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BUDSTIKKEN
INTERNASJONAL DØVES DAG

Lørdag 25. september kl. 10.00 - 16.00

på Torgalmenningen

Tema: TEGNSPRÅK!

Søndag 26. september kl. 11.30
Gudstjeneste i restauranten på Fløien

ved døvekapellan Tom S. Tomren.
Tegnspråk synliggjøres og vi informerer 

folk. Tur etter gudstjenesten

Denne scenen skal vi bruke. Der skal vi plassere en del 
PC-utstyr for demonstrasjon av tegnspråk på CD-ROM. 

Publikum kan også prøve selv. Se side 2.
Gratis kaffeservering (sponset av Friele).

Underveis eller på slutten av lørdagsettermiddagen skal
Raftostiftelsen presentere tidligere vinner av Raftoprisen,

Leyla Zana fra Tyrkia,
som nettopp er kommet ut av fengselet.

Alle som vil hjelpe til kan 
kontakte daglig leder el-
ler Kjetil Høgestøl. Vi blir 

kjempeglade for det!



2 3

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter Informasjonsblad for Bergen Døvesenter

Døves Dag-komiteen i Bergen Døvesenter består 
av: Gunnar Hansen, Hilde Hassum, Ida Nydegger, 
Kjetil Høgestøl, Sigrun Ekerhovd, Toralf Ringsø, 
Vibeke V. Flatemo og daglig leder Rune Anda.

Temaet skal være TEGNSPRÅK. Dette er 
kommet i stand etter et Døves Dag-seminar som 
Norges Døveforbund (NDF) gjennomførte før 
ferien.

Vi har følgende planer i forbindelse med Døves 
Dag på Torgalmenningen lørdag 25. september 
2004, fra kl. 10 til 16:

• Publikum skal få utdelt en folder, der det meste 
av innholdet har med tegnspråk å gjøre. Også 
litt om Døves Dag, innbydelse til å bli medlem, 
påmelding til tegnspråkkurs, bestilling av 
tegnspråk på CD-ROM.

• Demonstrere tegnspråk på CD-ROM. 
Publikum skal få anledning til å prøve dem.

• Med jevne mellomron (kanskje hver halvtime) 
skal prøver vi å undervise publikum i 
tegnspråk. Det er en ordliste med ca 140 tegn i 
folderen.

• NDF skal få trykket enhåndsalfabet på 
forsiden av T-skjorter, som muligens kommer 
i 3 ulike farger; en bestemt farge for salg til 
publikum, en til arrangementskomiteen og en 
til døvetolkene på stedet

Døves Dag 2004

Raftostiftelsen låner scenen vår
I løpet av lørdagen vil Raftostiftelsen entre mo-
bilscenen vår. (Info kommer på www.bgds.no) 

Raftostiftelsen har invitert den kurdiske 
parlamentarikeren Leyla Zana til Bergen 
24-26 september. Hun ble tildelt Raftoprisen 
i 1994 samme år som hun ble dømt til 15 
års fengsel i Tyrkia. I juni i år ble hun løslatt 
og vil til tross for enorm internasjonal 
oppmerksomhet besøke Bergen og Stiftelsen 
først. Raftostiftelsen håper at hun kunne 
holde en tale lørdag 25. september (det er i 
tillegg internasjonal uke i Bergen) fra scenen 
på Torgallmenningen. Det vil da bli en gang 
mellom kl. 13 og 16. 

Døves Dag-informasjon
torsdag 16. september kl. 19
Døves Dag-komiteen informerer om hva som 
skal skje i forbindelse med internasjonal Dø-
ves Dag, spesielt på Torgalmenningen lørdag 
25. september kl. 10 til 16.

Det vil også være av interesse å høre hva 
medlemmene har å si. Gode ideer og forslag til 
innhold i programmet mottas med takk!
Komiteen trenger også flere medhjelpere, både 
døve og hørende, til den store dagen.

Velkommen til døvesenteret torsdag 16. 
september kl. 19!

• Døves Tidsskrift vil bli trykket i ekstraopplag, 
og deles ut til publikum

• Plakater med enhåndsalfabet
• Εn-håndsalfabet i lommeformat for gratis 

utdeling til publikum
• Gratis kaffe til publikum (også vafler?)
• 10-20 døvetolker på plass på Torgalmenningen

"tegnspråk"

Kan vi få låne din bærbar-PC?
Vi trenger ca 10 stk. bærbar-PC med CD-ROM 
til Døves Dag. Men så mange har vi ikke. Er det 
mulig å låne din PC lørdag 25. september? Jo 
flere vi har, dess bedre. Da kan så mange som 
mulig prøve tegnspråk-program på CD-ROM. 
Frivillige kan ta kontakt med daglig leder Rune 
Anda. E-post: post@bgds.no
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Telavåg
Kulturstyret inviterer til 
omvisning søndag 3. oktober 
2004

Nordsjøfartmuseet 

Priser:Vaksne  kr 30.-
over 10 stk kr 25,-
Born   7-15 år  kr 15.-   
Under 7 år      gratis. 

Ta kontakt med kulturleder Kjetil 
Høgestøl for påmelding og avtale 
om kjøring og tidspunkt på søn-
dagen!

Klipp fra møtet i kulturstyret 
torsdag 17.08.04
(Kulturlederen skriver nynorsk, og vi 
lar det være slik her også. Red.)
Til stede : Kjetil Høgestøl (leiar), 
Sigrun Ekerhovd (nestleiar), Vibeke 
Flatemo (medlem) og Tore Sande 
(vara).

Tilbakemeldingar
a) Hagekurset går ut av planen, då 
det ikkje var mogleg for Anne Folland 
å stille opp. Kan ev kome tilbake til 
dette til våren neste år.
b) Totalt 8 personar var påmeldt til 
omvisninga på Lysverket søndag 
den 13.06. Mange positive inntrykk i 
etterkant og ønske om ny tur i haust, 
då omvisninga nok var i kortaste 
laget. Pris for omvisninga for 15 
personar var kr 1.000 og eigendel for 
medlemmer kr 50.
c) Nestleiar og eit medlem i senter-
styret får kr 2.000 pr år i honorar 
for sin innsats ifm senterstyret. Vara 
ingenting, men har til gjengjeld 
mindre forpliktingar.
d) Diverse informasjon frå NDF; 
Tilskotsmidlar ifm kulturaktivitetar 
kan søkjast. Forslag til kandidat til 
”Kulturpris 2004”; Tilskotsseminar i 
regi av NDF.
Vedtak: Vi prøver å arrangere eit 
hagekurs til våren neste år, og håpar A. 
Folland eller ein anna person kan ta på 
seg jobben som kursleiar. Elles ønskjer 
Sigrun å delta på tilskotsseminaret 
som NDF skal arrangere i Stavanger 
den 15. - 17. oktober. Resten takast til 
orientering.

Gjennomgang av program for 
hausten
Kulturstyret har evaluert haust-
programmet som vart utarbeida før 
sommaren, gjort nokre endringar og 
kome fram til eit program for hausten. 
Det vert påpeika at programmet kan 
supplerast om det skulle dukke opp 
nokon gode idear seinare i haust, helst 
frå medlemmane sjølv.
I tillegg til det programmet som er 
vedlagt, vurderast følgjande :
a) Prøve ut omvisning på det vesle 
museet vårt dei torsdagane vi ikkje 
har noko på programmet. Vi håpar 
Thorbjørn J. Sander kan ha open 
dør og ta interesserte med på ein lita 
vandring i døvehistoria. 
b) Prøve å invitere Jon Brautli (?) til 
døvesenteret for å fortelje om ein av 
sine mange spennande reisar rundt om 
i verda.

c) Invitere nokon frå utlandet (?).
d) Blåtur for born i haust. Her 
tenkjer vi å søke Scheiblers legat om 
å få omdisponere midlane tiltenkt 
talentkonkurransen (kr. 6.000) til ein 
blåtur for born i haust. I tillegg prøver 
vi å søke NDF om midlar, slik at vi 
kan leige ein buss og sjåfør.
e) Blåtur for medlemmane til våren. 
Her må vi og søke NDF om midlar. 
f) Pepperbakekaking for born ifm 
pepperkakebyen på Galleriet. Må 
undersøke når dette går av stabelen.
Vedtak : Programmet godkjennast slik 
det no er.

Forslagkasse 
Kulturleiar har etter forslag frå 
Sigrun, laga ein ”forslagskasse”, 
der medlemmane kan notere ned 
spesielle ønskjer om aktivitetar. Sigrun 
påpeikar og at vi må prøve å kartlegge 
medlemmane sine ønskjer gjennom 
ein enkel spørjeundersøking, der 
medlemmane kan krysse av ønskjer. 
Dette kan vi gjøre i samarbeid med 
dagleg leiar i Døvesenteret.
Vedtak : ”Forslagskassen” hengjast 
opp på oppslagstavla ved inngangen. 
Styret tek kontakt med dagleg leiar 
ifm ev. spørjeundersøking.

Informasjon fra tolketjenesten

Tolkers rettighet til diettgodtgjørsel
Dersom en tolk har over 15 km reisevei til/ fra oppdragsted hver vei, 
vil dette kunne utløse diett. 

• Dersom tolketid og reisetid samlet vare 5 – 9 timer vil dietten  
være kr: 140 kr.

• Dersom tolketid og reisetid er 9 – 12 timer vil dietten være 
200 kr.

• Dersom tolketid og reisetid overskrider 12 timer vil dietten 
være 320 kr.

• Dersom tolketid og reisetid vil medføre overnatting, vil dietten 
være 460 kr. Pr. døgn.

Det har vært ” tradisjon” at brukere har betalt middag for tolken/ - ene 
i forbindelse med f.eks barnedåp, konfirmasjon, bryllup, festmiddager 
etc. Dette er noe som kan medføre en merkostnad for bruker, spesielt 
dersom det er to tolker tilstede. Tolkene vil kunne få dette dekket på 
regning, dersom det vil være naturlig at tolken inntar middag sammen 
med de øvrige gjestene. Vi vil derfor be dere om å gi ta kontakt med 
tolketjenesten i forkant av slike oppdrag, slik at vi kan bli enige om 
hvordan eventuelle måltider kan bli dekket.

Med vennlig hilsen Dorthea Vik, Tolketjenesten.

Hørselskonsulent
Roald Synnevåg er ansatt som vikar 
(1/2 år) i stillingen som hørsels-
konsulent ved ARK arbeidsrådgiving
skontoret i Aetat. Han har jobbet som 
lærer ved Bjørkåsen VGS fra 1997. 
Kontor: Aetat Arbeidsrådgivning, 
Folke Bernadottes vei 44-46 i 
Fyllingsdalen. Postadresse: Postboks 
3673 Fyllingsdalen, 5845 Bergen.
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Tysnes Rundt 2004
På forhånd hadde jeg tenkt meg fullt mannskap 
og noen reserver i bakhold,men det ble ikke slik. 
På kort varsel hadde to trukket seg og resultatet 
ble at vi måtte ro med 8 personer og en var inn-
bytter etter behov. Fungerte greit, men fikk ikke 
båten opp i den normale marsjfart med fullt 
mannskap.

Fredag 9. juli
Vi startet dagen med sammenkomst på Nesse 
hvor jeg har hytten der. Trenger å lade batteriene 
med et lunsjbord før vi satt oss i bilene og kjørte 
frem til Årbakka hvor starten gikk av stabelen kl 
18.30. Vi hadde rotet bort litt tid og båten var full 
av vann da vi kom frem og lå på en holme så jeg 
og John (min bror) fikk skyss ut der og tømt den 
for vann og rodd frem til kaien.
Ble veldig hektisk fordi de andre båtene var 
ellerede startklare da vi pakket sakene ombord. 
Starten gikk dårlig og været var surt og kaldt.
Men må rose alle for tålmodighet med jobbingen 
for å komme i riktig teknikk med like åretak.
Et stykke ut i fjorden hadde vi innhentet de andre 
for de hadde tatt pause der vi og kom såpass 

normalt frem til Flakkavågen. Der overnattet vi i 
Grendahuset og på butikken nede i havna fikk vi 
kjøpt ertersuppe.

Lørdag 10 juli
Alle fikk beskjed i forveien om å forlate 
overnattingsstedet kl 06 om morgenen for å ta et 
kort “frokost” ombord i båten ute på vågen slik at 
vi var forberedt til å starte i god tid.
Der ute ble det gitt informasjon om hvordan vi 
skulle ro og hvordan utsiktene for dagen ble.
Vi rodde fra Flakkavågen kl 07 og var fremme på 
brygga i Neshamn litt før kl 10.
Det fikk vi skikkelig frokost og fikk tid å slappe 
litt av i den timen pausen varte.
Turen gikk videre til neste strandhogg på 
Marøya like etter vi var kommet under broen til 
Reksteren.
Det ble snakk om at vi ikke fikk noe suppe der 
som vi har fått i alle år,men det kom likevel og 
alle ble blid i fjeset. Sola var begynt å titte frem.
På veien derfra litt ut i fjorden kom Bjørn 
Thomassen ombord for å lære oss litt teknikk 
og båten fikk skikkelig fart og vi kom så langt 
fremme at vi måtte ta det rolig. Frem til våge 
rodde vi med 10 menn og farten og
takten var vi veldig fornøyd med.

Vengebåten i god marsjfart
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I Våge ble vi møtt med en folkemengde på kaia 
for å se oss komme inn der. Synes det var staselig 
når vi var kledd å blått og første båt inn der og 
passet på å ha årene opp og det ble også fyrt salutt 
to ganger da vi kom.
I Våge handlet vi litt for klveldskosen på 
Solstråleøya. Vi rodde videre inn til Godøysund 
Fjordhotell hvor vi fikk fiskesuppe.
Etterpå videre til Solstråleøye hvor vi satt 
opp det store lavo-teltet. Der fikk vi besøk av 
lokalbladet”Tysnes” som tok intervju.
Kveldens høydepunkt med sosialt samvær rundt 
bålet setter vi pris på da en av våre roene Borgvar 
fortalte vitser og mange lo latter og morsom 

var det at han foreslo dans der og det ble tatt til 
etteretninng ved 10 års markering neste år.
Resultatet ble at flere damer bydde han opp til 
dans den kvelden.

Søndag 11. juli
Vi måtte avgårde kl. 09 om morgenen og det 
var ikke så verst og alle var flinke å stå opp og 
samarbeidet gikk fint med å få teltet ned.
Et stykke fra Solstråleøya skulle vi ro et smalt 
sund som vanligvis er grunt når det er fjære og da 
må vi gå av båten og føre den fremover.
Men denne gang skjedde det ikke fordi det var 
høyvann i år. de to utenbys fra ble litt skuffet da 
det ikke skjedde. Får håpe det skjer neste år.
Turen gikk greit frem til neste strandhogg på 
Hovland.
Etter det rodde vi som første båt hele veien frem 
til mål på Årbakka. Der ble vi også møtte med en 
stor folkemengde som tok i mot oss.
Døves Tidskrift og lokalavisen var på plass og var 
mest fokusert på oss fordi jeg hadde gitt avisen 
tips om hvorfor vi ble med.
Alle var kjempeglad da turen var over og var 
både slitne og sultne, så turen gikk til Nesse igjen 
hvor vi hadde sosialt avslutning med grilling.
Mange ønsket å fortsette til neste år så båten er 
allerede reservert for oss. 
Turen har gitt mange positive signaler og vi 
ble godt mottatt i miljøet og flere har merket 
oss og med tolk har vi hatt stor utbytte av 
kommunikasjon for å bli bedre kjelt med alle.
Takker alle som var med og for innsatsen og 
ikke minst en stor takk til tolken vår som var 
tilgjengelig i det meste og som også var vår cox.

Arne Nesse

Kveldskos rundt bålet.

"Utkikk i trangesundet"
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Døvestevne på Kalvåg 
27.-29. august 2004
Det var nærmere 70 deltakere på Knutholmen 
på Kalvåg. Døvestevne holdes hvert år i august 
måned, og er et samarbeids-arrangement 
mellom Møre og Romsdal Døveforening, 
Bergen Døvesenter og Døves Menighet. 
Speiderne fra Bergen Døvekirke var også med.

Fra Bergen Døvesenter deltok Sigrun Ekerhovd 
som representant for kulturstyret, Klement A. 
Våge for senterstyret, Rune Anda (kasserer) og 
Vibeke V. Flatemo for fylkeslaget.

Det var en veldig fin og koselig helg på 
Kalvåg. Vi bodde spredt, i flere hus (rorbua). 
De fleste fra Bergensområdet reiste dit med 
buss, med John Tokle som en utmerket sjåfør. 
Fredag brukte vi 6,5 timer på turen opp, og 
søndag ble det over 8 timer på tilbaketuren. 
Problem med dynamoen i bussen gjorde 
det nødvendig å bestille nye deler, og den 
jobben ble gjort på 45 minutter på Oppedal 
(fergestedet). Til tross for det, var alle i godt 
humør.

Lørdag var mange av deltakerne ute på 
havfiske, og det ble mye fangst! 

Søndag var det gudstjeneste i Frøya kirke, med 
3 barnedåp. Gudstjenesten ble ledet av Tom S. 
Tomren og Odd Erling Vik Nordbrønd. 

Det er 34. gangen døvestevnet “i nord” var 
gjennomført (siden 1969). Leif Gunnar 

Kvernberg har vært med på samtlige, mens 
Skjalg Iversen har vært med på 33 av disse!

Neste år er det Bergen sin tur til å utpeke sted 
for døvestevne. Kanskje blir det Balestrand. 
Kanskje Skei i Jølster. Eller et annet sted. Har 
du forslag?

Bildene her er fra underholdningen lørdag 
kveld, ledet av speiderjentene Camilla, Linda-
Veronica og Lena.
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Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

Odd Martin Birkeland
blir 75 år 2. september. Han er fra 
Fotlandsvåg, men bor nå på Konows 
Senter. Som følge av slag sitter han 
dessverre nå i rullestol, men han er 
likevel i godt humør og er med på våre 
pensjonisttreff.

Sigfred Kirsten Andersen
blir 65 år 21. september. Hun bor i 
Bergen sentrum, og selv om hun har 
vanskelig med å gå, er hun en trofast 
deltaker på pensjonisttreffene i Bergen 
døvesenter.

Asle Georg Karlsen
blir 60 år 19. september. Han (og 
Gudrun) bor i Vaksdal, men selv er 
han fra langt oppe i Nord-Norge. For 
Bergen døvesenter er han spesielt 
viktig, for han fører regnskapene, og 
det har han nå gjort lenge.

Hans Birger Nilsen
blir 50 år 12. september. Han bor i 
Loddefjord. For nokså lenge siden var 
han formann i vår ungdomsklubb.

EKTESKAP
ble inngått på Opheim 3. juli mellom 
Anne-Jo Schrøder og Simen Lexander.

KJELL-VIDAR LARM
Kjell-Vidar Larm, populært kalt 
”Killik”, døde uventet 1. august, bare 
53 år gammel. Mange døve vil huske 
ham som ansatt på Bjørkåsen skole. 
Han var hørende og svigersønn til 
vår døvetolk Lise Hammerhaug (f. 
Wilhelmsen). Begravelsen fant sted fra 
Fana kirke.
Vi kondolerer.

Hvem sa hva (6)
”Døvhet er mye mer enn en medi-
sinsk diagnose. Det er et kulturelt 
fenomen, hvor sosiale, språklige, 
følelsesmessige og intellektuelle 
problem er knyttet uløselig sam-
men.” 

VITS !
Torsdag 23. september kl. 19.00
blir det vitsetime i døvesenteret
Har du noen gode vits på lager?

Kanskje også døve-vitser?
Velkommen. Få oss til å le!

Døves kulturdager 
i Oslo
For første gang i historien (?) er Ber-
gen Døvesenter uten aktive deltakere 
i forbindelse med Døves kulturdager 
22.-24. oktober. Men vi regner med at 
det vandrer mange herfra til hovedsta-
den, som publikum.

Rotary Club
Døvesenteret fikk 7. juli besøk av mer 
enn 20 medlemmer fra Rotary Club kl. 
19. Daglig leder gav dem et historisk 
tilbakeblikk samt orientering om dagens 
aktiviteter og svarte på en del spørsmål. 
Det var også omvisning i døvesenteret. 
(Det var døveprest Lars Hana som in-
viterte gruppens medlemmer til omvis-
ning i “døvelandet”.)

Besøk fra Tyskland
Jochen og Monika Muhs fra Tyskland var på besøk i Bergen søndag 11. juli. Jochen 
er med i styret for Deaf History International (Verdens døvehistorisk selskap), der 
Odd-Inge Schröder er leder. Gunhild og Nils Johan Bjørø, samt daglig leder var 
sammen med ekteparet Muhs så lenge de var i Bergen. De kom med cruiseskip 
kl. 13 og forlot Bergen kl. 19. Bildet er fra besøket i museet i døvesenteret.

DØVESTEVNET

Meadow (1975)
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Det er vanskelig å lage resyme, og vi kan risikere å 
bli beskyldt for å utelukke deler av informasjoner som 
noen mener er vesentlig å nevne, eller at vi kan ta med 
informasjoner som enkelte vil mene ikke er viktigere 
enn de som burde ha vært nevnt. Derfor oppfordrer vi 
de som ønsker detaljene, om å kontakte daglig leder 
og be om å få et komplett hefte tilsendt. Red.

Resyme (punkt for punkt) av innhold i følgende 
dokumenter:

1) Rapport etter uformell bevaring på 
Risperlen 04.07.2003
2) Verdi- og lånetakst med tilstandsrapport 
24.11.2003
3) Kostnadsoverslag på rehabilitering 
24.11.2003
4) Tilsynsrapport 05.03.2004
5) Brannteknisk statusrapport 03.06.2004

1) Litt fra rapport etter uformell bevaring på 
Risperlen 04.07.2003 (NGIB Førebyggjande 
avdeling, Isdalstø):

• Bergen Døvesenter har bede brannvernet om 
å gjennomføre ei uformell synfaring i bygga 
for å sjå på feil og manglar, samt eventuelle 
sikringstiltak.

• Uansett om bygget er registrert som §13 
bygg, er det ein del krav til dokumentasjon 
av bygget, og drifta av dette. Det er “forskrift 
om brannforebyggende tiltak og tilsyn” som 
regulerer dette. Sjå eventuelt www.dbe.no

• Eigar/brukar av bygget bør, uavhengig av 
denne uformelle rapporten vurdere risikoen av 
bygget og vurdere eventuelle andre tiltak.

• Det er ingen branncellebegrensande 
bygningsdelar i hovedhuset eller i naustet. 
Det er open løysning for trapp mellom 1 og 2 
høgda i hovedhuset.

• Utvida risiko: Det at det er døve som bruker 
og overnattar i bygget er etter vår meining 
auke av risikoen (oppdaging av brann og 
intern kommunikasjon), og det er lengre 
varslingstid til brannvernet då ein lyt bruke 
døves alarmtelefon. Det er minimum 30 
minutt kjøretid for brannvernet.

• Ein brann i slik trebygning utviklar seg 
særs raskt. Tidleg varslel er av vesentlege 
betydning for å sikre personar, men og å 

Feriehjemmet Risperlen
Ekstraordinært årsmøte 24. juni 2004 bestemte at det skal trykkes resyme av de ulike 

rapportene i Budstikken, istedenfor å trykke alle dokumentene i sin helhet. 

kunne sløkkje brannen på eit tidleg stadium.
• Nye sikringstiltak, generelt, blant annet: Det 

bør vurderast om brannalarmanlegga for 
naustet og hovudhuset skal koplas i saman, 
slik at alle som oppheld seg ved feriestaden 
vert varsla samstundes.

• Etter vår meining er senario med brann på natt 
ved fult belegg som må vere utgangspunkt for 
brannsikringa av hovudhuset.

• Ein lyt ved større arrangement med full 
overnatting vurdere våken nattevakt.

2) Verdi- og lånetakst med tilstandsrapport 
24.11.2003 (Byggmester Terje Kleivdal)

• Målestandarder (NS 3424): 0 = ingen 
symptomer (god), 1 = svake symptomer, 2 
= middels kraftige symptomer, 3 = kraftige 
symptomer (dårlig).

• Tilstandsrapport konklusjon: 
Tilstandsanalysen har avdekket symtomer 
på svikt og avvik fra normal standard, det 
er gjennomgående 1 og 2, 2 er middels 
sterke symtomer på svikt som normalt vil ha 
konsekvenser for eiendommens verdi. Det er 
også avdekket tilstand 3 utvendig kledning, 
tak på vinterhage og fukt i kjellergulv og 
vegger. Vær også klar over at dreneringen er 
i ferd med å “gå ut på dato”. Dagens krav til 
isolasjon, klima og innemiljø er ikke oppfylt. 
Det er påkrevd å undersøke eiendommen 
grundig før kjøp, ref. “lov om avhendig av 
fast eiendom” § 3-10.

• Meget flott eiendom, med strandlinje, egen 
holme, gode solforhold, bademuligheter, 
en sjelden flott eiendom. Bør være lett 
omsettelig. Markedsverdi (normal salgsverdi): 
kr 2.000.000, låneverdi (forsiktig ansatt 
markedsverdi): kr 1.600.000.

• Tilstand hovedbygning (tall i parentes, se 
målestandard over): Grunn og fundamenter (3 
= kraftige symptomer), Yttervegger – vinduer, 
dører m.m. (3), Innervegger (2), Dekker – 
gulv på grunn (3), Dekker – gulv og overflate 
(1), Dekker – himling og overflate (2), 
Yttertak (2), Kjøkkeninnredning (1), Trapper 
(1), Sanitær – utstyr (2), Elkraft (1), Piper, 
ildsteder, fyranlegg (2), Bygning generelt (2) 

http://www.dbe.no
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3) Kostnadsoverslag på rehabilitering 24.11.2003 
(Byggmester Terje Kleivdal)

• Antydet kostnadsoverslag, bygget opp på 
basis av NTFs instrukser og regelverk:

• Utvendig drenering: For å få vekk fuktighet 
i kjeller må det dreneres på nytt rundt 
bygningen. Graves opp inntil grunnmur, 
monteres grunnmursplast, 4” drensrør, fylle 
opp med singel slik at det heller fra bygningen

• Utvendig kledning og vinduer: Demontere utv. 
Kledning og vinduer, utforing (50 med mer) til 
15 cm isolasjon. 15 cm isolasjon, 9 med mer 
GU gipspl., ligg kledning, listverk, foringer 
innv på vinduer, stillas, opprydding.

• Kostnader hovedhus: 
§ Utvendig drenering, 35 m a kr 800 28.000
§ Utskifting av 25 vinduer og 
 2 utvendige dører. Inkl.

foringer og listverk. 100.000
§ Utforing, isolasjon, kledning, 
 listverk, stillas 180 m2 a kr 300 54.000
§ Nytt bad i kjeller. Fliser på gulv 
 og vegg, tidsmessig

armaturer, dusjkabinett 45.000
§ Skifting av avløpsrør (spoil). Bør 
 skiftes innvendig i bygningen før 
 det innredes i kjeller 10.000
§ Sikring av septikstank 3.000
§ Tak over vinterhage bør skiftest, 
 fare for lekkasje 5.000
§ Demontering/montering av tak-
 tekking ca 10 m2 a kr 500 5.000

• Totalt på hovedbygning 245.000

• Kostnader naust: 
§ Utskifting av takbjelker i 1. etg. rs.  10.000
§ Ny 2 fløya dør i 1. etg. 6.000
§ Ny kjøkken innredning rs. 30.000
§ Gjenstående “finish arbeider” rs. 10.000

• Naust totalt 56.000

Total begge hus kr 301.000 + 24% moms = 
kr 373.240.

(Red.s kommentar: Beløpet er basert på 
utført arbeid ved fagpersonell.)

4) Tilsynsrapport 05.03.2004 (NGIB Førebyggjande 
avdeling, Isdalstø):

• Avvik 1 (dokumentasjon av bygget): Eigar 
har ikkje dokumentert at bygget er riktig 
bygd, utstyrt og helde vedlike i samsvar med 
gjeldande lover og forskrifter om førebygging 
av brann.

• Avvik 2 (bygget): Eigar har ikkje sytt for at 
brannobjektet er bygd, utstyrt og held vedlike 
i samsvar med gjeldande lover og forskrifter 
om brann.

• Avvik 4 (kontroll, ettersyn og vedlikehald): 
Eigar har ikkje sytt for at kvalifisert personell 
tek jamleg kontroll, ettersyn og vedlikehald 
av installasjonar, utstyr, konstruksjonar m.v., 
for å hindre teknisk forfall som kan redusere 
branntryggleiken.

• Avvik 6 (brannvernleiar): Det er ikkje utpeika 
brannvernleiar ved bygget.

• Avvik 7 (brannøving): Det er ikkje 
dokumentert eller gjennomført brannøving og 
brannopplæring som står i forhold til risikoen 
i objektet.

• Avvik 8 (instruksar): Verksemd/brukar har 
ikkje utarbeide eller sett i verk ordensreglar og 
instruksar som regulerer brannførebyggjande 
og bekjempande tiltak. Det er ikkje utarbeida 
rednings- og beredskapsplan.

• Avvik 9 (unormal verksemd): Verksemd/
brukar har ikkje gjennomført/dokumentert 
ekstraordinære tiltak for å hindre at risikoen 
aukar.

• Avvik 10 (vaktordning): Det er ikkje 
tilfredsstillande vaktordning.

(Red.s anmerkning: Det forelå ikke noe tekst til 
”Avvik 3” og ”Avvik 5”)

Oppsummering: Ved oppsummeringsmøtet vart 
dei registrerte avvik gjennomgått. Ein vart einig 
om at eigar og brukar finn løysningar for å utbetre 
de feil og manglar som er angitt i rapporten, 
og etablere/held vedlike rutiner i samsvar med 
Førebyggjandeforskrifta og HMS-forskriften, 
som til ei kvar tid vil sikre tilfredsstillande 
branntryggleik. 
Vidare gjer ein merksam på at dette brannsynet er 
ein systemrevisjon, og at nemnde feil og manglar 
ikkje er utfyllande. Det er eigar av brannobjektet 
si plikt å syte for at brannobjektet er bygd, utstyrt 
og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover 
og forskrifter, om førebygging av brann. Hmf. 
FOBTOT §2-1.
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5) Brannteknisk statusrapport 03.06.2004 
 (Rambøll)

1. ORIENTERING

Hovedhuset
 Eiendommen ligger på Veland i Lindås kommune, 

ca. 35 km. fra Knarvik.
Det er ikke kjørevei frem til huset. Avstand ca.50 
m. fra vei og ca. det samme til sjø.
Hovedhuset er en to-etasjes trebygning med kjeller.  
Grunnmur av murt gråstein.
Alle bærende- og ikke bærende  konstruksjoner er 
uten noen brannklasse.
Taket er i vanlig sperrkonstruksjon  -  uten 
isolasjon
Byggeår: 1948. På denne tid var det ikke 
bygningskommune der ute, og bygget er 
således ikke byggeanmeldt. Opprinnelig bruk 
var som rekreasjonshjem, bygd med midler fra 
Danskehjelpen etter 2. verdenskrig. Dagens bruk 
er som Turisthytte etter brannlovens § 13. Etter 
Teknisk byggeforskrift fra 1997, vil bygget være i : 
Risikoklasse  6. Brannklasse : 1
Det er ingen ansatte på bygget
Det er mer enn 8,0 m. til nærmeste bygning.
Grunnflate 1. etasje = 75 m²
1. etasje inneholder : stue og kjøkken
2. etasje inneholder : 4 soverom med til sammen 
17 senger.
Kjeller inneholder: bad, badstue og boder.
Det er en åpen innvendig tretrapp som forbinder 
etasjene. 
Brannvarsling for hørselshemmede er ikke 
ivaretatt.

Naustet
Naustet har en grunnflate på  57 m². I under-etasje 
er det  vanlig naust, mens 1. etasje er innredet 
som leilighet. Vegger i naustet er murt gråstein. 
Etasjeskiller er et uisolert bjelkelag. Taket er også 
uisolert, tekket med skifer. Brannvarsling for 
hørselhemmede er ikke ivaretatt.

2. BRANNTEKNISK

2.1 Brannvarsling
Hovedhuset hadde i dag i 1 stk. røykvarsler i 
spisestue, og 1 stk. i gang i 2. etasje. Disse var 
ikke seriekoblet. Ingen ekstra tiltak for varsling av 
tunghørte- og døve gjester.

2.2 Slokkemuligheter
Det var utplassert 2 stk. 6 kg. pulverapparater i 
gang, 1. og 2.etasje.

2.3  Bygningstekniske forhold
       Det var ingen oppdeling i brannceller, verken i 
 kjeller, 1. eller 2. etasje. Ingen konstruksjoner 
 holdt forskriftenes krav.
2.4 Dører
       Det var tynne trefyllingsdører på hele huset -  
 og ingen klassifiserte.

2.5  Rømningsmuligheter
      Rømningsforholdene er tilfredstillende. Det er 
 mindre enn 5,0m. til terreng fra vindu. 

Åpningsmålene på vindu holder kravene.
2.6 Merking
      Det var ingen merking av utganger eller 

slokkemateriell.
2.7 Orden, Ryddighet
    Det var ingen merknader på orden.
2.8 Branntetting
    Det var ingen form for branntetting
2.9 Tekniske rom
      Der var ingen tekniske rom i huset.

3. TILTAK    
 

Forskrift om Brannforebyggende Tiltak og Brannsyn §2-
1 lyder :
Eier av ethvert brannobjket skal sørge for at dette er 
bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende 
lover og forskrifter om forebygging av brann.
Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt 
når tekniske kravgitt i eller i medhold av gjeldende Plan- 
og Bygningslov er oppfylt.
Det branntekniske sikkerhetsnivået i bygninger bygget i 
henhold til nyere forskrifter, skal opprettholdes slik som 
forutsatt i tillatelse etter Plan- og Bygningslovens §93.
Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraders til 
samme nivå som for nyere bygninger så langt dette 
kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk 
forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved 
bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak 
eller ved en kombinasjon av slike.

Krav etter Teknisk forskrift 1997 er :
Bærende hovedsystem: R 30 (B30)
Sekundære bærende bygningsdeler, 
etasjeskillere : R 30 (B30)
Branncellebegrensende konstruksjoner : EI 30 (B30)
Angivelsen i parantes er en tidligere betegnelse.

Forklaring : Det bærende hovedsystem er : 
takkonstruksjon og yttervegger. Sekundære er : 
Bjelkelaget. Branncellebegrensende er :  Vegger mellom 
soverom og veggene mellom rom og trappegang.
En  vanlig  4” isolert yttervegg er for eksempel B30, og 
et isolert bjelkelag det samme.
Innvendige vegger må være fylt med steinull og ha 
gipsplater på begge sider for å kunne oppfylle kravet.
Likeledes må underside av himling i 2.etasje være kledd 
med gipsplater og isolert med steinull.
Da oppgradering til gjeldende forskrift skal skje innenfor 
en teknisk – og økonomisk forsvarlig ramme, vil vi 
anbefale følgende tiltak :
Det er to forhold som skal taes i betraktning ved 
eventuell brannforebygging : 
• Liv og helse, Personsikkerhet
• Verdisikring.

Således er det vel ingen tvil om at,  ved dette prosjektet  
-  må et branntilløp bli tidlig varslet  - slik at alle, uansett 
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handicap, kan komme seg i sikkerhet i god tid  -  før 
brannen utvikler seg  -  og gjør rømming umulig.
Et automatisk brannalarmanlegg er den beste garanti for 
at   personsikkerheten er ivaretatt.
Det settes da opp en sentral i hovedhuset, og et 
parallelltablå i naustleiligheten. På parallelltablået kan 
én se hvor der er detektert brann, men ringeklokker 
kan ikke nullstilles fra dette. Videre settes opp 
røykdetektorer, klokker og blinklamper.
Vibrerende varsling  under hodeputen har på anlegg i 
Bergen vært levert av Hjelpemidelsentralen , men om 
slikt skaffes til et feriested av Lindås kommune vet jeg 
ikke.
Bygningsmessig så er det viktigste å redusere og sinke 
brannspredningen, slik at slokkeinnsats kan utføres av 
det kommunale brannvesen.

Følgende bygningsmessige tiltak anbefales utført :
1.  Installere et automatisk brannalarmanlegg
2.  Underkle trappen, fra kjeller til loft , med gipsplater.
3.  Skifte dørene mot soverom til klassifiserte EI 30-
dører, eventuelt 
     samme behandling som i punkt. 3
4.  Behandle alle vegger og himling i trappegang, både 
1. og 2. etasje med brannhemmende maling eller lakk.  
Malingen/lakken vil ved varmepåvirkning svelle ut 2 
– 3cm. som gir et ”skall” som hindrer gjennombrenning i 
bortimot  20 – 30 minutter. 
5.  Montere 1”  25 l.m. brannslange, tilkoblet 5/4” 
vanninntak.
6.  Montere rømningstige på nord-vest veggen.

4. KALKYLE

4.1 Brannalarmanlegg
     
         Sentral, parallelltablå, 4 klokker, 17 stk. detektorer,
            8 stk. blinklamper og forbindelse til naustet vil ha 
        en kalkylepris på ca.           kr. 100 000,-

4.2     Påføring av brannhemmende lakk,
            ca. 550 m²  á   kr. 145           kr.   80 000,-
      
           Denne behandling kan utføres som egeninnsats,
           og kostnaden vil nok nærme seg det halve.

4.3 Rømningsstige           kr.      5 000,-

4.4       Brannslangeskap           kr.    10 000,-

4.5 Diverse  uforutsett          kr.    15 000,-   
   
      Sum entreprenørkostnad,.                 kr.  210 000,-

Prosjektadministrativ bistand         kr.    25 000,-

Sum, ekskl.m.v.a.          kr.  235 000,-

Bergen, 03.06.2004
Knut Willie Jacobsen

        (Med moms tilsvarer det kr 291.400. Red.)

Medlemsmøte torsdag 30. september kl. 19.00

Sak: Feriehjemmet Risperlen

På ekstraordinært årsmøte 24. juni 2004 ble det oppnevnt en komite som skal vurdere hva som skal gjøres med 
feriehjemmet. På medlemsmøtet skal de redegjøre for det de har kommet fram til. 

Komiteen består av Anne Folland, Arvid Støyva og Øystein Ådnanes.

VELKOMMEN.



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom sommeren) 
og sendes gratis til alle medlemmer av Bergen 
Døvesenter. Andre kan abonnere på bladet for 
kr 200 i året. Bladet fåes også over e-post 
(PDF-fil), og er gratis for alle, uansett om de 
er medlem eller ikke.

Neste nummer kommer ut torsdag 30. sept.

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder i Bergen 
Døvesenter.

TERMINLISTE

September:
01. on:Dramagruppen kl. 18-20.
02. to: Temakveld kl. 19: Førstehjelp.
03. fr:  Kulturstyret har filmkveld på stor-

skjerm i kjellerlokalene kl. 19.
03. fr:  Misjonsforeningen har møte hos 

Astrid Tokle, Vågslia 70 i Åsane 
kl. 19.

05. sø: Foreldrelagets søndagstur
07. ti: Trim for eldre kl. 11.
07. ti: Senterstyret har styremøte.
08. on: Døves Dag komiteen har møte
08. on:Dramagruppen kl. 18-20.
09. to: Temakveld kl. 19.
13. ma: Døvehistorielaget har møte kl. 

18.30
14. ti: Pensjonisttreff kl. 11
14. ti: Jubileumskomiteen har møte.
15. on:Dramagruppen kl. 18-20.
16. to: Temakveld kl. 19. Infomøte om 

Døves Dag-arrangementer.
21. ti: Trim for eldre kl. 11.
23. to: Åpen dag på Hjelpemiddelsen-

tralen
23. to: Kl. 19:00: Vitsetime i døvesente-

ret
          Budstikken nr 8 kommer ut.
25. lø: Døves Dag-arrangementer 
          - Torgalmenningen
26. sø: Internasjonal Døves Dag 
          - døvegudstjeneste i restauranten 

på Fløien kl. 11.30
28. ti:  Pensjonisttreff kl. 11
29. on:Dramagruppen kl. 18-20.
30. to: Frikveld.

Oktober:
03. sø: Foreldrelagets søndagstur
05. ti:  Trim for eldre kl. 11.
06. on:Dramagruppen kl. 18-20.
07. to: Temakveld kl. 19. TMFOK - gamle 

vs nye tmfok.

STOLER til salgs!
100 nye stoler er på plass i storsalen! 
Nå er vi klar for å selge de gamle 
stolene. De koster kr 50 pr. stk. Noen 
har allerede kjøpt noen stoler, og vi 
har noen på bestillingslisten. Er du 
interessert i de gamle stolene, kan du 
ta kontakt med daglig leder innen 1. 
oktober. Vi har ikke lyst til å lagre 
stolene for lenge. 

MIDDAG
Som tidligere meddelt, blir det 
ingen middagsservering i døve-
senteret om torsdagene. 

MEN det blir fortsatt middag 
i forbindelse med pensjonist-
treff annenhver tirsdag, som 
tidligere.

LANDSMØTE OG 
JUBILEUM 2005
I forrige nummer hadde vi på-
meldingsskjema i Budstikken. 
Det gjelder landsmøte 19.-23. 
mai med båttur til Newcastle og 
to overnattinger på hotellet der. 
Til tross for at skjemaet bare var 
trykket i Budstikken, og lagt ut på 
Internett, har det allerede kommet 
15 påmeldinger fra enkeltperso-
ner utenfor Hordaland fylke. 

Vi noterer påmeldingene etter-
hvert som de kommer, og blir det 
fullt, kan andre stå på venteliste 
i tilfelle noen trekker seg. Vil du 
være med?

Døves Dag i fjor

Døvetolkene Mette Flatnes og Christina Kryvi og to andre døvetolker var til disposisjon 
som tolk mellom døve og hørende på Torgalmenningen i forbindelse med Døves Dag i fjor. 
I år blir det flere tolker! 


