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Norsk Forening for
Albinisme
lysluggen@albinisme.no

Dagene øker i lengde og lys og det nærmer seg helgen for
Birkebeinerrennet. Ja, for her på Lillehammer er det akkurat dette mange som holder styr på. Men vi i NFFA vet i
stedet at nå er det 45 dager igjen til vi møtes i Bergen til
medlemssamling. Ikke sant ?!
Helgen 18.-20. mars har Thon Hotel Bergen Airport fokus
på å betjene NFFA sine medlemmer. Vi skal ikke slite oss
igjennom Birkebeinerløypa lørdag den 19. mars. Nei, vi
skal i stedet ha det hyggelig og interessant sammen med
gamle og nye kjente - bla på Akvariet i Bergen ...
Styret hadde siste planleggingsdag siste søndag, og vi tror
at vi har mye å glede oss til. Så jeg håper du har sjekket
billetter til Bergen. Blir det minipris på toget, eller tilbudsbilletter med Norwegian?
Les mer inni bladet. Og du kan også lese f.eks
fra Tambartuns nettside om Torstein.
Ugandaprosjektet?
Kontakt Mona Berge.
monabe@broadpark.no

Hilsen
Edel Krøll
Leder NFFA
leder@albinisme.no

NORSK FORENING FOR ALBINISME
Leder:
Edel Krøll
Reidar Brøggers vei 2 A
2614 Lillehammer
Telefon: 40 40 83 81
leder@albinisme.no

Kasserer:
Jarle Gauslaa
Skolegt. 29, 4790 Lillesand
Telefon: 92 01 03 28
kasserer@albinisme.no
Kontonr til NFFA: 1607.33.72376

Sekretær:
Gerd Lyngstad Kroken
3893 Vinjesvingen
Telefon: 92 22 38 93
post@albinisme.no

THON HOTEL BERGEN
AIRPORT
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En forsmak på voksenverden
Fra Tambartun sine nettsider 13. 01.2011
www.statped.no/tambartun

Som svaksynt har Torstein Sunde (14) vært
helt avhengig av å få skolebøkene tilrettelagt . Nå har Torstein fått utplasseringsuke
hos gjengen som i alle år har tilrettelagt
bøkene for ham.
Det er så vidt jeg kan skimte Torstein Sunde i det
jeg ankommer Tambartuns avdeling for produksjon av læremidler. Bak stabler med bøker sitter
en lyslugget tenåring dypt konsentrert foran
PC`en. – Du vet, vi må be ham ta pauser, sier
Trygve Svardal og ler. Trygve har fått ansvaret med å følge
opp utplasseringseleven, noe Trygve synes er helt topp. –
Det forgubbes her på Tambartun vet du, så det er kjekt
med noen ungdommer!
Torstein løsriver seg omsider fra PC`en slik at det er mulig å
få en liten prat med ham. – Jeg ble født svaksynt, og fikk
mine første briller da jeg var bare 8 måneder, kan Torstein
fortelle. – Litt av et syn skal jeg fortelle deg. En liten fyr
med helt hvitt hår og store, runde briller. Jeg har konfiskert
alle bildene fra den tiden altså, sier Torstein og ler høyt.

Kommer langt med ei lupe
Den høyreiste tenåringen er eneste svaksynte ved Gimse
ungdomsskole i Melhus, men forsikrer meg om at han har
det bra der. – Elevene tar hensyn, og skolen går bra. Men
skolen er jo ikke akkurat noe jeg har lyst til, slår Torstein
fast på ekte tenåringsvis. Og for at andre skal forstå hvordan tilværelsen som svaksynt er, har han et uslåelig triks. –
I ei skuffe på skolen har jeg et par svaksyntbriller liggende.
Og så vedder jeg med personer om de vil klare å gå med
brillene en hel dag, gliser tenåringen.
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TORSTEIN SUNDE
og familien hans er
medlemmer i NFFA.
De bor utenfor
Trondheim
- og har Tambartun
kompetansesenter
som nærmeste nabo.

En forsmak på voksenverden - forts.

Som svaksynt har
Torstein vært
helt avhengig av
å få skolebøkene
tilrettelagt. – På
skolen bruker jeg
Daisybøker
(lydbøker, red.
anmerkning).
Og så bruker jeg
den vanlige boka i tillegg for å se på bildene. Matematikken er derimot vanskeligere. Teksten er så liten, sukker Torstein. Gimse ungdomsskole er en såkalt åpen skole uten
faste klasserom. Det gjør at det er vanskelig for Torstein å
bruke tungt og plasskrevende spesialutstyr som kan forstørre opp teksten. Men Torstein er ikke rådløs. – Jeg går
med ei lupe i lomma, avslører han.
Med sin bakgrunn var det ikke unaturlig at Torstein søkte
mot Tambartun da elevene skulle velge sted for ei utplasseringsuke. – Det er artig å se hva som finnes av hjelpemidler for blinde og svaksynte. Det er veldig vanskelig å finne
samlet informasjon om det andre steder, sier Torstein og
skyter mot NAV. – En kompis skulle for eksempel søke om
PC på sidene til NAV, men det var ikke enkelt å finne. Det
eneste som er lett tilgjengelig der er jo søknadsskjem om
uføretrygd, hevder den frittalende tenåringen.

No such thing like a free lunch?
Torstein har i løpet av arbeidsuka allerede rukket å tilrettelegge ei lærebok for blinde slik at den passer for svaksynte.
Nå venter han spent på svar fra Huseby kompetansesenter
hvor han har sendt en forespørsel om de har matematikkboka han skal starte på til høsten. I så fall er planen å bruke
resten av tiden på å tilrettelegge den slik at den passer for
ham som er svaksynt. Kollega Trygve synes det er viktig at
de unge får helt konkrete arbeidsoppgaver når de kommer
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i stede for bare å dilte etter de ansatte og se
hva de gjør. – Jeg kjente jo til Torstein fra før
og visste han var god på data. Derfor er det
enkelt å finne arbeidsoppgaver til ham, forteller Trygve.
Det beste med å jobbe på Tambartun er allikevel verken arbeidsoppgavene, den gode
mottakelsen eller hyggelige arbeidskolleger.
For ingen ting slår gratis lunch. – Nå som
det er kurs her er det ekstra god mat, smiler
Torstein før han legger til: - Men jammen
jobber jeg for lunchen da!

Om Tambartun kompetansesenter
www.statped.no/tambartun

Tambartun kompetansesenter er en del av Statlig spesialpedagogisk nettverk
(Statped). Senteret har ca 60 ansatte som dekker både synsfaglige og andre fagområder. I vårt tverrfaglige miljø arbeider bl.a øyelege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut, sosionomer, IKT-medarbeidere, bibliotekar, syns- og andre spesialpedagoger.
Senteret utvikler, tilrettelegger og produserer læremidler for synshemmede elever i førskole og grunnskolens barnetrinn.

Tambartun kompetansesenter, 7224 MELHUS
Tlf: 72879300. Fax: 72870665. E-post: tambartun@statped.no
Barn, unge og voksne med synsvansker
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Hvordan søke tjenester
Det er den opplæringsansvarlige instansen i
kommunen eller fylkeskommunen som søker
om tjenester. Foreldre og synshemmede kan be kommunen om å søke tjenester fra senteret. Søknaden skal sendes på eget skjema. Oversikt over statlig spesialpedagogisk
støttesystems søknadsskjema finner du på nettsiden.
Synspedagogtjenesten
Hvert fylke har egen synspedagogtjeneste. Alle nytilmeldinger skal skje gjennom fylkessynspedagogen. Her er en
oversikt over synspedagogtjenesten i det enkelte fylke i
vårt ansvarsområde:
Sogn og Fjordane
Tambartun kompetansesenter
Synspedagogtjenesten i Sogn og Fjordane
c/o Hjelpemiddelsentralen
Steinav. 12, 6800 FØRDE
Telefon: 57 82 11 82 / 95 70 52 85
hktan@statped.no
Sør-Trøndelag
Tambartun kompetansesenter
Synspedagogtjenesten i Sør-Trøndelag
7224 MELHUS, Telefon: 72 87 93 00
tambartun@statped.no
Nord-Trøndelag
Tambartun kompetansesenter
Synspedagogtjenesten i Nord-Trøndelag
Postboks 373 , 7601 Levanger
Mobil: 920 28 885. randi.wist@statped.no
Nordland
Nordland fylkeskommune
Spesialpedagogisk senter i Nordland
Notveien 17, 8013 BODØ
Telefon: 75 56 52 00
ssn@statped.no
Troms og Finnmark
Syns- og audiopedagogtjenesten i Troms og
Finnmark, Døvblindesenteret i Nord-Norge
Postboks 3323, 9275 TROMSØ
Telefon: 77 62 11 00

6

Hordaland
Syns- og audiopedagogisk tjeneste i
Hordaland, Spelhaugen 18
5147 FYLLINGSDALEN. Tlf: 55 17 50 00
Syns- og audiopedagogisk tjeneste i
Hordaland, Postboks 335, 5402 STORD
Telefon: 53 40 11 16. sriise@online.no
Syns- og audiopedagogisk tjeneste - Voss,
Hardangerveien 6
5700 VOSS. Telefon: 56 52 38 99
synamund@online.no
Møre og Romsdal
Syns- og audiopedagogtenesta i M&R
Region Romsdal
Rådhusplassen 1, 6413 MOLDE
Telefon: 71 11 16 00
edel.gammelseter@molde.kommune.no
Region Søre og Indre Sunnmøre
Hamna 20, 6100 VOLDA
Telefon: 70 07 96 40. ehaaskjo@online.no
Region Nordmøre
Postboks 331, 6501 KRISTIANSUND
Telefon: 71 58 67 85
postmottak.ppt@kristiansund.kommune.no
Region Nordre Sunnmøre
Rådhuset, 6025 ÅLESUND
Telefon: 70162500.
syn_audio@alesund.kommune.no

MEDLEMSSAMLING 2011
Bergen 18. - 20 mars
Thon Hotel Bergen Airport
Tema for helgen: DET VI VIL FÅR VI TIL
Hermed den offisielle innkallingen til årsmøte 2011 for
NFFA fredag 18. mars kl 20.00. Samtidig inviterer vi til
medlemssamling hele helgen. Vi skal som kjent være i
Thon Hotel Bergen Airport, ca 5 minutters drosjetur fra
Flesland flyplass utenfor Bergen.
http://www.thonhotels.com/hotels/countrys/norway/bergen/thon-hotel-bergen-airport/

Reise:
Blir det bil, fly eller tog? Det er gode muligheter for minipris-billetter med toget. Og flyprisene varierer.
Tog: Avgang fra Oslo fredag kl 08.11. Ankomst Bergen
14.52. Minipris: 598 kr. Videre med buss i 21 minutter fra
Bystasjonen, som er like i nærheten av togstasjonen, og til
hotellet. En av bussene er flybussen. Pris: 90 kr.
Avgang fra Bergen søndag kl 15.58. Ankomst Oslo kl 22.32.
Minipris 798 kr. (Men miniprisene kan forandre seg….)
Hvis du ønsker mer info om buss og busstider fra stasjonen, kontakt Linda Gulbrandsen, tlf 92613089.
stusve@c2i.net
Fly: Norwegian eller SAS. Bestill direkte fra deres nettsider:
www.norwegian.no eller www.sas.no
Drosje 5-6 minutter fra flyplassen til hotellet.
Påmelding innen 1. mars — men gjerne før:
1: Bruk helst NFFA sin nettside www.albinisme.no. Der finner du detaljert innmeldingsskjema, og det er enklere for
oss hvis du bruker det. Vi sender ut alle årsmøtedokumentene når vi har mottatt din påmelding.
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2: Alternativt kan du sende e-post til post@albinisme.no
3: Eller ringe Gerd etter kl 19: tlf: 92 22 38 93
4: Du kan også sende inn påmeldingsskjemaet som er her i
bladet. (Sendes til Gerd Kroken, 3893 Vinjesvingen)
Litt om programmet:
Hovedtemaet lørdag er Belysning. Peter Carlsen fra Mastersoft.no kommer og forteller og viser. Han er antagelig
en av Norges beste på emnet. Se hans firma på
www.mastersoft.no.
Temaforedrag søndag er først Fakta om albinisme, noe
som er etterlyst flere ganger. Deretter: Ungdom og yrkesvalg. Birger Kjellbye fra SYA er foredragsholder. (SYA: Senter for yrkesrettet attføring, i regi av NAV)
I tillegg har vi mindre innlegg på 15-20 minutter, men også
dette er om interessante og viktig ting. Et handler om et
fotoprosjekt som den kjente fotografen Marcel Leliënhof
skal ha i samarbeid med NFFA om temaet albinisme. Han
kommer selv og orienterer, og kommer til å spørre om å få
lov til å fotografere under samlingen.
Det blir gruppesamtaler etter hvert av de store temaene
Belysning og Yrkesvalg pluss i forbindelse med Ressursgruppas arbeid, slik at vi alle får mulighet til å komme med
innspill.
Den store familieopplevelsen blir sikkert turen til Akvariet.
Dit reiser vi med felles buss. Det blir en egenandel på 115
kr for voksen og 75 kr for barn mellom 3 og 13 år. OBS!
Husk å meld deg på akvarieturen samtidig med innmeldingen!
Ressursgruppa for praktisk informasjon om albinisme
som ble satt ned etter siste medlemssamling skal også pre8

Peter Carlsen,
Mastersoft.no.

Rotunden, selmating og
selshow i Akvariet,
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sentere det de har gjort. I forbindelse med Ressursgruppas
arbeid ønsker vi å be alle som kommer til Bergen om å tenke over, og skrive ned navn på personer hver av dere har
hatt positiv erfaring med i forhold til problemstillinger og
utfordringer mht albinisme. Det kan være mht hjelpemidler, briller, filterbriller, kontaktlinser, gode øyelegenavn,
navn på god optiker osv. Send gjerne en mail på forhånd til
ressursgruppa v/ Nina (nina@angelsen.net) eller til leder@albinisme.no. Men husk uansett å ta med navnene
du vil gi vedere, slik at vi kan starte på en oversikt.
Litt om Likemannsarbeidet
Vi regner hele medlemssamlingen som en del av likemannsarbeidet i NFFA. At vi møtes og utveksler erfaringer
er viktig likemannsarbeid. Men legg merke til at det vi gjerne kaller ”Likemannsarbeidet” eller ”Likemannsgrupper” i
år blir gruppesamtalene etter hvert av de store temaene
Belysning og Yrkesvalg pluss i forbindelse med Ressursgruppas arbeid. I gruppene får vi alle mulighet til å komme
med innspill, spørsmål og erfaringer. Gruppene vil bli
mindre enn tidligere år, slik at det blir lett å kommet til
orde. Det skal skrives notat fra hver av gruppene, og vi vil
derfor utpeke en som noterer fra samtalen i gruppa. Notatene samles til en Likemannsrapport som vi er forpliktet til
å sende inn til Helsedirektoratet som grunnlag for å søke
om offentlige midler til NFFA.
Litt om hotellet
Hotellet har fine og store dobbeltrom. Familierommene er
2 dobbeltrom med dør imellom og med god plass til ekstraseng. Det er også skap, selv om de ikke er veldig store.
Det er kjøleskap på alle rom. Hotellet har eget basseng i
velværeavdelingen. Bassenget har grei størrelse, men er
ikke et stort svømmebasseng. Hotellet er kjent med Blindeforbundet og er vant til synshemmede. Vi får to store
møterom. Det ene blir gjort om til lekerom for barna med
det utstyret som hotellet selv har.
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Fra hotellet tar det 3 min å gå til Rema 1000, der er det
også er en Mix kiosk og Dolly Dimples.
Kortversjon av programmet:
Fredag
18.00:
Kveldsbuffet
20.00:
Årsmøte
21.30:
Sosialt samvær.
Rene viser bilder fra NOAH turen i USA
Lørdag
09.00:
Belysning i bolig og andre steder. Peter Carlsen.
Se www.mastersoft.no
12.15:
Introduksjon av fotoprosjekt. Marcel Leliënhof
12.35:
Barn og data. Magnus Kroken
13.00:
Lunsjbuffet
14.30:
Familieutflukt til Akvariet
18.30:
Middagsbuffet
Loddsalg og sosial hygge med kaffe og kaker.
HUSK: Alle bes om å ta med en gave til
loddsalget. Verdi ca 30—60 kr.
Søndag
09.00:
Foredrag om albinisme. Nina K. Angelsen, lege
09.45:
Ungdom og yrkesvalg. SYA. Birger Kjellbye
Målgruppe: 16-67 år.
11.45:
Pause og utsjekk
12.00:
Ressursarbeidet. Fra arbeidsgruppa.
Grupperapport pluss innspill fra plenum.
13.15:
Oppsummering. Avslutning. Edel
13.30:
Lunsjbuffet og farvel
Barna reiser til Vannkanten badeland søndag formiddag.
Husk badetøy !!
Nyttige / viktige internettsider:
nav.no - adaptor.no - hjelpemiddelkatalogen.no - albinisme.no albinoaid.com - albinismAid.com (Ugandaprosjektet) - blindeforbundet.no 10

ÅRSMELDING 2010 – kortversjon
(fullstendig årsmelding sendes ut til påmeldte til årsmøtet 2010)
MEDLEMSTALL
131 medlemmer ved utgangen av 2009. Fordelt slik: 43 ordinære medlemmer og
44 familiemedlemskap (hvert teller som 2 medl). I tillegg ett æresmedlem jfr. årsmøtevedtak 2002.
MEDLEMSSAMLING
Medlemssamlingen 2010 med årsmøte var på Dyreparken Hotell i Kristiansand, 12.–
14. mars 2009. Antall deltakere:

VOKSNE:
BARN 0-3:
BARN 4-12:
UNGDOM:
Totalt:

Tot antall
deltaIkkeHokere
tell
59
5
10
2
22
2
0
3
94
9 0

Hotell
54
8
20
3
85

STYRET Mars 2010 – mars 2011
Leder:
Edel Krøll
(på valg i 2011)
Sekretær:
Gerd L. Kroken (på valg i 2011)
Kasserer:
Jarle Gauslaa
(på valg i 2012)
1.Styremedlem: Geir Sunde
(på valg i 2012)
2.Styremedlem: René Helminsen (på valg i 2011)
1.Varamedlem: Jørgen Søvisdal (på valg i 2012)
2.Varamedlem: Linda Gulbrandsen (på valg i 2011)
Valgkomiteen 2010/2011
Ingunn Engebretsen
(går ut av komiteen i 2011)
Gerd L. Kroken
(går ut av komiteen i 2012)
AKTIVITETSRAPPORT 2010
Ut over offentlige forpliktelser (rapportering, søknad om off midler etc), planlegging
og gjennomføring av medlemssamling, drifting og oppdatering av NFFAs hjemmeside
www.albinisme.no , utgivelse av ”Lysluggen” 4 nummer, og rydding / ajourføring av
medlemslister, har NFFAs styre igangsatt arbeidet med å redigere ressursinformasjon, sendt ut flere bøker ”Min venn har albinisme” og brosjyrer etter forespørsel..
Det er dessuten utarbeidet årsmelding, regnskap, budsjett og handlingsplan. Dette
presenteres og drøftes nærmere på årsmøtet, Bergen 18.-20. mars 2011.
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PÅMELDINGSSKJEMA
til medlemssamlingen 2011
For deg som ikke kan bruke nettsiden eller mail :-)

PERSONOPPLYSNINGER:
Navn:

__________________________________________

Adresse:

__________________________________________

Postnummer : ___________ Poststed _______________________
Telefon:

___________ E-post evt: _____________________

Antall voksne : ________

Antall barn :

________

Navn og alder på alle barn:

Følgende har albinisme:
HOTELL:

_____________________________

Enerom—dobbeltrom –familierom. Angi ønske.

Spesialbehov: (diett, allergi, annet). Angi:

UTFLUKT TIL AKVARIET LØRDAG ETTERMIDDAG:
Egenandel 115 kr for voksen, 75 kr for barn 3-13 år.
Busstransport, billett, 3D-film og omvisning inkl å se mating/
røkting av fisk, inngår i prisen.
Påmelding:
Antall voksne: ________

Antall barn:

_________

(Denne siden sendes til Gerd Kroken, 3893 Vinjesvingen)
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UGANDA — OG LITT TIL
Tekst: Mona Berge

Godt nytt: David's kone Mary og hans sønn Solomon er nå
helt friske igjen.
Jeg prøver fremdeles å finne sponsorer både til prosjektet
og medlemmene generelt, samt også til fjærkre prosjektet.
( beløpene som ble nevnt i forrige Lyslugg ble noe mikset
sammen, fjærkre prosjektet vil komme på ca 170 000 norske kroner, prosjektet som kostet ca 50 000 dollar/ 300 000
kroner, er det som ligger i den nye organisasjonens' fremdrifts plan. Denne er mye større, og langt mer omfattende
enn dette spesifikke prosjektet. MEN, det er jo i begge tilfeller snakk om store beløp.)
Jeg kunne tenke meg å komme med en utfordring til både
foreldre og barn i NFFA denne gangen:
Hva med å sette fokus på albinisme i nærmiljøet? Kanskje
få i stand et prosjekt om albinisme i skolen? Det kan handle om albinisme både i Norge og i Afrika. Jeg merker jo i
hverdagen selv her hjemme at det er stor uvitenhet om
emnet albinisme generelt, og tror at å få litt kunnskap inn i
skolen hadde vært gull verdt på mange måter: avmystifisering, forebygging mot mobbing, generell forståelse for at
disse barna trenger kanskje noen ekstra hjelpemidler, men
er som barn flest ellers. Hvis vi som medlemmer av NFFA
kan være med på å opplyse våre omgivelser om albinisme,
kan vi ikke bare være fornøyd med å gjøre en god ting,
men også få satt egne utfordringer i perspektiv. Dette tror
jeg er viktig for oss alle.
Jeg har også lyst å oppfordre både barn og foreldre til å
lage basar (med kaker, innsamlete gaver etc) til inntekt for
våre venner i Afrika.
Ta endelig kontakt! monabe@broadpark.no.
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David Wandgode

Monas sønn,
Christopher

HURDALSSENTERET. Oppdatering
Se www. blindeforbundet.no

Her får du en oversikt over hva senteret vil inneholde når
det står ferdig:








Vi har tenkt flerbruk og riktige proporsjoner på rom. Vi
ønsker ikke et senter med for mange tomme rom, sier
Unn Ljøner Hagen som er leder for utviklingsprosjektet.
Vi bygger på 3700 kvadratmeter i tillegg til det eksisterende. I de eksisterende byggene omgjøres gamle
kontor og undervisningsrom, slik at det blir åtte ekstra
borom av god størrelse. Kjøkken og spisesal bygges
om. Resepsjonen flyttes til Hammersborg, som vil
være hjertet i bygget. Her vil vi få kafé, kiosk, bar, bibliotek, internettkafé og møteplasser.
De to nybyggene vil utgjøre to møtende fløyer, med et
stort uteatrium i midten. Her vil vi ha uteplasser med
grill, sansehage og ADL- kjøkkenhage. Gymsalen kan
brukes som møtelokale. To trimrom ligger inntil, samt
velveærefasiliteter. Det blir svømmebasseng i underetasjen.
På sørenden er det samlet aktiviteter og lekeplass,
blant annet klatrevegg. En ny stor hundeluftegård er
planlagt med lett adkomst til inngang og hundedusjer i
første etasje. I bygget nærmest gymsalen blir det
forskningsrom og i tillegg
kommer det en helt ny fløy
på motsatt side med undervisningsrom.



Overlevering 09.09.11
Helgen 16.—18. mars 2012 er
reservert til NFFA !!
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Førerløse biler
Google styrer førerløs Toyota Prius
fra www. epn.dk

Førerløse biler ser selvfølgelig svært interessant for mennesker
med albinisme. Google er en av de ledende i utviklingen av et styresystem som kan styre biler igjennom trafikken, ikke bare for de
svaksyntes skyld, men også for å øke trafikksikkerheten generelt.
Allerede nå har selskapets testbiler kjørt i alt 225.000 km uten at
mannen i førersetet har rørt rattet.
Kjørte over Golden Gate Bridge
"Vårt mål er å forebygge trafikkulykker, gi mennesker mere tid og
redusere CO2-utslippet ved fundamentalt å forandre måten vi bruker biler på," skriver Google i en pressemelding.
I denne uken kjørte Googles testbiler selv på ruten mellom Googlehovedkvarteret i Mountain View i California til kontoret i Santa Monica. Bilene passerte Golden Gate Bridge og blandet seg med den
øvrige trafikken på Pacific Coast Highway.
Bilene er ombygde utgaver av Toyota Prius. De er utstyrt
med kameraer, radar og laserteknologi, som kan "oppfatte" trafikken omkring dem. Navigasjonen foregår via GPS og ved hjelp av
meget detaljerte kart som har opplysninger om bla fartsgrenser,
trafikklys og fotgjengeroverganger.
Bilene kommer ikke med det første
Under testkjøring satt sjåførene klar til å gripe rattet dersom bilen
gjorde feil. Hvis teknologien blir pålitelig nok til at den kan brukes i
vanlige biler, er det meningen at bilisten skal kunne slappe av eller
arbeide underveis, helt uten å tenke på at han kjører bil.
En av ingeniørene, Anthony Levandowski, har før bl.a. oppfunnet en Toyota Prius, som kunne kjøre ut pizzaer av seg selv. Men
Google har ingen konkrete planer om å skulle produsere biler. Inntil
videre er de selvkjørende bilene bare et prosjekt man sysler med i
garasjen.
Det er biler som
denne at Google i det
siste har greid å styre
gjennom vanlig trafikk
uten fører!
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TOYOTA PRIUS

TIL:

AVS:
NORSK FORENING FOR ALBINISME, NFFA
Sekretariatadresse: Gerd Lyngstad Kroken, 3893 Vinjesvingen

:
Vi velger likevel å sende ut Lysluggen i papir
til alle denne gangen også. Vi vil nemlig være helt sikker på
at alle får informasjonen om medlemssamlingen.
Vi sender link på e-post også.
Styret.
lysluggen@albinisme.no

Medlemssamling 2011:

THON Hotel
Bergen Airport,
18.-20. mars 2011

Styret i Norsk Forening For Albinisme 2010 — 2011:
Leder:
Edel Krøll, Tlf: 40 40 83 81. leder@albinisme.no
Sekretær:
Gerd Lyngstad Kroken, Tlf: 92 22 38 93 post@albinisme.no
Kasserer:
Jarle Gauslaa, Tlf: 92 01 03 28 kasserer@albinisme.no
Styremedlem1: Geir Sunde. Tlf: 90 73 85 81 geir@albinisme.no
Styremedlem2: René Helminsen, Tlf: 90 50 30 98 rene@albinisme.no
1. vara: Jørgen Søvisdal - 2. vara: Linda Gulbrandsen
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