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Rådgivningsgruppen for psykisk utviklingshemmete

Postboks 287,  1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Fax: 22 23 00 15

      Nr.73
 

 

Referat fra 17. juni 1997 

 

 Tilstede:  Per Gulbrandsen, Renne Hubertus, Harald Kjeldsberg  
    Anne Balstad og Tove Kjevik.  
 Møteleder:  Anne Balstad 
 Referent:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 16.00 
    Avslutning 16.00 til 17.00. 
 
 

 

 Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 72. 

  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andre møter 

  RIDE-SENTERET 08/95 
  På møte i plan-utvalget 05.06.97  
  ble det blitt gitt midler-tidig til-latelse 
  til å bygge et ride-senter  
  for 10 hester. 
  Ride-senteret skal rives etter to år. 
 
 

  Avis-utklipp 

  Tove hadde med avis-utklipp fra Bæringen 30.05.97 
  om utsetting av to nye gjenvinnings-stasjoner 
  for ulike typer søppel. 
 



 Side - 2 

  Beskjeder og informasjon 

  Første møte til høsten blir tirsdag 2. september.    
     
 

  Brev til gruppen 

  Ingen brev.  
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere  

  Kontakt med REGA på Bistroen, lørdag 14.06.97  
  (se sak 02/97). 
  Vi også Ellen Johansen fra tidligere Emma Hjorths Venner. 
 
 

   ? Hva er andre utviklingshemmete opptatt av?   

  Utsatt.        
   
 

SAKER 

 

 02/97 ARBEIDS-GRUPPE / REGA 

   Harald syntes Bistroen gikk kjempe-fint. 
   Ønsker alle velkommen til ny Bistro til høsten. 
  
   Renne var med på å servere og  
   Tove hjalp til med brus-listene. 
   Anne hadde ansvaret for opp-vasken 
   sammen med Erling.  
 
   Ellen Johansen foreslo at Bistroen  
   skulle være på en uke-dag,      
   fordi det er dårlig med personale i boligene i helgene. 
   Renne syntes det blir slitsomt å ha det midt i uken. 
   Harald og Tove har mye å gjøre i uken og  
   ønsker derfor å fortsette med Bistro på lørdager.  
   Kommunen bør sørge for at det er nok personale i boligene  
   de få gangene det er Bistro. 
 

 Vedtak: Ingen vedtak. 
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 03/97 MILJØ-VENNLIG HUS-HOLDNING 

 

 Vedtak: Utsatt. 
 
 
 

 05/97 STORTINGS-VALGET 1997 

   Per og Harald blir med på å prøve å få til navn-lapper  
   med partienes symboler i stemme-boksene 
   sammen med Lars Ole. 
    
   Årets valg-hjelpere kommer til å bære arm-bind, 
   slik at de blir lett synlige i valg-lokalet. 
 
   Alle bokstavene i alfabetet blir synlige  
   på skiltene over det stedet man skal henvende seg  
   for å bli sjekket i mann-tallet. 
 

 Vedtak: Avventer skiftlig svar fra Bærum kommune  
   v/Jorunn Haugenes.  
 
 
 

EVENTUELT:  

 

Vi går og spiser på McDonald's. 


