjon eller trening i dagliglivets gjøremål for funksjonshemmede 
• logopedutredning hvis skaden er av funksjonell art 

VI ER ET SPENNENDE ALTERNATIV FORDI VI LEGGER VEKT PÅ Å UTDANNE HELE MENNESKET. 

For mer informasjon, se: www.kvalifisering.no

Jeg jobber på min pc. Jeg må jo lære meg det før eller 
siden. Skrive og regne og mye annet som man gjør på 
en pc. For det er ikke bare å sette seg med en datamas-
kin for det er jo mye rart man kan få til å gjøre, det kan 
jo være farlig spør du meg. Jeg har hatt voksenopplæ-
ring siden min bilulykke, så det er jo i grunnen noe vel-
dig så bra at jeg sitter her i live her nå.
 
Snakker med andre
Nettkontakten er noe skikkelig gøy fordi da snakker jeg 
jo med andre som meg i samme situasjon som meg. Vi 
har holdt kontakt siden våren 2003 og det er jo i grun-
nen noe sabla så lenge spør du meg.

Det er mye vi gjør, men vi må jo bare det. Vi går inn 
på vår avis Fevennen og ser på hva som har skjedd i 
byen vår og her i Søgne. Det er jo mye det. For i byen 
vår har vi jo Quarten det er jo gøy og stort. 

Er Start-fan
Om vårt fotballag Start må jeg jo skrive litt om. Det er jo 

noe velig så viktig, spør du meg. Jeg er ikke noe inter-
essert i fotball, men jeg er noe innmari Start-fan allike-
vel. Jeg har nesten alltid bodd i Søgne. Men jeg har jo 
vært i Nord Norge et år i militæret.

Det er jo noe gøy med Lexia og andre lignende pro-
grammer. Jeg jobber på dem, med norsk, matte og en-
gelsk. Ja, jeg er noe avhengig av quiz. Dette er jo for 
alle. Det er spørsmål om alt mulig. Kryssord er jo også 
veldig gøy.

 
 
Gode hjelpemidler
Jeg har jo en sånn en dyr Lightwriter og det er gøy å 
skrive på en sånn en dyr dings.  Den er fin å skive med 
og å sende meldinger på. Det er jo som sagt litt av min 
stemme for å si det sånn.

Jeg liker jo veldig godt når vi tar bilder. Bildene hjel-
per meg til og huske på ting som har skjedd. Og det er 
jo mye det. Jeg vil gjerne se på bilder. Det er gøy å ski-
ve tekst til bilder. Jeg har jo mange bilder å vise frem.

Landet Rundt

Av Tommy Faag Skeie

Hva jeg gjør 
når jeg er på skolen min
Jeg går jo på Kvalifiseringssenteret i Søgne. Der går jeg i gjennom alt mulig spør 
du meg, og det føler jeg er veldig så bra. Jeg lærer jo en hel del mens jeg er på min 
skole. Det gjør man jo vis man er like heldig som meg at man overlever en sånn en 
bilsmell som jeg har vært igjennom. Det er det ikke mange som hadde, spør du meg.

Fakta om Kvalifiseringssenteret
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På bildet (fra venstre) sitter assistent  
Grethe Byremo og Tommy F. Skeie.  
Bak fra venstre står lærer og spesial- 
pedagog Anne Torlaug Idsø Bjorå og  
landsleder i LTN Svein Ove Langeland.

God sommer
LTN ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en 
riktig fin sommer. Redaksjonen i Trafikkskaddes magasin 
er delvis stengt i juli, men bidragsytere til magasinet 
bes om å sende stoff på mail også i denne perioden. 
Siste frist for innsendelse av stoff til 
august-nummeret er den 5. august. 
Artikkelstoff sendes til: gunn.almas@ltn.no
Tlf: 9700 1965

Kjør forsiktig i sommertrafikken!

Leser Klar Tale
Hadde ikke min ulykke skjedd hadde jeg gjort noe an-
net tull nå. Ja enig, for jeg er jo en tullefant. Jeg leser 
jo også Klar Tale sammen med min lærer. Den kan jeg 
få lest opp på min pc hvis jeg vil, og det vil jo jeg hvis 
det går an.

Alle elever vet at ferie er et beste uansett så det 
trenger jeg jo ikke og skive.

Trives på skolen
Ja, det er jo visst noen av de beste årene jeg har hatt 
på skole. Og skolen er jo ved siden av det som før var 
Søgne Landbruksskole. Jeg kommer jo aldri til å bli en 
bonde, men min nabo er jo en bonde i alle fall. 

Jeg liker å være på min skole, noe kolossalt mye. 
Det er jo i grunnen noe veldig så viktig å avslutte med 
et punktum spør du meg. Ja da, jeg er noe innmari 
glad, min lærer, for det er så innmari supert å være så 
innmari glad som meg. Ja da, min lærer drikker jo mye 
av vårt billige vann for det koster jo ikke så mye tror jeg. 
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Landet Rundt

Kjøp en kanne Jif Professional Bilshampo, og FÅ tre flotte mikrofiberkluter til glasspuss og innvendig rengjøring av bil!
Jif Professional Bilshampo fåes kjøpt hos FK butikken, Staples og Norengros.

Fyll inn navn og adresse, og send inn denne kupongen, samt kvittering for kjøp til:

Lilleborg Profesjonell, Postboks 4236 Nydalen, 0401 Oslo, Att: Hanne Vestøl

Medlemstilbud til alle LTN-medlemmer

DITT NAVN: .........................................................................................................................................................................

DIN ADRESSE: ....................................................................................................................................................................

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

+ =Denne 
kupongen

KVITTERING
FOR KJØP

- Jif Professional Bilshampo finnes både i femliters  
kanner og i 2,5 liter. Gjennom å kjøpe produktet, så 
støtter du LTN, sier produktsjef Hanne Cecilie Vestøl 
i Lilleborg profesjonell sammen med LTNs konsulent 
Frank Gjelsøy. (Foto: Gunn-Elisabeth Almås)

- Kjøp Jif Professional Bilshampo 
og støtt dermed LTNs arbeid

Lilleborg Profesjonell og 
LTN inngikk i fjor et samar-
beid som sikrer LTN noe av 
inntektene gjennom salg 
av Jif Professional Bils-
hampo. Produktsjef Hanne 
Cecilie Vestøl sier Lille-
borg er glad for at nettopp 
LTN ønsket et samarbeid.
- Trafikksikkerhetsmessig 
er det viktig å ha en ren 
bil, fastslår Vestøl mens 
LTNs konsulent Frank 
Gjelsøy i LTN nikker  
bekreftende.

Produktsjefen i Lille-
borg er svært godt 
fornøyd med salget 
av Jif Bilshampo så 
langt i år. I juni hadde 
bilvasken solgt mer 
enn i hele fjor. Også 
for LTN er dette bra. 

For hver 2,5 liters kanne vask, får 
LTN 2,5 kroner. Selges det en fem 
liters kanne, så får LTN fem kroner. 

- Hvis du kjøper produktet og 
sender inn slippen (som ligger ne-
derst på siden), så får du også med 
fine mikrofiberkluter til innvendig 
vask, sier Frank Gjelsøy.

Best i test
Jif Professional Bilshampo har skå-
ret toppkarakter i Autofil, forteller 
produktsjefen stolt.

- Produktet er i ypperste klasse 
og kan kjøpes eksempelvis hos FK-
butikken (Felleskjøpet), hos Stap-
les, Norengros og hos Maske Mar-
ked. Bilshampoen egner seg både 
til manuell vask og kan brukes i 

høytrykksspyler. Vi har utviklet vas-
ken med tanke på tøffe norske for-
hold. Den er effektiv både mot die-
sel, støv, bensin og insekter, men 
er samtidig skånsom mot lakken. 
Den matter ikke ned gummi- eller 
plastdeler. Vi kan love at bilen blir 
skikkelig blank, reklamerer Vestøl.

Roadshow med vask
Lilleborg vil i løpet av året arran-
gere Roadshow enkelte steder der 
produktet selges. Sekretariatet i 
LTN har gått ut med informasjon 
om hvor og når dette vil skje.

- Vi oppfordrer lagene hvor det-
te er aktuelt til å være med. Dette 
er en fin måte å få profilert seg på. 
Trafikksikkerhetsmessig så gir en 
ren bil føreren bedre sikt, bedre lys 
og den gir bedre gripeevne på dek-
kene – for å nevne noe. Vi i LTN stil-
ler oss derfor hundre prosent bak 
produktet, sier Gjelsøy.
Vasken kan også brukes på båt, 
traktor og andre typer kjøretøy.

Kjøp en kanne Jif Professional Bilshampo, og FÅ tre flotte mikrofiberkluter til glasspuss og innvendig rengjøring av bil!
Jif Professional Bilshampo fåes kjøpt hos FK butikken, Staples og Norengros.

Fyll inn navn og adresse, og send inn denne kupongen, samt kvittering for kjøp til:

Lilleborg Profesjonell, Postboks 4236 Nydalen, 0401 Oslo, Att: Hanne Vestøl

Medlemstilbud til alle LTN-medlemmer

DITT NAVN: .........................................................................................................................................................................

DIN ADRESSE: ....................................................................................................................................................................

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

+ =Denne 
kupongen

KVITTERING
FOR KJØP
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Landet Rundt 

Av Gunn-Elisabeth Almås

Det lønner seg å brette melke- og juicekartonger. I slut-
ten av mai troppet nemlig representanter fra Grønt 
Punkt og Oslo kommune opp på LTNs lokaler i Christi-
an Michelsens gate i Oslo. En person har nemlig sørget 
for at Oslo-laget er 10.000 kroner rikere. ”Kubben” ble 
trukket ut som vinner i returkartonglotteriet. 

- Vi deler ut 1,6 millioner kroner på landsbasis, og 
det er jo hyggelig når en organisasjon som LTN blir 
vinner. Vi er helt sikre på at pengene kommer godt 
med, sier Dag Pettersen fra Oslo kommune og Arve 
Martinsen fra Grønt Punkt.

Glad leder
Andrè Berg, som leder Oslo-laget, er overrasket og 
glad for premien.

- Vi har ikke rukket å tenke på hva vi skal bruke pen-
gene til, men de kommer godt med. De skal bli til nytte 
for alle våre medlemmer i fylkeslaget, sier Berg da han 
får den gode nyheten og legger til:

- Oslo laget er et stort lag med 274 medlemmer, og 
det koster jo å få til aktivitet. Det er veldig hyggelig å 
tenke på at noen har hatt oss i tankene i dette lotteriet. 
Veldig hyggelig.  

Nyttig lotteri
Det er Grønt Punkt Norge AS som sikrer og admi-
nistrerer finansiering av returordningene for plast-,  

metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikke-
kartong og bølgepapp. Martinsen kan dessuten fortelle 
at Grønt Punkt Norge AS i tillegg står for innsamling 
og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong 
og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk  
Returkartong AS. 

- Jeg vil oppfordre alle til å bli enda flinkere til å  
bidra til gjenvinning. Også privatpersoner kan delta i 
lotteriet, så det er bare å brette kartonger og bli med. 
Vi har premier på 100.000 kroner og 10.000 kroner – så 
her kan det plutselig bli penger av å tenke miljø, sier 
Pettersen fra Oslo kommune.

LTN-Oslo fylkeslag
vant 10.000 kroner
Oslo-laget i LTN har all grunn til å juble. En person har brettet melkekartonger til 
gjenvinning, merket dem med ”LTN-avdeling Oslo” og blitt trukket ut som vinner av 
10.000 kroner.
  - Det er gledelig å kunne dele ut 10.000 kroner til en frivillig organisasjon som LTN, 
sier informasjonskonsulent Dag Pettersen som jobber i renovasjonsetaten i Oslo kom-
mune sammen med kommunikasjonsrådgiver Arve Martinsen i Grønt Punkt Norge AS.

- Ekstra hyggelig at en organi-
sasjon som LTN vant, sier (f.v.) 
informasjonskonsulent i reno-
vasjonsetaten i Oslo kommune, 
Dag Pettersen, konsulent i LTN 
Frank Gjelsøy som tok imot 
pengene på vegne av Oslo-laget 
og kommunikasjonsrådgiver i 
Grønt Punkt, Arve Martinsen.

Denne ”kubben” ble trukket ut som vinner, men så 
langt har ikke LTN greid å spore hvem som leverte 
den til gjennvinning.

- Kjøp Jif Professional Bilshampo 
og støtt dermed LTNs arbeid

Kjøp en kanne Jif Professional Bilshampo, og FÅ tre flotte mikrofiberkluter til glasspuss og innvendig rengjøring av bil!
Jif Professional Bilshampo fåes kjøpt hos FK butikken, Staples og Norengros.

Fyll inn navn og adresse, og send inn denne kupongen, samt kvittering for kjøp til:

Lilleborg Profesjonell, Postboks 4236 Nydalen, 0401 Oslo, Att: Hanne Vestøl

Medlemstilbud til alle LTN-medlemmer
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DIN ADRESSE: ....................................................................................................................................................................
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Landet Rundt 

Av Mona Oline Ugelstad

Medlemmer frå indre region var invitert til å møtes på 
Pizza Bakeren, egentlig i kulturhuset med Bowling, men 
viste seg at det var slutt på det. Så me ente på Pizza Ba-
keren i sentrum der me pratet og åt pizza. Vi hadde ei 
fin og koselig stund sammen. Me var fem medlemmer 
som møttes. Vi skal prøve å få til eit treff i august også, 

men veit ikkje enda kva som skal skje eller når det blir. 
Vi kommer tilbake til det.
Mona Oline Ugelstad som hadde ansvaret for dette 
treffet, for leieren hadde ikkje mulighet til å møte denne 
gangen.

Hyggetreff med
Sogn- og Fjordane fylkeslag
Den 13. april hadde medlemmer i LTN-Sogn og Fjordane fylkeslag eit sosialt treff.

Medlemmer fra indre region møttes til pizza og koselig prat i april.

LTNs konsulent, Frank Gjelsøy, fylte 40 
år den 11. juni. Dagen ble feiret med 
gode venner og turen gikk til København. 
Frank er kjent som et ”stå-på menneske”, 
og har en rekke funksjoner i sekretaria-
tet. Jubilanten har et godt humør og er 
imøtekommende, noe alle som kommer i 
kontakt med Frank setter stor pris på.

LTN gratulerer hjerteligst!

Frank fylte 40 år GRATULERERGRATULERER!!

HAPPY BIRTHDAY!HAPPY BIRTHDAY!



   nr. 6 – 2011 • Tm 21

– Vi føler oss oversett som yrkesgruppe. Nå er det 
på tide at noen tar tak i problemene langs veiene i Nor-
ge. Både for oss yrkessjåfører, men også for private 
bilister, sa leder av Sjåførenes krav, Stig Fjeldstad til 
avisen Fremover under samlingen. Til avisen fortel-
ler Fjeldstad at han har irritert seg over veistandarden,  
regelverket og sanitærforholdene langs veien i Norge.
I år har han opprettet en facebookgruppe, som i løpet 
av kort tid har blitt til en organisasjon for yrkessjåfører. 
Også yrkes- og trafikkutvalget i LTN har engasjert seg. 

Under møtet i Narvik var også LTN representert. Kjer-
sti Bredal, i samråd med resten av utvalget, tok kontakt 
med arrangøren og ble ønsket hjertelig velkommen.  

- Så jeg troppet opp og ble godt mottatt. Enda mer 
respons fikk jeg da jeg hadde snakket om LTN gene-
relt og om vårt likemannsarbeid. Yrkessjåførenes like-
mannsplakat og brosjyre ble "revet" bort, samt noen 
få magasin jeg hadde med. Utrolig respons og en flott 
opplevelse, sier Kjersti Bredal.

Yrkessjåførene 
på frammarsj

Landet Rundt

Av Yrkes- og trafikkutvalget

Lørdag den 14. mai samlet om lag 25 yrkessjåfører seg i Narvik. De har nå etablert 
Sjåførenes Krav avdeling Nord.

Også yrkessjåførene i Nord krever bedre forhold både på og langs veiene. 

I denne forbindelse møtte kommisjonen LTN for å høre 
skaddes erfaringer av det norske systemet.     

- Vi er svært glade for å kunne bistå kommisjonen 
med våre erfaringer og tanker fra dette område, for-
teller seniorrådgiver Per Oretorp, som sammen med  
advokatene Stein Chr. Hexeberg, Kjell Inge Ambjørn-
dalen og Lars Olav Skårberg fra LTNs juridiske faggrup-
pe diskuterte en rekke forskjellige problemstillinger  
under det halvannen time lange møtet.

- At den svenske kommisjonen som også møter 
NHO, LO , finansnæringens fellesorganisasjon og Pro-
fessor Asbjør Kjønstad søker råd fra LTN viser hvil-
ken tyngde foreningen har opparbeidet seg, fortsetter 
Oretorp.

http://www.arbetsskadekommissionen.se/
pressmeddelanden/

Svensk kommisjon 
søker råd hos LTN

LTNs seniorrådgiver 
Per Oretorp var en av 
dem som møtte Ar-
betsskadekommisio-
nen under deres besøk 
i begynnelsen av juni.

Den svenske Arbetsskadekommisionen 
under ledelse av tidligere forsvarsminis-
ter og handelsminister Bjørn von Sydow 
besøkte i begynnelsen av juni Norge for å 
innehente erfaringer fra det norske yrkes-
skadeområdet.



LTN takker for annonsestøtten

Lunner
kommune

www.lunner.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten

www.skjervoy.kommune.no

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Verran
kommune

Skolekontoret
www.verran.kommune.no

Vefsn
kommune

www.vefsn.kommune.no

Askvoll
kommune

www.askvoll.kommune.no

Kvam
kommune

www.kvam.kommune.no

Sigdal
kommune

www.sigdal.kommune.no

Fet
kommune

www.fet.kommune.no

Harstad
kommune

www.harstad.kommune.no

Spydeberg
kommune

www.spydeberg.kommune.no

Namsos
kommune

Namsos bydrift
www.namsos.kommune.no

Oppegård
kommune

www.oppegard.kommune.no

Trondheim
kommune

Trondheim Bydrift
www.trondheim.kommune.no

Ringebu
kommune

www.ringebu.kommune.no

Mosvik
kommune

Formannskontoret
www.mosvik.kommune.no

Kvænangen
kommune

www.kvanangen.kommune.no

Gjøvik
kommune

www.gjovik.kommune.no

Røros
kommune

www.roros.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Halsa
kommune

Drift og Næring
www.halsa.kommune.no

Eidfjord
kommune

www.eidfjord.kommune.no

Ørland
kommune

www.orland.kommune.no

Sandefjord
kommune

www.sandefjord.kommune.no

Hammerfest
kommune

www.hammerfest.kommune.no

Rauma
kommune

Oppvekstetaten
www.rauma.kommune.no

Sørreisa
kommune

www.sorreisa.kommune.no

Saltdal
kommune

www.saltdal.kommune.no

Os
kommune

Skolekontoret
www.os.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan
og Utvikling

www.vinje.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy.kommune.no

Vestvågøy
kommune

www.vestvagoy.kommune.no

Gran
kommune

www.gran.kommune.no

Førde
kommune

www.forde.kommune.no

Råde
kommune

www.rade.kommune.no

Drangedal
kommune

www.drangedal.kommune.no

Sortland
kommune

www.sortland.kommune.no

Våler
kommune

www.vaaler-he.kommune.no

Namdalseid
kommune

www.namdalseid.kommune.no

Lurøy
kommune

www.luroy.kommune.no

Moss
kommune

www.moss.kommune.no

Øyer
kommune

www.oyer.kommune.no

www.vaga.kommune.nowww.andebu.kommune.no

Hitra
kommune

www.hitra.kommune.no

Karmøy
kommune

Teknisk etat
 www.karmoy.kommune.no

Salangen
kommune

www.salangen.kommune.no

www.hamar.kommune.no

Sel
kommune

www.sel.kommune.no

Sørum
kommune

www.sorum.kommune.no

www.molde.kommune.no

Vegårshei
kommune

www.vegarshei.kommune.no

Aremark
kommune

www.aremark.kommune.no

Stjørdal
kommune

www.stjordal.kommune.no

Rakkestad
kommune

www.rakkestad.kommune.no

Volda
kommune

www.volda.kommune.no

    Nordre Land
    kommune

www.nordre-land.kommune.no

Rissa
kommune

Kommunalteknikk
www.rissa.kommune.no
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Invitasjon til kurs

   nr. 6 – 2011 • Tm 23

Vi tømmer lageret  
for røde t-skjorter
5 t-skjorter for kr 100.- (+porto) 
(Vanlig pris kr 50.- stk)

Følgende størrelser: S, M, L, XL, XXL første mann til mølla...
 
Navn: ……………………………………………………………………………………………………………………………   

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………   

Størrelse: S  M  L  XL  XXL 

Antall:  ……..................... 

Bestillingen sendes: 
Landsforeningen for trafikkskadde, Postboks 4258 Nydalen, 0401 Oslo 
eller sekretar@ltn.no

FS-Hordaland inviterer herved sine medlemsorganisasjoner til å delta på kurset: 
”Å leve et friskere liv”

Kurset er et mestringskurs med selvhjelpsprogram for mennesker med ulike sykdomstilstander  
og funksjonshemninger. Kurset er også for pårørende. Kurset hjelper deg med å få overskudd  

til å leve et friskere liv.

Kursstart: Torsdag den 1. september og med kurs de 5 påfølgende torsdagene.  
Kurset er på totalt 15 timer.

Tid: Kl. 18.00 – 20.30

Sted: FI-senteret, Vestre Strømkaien 7, 3 etg.

Pris: Kr. 500,- innklusiv kursbok og kursbevis for fullført kurs.

Kursledere: Enid Andersen og Else Beate Dåvøy

Påmeldingsfrist: 11. august 

Påmelding skjer til: 
Rune Kobbeltvedt, E-mail: rune.kobbeltvedt@helse-bergen.no eller

Gunhild Sandvik, E-mail: gunhildsandvik@c2i.net 

Lunner
kommune

www.lunner.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten

www.skjervoy.kommune.no

Stranda
kommune

www.stranda.kommune.no

Verran
kommune

Skolekontoret
www.verran.kommune.no

Vefsn
kommune

www.vefsn.kommune.no

Askvoll
kommune

www.askvoll.kommune.no

Kvam
kommune

www.kvam.kommune.no
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kommune

www.sigdal.kommune.no

Fet
kommune

www.fet.kommune.no
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kommune

www.harstad.kommune.no

Spydeberg
kommune

www.spydeberg.kommune.no

Namsos
kommune

Namsos bydrift
www.namsos.kommune.no

Oppegård
kommune

www.oppegard.kommune.no

Trondheim
kommune

Trondheim Bydrift
www.trondheim.kommune.no

Ringebu
kommune

www.ringebu.kommune.no

Mosvik
kommune

Formannskontoret
www.mosvik.kommune.no

Kvænangen
kommune

www.kvanangen.kommune.no
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kommune

www.gjovik.kommune.no

Røros
kommune
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kommune

www.sirdal.kommune.no
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kommune
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kommune
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kommune
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kommune
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kommune

www.hammerfest.kommune.no
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kommune
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www.rauma.kommune.no
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kommune

www.sorreisa.kommune.no
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kommune

www.saltdal.kommune.no
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kommune
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www.os.kommune.no
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kommune

Økonomi, Plan
og Utvikling

www.vinje.kommune.no
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kommune
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kommune

www.vestvagoy.kommune.no
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kommune

www.gran.kommune.no
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kommune

www.forde.kommune.no
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kommune

www.rade.kommune.no
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kommune

www.drangedal.kommune.no
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kommune

www.sortland.kommune.no
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kommune
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kommune
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kommune
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Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

Vestfold avd. Larvik
Nansetgata 65
3269 LARVIK

Tlf. 33 11 35 10

Stensrud Musikk
Storg 19

3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Morten Juliussen
Krantransport AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN

Tlf. 92 21 65 54

Telemark
Radiatorservice

Rødmyrlia 10
3740 SKIEN

Tlf. 35 59 62 67

Transport-
Formidlingen AL

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Petter Lunkan
Transport A/S

Strandv 20
7713 STEINKJER
Tlf. 905 43 310

Medi Buskerud AS
Erik Børresens allé 9

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Lillestrøm
videregående skole
Henrik Wergelandsg. 1

2003 LILLESTRØM
Tlf. 63 89 06 00

Ringerike Flyttebyrå
og Viserguttkontor

Askv 71
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 21 37

Transportsentralen
Sandefjord AS

Rav. 140 A
3242 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 75 70

3160 STOKKE
Tlf. 33 36 68 91

Solum & Sønn AS
Sigyns v 2 B

3151 TOLVSRØD
Tlf. 33 32 69 30

Ola Flateland
Transport
Ytre Lauvrak

4830 HYNNEKLEIV
Tlf. 957 32 118

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90
www.tslarvik.com

Atlantico AS
Verftsgata 6 A
6416 MOLDE

Tlf. 71 25 10 00
www.atlantico.no

Karmøyv 480
4262 AVALDSNES

Tlf. 52 84 62 00

Eina Auto
2843 EINA

Tlf. 61 19 53 95

Midtstranda, HAMAR
Tlf. 62 54 32 60

www.hamjernbil.no

Kamås
Transport AS

Ringv 201
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 74 20

Huseiernes Landsforbund
Oslo og Akershus

Fred Olsens g 5, 0152 OSLO
Tlf. 22 41 31 00

Sigvald Bergesen  D.Y. og
Hustru Nanki’s Almennyttige Stiftelse

Dronningen 1, 0287 OSLO
Tlf. 23 13 15 90

Autoservice
Solør AS

2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Giljastølv 8
4335 DIRDAL

Tlf. 51 61 14 00

Star Autoco
Hammerfest AS

Fuglenesv. 22
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 42 97 22

Årdal
6841 SKEI I JØLSTER

Tlf. 57 72 68 90

Rana Bilservice AS
Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Glomv. 1
1710 SARPSBORG

Tlf. 69 13 79 99

Vennesla Bil og
MC Service AS

Vikeland
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 47 04

Svendsen Eksos
Barstølv. 42

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 44 00

Autolakk A/S
Årvoldskogen 41

1529 MOSS
Tlf. 69 26 28 50

Mekonomen
Moss AS

Midtv. 1
1526 MOSS

Tlf. 69 26 20 20

Skjeberg Auto AS
Høysandv. 12

1747 SKJEBERG
Tlf. 69 16 83 91

Automester
Allservice
Hillevågsv 101

4016 STAVANGER
Tlf. 416 75 216

Branko’s Auto A/S
Træleborgv. 4

3112 TØNSBERG
Tlf. 33 30 00 60

City Bil AS
Malergaten 1

3117 TØNSBERG
Tlf. 478 84 000

Helge Bakken AS
Klemmavegen 4

3550 GOL
Tlf. 482 29 533

DVC Budbiler AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 917 13 779

Svidals Minibusser
og Turbilservice
Erik Hansensvei 12
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 932 17 770

Gaustad
Transport AS

Majorstuv. 17
0367 OSLO

Tlf. 909 05 000

Fostervoll
Transport AS

Pettergjerdet 16
6036 MAUSEIDVÅG

Tlf. 995 57 957

8380 RAMBERG
Tlf. 76 09 32 40

AdCo Partner AS
Åslyv 21

3170 SEM
Tlf. 33 33 30 99

Torsbudalen
Bilelektro AS

Molandsv. 60
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 90

Hetland
videregående skole

Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER

Tlf. 51 92 14 00

RSA bil Romerike
Hvamsvingen 7
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 12 00

Granlund
Opplæring AS

Markadompa 5
2760 BRANDBU
Tlf. 61 33 56 48

Drammen Taxi BA
Aabys gate 4

3041 DRAMMEN
Tlf. 05060

3503 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 33 00

Østre Aker vei 24
0581 OSLO

Tlf. 21 95 16 00

Jørn’s Bil og
Brems AS
Østre Aker v 68

0581 OSLO
Tlf. 22 64 88 50

Hommersåk Bil AS
Essev 2

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

Hovrud Maskin
Månovegen 222

2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 481 33 000

Hitra
videregående skole

7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

J Mæhlum
Rep Verksted

.2636 ØYER
Tlf. 61 27 85 61

Motorhuset AS
Lilletunev. 4

1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 76 00

Hellik Teigen A/S
Loesmov 1

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 27 00

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS
Stakkevollv 69, 9010 TROMSØ

Tlf. 77 65 56 40

Bertel O. Steen Hedmark og Oppland AS
avd. Hamar

Torshov, 2300 HAMAR
Tlf. 62 59 88 00

avd. Bømlo
5443 BØMLO

Tlf. 03 240

Tollbug. 10
3187 HORTEN

Tlf. 33 03 07 50

Opplæring på:       BIL    -    MC    -    MOPED

HAMAR
Tlf. 62 52 63 66
Storhamarg 32
2300 HAMAR

LØTEN
Tlf. 62 59 14 77
Meleriv 2
2340 LØTEN

Trafikalt
grunnkurs

ROGALAND

Haugesund.............................Tlf. 52 83 10 00
Stavanger...............................Tlf. 51 53 88 88

SOGN og FJORDANE

Stårheim.................................Tlf. 57 86 37 30
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Opplæringskontoret Logistikk og Transport i
Vestfold Telemark Buskerud BA
Langg. 36, 3080 HOLMESTRAND

Tlf. 33 09 94 60

Sundlandveien 10
3160 STOKKE

Tlf. 33 30 92 60

Jørstadvåg, 4187 OMBO
Tlf. 51 71 20 50

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

Varden 25, 5535 HAUGESUND    -    Tlf. 52 70 41 31
Vi tilbyr verksted for de fleste bilmerker.

Tilbyr alt fra EU-kontroll til periodisk kjøretøykontroll.
Ta kontakt for en hyggelig prat.

Litleåsv. 65
5132 NYBORG
Tlf. 55 39 30 30

Hedmark Transportarbeiderforening
Folkets Hus, 2326 HAMAR

Tlf. 62 54 09 79

Roman Krusinski & Sønn AS
Trøgstadv. 67, 1808 ASKIM

Tlf. 69 88 48 12
Graving - Transport - Bulldosering - Snørydding

Hunndalen
Cellulosevegen 2

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 30 51

Autopartner
Egersund AS

Svanavågv 14
4370 EGERSUND
Tlf. 99 37 33 11

Frank Dahl
Transport AS
Svend Haugsgate 33

3013 DRAMMEN
Tlf. 32 89 34 10

Hafstad
vidaregåande skule

Hafstadv 49
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 13 00

AUST-AGDER
Evje........................Tlf. 37 93 08 90 / 901 99 999

BUSKERUD
Hønefoss..............Tlf. 32 14 50 00 / 951 94 401

FINNMARK
Vadsø.......................................Tlf. 976 68 075

HORDALAND
Odda/Røldal...........................Tlf. 958 17 444

NORDLAND

Brønnøysund.........................Tlf. 958 02 222
Bø i Vesterålen......................Tlf. 917 32 008

Hamarøy..................................Tlf. 908 34 060

NORD-TRØNDELAG
Rørvik......................................Tlf. 74 32 20 00

ROGALAND

Haugesund............................Tlf. 52 71 34 44

Tlf.  02 222

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

Spjelkavik
videregående skole

Langhaugen
6011 ÅLESUND
Tlf. 70 17 82 30

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 00

Advokat
Jon Reidar Aae

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

0605 OSLO
Tlf. 02 694

Ole Johnny Tandberg
Transport
Bråtav. 2

3360 GEITHUS
Tlf. 91 51 19 37

Gunnar og Inge
Bilservice AS
Verkstedvegen 12
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 79 90

Miniekspress Thermo AS
Borgeskogen 45, 3160 STOKKE

Tlf. 33 36 06 80
www.miniekspress.no

Røra Bilverksted
Hyllav. 4

7670 INDERØY
Tlf. 74 15 60 60

Kjellemo
Bilverksted AS

Skibåsen 20 J
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 04 45 15

Lastebiltransport
O. Westad  &
Sønner AS
Langbakken 22

1430 ÅS
Tlf. 908 70 775
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VED FØRSTE ØYEKAST
Dole blåser 17 bobler.
FOR ET BRÅK!
Ole, Dole og Doffen spiller bråkete
instrumenter.

UBRUKELIG!

LØSNINGER

FOR ET BRÅK!
Fargelegg alle feltene med en prikk hvis du vil se hva som gjør
Donald nesten døv!

UBRUKELIG!
Noen av de løse delene har ingenting med Skrues bil å gjøre,
kan du se hvilke?

VED FØRSTE ØYEKAST
Dole vil blåse mer enn femten bobler før
noen av dem sprekker, kan du, ved første
øyekast, se om han har lykkes? 

26 Tm • nr. 6 – 2011

SeliusSelius
Jeg har hatt sommerferie i noen dager og livet er 
herlig! Nå kan jeg sove litt ekstra om morgenen, 
og jeg behøver ikke være i seng så tidlig om kvel-
den. I juni hadde vi en fin avslutning på skolen. 
Vi i klassen hadde spleiset på en gave til læreren 
vår, for neste skoleår så skal hun jobbe ved en 
annen skole. Det var litt trist å si farvel for vi har 
hatt en så innmari flink lærer. Snill var hun også. 
Men vi får en ny lærer til høsten som vi sikkert blir 
like glade i. Jeg synes det er fint at læreren er litt 
streng av og til. Det hender vi bråker litt i klasse-
rommet, og det er jo ikke så smart hvis man skal 
lære noe. Da synes jeg det er greit at læreren sier 
i fra, for da skjerper vi oss alle sammen.
Har du planer for sommerferien? Jeg skal være 
en uke i Danmark og det gleder jeg meg veldig til. 
Ellers har jeg ikke så mange planer. Det er mas-
se å finne på når man er hjemme også. I fjor slo 
jeg opp telt og lå der noen netter sammen med 
noen venner. Det var kjempekoselig. Det samme 
skal vi gjøre denne sommeren også. Hvis du har 
en hage, så er det flott å campe der. Dessuten har 
du da noen voksne i nærheten.  Hvis det skulle bli 
skikkelig regnvær og kaldt så kan du jo også gå 
inn i huset ditt. Det er lov å ombestemme seg selv 
om man har planlagt å ligge ute.
Hvis du skal ut å bade i sommer så husk at det all-
tid er lurt å være flere sammen. Bruk også alltid 
redningsvest i båt.  Hvis du ikke kan svømme så 
kanskje du skulle ta et svømmekurs?
 
Jeg håper du får en riktig fin sommer!

Hilsen
Selius

Godt med
sommerferie

Line S. Pettersen har sendt oss denne fine tegningen. 
Takk skal du ha Line, overraskelse kommer i posten.



VED FØRSTE ØYEKAST
Dole blåser 17 bobler.
FOR ET BRÅK!
Ole, Dole og Doffen spiller bråkete
instrumenter.

UBRUKELIG!

LØSNINGER

FOR ET BRÅK!
Fargelegg alle feltene med en prikk hvis du vil se hva som gjør
Donald nesten døv!

UBRUKELIG!
Noen av de løse delene har ingenting med Skrues bil å gjøre,
kan du se hvilke?

VED FØRSTE ØYEKAST
Dole vil blåse mer enn femten bobler før
noen av dem sprekker, kan du, ved første
øyekast, se om han har lykkes? 

VED FØRSTE ØYEKAST
Dole blåser 17 bobler.
FOR ET BRÅK!
Ole, Dole og Doffen spiller bråkete
instrumenter.

UBRUKELIG!

LØSNINGER

FOR ET BRÅK!
Fargelegg alle feltene med en prikk hvis du vil se hva som gjør
Donald nesten døv!

UBRUKELIG!
Noen av de løse delene har ingenting med Skrues bil å gjøre,
kan du se hvilke?

VED FØRSTE ØYEKAST
Dole vil blåse mer enn femten bobler før
noen av dem sprekker, kan du, ved første
øyekast, se om han har lykkes? 

VED FØRSTE ØYEKAST
Dole blåser 17 bobler.
FOR ET BRÅK!
Ole, Dole og Doffen spiller bråkete
instrumenter.

UBRUKELIG!

LØSNINGER

FOR ET BRÅK!
Fargelegg alle feltene med en prikk hvis du vil se hva som gjør
Donald nesten døv!

UBRUKELIG!
Noen av de løse delene har ingenting med Skrues bil å gjøre,
kan du se hvilke?

VED FØRSTE ØYEKAST
Dole vil blåse mer enn femten bobler før
noen av dem sprekker, kan du, ved første
øyekast, se om han har lykkes? 

Løsninger
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Dole blåser 17 bobler.
FOR ET BRÅK!
Ole, Dole og Doffen spiller bråkete
instrumenter.

UBRUKELIG!

LØSNINGER

FOR ET BRÅK!
Fargelegg alle feltene med en prikk hvis du vil se hva som gjør
Donald nesten døv!

UBRUKELIG!
Noen av de løse delene har ingenting med Skrues bil å gjøre,
kan du se hvilke?
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øyekast, se om han har lykkes? 
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SeliusSelius
Hvem har du fått den fine bilen av 
Anders? spør mamma.
- Av en jente i parken.
- Hva sa hun da?
- Ingenting, hun bare skrek.

- Pappa, kan jeg få låne bilen din?
- Hvorfor det sønnen min?
- Da vinner jeg over alle ungene i 
billøpet.

- Har du sagt til pappa at jeg er stor i 
kjeften?
- Nei, jeg sa bare at det sikkert ikke 
var så vanskelig for deg å spise en 
banan på tvers. 

- Pappa, hvorfor kan ikke katter spille 
data?
- De spiser bare opp musa.

Doktoren: Hva er i veien med deg da?
Pasienten: Jeg glemmer så fort.
Doktoren: Når startet dette da?
Pasienten: Jeg husker ikke!

Grethe var på bytur og satte sykkelen 
fra seg. Da kom det en politimann og 
sa til jenta:
- Den kan ikke stå her. Statsministe-
ren kommer forbi her!
- Gjør ikke noe, jeg låser sykkelen! 

To gutter snakket sammen. Den ene sa:
- Far min satte sammen en helt ny 
bil. Han tok hjulene fra en Mercedes, 
grillen fra en Audi og støtfangeren fra 
en BMW.
- Hva fikk han da? spurte den andre.
- Fengsel i seks måneder!

Visste du at svenskene skal spille inn 
en moderne versjon av Emil i
Lønneberget?
- Den skal hete E-mail i Lønneberget.

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
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BADE - 
PLAS - 
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DIKT - 
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DASKE PIKE - 

NAVN SLEMME FEIE FOR - 
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DYRENE BÅT PUFFER

Eli  Marie
Killi

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no eller lillesmurf@c2i.net   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no
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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: 
06. august

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Maiblomst

Vinnerne er:
Thor Barkli, 
Sørreisa

Maja Lockert 
Berntsen, 
Sortland

Knut T. Gjernes, 
Fævik

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

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

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

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

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

..................................................................................................
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AUST - AGDER

Nedre Tyholmsv. 9 D, 4836 ARENDAL...............................Tlf. 37 02 25 82

BUSKERUD
Din Kjøreskole
Tordenskjoldsg. 54, 3044 DRAMMEN.................................Tlf. 62 41 26 99
E-post: heimdal@heimdaltrafikkskole.no
www.dinkjoreskole.no

Eiker Trafikkskole AS
Arbeidergata 25, 3050 MJØNDALEN..................................Tlf. 32 23 00 22
E-post:eiker-tr@online.no
www.eikertrafikkskole.com

Lund - Roland Trafikkskole ANS
Hagobakken 6, 3570 ÅL...................................................Tlf. 952 09 953

Lierstranda 111, 3400 LIER.....................................................Tlf. 05 090

Modum Trafikkskole AS
Lilleåsgata 5, 3341 DRAMMEN...........................................Tlf. 327 81 113

Nedre Eikerv 14, 3045 DRAMMEN......................................Tlf. 905 31 336

NORD-TRØNDELAG
Bjørns Trafikkskole A/S
Mikvollv. 9, 7650 VERDAL................................................Tlf. 74 07 65 55
avd. Inderøy..............................................................Tlf. 74 07 65 55
www.bjornstrafikkskole.no

Kjøpmannsg 38, 7500 STJØRDAL.....................................Tlf. 74 80 63 13
www.hoypuls.no

Steinkjer Trafikkopplæring AS
Svedjanvegen 1 a, 7716 STEINKJER.................................Tlf. 74 16 68 30
www.stop.as

SOGN og FJORDANE

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

Sunde Trafikkskule
Strandg. 5, 6993 HØYANGER...........................................Tlf. 57 71 31 30
E-post: post@sundetrafikkskole.no   -    www.sundetrafikkskole.no

ROGALAND

Bil & Mc Skolen Stavanger AS
Haakon VII’s gt 8, 4005 STAVANGER................................Tlf. 51 56 77 80

Bryne Bil & Mc Skole AS
Parkv 2, 4340 BRYNE.....................................................Tlf. 51 48 25 10
E-post: post@brynebilogmcskole.no

G. Haugsgjerd Trafikkskole A/S
Kongsg 38, 4005 STAVANGER.........................................Tlf. 51 53 67 42
E-post: haugsjerd@c2i.net

Veien til førerkortet  - Bruk en ATL-skole!

Kvaløygata 3, 5537 HAUGESUND.......................................Tlf. 51 52 54 83

Øvregata 173, 5525 HAUGESUND.......................................Tlf. 52 72 95 00
E-post: post@trygve-trafikkskole.no

Vågsgjerdv 6, 4306 SANDNES............................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE

SØR-TRØNDELAG
Heimdal Trafikkskole A/S

          Tlf. 72 89 59 30
Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

KMS Trafikkskole
Bratsbergv 13, 7037 TRONDHEIM.......................................Tlf. 73 95 73 80
Fax. 73 95 73 82

7084 MELHUS..................................................................Tlf. 72 87 03 89
avd Støren..................................................................Tlf. 72 87 03 89
www.melhus-trafikkskole.no

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

Anders Estenstadsveg 18, 7046 TRONDHEIM.......................Tlf. 73 90 24 24
www.trafikksikker.no

Trondheim Trafikkskole
Erling Skakkes g 3, 7013 TRONDHEIM................................Tlf. 73 52 46 62
www.trondheimtrafikkskole.no

TELEMARK

Nr. 1 Trafikk-skole Stathelle - Kragerø
Krabberødveien 6, 3960 STATHELLE...................................Tlf. 35 96 19 50
E-post: post@nr1-trafikkskole.no

VESTFOLD

Eian’s Trafikkskole AS
Peder Bogensgt 6 a, 3238 SANDEFJORD.............................Tlf. 33 47 56 00
E-post: post@eianstrafikkskole.no

ØSTFOLD

Hvaler Trafikkskole
Søndre Skipstad 3, 1684 VESTERØY...................................Tlf. 911 32 774

Per’s Trafikkskole
Brog. 17, 1608 FREDRIKSTAD............................................Tlf. 69 31 68 84

- ATL-skolene støtter Trafikkskaddes Magasin
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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

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

Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord • Tønsberg 
Sentralbord: +47 48 86 93 00, www.tendenans.no

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

ved personskade, og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår 

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

Trafikkskader  Yrkesskader  Pasientskader
i saker mot forsikringsselskaper, NPE og Statens Pensjonskasse. 

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

trafikkskadde. ann.indd   2 2/13/09   12:44 AM

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

Landsforeningen for t raf ikkskadde

• Trafikkskade • Yrkesskade • Pasientskade
• Trygd • Forsikring • Prosedyre

Jeg har omfattende erfaring i forhandling av personskadekrav  
mot forsikringsselskaper, NAV og helsevesenet.

Ved tvist har jeg omfattende erfaring i mekling og føring 
av saker i retten.

Gratis forhåndsvurdering av din sak.

Solveig Brorson Olsen

Solveig@wk.no

+47 469 439 45

Liaveien 13, Postboks 150, 1411 Kolbotn

Telefon 66 81 10 80 - Fax 66 81 10 81

www.wk.no

LANDSFORENINGEN FOR TRAFIKKSKADDE

Kurs i kognitive skader
LTN-Lofoten lokallag arrangerer kurs i kognitive skader den 7. september klokken 12.00.

Sted: Grendehuset på Gravdal.

Medlemmer av LTN-Lofoten: Gratis

Andre LTNere: 150 kr.

Andre organisasjoner: 250 kr.

Påmelding til Jan Kristiansen tlf: 90 84 85 38, senest den 1. september (grunnet mat).

Vel møtt!

Stein Chr. Hexeberg (H)
Tor Kielland (H)
Marte Randen
Tone Ringstad

Vi har lang erfaring med å bistå skadelidte etter alle typer 
personskader. Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon. 

Roald Amundsens gt. 6, postboks 1503 Vika, 0117 Oslo
Tlf. 22 31 32 00, fax. 22 31 32 01, e-post: personskade@vogtwiig.no

Per Erik Bergsjø (H)
Øyvind Vidhammer
Benedikte Poulsen
Ellen Abrahamsen

personskadeadvokat.no



Hovedkontor:
Lakkegata 3, 0187 Oslo

Tlf. 23 29 90 00 - Fax 23 29 90 01

Trondheim:
Gryta 2 A, 7010 Trondheim

Tlf. 73 87 02 50 - Fax 73 87 02 51

Tromsø:
Seminarbakken 4, 9008 Tromsø

Tlf. 77 66 73 30 - Fax 77 65 71 98

Lillestrøm:
Kirkegt. 11, 2000 Lillestrøm

Tlf. 63 89 20 20 - Fax 23 29 90 01

Haugesund:
Haraldsgt. 140, 5527 Haugesund
Tlf. 52 72 30 80 - Fax 52 72 95 50

Advokat Jan Gunnar Ness
Advokat Erik Johnsrud (H)

Advokat Christian Lundin (H)
Advokat Tom Sørum (H)

Advokat Katrine Hellum Øren
Advokat Anders Hauge

Advokat Lars Edvard Erichsen
Advokat Trond Alan Wehn

Advokat Heike Bentsen

I kontorfellesskap med:
Advokat Lars Olav Skårberg (H)
Advokat Bodil Katrine Hjartåker

Medlemmer av Den Norske Advokatforening
(H) Møterett for Høyesterett

e-post: firmapost@ness-co.no
www.ness-co.no

Advokatfirmaet Ness & Co DA består av 20 medarbeidere, 
hvorav 13 jurister. Firmaet driver en variert praksis med 
hovedvekt på personskadeerstatning, yrkesskader og 
pasient skader samt forsikringsrett og trygderett.

Vi bistår ved alle typer personskader, men har på grunn av de spesielle 
utfordringer enkelte skadetyper og erstatningsspørsmål reiser, delt oss inn 
i 7 forskjellige team:
•	 Hodeskader	(kognitiv	svikt)
•	 Ryggmargskader
•	 Nakkeskader
•	 Forsørgertap
•	 Medvirkning	v/påstått	uaktsomhet	(f.	eks.	promillekjøring,	høy	hastighet)
•	 Erstatning	til	skadde	personer	i	egen	næring	
	 (selvst.	næringsdrivende	og	personlig	aksjeselskap)
•	 Fødselsskader

I	 tillegg	kan	vi	bl.a.	 tilby	 tjenester	 innenfor	 følgende	rettsområder:	 fast	eien-
doms retts forhold, familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag som 
bistands	advokat.

B
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Har du krav på 
erstatning?
Advokatfirmaet Strand & Co består av 
9 medarbeidere hvorav 7 jurister.
Vi bistår både når det gjelder yrkesskader, 
trafikk ulykker, pasientskader, ulykker, forsikrings
oppgjør og saker om voldsoffererstatning.

Personskade: 
Ta kontakt med  advokat Henning Dragsnes eller 
advokat Frode Wisth for en uforpliktende samtale.

Fjordgt. 23, 
Postboks 534 Sentrum 
N7405 Trondheim
Telefon: 73 87 45 40 
Telefax: 73 87 45 45

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




