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TIF ønsker møte med kommunen
Tynset Idrettsforening (TIF) har i et brev til Tynset
kommune bedt om et møte. Dette for å følge opp
noen av sakene som ble tatt i et lignende møte i juli.
Tema blir blant annet utbygging av Tynset Friskliv og
prisen på kommunen sin uteleie av kroppsøvingsbygget til Tynset Friskliv. Det blir også tema rundt kommunens avslaget rundt kommunalt frisklivssenter.

– Norges
kuleste
legger
– Jeg har Norges kuleste
legger, smiler Geir Arne
Hageland, stående
fjellstøtt på to proteser.
Han har valgt å leve et
liv uten grenser, og
jobber nå med å skape
flere gründere med
funksjonshemminger.
MALI HAGEN RØE
915 18 387
mali.hagen.roe@ostlendingen.no

Mange kjenner nok igjen Hageland fra Lars Monsens TV-program «Ingen grenser» fra 2009. I
går besøkte han Tynset for å
snakke under konferansen om
universell utforming.
– Det viktigste når man tenker
universell utforming er å tenke
lenger enn til rullestolen. Det
handler også om eldre, hørselshemmede, synshemmede, småbarnsforeldre og turister med to
kolli som er på tur, sier Hageland.

– Ikke tilpass for mye

HAR INGEN GRENSER: Geir Arne Hageland fra TV-programmet «Ingen grenser» var engasjert
FOTO: MALI HAGEN RØE
foredragsholder under gårsdagens konferanse om universell utforming i Tynset.

Han tror perspektivet må være å
tilpasse seg et regelverk, og ikke
føle at det blir tredd over hodet.
– Vi må tilpasse mest mulig for
de fleste, men jeg ønsker IKKE
asfalterte stier opp på Galdhøpiggen, smiler Hageland.
Han ser også faren for å tilpasse altfor mye, slik at det ikke
blir igjen noen utfordringer.
– Vi må også tilrettelegge for
utfordringer og aktivitet, sier
han.

For utfordringer har Hageland
møtt gjennom hele livet. Han
kunne fortelle om noen få utfordringer som han hadde valgt
vekk, men de aller fleste har han
møtt med et ukuelig mot.
Hageland kom til verden på
Dovre i 1972 med sammenvokste
fingre og deformerte bein. Som
femåring ble begge beina hans
amputert fra knærne. Men det
har ikke stoppet ham fra å delta
på det han har hatt lyst til. Hageland har spilt fotball, gått på
ski, vunnet Ridderrennet, studert i England, drevet med ispigging og ikke minst; vært med på
TV-programmet «Ingen grenser». – Det jeg lærte mest om på
turen var empati, og at man aldri
blir sterkere enn det svakeste
ledd, sier Hageland.

Innsatsen teller
Han understreker at turen ikke
handlet om 500 kilometer, men
om å strekke grenser og ta sine
egne utfordringer.
– Det er din innsats, ikke din
styrke eller intelligens, som er
din nøkkel til suksess, påpeker
Hageland.
For noen år siden startet
han opp bedriften Funkibator på
Lillehammer, som skal skape
flere gründere med funksjonshemninger. I tillegg til å være en
konsulent innen generell forretningsutvikling, er Hagelands
spisskompetanse innen IKT og
økonomi.
–Funkibator sin rolle er å motivere potensielle gründere, og å
fungere som en støttespiller og
formidler av muligheter for tilrettelegging, sier Hageland.

Blir universelt utformet
Nye Nord-Østerdal videregående skole i Tynset skal
bli universelt utformet
fra parkeringsplassen
utenfor skolen og helt inn
i klasserommene.
MALI HAGEN RØE
915 18 387
mali.hagen.roe@ostlendingen.no

NY SKOLE: Høsten 2013 skal nye Nord-Østerdal videregående skole i
Tynset stå ferdig.

– For oss er det helt naturlig å
tenke universell utforming, sier
prosjektleder Per Kristian Ljødal i Hedmark fylkeskommune.
I går var han invitert til kon-

feransen om universell utforming i Tynset, for å snakke om
hvordan det vil påvirke den nye
skolen.
– Dette er det jo arkitekten
som vet mest om, men det er
ingen tvil om at vi legger vekt
på at skolen skal være tilgjengelig for alle uansett, sier Ljødal.
Han påpeker at universell utforming også vil prege det som
blir utendørs på skolen, som
parkeringsplasser og gangarealer.
– Andre elementer er trinnfri
adkomst og servicesenter nær

inngangen, sier Ljødal.
Den nye skolen vil romme tre
heiser som alle blir større enn
det som er kravet.
– I tillegg til at det gjør det
enklere for de som sitter i rullestol, blir det enklere å transportere utstyr mellom etasjene,
sier Ljødal, som påpeker at
øvingsrommet til musikk, dans
og drama vil ligge i andreetasje.
– Vi ser ikke på universell utforming som noe problem eller
noe heft. Det blir heller ikke
nødvendigvis noe dyrere, sier
Ljødal.

