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Robotmuskler
i Framohallen
Robotarmer, spesialdesignede motorsykler og et utall andre hjelpemidler.
Torsdag 8. september ble Hjelpemiddelmessen arrangert i Bergen for sjette
gang.
Torsdag 8. september ble Hjelpemiddelmessen
arrangert i Bergen for sjette gang. Messen arrangeres av NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland sammen med brukerorganisasjoner og leverandører av hjelpemidler, og den gir en unik
mulighet til å se hva som finnes av stort og
smått innen hjelpemidler for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.
Utvalget spenner fra enkle hjelpemidler
som brukes på kjøkkenbenken, til avanserte
løsninger der det nyeste innen teknologi blir
tatt i bruk. Her er alt fra puter og madrasser
via pc-er og telefoner til elektriske rullestoler,
hukommelseshjelpemidler og robot-armer.

Historisk interesse
På årets messe i Framohallen var nærmere 60
leverandører og organisasjoner samlet for å
vise frem sine produkter og tjenester til de
mange besøkende som tok turen innom messen.
– Vi har aldri hatt så mange utstillere før,
forteller Klaus Finne fra NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland, som har vært på å arrangere messen i hvert år siden starten i 2003.

Hjelpemiddelbrukere, kommunale terapeuter
og høyskolestudenter var blant dem som utgjorde publikum, og rundt 700 besøkende var
innom messen i løpet av dagen. Nytt av året
var at alle videregående skoler i Hordaland var
invitert til messen.
– Det er tydelig at også disse har interesse
av tema, forteller Finne.
– De første skolevene stod og ventet da
messen åpnet i morges.

Overskuddsmidler til frivillige
Byråd for Helse og inkludering, Hilde Onarheim, åpnet messen. Hun skrøt av arrangementet og fremhevet hvor viktig det er at det
kommer ut informasjon om hvilke muligheter
som finnes for mennesker som trenger tilrettelegging for å delta på ulike arenaer.
Onarheim fikk også gleden av å dele ut
overskuddet av fjorårets messeinntekter til organisasjoner som på forhånd hadde søkt om
støtte. Til sammen 60 000 kroner ble delt ut
til, og Likevel MC, Hørselshemmedes Landsforbund Hordaland og Dagsenteret For Yngre
Fysisk Funksjonshemmede i Bergen var blant
de heldige som fikk penger til arbeidet.

Robotarm på rullestol
NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland stilte
med egen stand der medarbeidere med ulik
fagkompetanse svarte på spørsmål om søknadsprosedyrer, hjelpemidler og om sentralens
tjenestetilbud. Hjelpemiddelsentralen formid-
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Husk også Vinterkarusellen!
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14.oktober og motta en forhåndspremie!
Opptil 800 deltakere gjennom vinterens 8 karusellløp
Mer info: se www.bfgfana.no

LIKEVEL MC: Liss Merete Berge prøver den ombyggede Harley Davidson-sykkelen sammen med Kjell Ove Oppedal
fra styret i Likevel MC.
ler hjelpemidler til nærmere 30 000 brukere i
hele Hordaland og samarbeider tett med leverandørene om gode løsninger for brukerne.
Spesielt innen hørselsområdet var det mange
spørsmål, og tolk og hørselsrådgiver Robert
Aas Osdal vekslet mellom tegnspråk og tale
mens han svarte på de mange spørsmålene fra
besøkende.
Leverandør Bjørnar Gjerde var glad for å
kunne presentere den nye robot-armen som
kan monteres på rullestol.
– Dette gir brukere en helt ny mulighet til å
bli selvstendige i situasjoner der de før har
vært avhengige av hjelp, sier Gjerde.
– Jeg spurte for eksempel en av brukerne
som har fått armen montert på stolen sin, om
han ikke gledet seg til spise middagen sin uten
hjelp fra assistenten. Brukeren svarte kontant
at han gledet seg mye mer til å spise potetgull
mens han så fotball på TV.

Ombygd Harley Davidson
Blant de utstilte produktene i år var en om-

bygd Harley Davidson blant de som ble mest
beundret. Det er organisasjonen «LikevelMC» som eier motorsykkelen som de leier
ut til sine medlemmer. «LikevelMC» er en
motorsykkelklubb for personer som ikke kan
kjøre vanlig motorsykkel. Kjell Ove Oppedal
og Hein A. Kvalheim fra styret i Likevel MC,
forteller at en slik ombygget sykkel koster nærmere 600 000 kroner, og dermed kan de færreste skaffe sin egen.
– Det er utrolig kjekt å kunne vise frem sykkelen, og enda kjekkere å kunne leie den ut til
medlemmene våre, forteller Kvalheim.
I starten ble messen arrangert annethvert år.
På fjorårets messe i 2010 ble det imidlertid satt
besøksrekord, og når det det er ny messe i
2011, så er det flere utstillere enn noensinne.
Etter interessen å dømme kan det dermed
kanskje bli messe også i 2012?
Innsendt av Kjersti Ørnhaug
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Knuste rutene
på campingvogn
LØNNINGEN: En campingbil-eier ringte politiet
om flere knuste ruter på campingbilen sin lørdag kveld. Campingbilen sto på dette tidspunktet parkert på Lønningen. – I tillegg til de ødelagte vinduene var en PC skadet. Mannen har
anmeldt forholdet. Vi har allerede kartlagt noen
vi mistenker som står bak dette, sier Bjørn Atle
Austevoll i politiet i Fana.

Veltet på MC i Skjoldskiftet
NESTTUN: To MC-er veltet i den glatte veibanen
ved Kiwi i Skjoldskiftet søndag formiddag. Totalt tre personer falt av syklene og to av dem ble
sendt med ambulanse til Haukeland sykehus.

Målt til 117 km/t
på Sjølinjen
SJØLINJEN: En BMW ble målt til 117 km/t på
Fritz Riebers veg klokken 01.03 natt til søndag.
Overtredelsen var akkurat nok til at førerkortet
ble inndratt.

Bråk mellom samboerpar
SANDALEN: Politiet rykket ut til en adresse i
Sandalsringen natt til søndag etter meldinger
om et samboerpar som var utagerende med
hverandre. – Forholdet mellom disse to er kjent
for politiet. I dette tilfellet har begge parter vært
like god, sier Bjørn Atle Austevoll ved politiet i
Fana.

Mistenkelige bøssebærere
på Fanahammeren
FANAHAMMEREN: Flere beboere meldte om mistenkelige bøssebærere på adresser i Fanahammeren søndag formiddag. – Bøssebærerne skal
angivelig ha vært mer interessert i husene enn i
å samle inn penger, sier Bjørn Atle Austevoll
ved politiet i Fana.

TORSDAG 22. SEPT. KL. 10-22
Gull- og
sølvsmykker

÷20-30%

Sølvbestikk

÷20%
Pandora og barnebestikk
er ikke på tilbud.

Bunadsølv

÷15%
(gjelder ikke sett)

ROBOTARM: Bjørnar Gjerde demonstrerer den nye robot-armen for interesserte elever fra Helse- og sosiallinjen ved Fyllingsdalen vgs fra.v: Thet Bewtin,
Fatumo Hassan, Emilie Kleppestø, Emily Sekkingjord og Irina Storeide bakerst).
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