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Rådgivningsgruppen for psykisk utviklingshemmede

Postboks 287,  1301  SANDVIKA  Tlf: 90.10.03.90  Fax: 22.23.00.15

    Nr. 36  
 

Referat fra 23. mai  1995 
 

Tilstede:  Per, Tove, Anne, Rene og Steingrim 
Fravær:   

Møteleder:  Rene 

Referent:  Lars Ole   

Sted:    Løkkeåsveien 2.  kl.13.00-16.00 
Besøk:   

 
 

Faste  
punkter: Godkjenning av referat nummer 34.   

   (sak 16/94) Tilbake-melding på Kultur-meldingen er gitt til KKF. 
   Referatet ble en-stemmig godkjent. 
 

   Andre møter 

   Lars Ole har hatt et møte med Hedda Kristensen 
   som er leder for avdelingen for spesielle tiltak i KKF. 
   Hun kommer på besøk på neste møte. 
 

   Avis-utklipp 

   Steingrim hadde med utklipp fra Bæringen nr. 6-95. 
   om markeds-dag på Emma Hjort 20. mai.    
 
   Lars Ole hadde med utklipp fra Budstikka 26. april 
   om "Sandvika rundt i rulle-stol". 
 

   Beskjeder og informasjon  

   Neste møte er tirsdag 23. mai  
   og siste møte før sommeren er 18. juni. 
 
   Neste kultur-kafe er lørdag 13. mai. 
   Gro Dahle leser egne dikt.   
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   Brev til gruppen 

   Ingen brev til dette møtet. 

  

   Kontakt med samarbeids-partnere 

   Lars Ole har snakket med Anne Kvaal i FFO 
   om representant fra RGB i styret til FFO-Bærum. 
   Det er allerede en representant  
   for psykisk utviklingshemmede i styret 
   og det er Ellen Johansen fra Emma Hjorths Venner.  
 
 

 03/95 INTERESSE FOR HØYT-LESNING 

   Fordi Rene ikke var tilstede på møtet, 
   ble saken utsatt. 
  

 Vedtak: Utsatt til neste møte. 
 
 

 03/94 TILRETTELEGGING AV SANDVIKA 

   BUSS- OG TOG-STASJON 

   Vi så på rapporten om Sandvika kollektiv-terminal. 
   Vi dro så ned til stasjonen  
   og så på hva som må gjøres  
   for at stasjonen skal bli mer tilgjengelig.  
   Vi kom frem til flere punkter som bør gjøres noe med.   
 

 Vedtak: Lars Ole lager liste over forslagene (vedlegg 1-35).   
 
 

 07/95 BROSJYRE OM RGB 

   Steingrim leste opp en brosjyre fra Bærums arbeids-senter. 
   Det kom frem noen forslag til hva som skal stå i brosjyren. 
 

 Vedtak: Lars Ole skriver ned forslagene (vedlegg 2-35). 
   Vi fortsetter saken på neste møte. 
    
 

   EVENTUELT  

   Ingen saker.     
 


