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Bærum

Rådgivningsgruppen for psykisk utviklingshemmede

Postboks 287,  1301  SANDVIKA    Tlf: 90.10.03.90

          Nr. 32  
 
 

Referat fra 19.  mars 1995 
 

Tilstede:  Rene, Tove og Per 

Fravær:  Anne og Steingrim 

Møteleder:  Tove 

Referent:  Lars Ole   

Sted:    Løkkeåsveien 2 
Besøk:   

 

Faste  
punkter: Godkjenning av referat nummer 31.   

   Referat godkjent. 
 

   Andre møter 

   Ingen møter den siste tiden. 
 

   Avis-utklipp 

   Tove hadde med utklipp fra Bæringen  
   om navne-saken. 
 

   Beskjeder/Informasjon  

   Vi har fått ny post-hylle på informasjons-kontoret. 
   Vi så på hvor hyllen var plassert. 
   Den er merket på en grei måte.  
   Per låner boken "Vi vil bestemme" 
   som handler om å stemme ved et kommune-valg. 
   Per tar boken med seg på neste møte. 
     

   Brev til gruppen 

   Vi har fått brev fra Anne Kvaal FFO (vedlegg 1) 

   om sak 01/95 Det nye Bekkestua-senteret. 
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   Vi har fått brev fra Hilde Marie Kristiansen (vedlegg 2) 

   om sak 15/94 Bærum bibliotek. 
 
   Vi har fått en Rapport om Sandvika kollektiv-terminal. 

   Dette gjelder sak 3/94 Sandvika stasjon. 

 

 Vedtak: Rene ser på rapporten til neste møte.  
 

   Kontakt med samarbeids-partnere 

   Invitasjon til årsmøte i FFO 23. mars. 
   Invitasjon til møte i Bærum epilepsi-forening 15. mars 
   med tema "Hvordan virker anfall?". 
 
 
 

12/93 EMMA HJORTH 

  Lars Ole har gjort ferdig informasjons-plakaten 
  om "Utbygging på Emma Hjorth". 
  Alle syntes den var fin. 
  Vi hengte den opp ved garderoben i første etasje. 
 
  Vi leste brev fra område-prosjektet datert 22.02.95 (vedlegg 3). 
 

  Kommentarer til brosjyren og vedlegg: 
  Per og Rene ønsker større  
  og tydeligere tegning av selve området. 
  Forslag om å ta ut det viktigste av brosjyren 
   og skrive det lett-lest. 
  Lage en lettlest Brosjyre  
  over hvilke tilbud som finnes på området i dag  
  og hva som skal komme i fremtiden. 
 

Vedtak: Lars Ole lager et lett-lest forslag 
  om det viktigste i brosjyren  
  til neste møte. 
 
 
 

12/94 KLUBBEN 
 

Vedtak: Filmen utsettes til neste møte  
  fordi vi det var to medlemmer som ikke var tilstede.  
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02/95 KULTUR-KAFE I LØKKEÅSVEIEN 

  Per hadde ansvaret for salg av billetter 18. mars. 
  Han syntes dette fungerte bra. 
  Lars Ole snakket med to av gjestene  
  og de var meget fornøyd med det arbeidet  
  som klubbens medlemmer utførte. 
  

Vedtak: intet vedtak 
 
 
 

03/95 INTERESSE FOR HØYT-LESNING 

  Ingen har spurt noen andre om dette. 
  Rene skal spørre noen på et sykehjem. 
 

Vedtak: Rene undersøker litt  
  og skriver ned det de sier. 
  Vi tar saken opp på neste møte.  
 
 
 

05/95 KOMMUNE- OG FYLKESTING-VALGET 1995 

  Vi leste opp forslaget til brev til kommunalt råd (vedlegg 4). 
  Alle var enige i det som sto skrevet. 
  Brevet ble underskrevet. 
 

Vedtak: Lars Ole sender brevet. 
 
 
 

  EVENTUELT  

  Per hadde følgende saker: 
  Kan vi samarbeide med Oslo sporveier om T-2000? 
 
  Ungdoms-klubben på Bekkestua ønsker nytt lokale. 
  Kan vi samarbeide med dem om dette? 
 
  Vi snakker om dette på neste møte. 
 
 
 
 


