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Rådgivningsgruppen for psykisk utviklingshemmede

Postboks 287,  1301  SANDVIKA    Tlf: 67.

          Nr. 29  
 
 

Referat fra 5.  februar 1995 
 

Tilstede:  Tove, Steingrim og Per 

Fravær:  Anne, Rene og Willy  

Møteleder:  Steingrim 

Referent:  Lars Ole   

Sted:    Løkkeåsveien 2 
Besøk:   

 

Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 28. 

   Referat nummer 28. ble godkjent.   
 

   Avis-utklipp 

   Tove hadde med to avis-utklipp om epilepsi.    
 

   Informasjon 

   Brev fra Knut Erik Tveit om kultur-kafe i Løkkeåsveien.  
   Medlemmene i gruppen ønsker å følge opp saken. 
   Så mange som mulig vil stille opp på kafeen  
   og snakke med andre psykisk utviklingshemmede om tilbudet.  
   Dette blir sak 2/95. 
 
   Pim har gitt oss en tom eske  
   som hun vil at vi skal ha kaffe, te og kaker i.   
   Esken skal stå på tekjøkkenet i 2. etasje.  
 

   Andre møter 

   Lars Ole fortalte hvilke saker  
   som ble tatt opp på møte  
   i referansegruppen mandag 23. januar. 
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12/94 EMMA HJORTH 

  Steingrim fortalte fra informasjons-møte på Emma Hjorth 
  tirsdag 24. januar.   
  De viste tegninger fra hvordan det så ut  
  på området i gamle dager. 
 
  Per lurer på om Dissimillis kan bruke Borgen. 
  Denne saken må vi vente med  
  til vi vet mer om hva som skjer på området.   
 
  Vi ønsker å henge opp en oversikt i Løkkeåsveien 
  som viser hvordan det skal bli seende ut på området.   
   
  Forslag til eget ark som kan legges i brosjyren.  
  Tove foreslår at avis-utklippet fra Budstikka 10. januar 1995  
  om navne-saken kan legges i brosjyren. 
  Per foreslår et ark som forteller om hva som skal rives på området. 
 

Vedtak: Steingrim tar kontakt med Anne Landgraff 
  og spør etter tegninger over området. 
  Alle leser brosjyren hjemme  
  og tenker på hva det kan skrives mer om  
  eller skrives på en annen måte 
  slik at psykisk utviklingshemmede  
  får mest mulig glede av brosjyren. 
  Vi tar saken opp på neste møte. 
 
 
 

12/94 KLUBBEN 
 

Vedtak: Filmen utsettes til neste møte  
  fordi det er 3 medlemmer som er borte. 
 
 
 

17/94 LEDSAGER-TJENESTE    

   

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 
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01/95 DET NYE BEKKESTUA-SENTERET 
  Vi sender et brev til Jan I. Jansen i veivesenet  
  og med kopi til FFO.  
  Vi spør om hva som gjøres med tilgjengelig-heten  
  for funksjons-hemmede    
  på det nye senteret på Bekkestua. 
 

Vedtak: Lars Ole sender brevet. 
 
 
 

  EVENTUELT  

  Skille mellom sakslister og referat i permene. 
  Vi ordner dette på neste møte. 
 
  Alle spør folk de kjenner  
  om hva de vet om høytlesning  
  og hva de synes om dette. 
  Vi snakker om det på neste møte. 
 
  Per ettlyser hva som skjer med saken  
  som ble tatt opp på møte 20. november 1994 (nr.24)  
  Willy skulle ta opp med bruker-styret  
  om de medlemmene som kommer fra Emma Hjorths 
  selv skal bestemme når de vil dra hjem. 
   Vi ber Willy fortelle om saken på neste møte. 
 
  Tove informerte om at det skal være et møte om epilepsi 
  på States senter onsdag 8. februar kl. 17.30. 
  Hun forteller fra møtet neste gang. 
 


