
BUDSTIKKEN
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen

 Nr. 2 EKSTRABILAG  Torsdag 26. februar 2004 44. år gang
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Feriehjemmet Risperlen 
stengt inntil videre

Medlemsmøtet i Bergen Døvesenter 19. 
februar 2004 diskuterte salg eller opp-
pussing av feriehjemmet Risperlen. Den 
uformelle rapporten fra branninspektør 
Kjell A. Reigstads befaring på feriehjem-
met i fjor sommer ble også diskutert. Noen 
mente at rapporten ikke var et pålegg om 
at brannforebyggende tiltak var nødvendig 
å gjennomføre. 

I rapporten står også følgende setning: 
”Brannvernet kjem i løpet av året til å 
vurdere om bygget skal registrerast som 
særskild brannobjekt i samsvar med ”Lov 
om brannvern” § 13”, og videre: ” Eigar/
brukar av bygget bør likevel, uavhengig 
av denne uformelle rapporten vurdere 
risikoen av bygget og vurdere eventuelle 
andre tiltak”.

Som styreleder følte jeg derfor behov for 
en avklaring på rapporten. Jeg har i går 
vært i kontakt med Bergen Brannvesen 
og orientert om situasjon på feriehjem-
met Risperlen. Jeg viste også til rapport 

fra uformell befaring på Risperlen 4. juli 
2003. Jeg har også vært i kontakt med 
Kjell A. Reigstad.

I den uformelle rapporten ble det på-
pekt en rekke mangler som det bør gjøres 
noe med. Manglene er omfattende, og en 
eventuell brann kan føre til katastrofale 
konsekvenser for liv og helse.

Som styreleder for Bergen Døvesenter, 
og dermed overordnet ansvar for eiendom-
mene Kalfarveien 79 og Risperlen, ønsker 
jeg ikke å stå ansvarlig for det som even-
tuelt kan skje på feriehjemmet.

I forståelse med branninspektør Kjell A. 
Reigstad og i henhold til § 13 i ”Lover og 
forskrifter til bruk i brannvernarbeidet”, 
beslutter jeg å stenge feriehjemmet Ris-
perlen inntil videre. En ny, formell rapport, 
vil komme senere. Deretter skal man vur-
dere videre tiltak.

Bergen, 21. februar 2004
Styreleder Toralf Ringsø

(Avgjørelsen støttes av hele senterstyret.)



FERIEHJEMMET RISPERLEN - HVIS DET SKULLE OPPSTÅ BRANN

Senario
Vi gjengir et avsnitt fra rapporten etter en uformell befaring på Risperlen

av branninspektør Kjell A. Reigstad sommeren 2003.
Han prøvde å beskrive hva som kan skje i tilfelle brann.

Brann på natt i eit av soveromma 
ved fullt belegg (18 senger)

Dersom det byrjar å brenne på eit av soveromma i 2 høgda 
på natt, (eks. ved bruk av levande lys eller liknande) vil ingen 
”høyre” brannen. Det er plassert røykvarslarar i gang i 2 høgda 
men ikkje på soveromma. 

Når brannen på soverommet er kome så langt at røyken kjem 
ut i gangen (gjennom dør) kan det vere ”for seint” for dei som 
oppheld seg i brannrommet. Brannen kan og føre med seg 
straumbrot slik at det ikkje er lys i denne etasjen. Når den som 
har vibratoren under hovudputa vaknar, lyt denne personen 
varsle kvar enkelt personleg. Dette tar lengre tid enn ved vek-
king av høyrande. Kommunikasjon om kvar ein skal rømme ut, 
kvar det er plassert sløkkjeutstyr og korleis ein skal forholde 
seg til brannen vert vanskeliggjort, og det kan vere vanskeleg 
å nå alle utan tale. Ein ser for seg kaotiske tilstandar. 

Når ein finn pulverapparatet veit vi at dette vert raskt oppbrukt 
(10-30 sekundar) dersom ein ikkje har særskild opplæring i 
bruk av dette. 

Brannvesenet vil på natt bruke minst 30 minutt fram til staden. 
Bygningen eller personar som er sakna i bygget vil ikkje kunne 
reddast etter så lang tid. 

Ein brann i slik trebygning utviklar seg særs raskt. Tidleg varsel 
er av vesentleg betydning for å sikre personar, men og å kunne 
sløkkje brannen på eit tidleg stadium. 



Medlemskontingent 2004
Kanskje du har fått bankgiro fra Norges Døveforbund, 
eller får det snart. Nytt fra og med 2004 er at Bergen 
Døvesenter IKKE skal sende giro til deg. Du får det 
bare fra Norges Døveforbund. Når du betaler direkte til 
Norges Døveforbund, betyr det at du samtidig har be-
talt medlemskontingent for Bergen Døvesenter. Det vil 
være fint om du overfører pengene innen forfall. 

Slik fungerer det i år:

a)
Kr 500 for enkeltmedlem

(samme kontingent også for pensjonister og studenter)
Bergen Døvesenter får overført kr 200 

fra Norges Døveforbund.

b)
Kr 500 for hovedmedlem i familien, og
kr 100 for samboer/ektefelle eller barn 

under 18 år:
Bergen Døvesenter får overført tilsammen kr 300 

fra Norges Døveforbund.

c)
Kr 500 for hovedmedlem i familien, og

kr 100 for samboer/ektefelle og
kr 100 for sønn og kr 100 for datter

(begge barn under 18 år):
Bergen Døvesenter får overført tilsammen kr 300 

fra Norges Døveforbund.

Som medlem av Bergen Døvesenter
og Norges Døveforbund får du:

* Halv pris på alle fester i døvesenteret.
* Rimelig leie hvis du vil feire store dager i døvesente-

ret.
* Halv pris på opphold på feriehjemmet Risperlen.

* Ofte støtte til deltakelse på kulturdager og stevner.
* Rimelig deltakeravgift på kurs.

* Medlemsbladet “Budstikken” gratis, hver måned 
* “Klippekort” når du kjøper middag i døvesenteret 

(kr 60 pr. porsjon, hver 6. middag gratis)
* Døves Tidsskrift inkludert i medlemskapet

* Medlemskort til idrettsklubben
* 10% rabatt på opphold ved Ål folkehøyskole

ved kurs og ferier
* 10% rabatt på forsikringer hos IF

Rabatt på forestillingene til Teater MANU
* Rabatt ved kjøp av tegnspråkvideoer fra Døves Media

TUSEN TAKK
for gaven jeg fikk på min 75 års dag.

Harry Stene

TUSEN TAKK
for oppmerksomheten i forbindelse med min 70 års dag.

Berit Bjørø

70 år
Gyda Einemo (f. Steinstø) i Øystese blir 70 år 17. 
mars. Selv om hun (og Reidar) bor langt borte fra 
Bergen, er hun heldigvis av og til å se sammen 
med oss i Bergen, av og til på våre pensjonisttreff.

60 år
Lise Hammerhaug (f. Wilhelmsen), som nå bor i 
Morvik, blir 60 år 11. mars. Populær tolk og tid-
ligere sosialsekretær i Bergen Døveforening.
Datter av døve foreldre på Østlandet.

Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

Veiledningsdokument

Utarbeidet av

Bergen Døvesenter - Bergen Hørselslag
Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund

Hordaland Døves Fylkeslag

Tilgjengelighet
for hørselshemmede

i Hordaland

11.02.2004

16. mars 2004

Tirsdag 16. mars 2004 kl. 12.30
skal vi overrekke de første eksemplarene av 
"Veiledningshefte - tilgjenglighet for hørsels-

hemmede i Hordaland"
hos byrådsleder Monica Mæland

i Bergen Rådhus.
Helsebyråd Trude Drevland

vil også være tilstede.
Vi håper også at pressen kommer.

Bergen Døvesenter - Bergen Hørselslag
Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund

Hordaland Døves Fylkeslag



b) Forslag fra senterstyret:
Feriehjemmet Risperlen
Senterstyret gis fullmakt til å opprette et utvalg på 3 
personer (en med økonomisk erfaring, en med bygg-
teknisk erfaring og en med brannteknisk erfaring) som 
skal utrede feriehjemmet Risperlens situasjon. Deres 
vurdering skal legges frem på et medlemsmøte, og 
dernest på et ekstraordinært årsmøte i løpet av 2004. 
Da skal medlemmene bli enige om hva som skal gjøres 
med Risperlen.

c) Forslag fra Kulturstyret:
Det gis styrehonorar også til medlemmer 
både i eiendomsstyret og kulturstyret
Det er kommet forslag fra kulturstyret om at også med-
lemmer både i eiendomsstyret og kulturstyret skal få 
honorar, slik det er vanlig praksis med medlemmer av 
senterstyret.

Senterstyrets honorar lyder som følger (etter vedtak 
på årsmøtet 2002):
 Styreleder: kr 10.000
 Nestleder: kr   5.000
 Styremedlem: kr   7.000 (eiendomsleder)
 Styremedlem kr   7.000 (kulturleder)
 Styremedlem: kr   2.000
 1. varameldem kr    2.000
 2. varamedlem kr   2.000

Forslag til honorar:
 Medlem 
 i eiendomsstyret inntil kr 2.000 
 (maks 2 personer, i tillegg til eiendomsleder)

 Medlem 
 i kulturstyret inntil kr 2.000 
 (maks 2 personer, i tillegg til kulturleder)

Bakgrunn: Sommeren 2003 hadde Risperlen besøk av 
en branninspektør på Lindås. Det ble da laget rapport 
etter en uformell befaring der. Rapporten fortalte om 
flere mangler.

Høsten 2003 var en takstmann på Risperlen, og utar-
beidet rapport om eiendommens tilstand (tilstandsrap-
port). Likeså ble det utarbeidet et kostnadsoverslag, slik 
at man har en noenlunde oversikt over hva det vil koste 
å gjøre Risperlen i en akseptabel tilstand.

Det er derfor klart at det vil koste en god del penger å 
rette opp manglene. Derfor ønsket senterstyret å høre 
medlemmenes mening om de spørsmålene som eien-
domsstyret tok opp.

Erling Jacobsen ledet medlemsmøtet. Det var mange 
som hadde ordet. Noen talte varmt for å beholde ferie-
hjemmet, andre mente at siden det er så få som bruker 
feriehjemmet nå, bør man vurdere å selge.

Det ble også nevnt at man kan prøve ta opp lån med 
tanke på oppussing og å gjøre nødvendige tiltak for å 
følge reglene mht brannvern.

Det ble et følelsesladet møte. Olav Espedal gav 
sterkest inntrykk som alle tilstedeværende helt sikkert 
vil huske lenge. De få som har et spesielt nært forhold 
til Risperlen har gjort enestående innsats for å holde 
eiendommen vedlike, noe mange på medlemsmøtet 
beundret over, en innsats som imponerte. "Men vi må 
se realitetene i øyne," var det noen som også sa. Bare 
ca 100 loggførte personer på besøk i løpet av ett år de 
to siste årene, derav over 40 bare på en dag i påsken, 
sier kanskje en del.

Argumentene mot rapporten fra den uformelle befa-
ringen på feriehjemmet var at den ikke pålegger døve-
senteret å gjøre noe med brannsikkerheten.

Møtelederen synes det var underlig få som sto fram for 
å argumentere salg av feriehjemmet, men det er mulig 
at en av møtedeltakernes refleksjoner har noe for seg, 
at enkelte ikke turde komme fram for å si sin mening.

Det endte med at styret er bedt om å vurdere å 
oppnevne en uavhengig gruppe. Undersøkelsen som 
den gruppen skal gjøre, skal bidra til at medlemmene 
finner en løsning på hva som videre skal gjøres mht 
feriehjemmet.

Ref. daglig leder, Rune Anda

Ca 60 var møtt fram til medlemsmøtet i døvesenteret. På saks-
listen sto det følgende: 1) Skal vi selge feriehjemmet? 2) Skal 
vi pusse opp feriehjemmet? 3) Skal vi selge døvesenteret?

a) Forslag fra senterstyret:
Medlemskontingent 2005
Senterstyret foreslår at medlemskontingenten for 2005 
blir den samme som for 2004, i tråd med det som ble 
vedtatt på ekstraordinært årsmøte i Bergen Døvesen-
ter torsdag 19. september 2003:
Kr 500 for hovedmedlem
Kr 100 for ektefelle/samboer/barn 

Høgskolen i Bergen starter opp 
høsten 2004 2 årig utdanning i tolk 
for døve, døvblinde og døvblitte
Høgskolen har valgt å konsentrere kreftene om at dette skal 
bli et godt studietilbud og tar derfor å ikke opp nye stu-
denter til 60 sp tegnspråk i 2004. Høsten 2005 vil det 
igjen bli opptak til 60 sp tegnspråk. Hvor ofte det blir 
opptak til tolkeutdanningen er enda ikke avgjort, melder 
Bjørg Kristin Selvik fra HiB til www.bgds.no.

Høgskolens studietilbud ble vedtatt av styret for Høg-
skolen i Bergen i desember 2003.

Søknadsfrist for å søke om plass på døvetolkutdan-
ningen på Høgskolen i Bergen høsten 2004, er 1. mars 
2004!

INNKOMNE FORSLAG
TIL ÅRSMØTET 13. MARS 2004

MEDLEMSMØTE
19. FEBRUAR 2004


