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Landsforeningen

Av Henning Bjurstrøm

Høsten er definitivt over oss og 
med den regn og mørke veier. Hva 
er vel da mer naturlig enn å sjekke 
bilens tilstand? Er lyset tilfredsstil-
lende, vindusviskere nye og dek-
kenes mønstre minst 3 mm? På en 
demonstrasjon på Vålerbanen for 
et par år siden ble forholdet dek-
kenes mønsterdybde og bremse-
strekning på våt veibane demon-
strert. Forskjellen i bremselengde 
på våt vegbane med lovlige 1,8 
mm mønsterdybde og 5 mm møn-
sterdybde ved fart 50 km, var over 
100%. Tenk på det når du kontrol-
lerer dine dekk og bytt heller dekk 
enn å ta sjansen på at det går bra.  

I pressen er ungdom og ulykker 
et stadig tilbakevendende tema.  
Mange gode og mindre gode for-
slag til tiltak for å få ned ulykkene 
er blitt lansert. Vår UP-sjef Humle-
gård har deltatt i debatten på en 
konstruktiv og god måte. La oss 
lytte til hva han har å si og diskuter 
gjerne problemene med trafikku-
lykkene i lagene. Det er viktig å på-
virke alle til ansvarlig opptreden i 
trafikken enten de er 18 eller 80 år.

Tillitsmannskonferansen fant 
i år sted på ”Color Magic” i slut-
ten av august.  Opp imot 190 LTN-

ere deltok på konferansen hvor 
kommunikasjon var hovedtema. 
Kommunikasjon er mye mer enn 
å snakke og mange fikk seg nok 
en a-ha opplevelse. To fine dager 
hvor vi og fikk lære hverandre be-
dre å kjenne og lade batteriene til 
høstens innsats i lagene. Mer om 
konferansen finner du i bladet.

I oktober skal det avholdes en 
stor konferanse om rehabilitering 
i Oslo. LTN skal delta blant annet 
med synspunkter på dagens situa-
sjon. Dette er en unik mulighet til å 
sette fokus på manglende ved re-
habiliteringstilbudet og igjen på-
peke at rehabilitering må bli den 
neste store helsereformen.

Til sist vil vi minne om høstens 
storsatsning – reflekskampanjen.  
La oss planlegge kampanjen på lo-
kalplanet og gå foran med et godt 
eksempel – bruke refleks – bli sett. 
Denne kampanjen vil være med 
på å spare liv i trafikken – la oss gå 
helhjertet inn for den.

Hilsen
Henning Bjurstrøm
Landsleder

Lagene bør delta i debatten 
om ulykker og forebygging

Besøksadresse: Chr. Michelsens gt.65, Oslo
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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

Per Oretorp og Tonje Giertsen ble 
mottatt av en lydhør justisminitister 
under møtet i regjeringskvartalet i 
slutten av august. LTN har lenge ar-
beidet med å få til en lovendring av 
den såkalte Barneerstatningsloven. 
Enkelt forklart mener LTN at erstat-
ningsnivået må økes. 

- LTN mener dagens ordning 
ikke er i tråd med det grunnleggen-
de erstatningsprinsippet om full er-
statning, og vi har i samarbeid med 
Prof. dr. juris Asbjørn Kjønstad ut-
arbeidet et forslag som i større 
grad tar høyde for samfunnsutvik-
lingen. Vårt forslag til lovendring 
mener vi ivaretar barns interesser 
ved utmåling av skadeserstatning, 
forklarte Giertsen.

Taper penger
Trafikkskaddes magasin har tidli-

gere, og ved flere anledninger, be-
rørt problemstillingen. Bakgrunnen 
for forslaget om å endre reglene 
om barneerstatning er LTNs erfa-
ring med medlemmer som får sin 
erstatning utmålt etter Skl § 3-2 a. 
Foreningens erfaring er at den stan-
dardiserte utmålingen fører til at 
barn under 16 år ikke får en erstat-
ning som speiler det reelle tapet i 
et livsløpsperspektiv. Standardut-
målingen er bare satt til 40G, som i 
dag utgjør 2.672.480 kroner dersom 
skadelidte er 100 prosent medisinsk 
invalid. Dette erstatningsbeløpet 
skal da dekke både mènerstatning 
og fremtidig inntektstap.

Avviste deltakelse
Utvalget, som er nedsatt av Justis-
departementet, er sammensatt av 
representanter fra Forbrukerrådet, 

LO, NHO og FNH (Finansnæringens 
Hovedorganisasjon). Det sitter to 
advokater i utvalget, en fra skade-
volder og en fra skadelidte-siden. 
I utvalget deltar også lagdommer 
Tonje Fisknes og utvalget ledes av 
Prof.dr. juris Bjarte Askeland. 

LTN mener imidlertid at utval-
get har noe ”slagside”, og dette tok 
Per Oretorp opp med justisministe-
ren.

– Vi mener LTN som interes-
seorganisasjon, den organisasjo-
nen som arbeider mest med er-
statningsspørsmål, burde vært 
representert. Vi har et nettverk 
som innehar en meget god kom-
petanse, som vi mener vil få utval-
gets sammensetning til å fremstå 
som mer balansert og som derved 
vil øke utvalgets legitimitet, sa Ore-
torp mens Storberget repliserte:

– LTN må svært gjerne komme med innspill under høringsrunden, sa 
Storberget til LTN rådgiver Per Oretorp.

Giertsen 
og 
Oretorp
møtte Knut 
Storberget

Landsforeningen for trafikkskadde har lenge ønsket å endre Skadeserstatningsloven 
(Skl) § 3-2a, eller den såkalte barneerstatningen. Fredag den 29. august møtte LTN-
rådgiver Per Oretorp og tidligere rådgiver i LTN, Tonje Giertsen, justisminister Knut 
Storberget.
– Jeg skal overbringe dokumentet fra LTN til utvalget som skal utarbeide et nytt for-
slag til hele personskadeerstatningen, sa justisministeren under overleveringen, som 
også fremhevet det meget viktig og gode arbeidet som Landsforeningen for trafikk-
skadde driver.
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– Vi er uenige der. Vi mener at 
alle parter er godt ivaretatt gjen-
nom utvalgets sammensetning. 
Det vil imidlertid være fullt mulig – 
og ønskelig, at foreningen kommer 
med innspill i høringsrunden.

Tar tid
Per Oretorp og LTN er skuffet over 
at foreningen ikke aktivt får være 
med i utformingen av forslaget.

– Det er også beklagelig at for-
slaget ikke vil være ferdig før i 2011. 
Dette vil ramme en god del barn. 
Etter 2011 skal også saken til hø-
ring, så dette vil ta tid. LTN har tid-
ligere vært med i utvalg som ulike 
departementer har satt ned, og kan 
derfor ikke si seg enig i at depar-
tementet mener at vår deltakelse 
vil føre til en forskjellbehandling i 
forhold til andre interesseorgani-
sasjoner. I denne saken kan vi ikke 
sidestilles andre organisasjoner. Vi 
mener at LTN er et ledd som man-
gler i utvalget, sa Per Oretorp un-
der møtet.

Tok opp ulykkestall
Antall drepte og skadde i trafikken 
i 2008 er svært dyster. Innen be-
gynnelsen av september var tallet 
kommet opp i 190 drepte, mot 143 
i samme periode i fjor.  Storberget 
ønsket å sette av siste del av møtet 
til å snakke forebyggende virksom-
het.

– Hadde disse tallene vært Jus-
tisdepartementets ansvar – eksem-
pelvis drap, så hadde jeg trolig sittet 
i ”Tabloid” som fast gjest. Tallene 
er fryktelige, og vi må få til en na-
sjonal dugnad for å få ned tallene 
på drepte og skadde. Fremskritts-
partiet har i sommer kommet med 
det jeg mener er svært lettvinte 
løsninger. Vi kan ikke bare fokuse-
re på å ruste opp veiene. Ulykkene 

handler også i stor grad om fart og 
kjøring i ruspåvirket tilstand. Også 
individet har et ansvar. Vi må kun-
ne tenke forbyggende på flere om-
råder, sa Storberget engasjert og 
henviste til det forebyggende ut-
valget som kollega samferdselsmi-
nister Liv Signe Navarsete har satt 
ned.

– Der burde LTN sitte med, og 
jeg skal bringe dette videre til Na-
varsete, avsluttet han.

Fornøyd etter møtet
Både Tonje Giertsen og Per Oretorp 

karakteriserer møtet med Storber-
get som både hyggelig og nyttig.

– Han var lydhør og engasjert. 
At vi fikk lagt fram våre problem-
stillinger viser at foreningen er syn-
lig og blir tatt på alvor. Vi vil følge 
arbeidet i utvalget nøye, og håper 
våre innspill blir tatt til følge nå når 
utvalget er i gang. Det er ingen ue-
nighet om at nivået på barneerstat-
ningen må justeres, så vi forventer 
naturligvis en endring. Men, det 
blir dessverre en god stund før lov-
endringen vil tre i kraft, og til tross 
for at alle parter er enige i at barn 
kommer for dårlig ut ved sine er-
statningsoppgjør, så ser det ut at 
de må regne med det også i man-
ge år fremover. Det er meget trist 
og svært beklagelig sier Giertsen 
og Oretorp.

Det er mange personer som har 
bidratt til dokumentet som ble over-
levert Storberget. LTN nedsatte en 
arbeidsgruppe som bestod av: Ad-
vokat Marte Randen (Vogt&Wiig), 
universitetsstipendiat Lars Edvard 
Erichsen, advokat Helge Husebye 
Haug (Norman & Co), advokat Tor 
Ingebrigtsen (KCO Advokater), ad-
vokat Øystein Helland (KCO Advo-
kater) og Tonje Giertsen som tid-
ligere arbeidet som LTN-rådgiver 
men nå er advokatfullmektig hos 
KCO Advokater.

”Vi er skuffet
over å ikke få

delta i utvalget”

Tidligere rådgiver i LTN, Tonje Giertsen, fikk møte justisminister Knut Storberget (i midten) sammen 
med LTN-rådgiver Per Oretorp. 
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Om lag 190 personer var 
samlet til tillitsmanns-
konferanse på M/S Color 
Magic til Kiel i perioden 
22.–24.august. 
– Vi trenger alle en påmin-
nelse om hvordan vi kom-
muniserer med hverandre,  
både internt og eksternt. 
Konferansen har derfor 
gitt oss et ”løft” i så måte, 
sa flere av deltakerne etter 
konferansen.

Tillitsmanskonferanse med
kommunikasjon som tema

Om lag 190 deltakere var med på årets tillitsmannskonferanse til Kiel. Kommunikasjon stod som tema, 
og mange av deltakerne mente at de hadde fått et ”løft” som de kunne ta med hjem til bruk i lagene og 
på det personlige plan.

– Du blir det du tenker, var foredragsholder Ronny Karlsens budskap.

Tillitsmannskonferansen 2008

Av Gunn-Elisabeth Almås
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Ordet ”attitude” var en av gjen-
gangerne under Ronnny Karlsens 
foredrag. Ordet var nok  fremmed 
for de aller fleste, men i korte trekk 
handler ordet om innstillinger eller 
oppførsel som viser handling, føle-
leser eller sinnsstemning. Karlsen, 
som representerer firmaet Mercur 
ressursutvikling AS, trakk frem flere 
eksempler på hvordan positive tan-
ker er med å styre oss i hverdagen. 
Du blir rett og slett det du tenker, 
var Ronny Karlsens budskap. Det er 
vanskelig å lykkes alene, og det er 
viktig å være lydhør overfor andre. 
Flere i en gruppe tenker bedre, og 
kommer med flere ideer, enn bare 
ett menneske – samarbeid er derfor 
viktig.

To typer mennesker
Karlsen trakk frem at det finnes to 
typer mennesker. Den som ”hater 
beslutninger” er den som har en 
innstilling om at man ikke vil, me-
ner handling ikke har noen hensikt, 
sier at ”dette har vi prøvd før”, el-
ler at man ikke gidder fordi det nok 
ikke blir noen resultater allikevel. En 
slik holdningene vil nok et mennes-
ke som ikke tør, eller ikke vil, ha. En 
person som tar beslutninger er den 
som mener ”dette var interessant”, 
her er det muligheter, vi skal og vi 
kan, samt at personen tar det meste 
som en utfordring. 

Ronny Karlsens budskap var at 
vi alle kan endre holdninger, bare vi 
trener oss på å la de positive tan-
kene bli dominerende. 

I møte med andre
Det er de første minuttene i møte 
med andre at vi danner oss en me-
ning med den vi møter – faktisk skjer 
dette fra 30 sekunder til fire minut-
ter. Karlsen mener videre at det der-
for er av vesentlig betydning at vi 

eksempelvis bruker våre første mi-
nutter om morgenen til å la de posi-
tive tankene stå i fokus. Den fysiske 
holdningen er også viktig. Henger 
vi med hodet, så blir vi gjerne der. 
Om vi alltid gjør det samme som vi 
alltid har gjort, så får du det resulta-
tet vi alltid ha fått. Det er derfor vik-
tig å gjøre noe nytt hvis man ønsker 
en resultatendring.  

– Det er viktig å la det positive 
slippe til. Tenk over hva du sier til 
deg selv, og hva du fokuserer på. 
Du skal også gi deg selv noen for-
søk, er hans budskap.

Signaler vi sender
Ronny Karlsen brukte også en del 
av foredraget på å snakke om signa-
lene vi sender andre. Kroppssprå-
ket er svært viktig – faktisk er det 
den måten vi kanskje best sender ut 
signaler på. Når det gjelder kropps-
språket så kunne foredragsholde-
ren fortelle at 98 prosent ligger i 
vår underbevissthet. Kroppsspråket 
oppfattes fem ganger så mye som 
ord. Hvis du har et kroppsspråk og 
en sinnstilstand som ”harmone-
rer”, så oppfattes dette som natur-

lig. Ronny Karlsen hadde også en 
lang liste med hvordan du kan lese 
kroppsspråket. Han presisterte at 
dette må ses på som en veiledning. 
Nødvendigvis er ikke kroppssprå-
ket i alle sammenhenger korrekt. 
Eksemplene var blant annet at hvis 
man tar seg til nakken, så kan det 
være et tegn på usikkerhet. Igjen – 
mange tar seg til nakken hvis man 
sliter med en skade, så listen han 
presenterte over kroppsspråk kan 
ikke leses bokstavelig. 

Grupper av mennesker
Foredragsholderen viste også hvor-
dan man kan dele mennesker i ka-
tegorier. Ifølge den amerikanske 
psykologen M. Martson styres vi 
mennesker av fire grunnleggende 
redsler. Disse er redselen for neder-
lag og for å mislykkes, redselen for 
avvisning, redselen for utrygghet 
og redsel for mangel på regler og 
systemer. Karlsen viste en del ek-
sempler på disse fire menneskety-
pene, og de aller fleste i salen kun-
ne nikke gjenkjennende til noen av 
hans påstander. 

Steintor Eriksen fra LTN-Harstad og omegn lokallag (t.v) fikk være 
med på forsøket å knekke en blyant med en pekefinger. Det gikk, da 
han trodde han skulle klare det. Første forsøk var mislykket, og det 
mente foredragsholder Karlsen var styrt av tankene.

”La de 
positive tankene

slippe til”
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Kommunikasjonskurset fikk ros un-
der konferansen. Gruppene, som la 
fram besvarelsene etter gruppeopp-
gavene, la vekt på at det er viktig å 
få en påminnelse om hva lagene 
kan gjøre for å bedre kommunika-
sjonen både seg imellom og i laget 
for øvrig. Mange mente at lagene 
hadde gjort en bra jobb med å mar-
kedsføre de ulike prosjektene som 
de har gjennomført. Det er også 
viktig å kunne ha en ”ærlig dialog” 

med medlemmene i laget, og at det 
lagene presenterer utad gjerne må 
være av en positiv karakter. 

Viktig markedsføring
I all markedsføring er det viktig å 
tenke positivt. Enkelte lag har visse 
problemer med å komme ut i me-
dia, og dette har forskjellige årsa-
ker. Bjørg Refsnes fra LTN- Ålesund 
og omegn lokallag hadde fått i opp-
drag å legge frem gruppeoppga-
ven for kognitiv gruppe, og hun la 
vekt på at også skade-problematik-
ken kan markedsføres på en positiv 
måte. Hun oppsummerte besvarel-

sen slik at hvis laget kun fokuserer 
på det negative, så blir det få lys-
punkter å strekke seg etter. Positivt 
fokus var stikkordet.

Etterlattegruppen mener det er 
vanskelig å bli en synlig del av for-
eningen, og det er viktig at de et-
terlatte i LTN blir godt kjent med 
hverandre. Det å støtte hverandre 
handler også om å være tygge på 
hverandre. Etterlatte har også stor 
nytte av å være på seminarer, og 
nettopp det å danne nettverk er 
viktig.

Lytte til andre
Flere av gruppene mente også at 
det var svært viktig å lytte til hveran-
dre – la andre slippe til. Det å være 
bevisst sin egen situasjon er viktig 
i møte med andre. Trolle-gruppen 
la vekt på det å være bevisst på de 
signalene man sender andre, og at 
det er viktig å kunne være til hjelp 
for andre. Som skadd eller pårø-
rende så vokser du som mennes-
ke hvis du kan være til hjelp for et 
medmenneske. Gruppen tillitsvalg-
te mener det er viktig å være synlig 
og informere om hva LTN kan bidra 
med. 

Være et forbilde
Ungdomsgruppen la vekt på mar-
kedsføring av foreningen og å være 

”Viktig å være 
trygge

på hverandre”

Nyttig gruppearbeid
under konferansen

Foreldre og pårørende hadde en god diskusjon under gruppeoppga-
vene.

LTNs Ann Karin Grønvold ledet kognitiv gruppe under diskusjonen 
før svarene skulle legges fram i plenum.

Deltakerne på tillits-
mannskonferansen ble 
delt i grupper med grup-
peoppgaver som rettet 
seg mot temaet kommuni-
kasjon. Hodeskade-grup-
pe, foreldre/pårørende, 
etterlatte, tillitsvalgte, 
Trolle-utvalget og ungdom 
la frem besvarelsene i ple-
num.

Tillitsmannskonferansen 2008



et godt forbilde for barn og ungdom. 
Noen av ungdommene som deltok 
på konferansen er selv ute på skoler 
og liknende for å fortelle om bruk 
av sikkerhetsutstyr. 

– Noe av det vi kanskje sliter 
mest med er at media må ha en 
”heftig sak” før de viser interesse. 
Det er ikke alltid så lett å slippe til. 
Vårt mål er i alle fall å starte i dag 
med det vi har lært på denne kon-
feransen, sa Astrid Johansen fra 
LTN-Østfold fylkeslag.
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”Vi må markeds-
føre oss positivt”

John Ottøy fra Rogaland (t.v), Sissel H. 
Andersen fra Akershus og Per Inge Vinter-
vold fra Lillehammer fulgte nøye med før 
svarene skal legges fram i plenum.

LTN-ungdommen var godt representert under tillitsmannskonferan-
sen.

Det var første store samling for dem som var i gruppen LTN-Trolle. 
Trolle er rettet mot yrkessjåfører.

– Fint å lære mer om kom-
munikasjon. Dette har vi nytte 
av! sier (bak t.v) Mads Parten 
fra LTN- Ofoten lokallag, Einar 
Aarum fra LTN-Nordre Vestfold 
lokallag og foran sitter Hanne 
Sofie Holmeslett fra LTN-Tromsø 
og Omegn lokallag. 
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Det vanket stor applaus for LTNerne 
som har hatt jubileum, og det var 
medlemmer som hadde fylt 70, 60 
og 50 år som ble hedret med et fint 
armbåndsur. Jubilantene var: Sig-
mund Jonstad, Margit Samuelsen, 
Turid Henriksen, Trine Lundstein, 
Ruth Hunvik, Artur Sund, Jan Erik 
Wold, Gudny Isvik Edøy, Turid Jo-
hansen, Urs gamper, Espen Andre-
assen og Oddbjørn Solbakken.

Det ble stor applaus for 
medlemmer som hadde 

rundet 70, 60 og 50 år. 
Samtlige fikk gaver som 
ble delt ut av LTN-leder 

Henning Bjurstrøm.

Mange fikk jubileumsgave
Som en overraskelse til 
LTNere som har hatt jubi-
leum, ble det delt ut klok-
ker til en knippe personer 
under konferansen. Ju-
bilantene hadde fylt hen-
holdvis 70, 60 og 50 år.

Samtalen gikk livlig rundt bordet under middagen på MS Color Magic.

Tillitsmannskonferansen 2008

Det blåste frisk, men Toralf Hjelde (t.v) Eli Aspen Tømmerbakke, 
Grethe Gravklev og Tor Arild Hansen stilte til fotografering på dekk.
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Fikk disk
Nestleder i landsstyret, Svein-Ove 
Langeland, hadde også en overras-
kelse til lagene. Samtlige fikk utdelt 
en hard-disk (lagringsdisk), slik at 
alle lag nå kan ha en sikkerhet om 
problemer skulle oppstå med PC`n. 
Langeland demonstrerte også hvor-
dan denne skal monteres og hvor-
dan man lagrer dokumenter. 

Hyggelig sammenkomst
Tross et tett program ble det tid til 
hygge, og mange koste seg med 
middagen etter en lang økt. Siste 
kveld på båten benyttet også man-
ge anledningen til å komme frem 
og fortelle ”små anekdoter”. Gene-
ralsekretæren fikk stående applaus 
for sitt arbeid for foreningen. Både 
landsstyre og sekretariat fikk også 
rosende ord under middagen.

Tillitsmannskonferansen 2008 

Rådgiver Per Oretorp (t.v) holdt mikrofonen mens nestleder i LTN 
Svein-Ove Langeland demonstrerte den nye disken som samtlige lag 
fikk i gave. 

Vedtekstkomiteen ber nå lagene gå 
igjennom vedtektene og reviderin-
gen av disse.

- Vi har fått nokså liten respons 
så langt, og det kan komme av at 
det er liten aktivitet i lagene om 
sommeren. Derfor har vi valgt å 
komme med ny høringsfrist, og vi 
håper at lagene nå tar seg tid til å gå 
igjennom vedtektene. Som kjent er 
det vedtatt at disse skal revideres 
fordi ”de gamle” var formulert slik 
at mange måtte bruke tid på å for-
stå teksten. De var også vanskelig å 
bla seg fram i. Vårt mål er blant an-
net å lage en forenklet utgave uten 
å forandre på selve innholdet, for-
teller Målfrid Bjorvatn Helle.

Bjorvatn Helle kunne også for-
telle deltakerne på tillitsmannskon-
feransen at det er mulig å søke Stu-
dieforbundet om midler hvis laget 
setter sammen en studiesirkel.

– Vi håper på god respons innen den 1. desember, sier (t.v) Målfrid 
Bjorvatn Helle, Jack Henriksen og Per-Arne Mauseth.

– Send inn forslag 
til vedtekstkomiteen
Vedtekstskomiteen, med Målfrid Bjorvatn Helle, Per-Arne Mauseth og Jack 
Henriksen, ber samtlige lag gå igjennom revideringen av vedtektene foran 
landsmøtet i 2009.  
– Vi har satt høringsfristen til den 1. desember, og vi håper på god respons, sier 
Bjorvatn Helle.
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NAV mener at den nye blanketten 
gir mulighet for toveis kommuni-
kasjon mellom lege/sykmelder og 
arbeidsgiver. I tillegg har lege og 
sykmelder større mulighet til å gi 
klare råd og beskrivelser om hva ar-
beidstakeren må unngå for å kunne 
være i jobb, uten å opplyse om di-
agnose.

Vil veilede
På den nye sykmeldingsblanketten 
vil lege/sykmelder gi klare meldin-
ger (ja/nei) om det medisinsk sett 
er mulig å være i jobb, og gi råd og 
veiledning om hva slags avlastning 
som eventuelt kan gjøres. Arbeids-
takeren tar med seg blankettens uli-
ke deler mellom lege/sykmelder og 
arbeidsgiver, og deltar selv aktivt i 
dialogen begge steder.

Erfaring viser at det ofte går an 
å finne arbeidsoppgaver hvis man 
ser etter mulighetene. Kanskje kan 
noen av de belastende oppgavene 
i jobben fjernes for en periode, eller 
kanskje det er mulig å gjøre de van-
lige arbeidsoppgavene hvis man 
får jobbe langsommere.

Trygghet for  alle parter
Denne nye kommunikasjonsmulig-
heten kan gi større trygghet for alle 
parter. For arbeidstakeren er det 
en trygghet at arbeidsgiver er in-
formert om hva som er medisinsk 
forsvarlig. Arbeidsgiveren vil være 
tryggere på at tilretteleggingen ikke 
forverrer helsesituasjonen. Lege/
sykmelder vil på sin side ha behov 
for å vite hva som er mulig på jobb 
for å kunne gi best mulig råd. Det 
gir også en trygghet at man kan ta 
ny kontakt med lege/sykmelder ved 
endringer eller behov for nye råd. 

To nye elementer
Den nye blanketten har to elemen-

ter som ikke har vært der 
tidligere: Avventende syk-
melding og mulighet for 
kommunikasjon gjennom 
hele sykdomsperioden.

Avventende sykmelding 
Hvis du kommer til lege/syk-
melder og er i en situasjon 
hvor du ikke kan greie å ut-
føre ditt vanlige arbeid, kan 
det hende du få en ”avven-
tende sykmelding”. Det be-
tyr at du ikke blir sykmeldt i 
første omgang, når det ikke 
er noe medisinsk i veien for 
at du kan være i jobb hvis ar-
beidet blir tilrettelagt.

Lege/sykmelder bekref-
ter at aktivitet er mulig og 
beskriver på sykmeldings-
blanketten hva du må ta 
hensyn til, hvor lenge det 
må tas hensyn og gir even-
tuelt også råd om hva som 
kan gjøres. Blanketten tar du med 
til arbeidsgiver så raskt som mulig.

Med utgangspunkt i det lege/
sykmelder har beskrevet, ser du og 
arbeidsgiver etter mulige arbeids-
oppgaver og skriver dette ned på 
blankettens del C.

Er det umulig å tilrettelegge ar-
beidet, skriver arbeidsgiver en be-
grunnelse på blanketten. Denne tar 
du med tilbake til lege/sykmelder 
som gjør den om til en vanlig syk-
melding fra den dagen du fikk av-
ventende sykmelding.

Avventende sykmelding gjelder 
bare i arbeidsgiverperioden, som 
er de første 16 dagene av sykefra-
været.

Kommunikasjonskanal 
ved sykmelding 
Det er ikke bare ved kortere syk-

dommer og avventende sykmel-
ding at det er behov for kommuni-
kasjon mellom lege/sykmelder og 
arbeidsgiver. Både sykdommen og 
mulighetene på jobb kan endre seg 
underveis.

Fram til nå har det ikke vært 
noen mulighet for skriftlig kommu-
nikasjon mellom arbeidsgiver og 
lege/sykmelder på sykmeldings-
blanketten. Den nye blanketten åp-
ner for toveis kommunikasjon gjen-
nom hele sykmeldingsperioden, 
med den sykmeldte som mellom-
ledd.

(Kilde: NAV)

En ny sykmeldingsblankett ble tatt i bruk den 1. sep-
tember. Målet er å bedre kommunikasjonen mellom 
lege/sykmelder og arbeidsgiver. Blanketten introduser-
te også ”avventende sykmelding”. 

Ny sykmeldingsblankett
er tatt i bruk

Fagnytt

NAV har gitt ut en brosjyre der 
de nye endringene er beskrevet. 
Den kan du få ved henvendelse 
til NAV, eller du kan be om den 
hos din fastlege.
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Flere som har blitt skadet av sjåfø-
rer som kjører grovt uaktsomt, for 
eksempel ruset, har fått tilkjent en 
oppreisning som de aldri har fått. 
Felles for dem er at sjåføren er be-
talingsudyktig, og at de selv må 
gjøre jobben med å drive inn pen-
gene. For dem dette gjelder hindrer 
det dem i å komme videre med li-
vet, og fører til at de fortsatt må ha 
en relasjon til den personen som er 
skyld i ulykken. 

Statens ansvar
Norsk lov skulle vært endret i hen-
hold til EU-direktiver allerede i 1994 
og, som omtalt i forrige nummer av 
Trafikkskaddes magasin, har vi fått 
medhold i EFTA-domstolen om at 
staten er erstatningsansvarlig for-
di norsk lov ikke er endret. Regjer-
ningsadvokaten har nå gått til for-
lik i den enkeltsaken som er tatt til 
retten, og betaler oppreisningen 
som kvinnen ble tilkjent. De er i VG 
svært klare på at dette kun gjelder 
enkeltsaken, og at dette ikke løser 
de andre sakene. 

Henvendelse til departementet
LTN har sendt et brev til justisminis-

ter Knut Storberget med spørsmål 
om hva som skjer med de andre sa-
kene av denne typen. Å gå i forlik i 
denne enkeltsaken løser ingenting, 
det fører kun til at alle sakene må 
for retten. Dette er en unødvendig 
belastning på rettssystemet, og en 
menneskelig belastning for en alle-
rede utsatt gruppe. Staten må nå ta 

grep og endre loven slik at framtidi-
ge saker får en forutsigbar løsning 
for den enkelte. Departementet bur-
de også ha en grundig gjennom-
gang av bilansvarsloven i henhold 
til EØS avtalen, og sørge for at norsk 
lov nå er i tråd med EU direktivene. 
De må også erkjenne ansvar for alle 
som ikke har fått oppreisningen sin 
og gjøre en innsats for å nå fram til 
de som kan ha slike saker. 

Hva med resten?
Det neste spørsmålet vi har stilt de-
partementet, er hva med de som al-
dri reiste oppreisningskrav; enten 
fordi de visste det ikke var noe å 
hente eller fordi de ikke visste at de 
kunne ha et krav. Disse lider også 
under at staten ikke har ”oppda-
tert” norsk lov. Landsforeningen for 
trafikkskadde frykter at det er lite å 
hente for denne gruppen, men vel-
ger å stille spørsmålet for å sette 
fokus på de urettferdigheter som 
følger i kjølvannet av mangelfullt 
arbeid av departementenes lovav-
delinger. 

Ta kontakt
LTN følger oppreisningssakene vi-
dere, og vil informere de som kon-
takter oss om den videre gangen i 
saken. Det har kommet en seier for 
en enkeltsak, og vi håper at myndig-
hetene nå også tar sitt ansvar for de 
som uskyldig er blitt rammet ikke 
bare av enorme tap, men også av 
statens uvitenhet. Dette er et tegn 
på at myndighetene ser det urime-
lige i praksisen fram til i dag. 

Av: Ingeborg Dahl-Hilstad, 
Rådgiver LTN

Fra retten

Staten erkjenner ansvar
i oppreisningssak

Staten betaler nå oppreisningen til kvinnen som mistet familien sin i en kollisjon 
med en ruset fører. Sjåføren ble dømt til å betale oppreisning, men var ute av stand 
til å gjøre opp for seg. LTN og skadelidte har fått medhold i en uttalelse fra EFTA 
domstolen om at norsk lov ikke er i tråd med EU direktivene og staten er dermed er-
statningspliktig.

”Dette er 
en seier for

en enkeltsak”
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Landsforeningen

Hele 
magasinet 
er på nett

Nå kan du laste ned hele Trafikk-
skaddes magasin på LTNs nettsider. 
Som LTNs nettlesere kjenner til, fin-
nes det flere menyer å gå inn på. 
Til venstre på hovedsiden ligger nå 
også menyen ”last ned magasin”.

Tidligere har redaksjonen lagt 
ut enkelte artikler som finnes i pa-
pirutgaven, men nå kan hele ma-
gasinet lastes ned for ivrige nett-
brukerne.

(Red)

LTNs Rettssikkerhetsfond
Rettssikkerhetsfondets formål er å yte støtte til 
ulykkes skadde som har behov for å bringe saken sin 
inn for domstolene. Fondet kan stille garanti for utgif-
ter til domstolsprosessen. Hvilken garanti som stilles 
av henger av den enkelte sak. Det ytes kun garanti for 
utgifter som overstiger det som dekkes av andre ord-
ninger, feks. rettshjelpsforsikring, fri rettshjelp etc. 

Om saken gis garanti vurderes ut 
fra fondets statutter, blant annet vil 
et vurderingstema være om saken 
er av prinsipiell betydning. 

For å kunne søke om støtte fra 
fondet må du være medlem av 
Landsforeningen for trafikkskad-
de. Din advokat skal bistå med søk-
nad om garantistillelse hvor det i 
nødvendig utstrekning redegjøres 
for tvisten og de grunner som til-
sier 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 virk-
somhet. 

Dersom du eller din bedrift kan 
tenke dere å gi fondet en gave som 
kan bidra til å styrke rettssikkerhe-
ten 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.

Julebord i
LTN-Gjøvik og omegn

Medlemmer i LTN-Gjøvik og 
omegn LL inviteres til jule-
bord på Toten Hotel Sillongen 
den 5.desember kl.19:00. Pris 
for medlemmer kr: 325,00. Vil 
du overnatte bestiller du rom 
på tlf: 61 19 69 00 Toten Hotel 
Sillongen. Vi håper riktig man-
ge tar turen til Sillongen, vel-
kommen skal dere være.
 
Bindende påmelding til 
Marianne Hagen tlf. 90 75 25 80 
eller mail: 
ltn-gjovikomegn@ltn.no
før den 10. november. 
Trenger du skyss så si ifra.
 
Hilsing fra styret i LTN-Gjøvik 
og omegn LL
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For oss trafikkskadde og andre er en 
slik tur en meget positiv opplevelse. 
Vi som er trafikkskadde ser og opp-
lever omverden med de samme 
sansene, men kanskje på en annen 
måte enn de som ikke er skadet.

Med en aktiv gjeng, med flinke 
ledere som har stor erfaring med 
slike utfarter, ble det en hygge-
lig tur til Namskogan Familiepark. 
Mange av oss er stor takk skyldig til 
de som legger opp til slike turer i et 
felles opplegg for både trafikkskad-
de og medhjelpere. Turene er lagt 
opp til å være et "spleiselag", på 
måter som er en meget fin opple-
velse for alle. Det er noe i alle men-
nesker, som alltid gir og deler med 
andre av sitt overskudd og krefter. 
Dette gir et positivt miljø.

Gir mening
Slike turer gir en opplevelse som 
”åpner øynene” på de fleste. Man-
ge ser at vi ikke har større proble-
mer enn andre. Det er da godt å se 
at vi i denne foreningen takler dette 
arbeidet som slike forhold krever. Vi 

trafikkskadde er, og vil være, som 
vanlige mennesker. Tumle rundt å 
gjøre ”sprell” og nyte av livets go-
der. Derfor ble vår langhelg oppe i 
Namskogan Familiepark påfyll for 
både kropp og sjel. Vi fikk mange 
positive opplevelser i naturen med 
skog, fjell, frisk luft og ville dyr, godt 
vær og mange mennesker med 
stort pågangsmot. Det var to her-
lige dager!
 
Utenfor byen
Dette var forhold litt utenom byen 
Trondheim og omegn. Her så vi 
både ulv, elg, rein, bjørn  og man-
ge andre dyr i fine omgivelser. Det-
te ble en skikkelig påfyll av energi 
til kroppen. Vi skal planlegge neste 
års aktiviteter med turer, koret ”Kor 
Sprøtt” og vi skal arrangere mer 
som skal gi oss gode opplevelser.
 
Krydrer hverdagen
Vi oppfordrer selvfølgelig flere til å 
ta en slik tur for å krydre hverdagen 
med tilskudd av energi for en frem-
tid sammen, som kan gi våre skad-

de, en litt vennligere og litt rikere 
sosial tilværelse. Dette gjelder både 
ute i naturen og inne om kveldene 
med god mat og fin stemning.

Takk Tommy, Lill og Kjersti for 
att dere ordnet turen!   

En glad gjeng på tur i regi av LTN-Sør-Trøndelag fylkeslag.

Landet Rundt 

AvAv Øystein Fostervold

Flott tur til
Namskogan Familiepark
LTN-Sør Trøndelag fylkeslag har vært på tur til Namskogan Familiepark. Turen ble 
avviklet i perioden 29-31. august. Turen var et trivelig tiltak for trafikkskadde og 
hjelpere. 33 deltakere fikk to fine dager sammen.

Deltakerne fikk ta bjørnen i 
nærmere øyesyn. Det var en stor 
opplevelse.
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Landet Rundt 

Av Marianne T. Skeie
LTN- Vest-Agder fylkeslag

Etter en fantastisk sommer med 
flott og godt vær, skulle denne au-
gust-dagen vise seg fra sol til øs pøs 
regn og tordenvær utover kvelden. 
Men det stoppet ingen for å ha en 
trivelig kveld. Alle var godt skodd 
innendørs i en løe som var pyntet 
med trær langs veggene. Det hang 
ballonger fra taket og bordene var 
fantastisk flott dekket.

Hele familien Hjorteland, med 
barn, svigerbarn og barnebarn, 
hadde ryddet og stelt i stand for 
oss i to hele dager! Vanligvis bru-

kes denne delen av gården for opp-
bevaring av maskiner og annet 
utstyr. Det er helt utrolig hvordan 
familien lager det om til ”festloka-
le”, med teppebelagt gulv, bord og 
stoler til over 70 personer.

Deilig mat
Vi ankom gården med deilig lukt 
fra grillen. Her står Torbjørn og gril-
ler mat til alle oss i forkant og ved 
mottakelsen. Det blir hilsninger og 
masse gode varme klemmer. Ragn-
hild Hjorteland ønsket oss velkom-

men til gården. I alle år har det vært 
trekkspillmusikk og i år med Beint 
Ove Larsen som stod for flotte to-
ner. Nytt av året var at vi hadde la-
get sanghefte og det ble allsang. 
Allsangen var trivelig for både sto-
re og små, og det å synge sammen 
gjør samlingen ekstra hyggelig. 
Kvelden gikk som vanlig med god 
grillmat og for tredje året på rad ble 
vi sponset med kaffemat av Otto 
Geheb ved Geheb konditori ved 
Sørlandsparken. Laget synes det er 
utrolig flott og hyggelig at kondito-
riet gjør dette.

Flotte gevinster
I år som tidligere var det lotteri. Det 
er fantastisk å se et slikt gavebord 
med flotte gevinster. Vi blir sponset 
av forskjellige bedrifter og de fleste 
medlemmene har med seg gevin-
ster. For ikke å glemme noen, takker 
vi spesielt til alle og enhver for all 
sponsing.

Vi selger lodd som ”varmt hve-
tebrød” og loddtrekningen er spen-
nende for store og små. Gode kom-
mentarer lyser opp stemningen 
under trekningen og humøret er på 
topp.

Delte ut gaver
I alle år har det vært leker og kon-
kurranser for barna utendørs. Det-
te måtte vi kutte ut i år på grunn av 
været, men barna hadde det nok tri-

Det ble servert 
deilig grillmat til 

alle som hadde 
møtt fram. Her er 

det matkø…

For 11. året på rad var store og små samlet til en hyggelig aften i løa hos familien 
Hjorteland på Sånum i Mandal. Grillfesten ble arrangert den 13. august, og overras-
kelsen var stor da ekteparet Hjorteland fikk hederstegn for flott innsats i LTN.

Grillfest med 
store overraskelser

Kirsten Merete og assistenten hennes storkoste seg under grillfes-
ten på Sånum.
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velig allikevel. Så gevinstene som 
skulle deles ut etter aktivitetene i fri-
luft, de ligger og venter på neste ar-
rangement.

Hele familien Hjorteland fikk 
flotte gaver for deres arbeid og inn-
sats. Dette ble overrakt av leder As-
bjørn, som sa noen flotte ord.

Kveldens høydepunkt
Leder Asbjørn hadde ordnet med 
hederstegn til Ragnhild og Torbjørn 
Hjorteland. Asbjørn kom med Svein 
Ove Langeland fra LTNs sentalstyre 
og ”ingen” visste noe om hva som 
kom til å skje. Familien Hjorteland 
trodde Langeland var et medlem 
som var med, lite visse de om hva 
som skulle skje. Til stor applaus fikk 
Thorbjørn og Ragnhild Hjorteland 
hederstegn og diplom for deres in-

sats – en oppmerksomhet som var 
meget velfortjent. Leder Asbjørn 
overrasket også oss i styret med en 
blomst til hver, for vårt gode samar-
beid og styrets lagarbeid.

Det ble igjen en trivelig kveld på 
Sånum for alle medlemmer i Vest-
Agder fylkeslag. Vi håper vi får 
komme tilbake igjen til neste år. 

En takk til hele familien Hjorteland!

Ekteparet Thorbjørn og Ragnhild Hjorteland fikk LTNs hederstegn 
under festen som ble arrangert for 11.gang på gården deres. Ektepa-
ret har gjort en strålende innsats for LTN. Nestleder i LTN, Svein Ove 
Langeland, stod for utdelingen.

Beint Ove Larsen hadde ansva-
ret for musikken og spilte flotte 
toner under arrangementet.

Ny dato for kurs
i Søndre- og Nordre Vestfold
Kurs i erstatningsrett med Tonje Giertsen blir holdt mandag den 
13. oktober. Dato for kurset er blitt flyttet fra mandag den 6. oktober til 
den 13. oktober.

Kurset blir holdt på Skjeestua i Stokke ved E-18 klokken 18.00.

Hvis noen ønsker en privat samtale med Tonje Giertsen før kurset, er det 
bare å ringe Adelheid Bøen på telefon 91 16 19 19 for å bestille time.

Hilsen LTN- Søndre og Nordre Vestfold lokallag
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Landet Rundt 

Av Bente Andreassen

Gøy på årets 
Nettkontakt-treff 
i Skien

Årets treff for medlemmene i Nettkontakten, et lukket datanettverk for unge med er-
vervet hjerneskade, ble avviklet i Skien den 2. og 3. september.

Nettkontakten ble opprettet fra Øverby Kompe-
tansesenter for snart seks år siden, men selv om 
prosjektet er avsluttet, så har ungdommene fort-
satt kontakt.

Deltakerne og deres følgepersoner fikk to fantastiske 
dager sammen. At det regnet den første dagen, la in-
gen demper på stemningen. Først på programmet sto 
tur til Løveid sluse, der ”Henrik Ibsen” var på vei ned 
Telemarkskanalen. Senere ventet to løpsbiler fra KNA 
Gatebil på NAFs øvingsbane på Geiteryggen, for å ta 
med de som torde. De fleste ble med, ut på banen for 
burning og spinning. Den ene løpsbilen tilhørte en rul-
lestolbruker som ikke kunne kjøre selv. Han hadde egen 
sjåfør og ankom i sin ”stylede” handikapbil!
 
Underholdning og severdigheter
På kvelden ble det vartet opp med grillmat i Marens-
ro-prosjektets nye og flotte lokaler. Visesangerne Erik 
Damberg og Pål Jensen sto for underholdningen.

Den andre dagen fikk deltakerne se flere av Skiens 
severdigheter, og bilturen endte på nye Odd Stadion 
der banesjefen viste rundt, fortalte om anlegget og 
svarte på spørsmål. 

Holder kontakten
Nettkontakten-prosjektet ble opprettet av Øverby Kom-
petansesenter for snart seks år siden og er for lengst 
avsluttet. Noen av de tidligere medlemmene har likevel 
kontakt med hverandre via mail på internett og møtes 
en gang i året. De har hatt to treff i Skien og Søgne og 
ett i Arendal. Lise og Bård fra Skien var arrangører i år. 
Neste år står Søgne for tur igjen.

Elevene på Nettkontakt treffet er Lene og Bård fra 
Skien, Ingvild fra Lyngdal og Tommy fra Søgne.

Motorsporten stod også i fokus under nettkon-
takttreffet i Søgne. Ungdommene hadde det 
moro!
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Landet Rundt

Det var stor jubel på Aurskog da ekteparet Bente Hau-
ger og Arne Nygård slapp nyheten om hva de hadde 
planlagt de siste månedene. De ga prosjektgruppen 
”Russ uten rus og villmannskjøring” en skikkelig over-
raskelse. Under en samling i bokollektivet ble gruppen 
overrumplet med cruise til Karibien neste år! Bente 
Hauger har tidligere arbeidet i politiet innen forebyg-
gende virksomhet. Hun har vært en av foredragshol-
derne sammen med Martin Hasle, Ingar Bergersen og 
Vidar Møller Løken. 

Glad prosjektleder
Turen, som skal avvikles neste høst, vil trolig bli noe 
av det aller flotteste guttene har opplevd. Prosjektleder 
for ”Russ uten rus og villmannskjøring”, Sissel Tønne-
berg, er en av mange som deler gleden:

– Nå er vi i gang med å skaffe midler til Jamaica- 
prosjektet ved å ta oppdrag, eksempelvis for Lions og 
andre organisasjoner. Slik vil gruppen selv også kunne 
være med å bidra til reisekassen. Etter planen vil Vidar, 

Martin og Ingar være på Jamaica den 6.oktober neste 
år. Samtlige gleder seg stort, sier Sissel Tønneberg.

En overraskelse
Ekteparet har i flere måneder planlagt reisen i detalj. 
Foruten Jamaica skal de tre unge karene til Florida og 
Disney World, og de skal reise med verdens største 
cruiseskip, ”Liberty of the sea”.

– Vi er stor takk skyldig til Helse- og Rehabilitering 
som ga oss de første prosjektmidlene. Det førte til nytt 
nettverk, nye ideer og vi fikk med oss nye aktive per-
soner med stort pågangsmot. Dette målet skal vi nå. 
Guttene står foran mange forberedelser med fysiske 
øvelser. De må trene på å kunne sitte i en vanlig lene-
stol, mestre en lang flytur, kunne kjøre i en jeep, holde 
kroppen i stående stilling, trene engelsk og gjenopp-
friske geografien. Dette blir ny læring i 2009. Turen vil 
medføre mye arbeid og stor aktivitet, i motsetning til et 
stillesittende liv i bokollektivet, sier Sissel Tønneberg.

Jubeldag for prosjektgruppen

Trafikkskaddes magasin har tidligere skrevet om guttene i prosjektet ”Russ uten rus 
og villmannskjøring”. Guttene sier selv at de tok et feil valg som førte til at de ble 
lenket til rullestol for resten av livet. Prosjektet er et ledd i forebyggende arbeid ret-
tet mot de unge sjåførene i trafikken. I slutten av august fikk gruppen en kjempeo-
verraskelse. De unge mennene skal, takket være ekteparet Bente Hauger og Arne Ny-
gård, reise til Jamaica neste år. Martins drøm om å komme til Bob Marley’s gravsted 
skal bli virkelighet!

Ekteparet Bente 
Hauger og Arne 
Nygård (bak) har 
gitt prosjektgrup-
pen ”Russ uten rus 
og villmannskjø-
ring” en skikkelig 
overraskelse. Neste 
høst bærer det til 
Jamaica for Vidar 
Møller Løken (t.v), 
Martin Hasle og 
Ingar Bergersen.
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Landet Rundt 

Tonje Giertsen, 
som har arbeidet 
som LTN-rådgiver 
siden 2005, har 
nå gått over i 
ny jobb.

– Arbeidet i LTN har vært utfordrende og spennende. 
Jeg har lært utrolig mye, og det får jeg stor nytte av 
hos KCO Advokater som er min nye arbeidsplass, for-
teller hun.

Tonje Giertsen fortsetter arbeidet for skadelidte i 
sin nye jobb, nå som advokatfullmektig.

– Jeg har hatt en kjempefin tid i LTN, med gode kol-
leger i sekretariatet og i styret. Møtene med medlem-
mer gjennom rådgivning og kurs har lært meg mye 

om hvordan det er å leve med en skade. Tiden i LTN 
har vært svært lærerik, konstaterer hun.

Tonje forteller videre at hun gleder seg til å ta fatt 
på nye utfordringer i jobben som advokatfullmektig, 
Hun skal fortsette arbeidet med å hjelpe skadelidte 
til å få den erstatningen de har krav på. Helt borte fra 
LTN blir hun imidlertid ikke denne høsten, for Tonje har 
sagt seg villig til å holde noen kurs.

Flere av de som da ble valgt i januar har gjort sitt yt-
terste for å få laget til å fungere, men blant annet på 
grunn av interne kommunikasjonsproblemer og syk-
domsforfall har det vært vanskelig. Det ble derfor på 
et styremøte i juni besluttet, med tre mot èn blank 
stemme, å innkalle til ekstraordinært års møte.

Generalsekretær i LTN, Marit Andresen møtte på 
det ekstraordinære årsmøtet og hun ble også valgt 
som dirigent. Etter valget har LTN-Follo denne 
sammensetningen: Bjørn Bjørsrud (leder), Lisbeth 

K. Tindberg, Sonja Wold, Per- Arne Salicath, Brit 
Jenni Rasmussen og Kjell Einar Skrikerud. Samtlige 
ble enstemmig valgt.

Valgkomiteen som ble valgt på siste ordinære års-
møte fortsetter.

Revisjonsselskapet som tidligere er brukt er nedlagt. 
Det valgte styret har fått mandat til å velge to revi-
sorer.

LTN-Follos ordinære årsmøte, som ble avhold i januar 2008, hadde få kandida-
ter til styret. Onsdag den 27. august ble det avholdt ekstraordinært årsmøte, og 
Bjørn Bjørsrud ble valgt som leder.

Tonje Giertsen
 er på plass 

som advokat-
fullmektig hos 

KCO Advokater.

- Skal fortsatt jobbe for skadelidte

Nytt styre i LTN-Follo



Landet Rundt– Bli med på en
innholdsrik konferanse
Den fjerde nasjonale konferanse for rehabilitering etter hjerneskade skal arrangeres i 
Trondheim i perioden 4.–5. desember. Medlem av programkomitèen, LTNs Liv Solveig 
Einan, er svært fornøyd med programmet.
– Jeg vil oppfordre lagene til i alle fall å sende èn representant til konferansen, sier 
hun.

Barn, ungdom, foreldre og pårørende vil stå i fokus un-
der konferansen som arrangeres i Trondheim. Den na-
sjonale konferansen er et samarbeid mellom St.Olavs 
Hospital, Hjernenett og LTN.

– Dette blir en veldig spennende konferanse, med 
mange dyktige foredragsholdere fra både inn- og ut-
land. Programmet har stor spennvidde, og er lagt på 
et nivå som passer for oss alle. Jeg vil derfor på det 
sterkeste oppfordre lagene til å sende en representant. 
Medlemmer av foreningen får dessuten reduksjon i 
prisen, forteller hun entusiastisk.

Spennende temaer
Også LTN vil delta med foredragsholdere. Blant annet 
skal Brit Lund og Nora Olavssøn holde foredrag om ”Å 
være hjelpeverge – opplevelser fra pårørende”. Sosi-
onom og rådgiver i LTN, Per Oretorp, skal snakke om 
”Overgang fra barn til myndig. Lover og praksis”. Fra 
LTNs foreldrenettverk kommer Gudrun Holmøy som 
skal informere om ”Foreldrenettverk i LTN” 

Skolen som rehabiliteringsarena og pedagogisk til-
rettelegging vil rådgiver Elinor Hasli fra Øverby kom-
petansesenter ta opp. Barnepsykolog Magne Raunda-
len fra Senter for kriseprykologi i Bergen skal snakke 
om barn, ungdom og pårørende. Fra Danmark kom-
mer to representanter fra Børn og ungeafdelingen Vej-
lefjord og snakker om ”Familieinvolveringsmodell – en 
innføring i Viborg-modellen og Daugaard-metoden”. 
Advokat Jan Gunnar Ness skal gi en innføring i erstat-
ningsprosessen, og det blir nytt fra forskningen med 
Cecilie Røe ved Ullevål Universitetssykehus. Ervervet 
hjerneskade hos barn, rehabilitering av barn i sykehus, 
fra sykehus til hjem og skole, er andre temaer som blir 
tatt opp.   

Stor konferanse
Det er ventet 350-400 deltakere på konferansen. Mange 
ankommer den 3. desember, og det er lagt opp til sosial 
sammenkomst denne onsdags kvelden. Den 4. blir det 
festmiddag for deltakerne. Konferansen avsluttes den 
5. desember klokken 16.00.

– May Bente Langseth og Torill Skansen fra Læ-
rings- og mestingssenteret har stått i spissen for den 
solide jobben som er gjort. Fagmiljøene har deltatt 
aktivt. Jeg tror derfor dette skal bli god konferanse 
som mange i LTN vil ha stort utbytte av. Dessuten er 
det moro at vårt eget kor her oppe i Trondheim, ”Kor 

Sprøtt”, skal ha et kunstnerisk innslag, sier en entusi-
astisk Liv Solveig Einan og legger til:

– Dersom noen i LTN skulle ha spørsmål om konfe-
ransen, er det bare å ringe meg eller regionsekretær 
Kjersti Einan som også har sittet i programkomiteen.

(Se påfølgende sider for program, pris og hvordan du 
melder deg på) 

– Den fjerde nasjonale konferansen om rehabili-
tering av hjerneskade retter seg mot barn, unge, 
foreldre og pårørende, forteller LTNs Liv Solveig 
Einan som også har sittet i programkomiteen.
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Nasjonal konferanse for rehabilitering etter hjerneskade

Du ska få en dag i mårå
– barn  og unge med ervervet hjerneskade

Trondheim 4.–5. desember 2008

08.00 Registrering 

09.30 Velkommen. Kunstnersk innslag ved 
LTN`s «Kor Sprøtt!»

 
09.50 Vår sønn fikk en hodeskade – en mors 

erfaringer. v/Evy Landsem, pårørende 

10.05 Ervervet hjerneskade hos barn  
– Forekomst og langtids problematikk           
v/overlege Ingrid Emanuelson fra Drott-
ning Silvia´s Barn- och Ungdomssjukhus 
i Göteborg. 

10.45  Pause med kaffe /te og enkel servering. 
Besøk også utstillerne 

11.05  Rehabilitering av barn i sykehus
 v/overlege Ingrid Emanuelson fra Drott-

ning Silvia´s Barn- och Ungdomssjukhus 
i Göteborg. 

11.45 Lunsj og besøk hos utstillerne 

12.45 Från sjukhus tillbaka till hem och skola. 
v/nevropsykolog Catherine Aaro Jons-
son fra Barn och Ungdomshabiliterin-
gen, Frøsø strand 

13.30 Hvor trykker skoen?
 v/Gudrun Holmøy. Prosjektleder for 

”Foreldrenettverket i Landsforeningen 
for trafikkskadde” 

13.50 Pause og forflytning 

14.00 Samling i regionale grupper hvor opp-
legg for barnerehabilitering i de ulike re-
gionene diskuteres. 

15.00  Kaffe/te og frukt settes frem i vrimleom-
rådet. 

16.30 Plenumssamling med presentasjon av 
diskusjonen fra de regionale gruppene. 
Hvordan er situasjonen nå, hvordan ser 
deres for dere veien videre? 

17.30  Vi avslutter for dagen. 

INVITASJON

4. DESEMBER
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5. DESEMBER

Mer Info: www.stolav.no/hjerneskadekonferansen2008

08.30  Velkommen – kunstnerisk innslag 

08.45 Skolen som rehabiliteringsarena – Peda-
gogisk tilrettelegging. v/spesialpedago-
gisk rådgiver Elinor Hasli, Øverby kom-
petansesenter 

09.15 Pause. Besøk også utstillerne 

09.30 Familieinvolveringsmodell – En innføring 
i Viborg-modellen og Daugaard-meto-
den. v/barnenevropsykolog Aase Trom-
borg og nevropedagog Lene Daugaard 
Pedersen fra Børn og ungeafdelingen 
Vejlefjord 

10.40 Pause. Besøk også utstillerne 

11.00  Barn og ungdom i krise 
 v/barnepsykolog Magne Raundalen fra 

Senter for krisepsykologi i Bergen 

11.45 Lunch og besøk hos utstillerne 

12.45  Barn og ungdom som pårørende 
 – Hva kan vi som helsepersonell og fami-

lie gjøre? 

 v/barnepsykolog Magne Raundalen ved 
Senter for krisepsykologi,  
Bergen 

13.40 Pause med kaffe/te og frukt
 Besøk også utstillerne 

14.00  Å være hjelpeverge – opplevelser fra på-
rørende v/Brit Lund og Nora Olavssønn 

14.10 Overgang fra barn til myndig. Lovverk 
og praksis.

 v/sosionom og rådgiver Per Oretorp i 
Landsforeningen for trafikkskadde. 

14.40  Pause med kaffe/te 
 Besøk også utstillerne 

15.00  Erstatningsprosessen 
 v/advokat Jan Gunnar Ness 

15.30  ”Nytt fra forskningen”
            v/professor Cecilie Røe ved Ullevål uni-

versitetssykehus 

16.00 Takk for denne gang, og vel hjem!     

Påmeldingsinformasjon: 
Pris: 3000,– kr ved påmelding innen 17. oktober 2008  
 3500,– kr ved påmelding etter 17. oktober. 
 1000,– kr for pasienter/pårørende/brukerorganisasjonsrepresentanter
  Alle priser er inkl.mva. (Konferanser er blitt mva.-pliktige!) 

Sosial sammenkomst 3.desember: Se utfyllende info bakerst i invitasjonen. 

Festmiddag: 3-retters middag på Royal garden 4. desember kl 19.00 400,– kr inkl. 2 enheter drikke 
 og underholdning. Se utfyllende info bakerst i invitasjonen. 

Overnatting:  følgende hoteller har tilbudt på overnattingspakker: 

 Pris  enkl/dbl 
 SAS Royal Garden Hotel  1315/1315 
 Rica Nidelven Hotel  1045/1045 
 Thon Hotel Gildevangen    895/1095 

Alle hotellene ligger i gangavstand fra hverandre, i sentrum av Trondheim, og ca. 30 minutters spaser-
tur fra NTNU og konferansearenaen, lands Nidelva og vakre Bakklandet. 

Påmelding innen 17.oktober! Link til elektronisk påmelding finner du på konferansens 
hjemmesider på internett: www.stolav.no/hjerneskadekonferansen2008 



LTN takker for annonsestøtten

Trygt på skoleveiene

Asker
kommune

Tlf. 66 90 90 00

www.asker.kommune.no

Sørum
kommune

Tlf. 63 82 53 00

www.sorum.kommune.no

Tlf. 37 26 15 00

www.lillesand.kommune.no

Drammen
kommune

Tlf. 03 008

www.drammen.kommune.no

Tlf. 78 46 80 00
www.karasjok.kommune.no

Nord-Odal
kommune

Tlf. 62 97 81 00

www.nord-odal.kommune.no

Tynset
kommune

Tlf. 62 48 50 00

www.tynset.kommune.no

Jondal
kommune

Tlf. 53 66 95 00

www.jondal.kommune.no

Kvinnherad
kommune

Tlf. 53 48 31 00

www.kvinnherad.kommune.no

Sveio
kommune

Tlf. 53 74 80 00

www.sveio.kommune.no

Halsa
kommune

Tlf. 71 55 96 00

www.halsa.kommune.no

Nesset
kommune

Tlf. 71 23 11 00

www.nesset.kommune.no

Rauma
kommune

Oppvekstetaten
Tlf. 71 16 66 00

www.rauma.kommune.no

Sandøy
kommune

Tlf. 71 27 75 00

www.sandoy.kommune.no
Tlf. 51 74 30 00

www.strand.kommune.no

Tlf. 51 42 98 00

www.klepp.kommune.no

Karmøy
kommune

Teknisk Etat
Tlf. 52 85 75 00

www.karmoy.kommune.no

Bokn
kommune

Tlf. 52 75 25 00

www.bokn.kommune.no

Sør-Fron
kommune

Tlf. 61 29 90 00

www.sor-fron.kommune.no

Lunner
kommune

Tlf. 61 32 40 00

www.lunner.kommune.no

Gausdal
kommune

Teknisk Drift
Tlf. 61 22 44 00

www.gausdal.kommune.no

Vestvågøy
kommune

Tlf. 76 05 60 00

www.vestvagoy.kommune.no

Rødøy
kommune

Skolekontoret
Tlf. 75 09 80 00

www.rodoy.kommune.no

Verdal
kommune

Tlf. 74 04 82 00

www.verdal.kommune.no

Namsskogan
kommune

Tlf. 74 33 32 00

www.namsskogan.kommune.no

Tlf. 74 32 48 00

www.hoylandet.kommune.no

Volda
kommune

Tlf. 70 05 87 00

www.volda.kommune.no

Sula
kommune

Kultur og Oppvekstkontoret
Tlf. 70 19 91 00

www.sula.kommune.no

Stranda
kommune

Tlf. 70 26 80 00

www.stranda.kommune.no

Smøla
kommune

Oppvekst og kulturkontoret
Tlf. 71 54 46 00

www.smola.kommune.no

Halden
kommune

Tlf. 69 17 45 00

www.halden.kommune.no

Tønsberg
kommune

Tlf. 33 34 80 00

www.tonsberg.kommune.no

Sandefjord
kommune

Tlf. 33 41 60 00

www.sandefjord.kommune.no

Eidsberg
kommune

Tlf. 69 70 20 00
www.eidsberg.kommune.no

Sirdal
kommune

Tlf. 38 37 90 00

www.sirdal.kommune.no
Tlf. 33 40 20 00

www.notteroy.kommune.no

Larvik
kommune

Tlf. 33 17 10 00

www.larvik.kommune.no

Tranøy
kommune

Tlf. 77 87 40 00

www.tranoy.kommune.no

Vinje
kommune

Tlf. 35 06 23 00

www.vinje.kommune.no

Notodden
kommune

Tlf. 35 01 50 00

www.notodden.kommune.no

Kragerø
kommune

Tlf. 35 98 62 00

www.kragero.kommune.no Tlf. 72 46 00 00
www.hemne.kommune.no

Tlf. 72 46 32 00
www.froya.kommune.no

Eid
kommune

Tlf. 57 88 58 00

www.eid.kommune.no

Askvoll
kommune

Tlf. 57 73 07 00

www.askvoll.kommune.no

Skjervøy
kommune

Teknisk etat
Tlf. 77 77 55 00

www.skjervoy.kommune.no

Balsfjord
kommune

Tlf. 77 72 20 00

www.balsfjord.kommune.no

Rana
kommune

Trafikk og
Parkeringsseksjonen

 Tlf. 75 14 50 00
www.rana.kommune.no

Stavanger
kommune

Vei og Trafikk
Tlf. 51 50 70 90

www.stavanger.kommune.no

Hurum
kommune

Tlf. 32 79 71 00

www.hurum.kommune.no
Tlf. 56 59 44 00

www.vaksdal.kommune.no

Sogndal
kommune

Tlf. 57 62 96 00
www.sogndal.kommune.no

Kautokeino
kommune

Tlf. 78 48 71 00
www.kautokeino.kommune.no

Hol
kommune

Tlf. 32 09 21 00
www.hol.kommune.no

Vågsøy
kommune

Tlf. 57 84 50 00
www.vagsoy.kommune.no

Hammerfest
kommune

Tlf. 78 40 20 00
www.hammerfest.kommune.no

Åmli
kommune

Skoleavdelinga
Tlf. 37 18 52 00

www.amli.kommune.no

Haugesund
kommune

Tlf. 52 74 30 00
www.haugesund.kommune.no

Haram
kommune
Storg 19

6270 BRATTVÅG
Tlf. 70 20 75 00

Flakstad
kommune

Oppvekstetaten
Tlf. 76 05 22 01

www.flakstad.kommune.no

Tlf. 72 49 22 00
www.agdenes.kommune.no

Time
kommune

Tlf. 51 77 60 00
www.time.kommune.no

Sola
kommune

Tlf. 51 65 33 00
www.sola.kommune.no

Jølster
kommune

Tlf. 57 72 61 00
www.jolster.kommune.no

Seljord
kommune

Skolesektoren
Tlf. 35 06 51 00

www.seljord.kommune.no

Tlf. 71 57 40 00
www.kristiansund.kommune.no

Kvalsund
kommune

Oppvekst- og
kulturetaten
Tlf. 78 41 55 55

www.kavalsund.kommune.no
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LTN takker for annonsestøtten

0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

Lindås
kommune

Tlf. 56 37 50 00
www.lindas.kommune.no

Evje og Hornnes
kommune
Tlf. 37 93 23 00

www.e-h-kommune.no

Vadsø
kommune

Tlf. 78 94 23 00
www.vadso.kommune.no

Nome
kommune

Tlf. 35 94 62 00
www.nome.kommune.no

Kvalsund
kommune

Tlf. 78 41 55 55
www.kvalsund.kommue.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst
Tlf. 72 53 23 00

www.afjord.kommune.no

Saltdal
kommune

Tlf. 75 68 20 00
www.saltdal.kommune.no

Tysfjord
kommune

Oppvekst og Utdanning
Tlf. 75 77 55 00

www.tysfjord.kommune.no

Luster
kommune

Tlf. 57 68 55 00
www.luster.kommune.no

Marnardal
kommune

Psykisk Helsevern
Tlf. 38 28 94 00

www.marnardal.kommune.no

Eidsberg
kommune

Skolekontoret
Tlf. 69 70 20 00

www.eidsberg.kommune.no

Trygt på skoleveiene

BUSKERUD

Hønefoss................................Tlf. 32 12 36 44
Kongsberg Bilberging AS
Kongsberg...........Tlf. 32 73 04 10 / 906 06 123

HORDALAND

Ølve..........................................Tlf. 53 48 91 76

NORDLAND

Trofors..................Tlf. 75 18 21 90 / 975 06 000

SØR-TRØNDELAG

Røros........................................Tlf. 951 46 246

Ønske om å bli selvstendig
næringsdrivende i Trondheim?

Ta løyvekurs i 2008 og Norgestaxi dekker dine kursutgifter
ved uttak av løyve hos Norgestaxi Trondheim AS

Hos oss i Norgestaxi Trondheim kan ditt ønske bli oppfylt.
Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag har ledige hovedløyver for
Trondheim. Som drosjeeier kan du utvikle din egen virksomhet
innenfor vårt konsept.

Det stilles ikke krav til erfaring fra drosjevirksomhet.
Oppfyller du myndighetenes krav, vil du kunne starte din
virksomhet om kort tid.
Vi tilrettelegger for opplæring, kurs mm., som Norgestaxi dekker
etter at hovedløyvet er tatt ut og formidlingsavtale med
Norgestaxi Trondheim AS er skrevet.

Ta kontakt med Geir B. Lerdahl
geir-b.lerdahl@norgestaxi.no

Tlf. 73 92 49 02 / 900 38 050
for nærmere informasjon om Norgestaxi Trondheim,

og forberedelsene til å bli drosjeeier hos oss.

for mer info:

www.norgestaxi.no

OPPLAND
Advokat Bjørnar Lilleby
Øvre Torgg 11, 2815 GJØVIK
Tlf. 61 13 62 30
E-mail: bjornar@advlilleby.no

Advokat Svein-Erik Sveen
2900 FAGERNES
Tlf. 61 36 03 66
E-mail: firmapost@advokatenesveen.no

NAFs juridiske konsulenter
Konsultasjon og utvidet juridisk bistand

inngår i medlemskapet.

RING FOR INFORMASJON

Opplæringsavdelinga
Agnes Winckelsg 5, 5020 BERGEN

Tlf. 55 23 90 00

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79 - Fax. 62 54 09 78

Fylkesmannen i Troms
Utdanningsavdelinga
Strandv 13, 9291 TROMSØ
Tlf. 77 64 20 00

The Chimney
Pot Oslo AS
Drammensv 130

0277 OSLO
Tlf. 22 13 51 70

3503 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 33 00

Gjervan
Bilskade AS
Ing Rybergsg 101
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 23 51 90

avd. Grodås
 6761 HORNINDAL

Tlf. 70 25 52 00

Branko’s Auto A/S
Træleborgv. 4

3112 TØNSBERG
Tlf. 33 30 00 60
www.branko.no

Tannlege
Ove Eriksson

Storg 86
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 31 30

Heen
Landbruksverksted

Heia, 1850 MYSEN
Tlf. 69 89 89 60

Lofoten
Trafikkskolesenter

Sjøsveien 7
8370 LEKNES

Tlf. 76 08 25 55

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Regional utvikling
Arkitekt Eckhoffsg 1
4001 STAVANGER

Tlf. 51 51 66 00

Røros E-verk
Oslov 16, 7374 RØROS

Tlf. 72 41 48 00

4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 25 82

www.terkelsentrafikkskole.no

Rolighetsv. 11
3933 PORSGRUNN

Tlf. 35 55 74 14

Kapasitet og kompetanse:
-vårt sterkeste kort!

Vi går ikke av veien for store
og tunge oppdrag,

men vi tar oss også av de små.

E-mail: post@tipptransport.no

Fragåt
Farve og Miljø
 3350 PRESTFOSS

Tlf. 32 71 04 77

Askim
kommune

Teknisk Drift
Tlf. 69 81 91 00

www.askim.kommune.no
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SeliusSelius
Kanskje du også har høstferie når det-
te bladet kommer i posten? Det er ikke 
alle som har foreldre som kan ta seg 
fri i høstferien, men da kan man jo fin-
ne på noe koselig med vennene sine. 
Det er nok ikke alle i klassen din som 
har reist bort. Jeg synes forresten at 
høsten er en så fin årstid. Jeg er veldig 
glad i å fotografere, så jeg har fått låne 
et kamera og har tatt høstbilder. De ble 
faktisk veldig fine!

Hvis du også skal være hjemme i feri-
en, så hadde jeg satt veldig pris på om 
du sendte meg et dikt eller en tegning. 
Jeg blir nemlig så kjempeglad hvis jeg 
får post! Dessuten får du en overras-
kelse i posten når tegningen din har 
stått på trykk. 

Hilsen Selius

Høsten er så fin

INNTRENGEREN
Petter Smart er i tvil: en av de fire 
figurene hører ikke sammen med de
andre. Lille Hjelper vet svaret, vet du?

1

2

3

4

Denne flotte tegningen som viser Selius og tassen på ferie 
har vi fått fra Anette Lybergolsen (10) fra Froland. 
Overraskelse kommer i posten!
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SeliusSelius

Løsninger -

Har du hørt om gutten som 
ikke kunne få hest fordi faren 
var høy?

Lille Trond ble tatt på fersk gjer-
ning i naboens epletre: 
– Hva i all verden er det du dri-
ver med, gutt? 
– Jo, et eple falt ned, og nå 
prøver jeg å sette det på plass 
igjen.

Har du hørt om mannen som 
sendte katten sin på kunstutstil-
ling? 
– Nei, hvorfor gjorde han det? 
– Fordi katten hans malte så 
fælt!

To menn snakket sammen:
– Min kone ønsker seg en opp-
vaskmaskin. 
– Min kone tror hun er gift med 
en.

– Hvilket yrke har du? 
– Jeg er gateselger. 
– Å, hva koster gatene nå for 
tida?

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

INNTRENGEREN
Figur nummer 4 hører ikke 
til fordi to rektangler skulle 
sammen dannet et tredje rek-
tangel, ikke et kvadrat, hvis du 
ser på de andre figurene.

 

KLAR … 
FERDIG …
GÅ!

KLAR... FERDIG... GÅ!
Hvem står på startstreken til Guffen? 
Trekk en strek fra 1 til 99.
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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 LL
v/Anita Holmberg
Huldreveien 51, 1388 Borgen
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-Salten lokallag 
v/Per Arne Korneliussen
Gautvollen 8, 8210 Fauske
M. 911 32 543
Fax 75 56 12 94
ltn-bodoomegn@ltn.no
Konto: 8902.19.15824

LTN-Buskerud fylkeslag
v/Roy Cato Brateng
Byåsen. 3535 Krøderen
M: 482 88 862 • T. 32 14 79 53
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/ Bjørn Bjørnsrud
Vevelstadåsen 10, 1405 Langås
M. 926 95 114
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/Reidun Eriksen
Postboks 900, 9489 Harstad
T. 77 07 38 23 • M. 482 49 467
Fax: 77 06 11 09
reidun@devassis.no
Konto 4730.30.95825

LTN-Hordaland fylkeslag
v/Eva Dahle
Skuteviken Smalgang 3
5032 Bergen
T. 55 28 88 22 Fax 55 28 04 34
P. 55 31 47 38 24 • M. 482 05 293
ltn-hordaland@ltn.no
Konto 3411.26.08178

LTN-Lillehammer og omegn 
v/Per-Inge Vintervold
Rolf Lundesvei 5
2613 Lillehammer
T: 917 94 019
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
Tlf. 62 34 38 26 • M. 971 58 243
Ltn-hedmark@ltn.no 
Konto: 1822.16.97622

LTN-Midt-Troms lokallag
v/ John Almenning
Grasmyr,9303 Silsand
ltn-midttroms@ltn.no
Konto 0531.45.01847

LTN-Mosjøen og omegn LL
v/Arthur Sund
8892 Sundøy
T. 75 04 97 67 • M. 478 72 670
Fax 75 04 97 67
ltn-mosjoenomegn@ltn.no 
Konto 4530.29.90461

LTN-Nord-Gubrandsdal lokallag
v/Kjell Reidar Mallaug
2686 Lom 
T: 61 29 09 06 • M. 414 41 018
aabrbotten@hotmail.com
Kontonr.: 1604.11.53540.

LTN-Nordmøre og Romsdal ll. 
v/Svein Inge Bjerkan
Postboks 411, 6501 Kr.sund
T. 71 67 05 42 • M. 924 60 766
ltn-nordmoreromsdal@ltn.no
Konto 3930.23.40955

LTN-Nordre Vestfold lokallag
v/Adelheid Bøen
Nedre Slottsgate 3a, 3111 Tønsberg
T. 33 07 00 97 • M. 911 61 919,
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/Gudrun Knutsen
Jerikovn. 22, 1067 Oslo
T. 23 21 54 65
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. 934 59 647
Ltn-romerike@ltn.no
Konto: 1637.45.57797

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
M. 917 07 433 • T. 74 27 83 44
F.  74 27 81 30
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
torahje@online.no
Konto 4459.80.03243

LTN-Valdres lokallag
v/Kristian Loe
Fossli, 2943 Rogne
M. 907 40 985
ltn-valdres@ltn.no
Konto 1604.11.87135

LTN-Sør-Trøndelag fylkeslag
v/Tommy Olofsson
Middelfartsvei 30,
pb. 3433 Havstad, 7425 Trondheim
M. 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/Arnt Ivar Gravklev
Heivannsveien 420, 3748 Siljan
T. 920 24 779
ltn-telemark@ltn.no 
Konto 0540.55.88740

LTN-Tromsø og omegn LL
v/Sylvi Lavik Godtliebsen
Pb. 254, 9253 Tromsø
T. 77 68 35 68 • M. 995 84 843
Ltn-tromsoomegn@ltn.no
Konto 0532.15.42737

LTN-Vest-Agder fylkeslag
v/Asbjørn Olaussen
Kvernstien 45, 4640 Søgne
M. 41 33 86 46
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-Sentrale Østfold l.l
v/Urs Gamper
Lislerud 254, 1880 Eidsberg
T. 69 89 37 56 • M. 473 84 312
Ltn-ostfold@ltn.no
Konto 1020.22.20938

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 82 85 14 • M. 934 59 647
silkoset@epost.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/Elsa Karlsen
Skøelv, 9310 Søreisa
T. 77 86 32 44 • M. 977 02 226
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-Regionssekretær Midt
Kjersti Einan
7070 Bosberg
M. 975 11 131
region.midttn.no

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

Trollelaget
v/ Mona Burås
M. 906 13 750

LTN-Regionssekretær Vest
Linda V. Wesbye
Tiriltunet 11, 6800 Førde
M. 416 22 094
region.vest@ltn.no

LTN-Regionssekretær Øst 
Karin Bjørnødegaard
Rolf Lundsvei 5, 2613 Lillehammer
T. 61 25 99 88 • M. 482 47 402
regionost@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. oktober

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Skolevei

Vinnerne er:
Eli Kolstad, 
Heidal
Klara Gjønes, 
Røsvik
Nifrid Høistad, 
Lillehammer

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

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

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

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

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

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

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

BLOMST FEIG - 
INGENE

PRO - 
SJEKT 

TRENDY
ANTAR INVI - 

TERE
KOST - 

BAR
OVER - 
FALLE

KRABBE
NYTTIG 
LITTE - 
RATUR

FAG

PINER 
RUSTEN

FORE - 
NING

SNÅL SALGS - 
LAG

LATE 
HJEL - 
PER

NYLIG

SKIPS - 
EIEREN

OM - 
TRENT

FRUKT 
HALTE

VENDE DEL AV 
BRØK

SLIT

FORME TELE
KON - 
JUNK - 
SJON

KJØRES  
I  OK - 

TOBER
HA

BANDE - 
LEDER 

HJEMME
SENKE UTLØP

ENKEL 
DYR

SÆR
KLUBB 
BRUK - 

KET

STÅKE BUSK GLI TEPPE UKE - 
BLAD

SMÅTT
PENGE - 
SKAPET 

TALL

STU - 
DERE

FOR - 
PLIKT - 
ELSEN

PREMIE

YNDE 
NATRIUM

EURO - 
PEISK

SLETTE NEDBØR POLEN

HØYTID MOSJON KUNST - 
STOFF

PADLE

DOB - 
BELT - 

SULFAT

ROT 
RENSKE

DEMPER SKRYT MASSE

OFRE DANS 
FØR

UROLIG KRIBLE 
MALM

YTRE

EVAN - 
GELIST

UTROP PAPE - 
GØYE

TYSK - 
LAND

GUTTE - 
NAVN

SKRIKER

TALL TIDS - 
ROMMET

ORGA - 
NET

DAG - 
BLAD

ANFALL 
BAKKE

PIKE - 
NAVN

LETT SKALL - 
DYR

SKIK - 
KELIG

BRETT - 
SPILL

STRØM KJERNE - 
VED

EGEN - 
ART 

FORMUE

STRID 
FJELL - 
NYMFE

SEDDEL

PAPE - 
GØYEN 
STET - 

TEN

DYR FORHØY-
NING

AN - 
SETTER 
STOFF

UKJENT DYKTIG 
SØKE

URO 
STOFF

TIL - 
SPRANG

SIVBÅT 
SVIMLE

HUMRET 
VIS

UNDER - 
ETASJE

BØYD    
RE - 

SPEKT
REKKE NORD - 

MANN

PIKE - 
NAVN 
TINN

DRET - 
TER    

HAST

GUD     
USTYR - 

LIG

DRIKK    
TIL - 

FELLE
LIKE LISTIGE MÅNE PIKE - 

NAVN

APPA - 
RAT

SEL - 
SKAP
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LTN takker for annonsestøtten

Veien til førerkortet
- Bruk en ATL-skole!

SØR-TRØNDELAG

Brekstad Tlf. 72 51 54 10
Bjugn Tlf. 73 19 52 90
Rissa Tlf. 73 85 85 15
Åfjord Tlf. 72 53 07 40
E-post: heimdal@heimdaltrafikkskole.no
 www.fosen-trafikkskole.no

Heimdal Trafikkskole A/S
Byåsen Tlf. 72 55 40 00
Midtbyen Tlf. 73 52 69 71
E-post: heimdal@heimdaltrafikkskole.no
www.heimdaltrafikkskole.no

Orkdal Trafikkskole
Bårdshaug, 7301 ORKANGER....................Tlf. 72 48 73 25 - Mobil 911 63 610

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

- ATL-skolene støtter Trafikkskaddes Magasin

Pleie- og omsorgsetaten
8540 BALLANGEN

Tlf. 76 92 90 00

Kamås
Transport AS

Ringv 201
3205 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 74 20

Hurum
Produkter A/S
Åsv. 7, 3475 SÆTRE

Tlf. 32 79 29 20

Nogva
Motorfabrikk A/S

6280 SØVIK
Tlf. 70 20 84 00

Kodal Bil
Svartsrødv. 1
3243 KODAL

Tlf. 33 44 11 86

Jahr Bilservice
Jarv, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Paradisv. 28
4004 STAVANGER

Tlf. 51 50 55 60

Brødr. Olsen
Bilservice AS

1787 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 21 19 20

Heyerdahl
Turbilservice
Ing Rybergsgt 101
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 26 51 50

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

Sunde
Trafikkskule

Strandg. 5
6993 HØYANGER
Tlf. 57 71 31 30

 6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Bil-Service
Personbiler AS

Nygårdsv. 79
3221 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 23 00

L. A. Nordhaug AS
6455 KORTGARDEN

Tlf. 71 20 23 30
Alt innen graving, sprenging

og massetransport

Olavskulen
Folkehøgskule

 5437 FINNÅS
Tlf. 53 42 56 50

Tannlege
Bjørn Ole Westby A/S

Arbeiderg. 28
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 71 35

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

Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

Holsts g 10, 0473 OSLO
Tlf. 22 37 85 58

Frosta Taxi AS
 7633 FROSTA
Tlf. 911 09 900

Sund
Fiskerimuseum AS

Sund
8384 SUND I LOFOTEN

Tlf. 76 09 36 29

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

Furene, 6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 00

Volda
vidaregåande skule

 6101 VOLDA
Tlf. 70 05 93 00

Torvet 8
4801 ARENDAL
Tlf. 37 00 49 00

Sentrumskvartalet
Hønefoss Bru 1 D
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 14 66 00

Industriv 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

G-Sport
Krokstadelva AS
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 32 87 33 30

Gummi-Industri AS
Arboalleen

3002 DRAMMEN
Tlf. 32 83 39 00

Hammersbøen Auto
Bruslettov 5, 3580 GEILO

Tlf. 32 09 15 80

Gjøvik
Mekaniske Verksted

Sivesindv. 12
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 15 33

Brøto
Transport AS

 3550 GOL
Tlf. 32 07 52 68

Element og
Spesialtransport AS

Industriv 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

3601 KONGSBERG
Tlf. 32 72 60 00

NAF avdeling
Oslo og Omegn

0579 OSLO
Tlf. 22 70 71 00

Albjerk Bil
Drammen AS
Ing. Rybergsgt 100

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 21 83 00

Senja
Rutebil A/S
  9375 VANGSVIK
Tlf. 77 85 38 00

Solumsmoen
Servicesenter A/S

3355 SOLUMSMOEN
Tlf. 32 71 57 06

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 15 30

Uvdal
Trelast A/S

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 41

Ål folkehøyskole og
kurssenter for døve

Bakketeigen, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 26 00

Junior’s A/S
Karschesg 3

3611 KONGSBERG
Tlf. 32 73 21 18

Modum
Regnskapskontor

Vikersundgata
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 33 80

Nor-Pel A/S
Gjellebekkv.

3421 LIERSKOGEN
Tlf. 32 22 70 40

Rica Park Hotel
Gamle Kirkepl. 3
3019 DRAMMEN
Tlf. 32 26 36 00

Sending Auto AS
Åslia Hostvedt

3618 SKOLLENBORG
Tlf. 32 76 91 90

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Borgeskogen
3160 STOKKE

Tlf. 33 36 02 00

Elektro
Maskin AS

Gjesdalv. 3
4306 SANDNES
Tlf. 51 68 17 70

Drammen’s
Autolakk A/S

C O Lunds g 5
3043 DRAMMEN
Tlf. 32 81 19 00
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

Tenden & Co har lang erfaring med erstatningssaker ved personskade 
og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår skadelidte og deres 
pårørende ved bl.a.:

• trafikkskader       • yrkesskader        • pasientskader

i saker mot forsikringsselskaper, NPE og Statens Pensjonskasse.
Gratis førstekonsultasjon og forhåndsvurdering.

Advokat�rmaet Tenden & Co ANS
Baglergaten 1, 3111 Tønsberg
Telefon 33 35 94 00
www.tendenco.no
   

Stein Chr. Hexeberg (H) Per Erik Bergsjø (H)
Tor Kielland (H) Øyvind Vidhammer
Marte Randen Benedikte Poulsen

Tone Ringstad

 Lang erfaring med alle typer personskader
 Gratis førstekonsultasjon

Roald Amundsensgt. 6, Oslo
	 Tlf:	22	31	32	00		•		Fax:	22	31	32	01	•	E-mail:	oslo@vogtwiig.no

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

Advokatene Knutsen & Co 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

DLAP2137 - Bergen Office Ad(p).indd   1 7/3/08   14:13:16

Som medlem i

Lands foreningen
for

trafikkskadde
kan du få en  gratis vurdering av saken din

gjennom advokat

Ta kontakt på telefon 22 35 71 00
for nærmere informasjon!

For personskade, yrkesskade, forsikring- og trygdesaker: 

KontaKt 
 Adv. Owe Halvorsen Adv. Thomas Christian Wangen
 Adv. Lene Tønset Adv. Sandra Træland

Adv. Thomas Myran

Adv.f lm. Vibeke Lærum Sundnes 
Adv.f lm. Fredrik Lund Skyberg       Adv.f lm. Brede Gundersen

Gratis vurdering av din skadesak
Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co
C. J. Hansens vei 3 A, 2007 Kjeller

Telefon 64 84 00 20 • Telefaks 64 84 00 64 • email: post@owehalvorsen.no

Trafikkskader • Yrkesskader • Forsikring
Pasientskader • Trygd

Hans A. Unneland
Astrid Minutella Moe

Elisabeth Aaby Trætteberg

 Klingenberggata 7B, Oslo St. Jakobs pl. 9, Bergen
Tlf. 23 23 94 94  Faks 85 03 59 49 • Tlf. 55 31 08 00 Faks 55 31 08 01

www.adv-unneland.no

AdvokAtfirmA

UnnelAnd & Co



B–BLAD
Returadresse:
LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

Kjør
forsiktig i 

høstmørket!

Hovedkontor: 
Lakkegata 3, 0187 Oslo

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

Avd. Trondheim:
Nordre gt. 5, p.b. 476 Sentrum, 7404 Trondheim

 Tlf. 73 52 58 20 - Fax 73 60 60 51

Avd. Lillestrøm:
Torvet 5, Postboks 400, 2001 Lillestrøm

 Tlf. 64 84 55 46 - Fax 64 84 55 47

Advokat Jan Gunnar Ness
Advokat Erik Johnsrud (H)

Advokat Christian Lundin (H)

Advokat Synne Bjørvik Staalen
Advokat Hege Narmo
Advokat Marit Forsnes

Advokat Anette Kjørrefjord Eckhoff
Advokat Katrine Hellum Øren

Advokat Anders Hauge

Adv.flm. Anne Kobbe

I kontorfellesskap med:

Advokat Lars Olav Skårberg (H)

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 18 medarbeidere, 
hvorav 12 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.

 

 

 

 

 
 

 
 

Speedy-Bike sykkelfront har 14 gir og gir deg 

en fremkommelighet som du tidligere bare har 

drømt om. Leveres med flere typer gir, brems 

og håndtak. 
 

Speedy sykkelfronter festes med hurtigkobling foran på din 

rullestol og tar deg dit du vil. Når fremme frigjør du stolen med 

et enkelt grep og bruker den slik du pleier! Speedy har stort 

utvalg av manuelt og elektrisk drevne modeller. 

 

F     U     N     K T     E     C     H

SPESIALISTER I FREMKOMMELIGHET

Funktech AS Tlf. 2252 5989 / 9202 8380

Ørakerstien 35 Fax 9217 1375

0284 Oslo www.funktech.no/ post@funktech.no
 

Speedy-Bike sykkelfront 

 

 

www.speedy.de 


