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Rådgivningsgruppen for psykisk utviklingshemmede

Postboks 287,  1301  SANDVIKA    Tlf: 67.

       

 

Nr. 13  

 

Referat fra 6. mars 1994 
 

Tilstede:  Tove og Rene 
Fravær:  Steingrim (Syk) 
Referent:  Lars Ole – (hos Tove) 
 
 
KOMMENTAR TIL SISTE REFERAT 
Tove var ikke syk på besøket hos asker 22. Februar. 
Vi leste hva grethe og henning har skrevet om iduns vei i budstikka 21. 
Februar. 
 
 

5/93 SKAL DET VÆRE FLERE I GRUPPEN? 

Vi kan tenke oss å være 2 til 3 medlemmer til. 
 
VEDTAK:  
Alle spør noen de kjenner. 
Ber de ta kontakt med lars ole. 
 
 

19/93 RÅDHUSPOSTEN 
Hva skal det stå om rådgivnings-gruppen i  
Rådhus-posten? 
 
VEDTAK: 
Vi tar et prøve-intervju på neste møte 
Alle tenker hva de vil fortelle om gruppen. 
 
 
 
 



01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA 
Vi leste igjennom referat fra besøket på post-kontoret 
 
Vi laget et vedlegg 
Som skal følge saken omtilgjengelighet i byggninger 
Når den skal opp i hovedutvalget for  
Tekniske tjenester og senere i kommunestyret. 
 
Vi har fått brev fra claus andersen med spørsmål om hva som må til 
rette-legges 
For at butikker skal bli enklere å bruke for  
Psykisk utviklingshemmede. 
 
Vi sender brev til medlemmene i klubben, 
Med spørsmål om hvilke ting  
De mener kan gjøres for å bedre tilgjengelig-heten  
I butikker, på bensinstasjoner osv. 
 
Vedtak: 
Vi lager et forslag til brev på neste møte. 
Lars ole tar kontakt med claus andersen 
Og finner ut når vi må svare på brevet. 
 
 
02/94 HOVEDUTVALGSMØTE FOR  
KULTUR, KIRKE OG FRITID 27. JANUAR. 
 
Vedtak: 
Rene forteller fra besøket på neste møte. 
Vi finner ut hvem som drar på møte 24. Mars. 
Tove sjekker med vivil-treningen. 
 
 
03/94 TIL RETTE-LEGGING AV 
SANDVIKA BUSS- OG TOG STASJON 
 
Vedtak: saken utsettes til neste møte. 
 
 
 
 
 
 



12/93 EMMA HJORT 
Se på lett-lest utgaven av disposisjons-utgaven 
For utbyggingen av emma hjorts hjem 
 
Vedtak: vi lager forslag til brev på neste møte. 
 
 
04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE 
Vi bør sende et brev til  
Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede (nfpu) og til bærum 
kommunale råd for funksjonshemmede 
Og inviterer de på et samarbeid. 
 
Vedtak: vi lager forslag til brev på neste møte. 
 
 
EVENTUELT: MIN NYE HVERDAG 
Vi leste det som sto om oss i «min nye hverdag». 
 
PUNKTNYTT 
Lars ole ordner så tove får punktnytt i posten. 
 
ADRESSE-LISTE 
RENE HAR FÅTT EGEN TELEFON. 
Lars ole forandrer adresse-listen 
 
 

Neste møte er 20. Mars hos rene 
Lars ole kommer innom og henter tove og 
steingrim 
 


