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Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
Postboks 287,  1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90

E-post: rgb@c2i.net

      Nr.113  

 

 

Referat fra 15. juni 1999 

 

 Tilstede:  John-Harald Wangen, Anne Balstad, Tove Kjevik,  
    Harald Kjeldsberg og Per Guldbrandsen 
 Meldt forfall: Ingen 
 Møteleder: Renne Hubertus  
 Referent:  Lars Ole Bolneset / Anja Bjorøy 
 Sted:  Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt  Kl. 14.00 til kl. 17.00  
 Besøk:  Ingen besøk 
 Vedlegg:   

 

 

Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 112. 
  Referatet ble godkjent. 
 

  Referat fra andre møter   

  Anja har vært på møte med Kino 1 og Knut Erik Tveit. 
  De er enige om hvem som skal gjøre hva.  
  Den første høytlesnings-forestillingen 
  blir i begynnelsen av september. 
   
 
 

 Avis-utklipp 
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  Ingen. 
   
 

 Beskjeder og informasjon 

  Det første møtet i RGB etter sommeren-ferien  
  blir tirsdag 31.august 1999. 
  Deretter blir det møter annen-hver tirsdag. 
  Anne er møte-leder på det første møtet. 
  
 

  Brev til gruppen 
  Invitasjon til sommer-fest på Klubben. 
   
  Mandag 21.juni 1999 blir det  
  grillfest med levende musikk 
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Ingen.    
   
 

 Internett 
   

  e-post 
  NFU inkaller til møte 24. august 1999. 
  NFU har bedt politikerene fortelle om  
  hva de skal gjøre for utviklingshemmede. 
 
 
 

 Ansvars-områder 

  Tove - Tilgjengelighet til lett-leste bøker 
  Tove har vært på det siste bok-treff- møtet før sommeren. 
  Neste møte blir 11.september 1999.  
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SAKER  
  

 01/98 Emma museum 
     

 Vedtak: Vi ser igennom det siste ut-kastet (vedlegg 1/112) 
   og fortsetter saken på neste møte. 
  
 

 10/99 BOLIG-MELDING 
   I meldingen står det at 
   det bør bygges  
   minst 400 leiligheter i Bærum kommune  
   for at det skal være mange nok boliger  
   til alle som har problemer med selv å skaffe bolig. 
 
   Det står også at Bærum kommune  
   har mulighet til dette  
   hvis de vil,  
   gjennom å låne penger av Husbanken.    
    
   I komite for Arbeid og Fritid 
   forslår Helge Høva  
   at det skal bygges flere boliger  
   for hjemmeboende utviklingshemmede. 
 

 Vedtak: Vi skal sende en  E-post til Komite for Arbeid og Fritid. 
    
   I E-posten skal det stå at RGB synes det var dumt  
   at gruppen ikke fikk mulighet  
   til å uttale seg om bolig-meldingen. 
    
   Gruppen støtter forslaget til Helge Høva, 
   om at det må bygges flere boliger 
   til hjemme-boende utviklings-hemmede. 
    
   Vi er spente på om dette blir tatt hensyn til 
   i kommunens neste handlingsprogram. 

 

 

 

 

 04/99 VALG 1999  
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 Vedtak: Avventer flere svar. 
   Fortsetter saken på neste møte.  
 
 

  

 02/99      FRITIDS-KALENDEREN 
 

 Vedtak: Utsatt til neste møte. 
  

 

 EVENTUELT  

 
 Vi gikk for å spise på Egon - God sommer! 


