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      Nr.67
 

 

Referat fra 11. mars 1997 

 
 Tilstede:  Per Gulbrandsen, Renne Hubertus,  
    Tove Kjevik og Anne Balstad.  
 Møteleder:  Renne Hubertus 
 Referent:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Anne Gerd Steffensen fra Fremskritts partiet. 
 

 

 Faste punkter: 

  Godkjenning av referat nummer 66. 

  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andre møter 

  Renne leste referatet fra RGB`s møte  
  med REGA og Emma Hjorths Venner 
  onsdag 6. 2.97 (se vedlegg 1/67). 
  I referat fra møte i Komite for arbeid og fritid 
  04.03.97 står det i sak nr. 12/97  
  at de skal ta opp  
  utviklingshemmete som tema til høsten. 
 
 

  Avis-utklipp 

  Tove hadde med en artikkel  
  om nytt mulig kultur-hus i Sandvika 
  fra Budstikka 7. mars 1997.   
  Tove mener det er viktig med tilgjengelighet. 
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  Beskjeder og informasjon 

  Komite for barn og eldre skal vedta en sak  
  om følgende av PUH-reformen sett fra bruker-siden  
  (sak 12/97 møte 11.03.97).    
  Vi følger opp saken. 
 
 

  Brev til gruppen 

  Ingen brev denne gangen. 
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere  

  Per har snakket med Ragnhild Pherson. 
 
 

   ? Hva er andre utviklingshemmete opptatt av?   

  Tove og Renne har vært i begravelsen 
  til en arbeids-kollega.     
   
 
 
 

SAKER 

 

 02/97 ARBEIDS-GRUPPE / REGA 

   Møtet er flyttet fra 19.3 til 17.3. 
   Harald har snakket med de som skal på møtet og  
   fortalt hvilken dag og tid det blir. 
   REGA ordner med kaffe og brus. 
   Møtet blir på Emma kafe 
   kl. 17.30 til 19.00. 
   Anne, Renne og Per  
   blir med og hjelper Harald. 
       

 Vedtak: Møtet blir flyttet til mandag 17. mars 
   Harald leverer ut innkallingen til møtet. 
   Lars Ole møter Anne og Renne  
   ved Texaco på Hauger kl. 17.05. 

 

 03/97 MILJØ-VENNELIG HUS-HOLDNING 
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   Vi har fått flere informasjons-brosjyrer fra Renholds-verket. 
   Vi ser på en og en brosjyre på møtene fremover. 
   Vi starter med med brosjyren:  
   Spesial-avfall - må behandles spesielt. 
   Renne synes bildene er utydelige 
   og teksten for liten. 
   "Hjemme hos deg", er lettere å forstå enn "husholdning". 
 

 Vedtak: Anne skal levere spreng-stoff. 
   Renne skal lever plante-vernmiddel. 
   Tove skal levere gammel-olje. 
 
 

EVENTUELT:  

 
 Når det gjelder oppstart av  
 Rådgivningsgruppe i Oslo kommune, 
 har Per snakket med Ragnhild Pherson. 
 Hun kunne fortelle at de ikke har kommet igang med noe. 
 Vi venter på brev fra Ragnhild.  
  
 Vi skrev under brevet til  
 Bærum sosiale dameklubbers legat. 
 
 

 Politiker-stafetten 
 Det var hyggelig å ha Anne Gerd Steffensen på besøk. 
 Kanskje kommer Per Arne Nyberge fra Arbeider-partiet 
 på vårt neste møte. 
 
 Renne skal kanskje flytte til ny bolig. 
 Han har nå miljøarbeider-tjeneste, 
 men vil få hjemme-hjelp i den nye boligen. 
 Denne må han betale for. 
  
 Når det gjelder Rådgivnings-gruppe i Molde  
 tar vi dette opp på neste møte. 


