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Referat fra 11. februar 1997 

 

 Tilstede:  Per Gulbrandsen, Renne Hubertus, Tove Kjevik og  
    Harald Kjeldsberg  
 Møteleder:  Per Gulbrandsen 
 Referent:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Kari Langeland 
 

 

 Faste punkter: 

  Godkjenning av referat nummer 64. 

  Referatet ble godkjent med følgende kommentar: 
   Sak 02/97  ARBEIDS-GRUPPE / REGA 
  Vi hadde et eget møte med REGA og 
  derfor er ikke Bård Kjetil Dahl  
  invitert til dagens møte. 
 
 

  Referat fra andres møter 

  På møte i Komite for arbeid og fritid  
  14. januar 1997 
  spurte Ninja Sanner om hvordan det går med de  
  nye boligene for utviklingshemmede  
  som skal bygges på Slependen. 
  Direktør Jegstad fra Levekår svarte  
  at det skal bygges ni boliger og  
  at det er sendt bygge-melding. 
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  På møte 11. februar 1997 skal Komite for arbeid og fritid 
  bestemme seg for om de skal ha tema-møter. 
  Et av de foreslåtte temaene er  
  om utviklingshemmede. 
 
  Vi har fått referat fra styremøte i Bærum FFO 
  6. januar 1997. 
   
 
  Vi har fått referat fra møte i Funksjonshemmedes råd 
  5. desember 1996. 
  Rådet har tatt saken om tilsyns-utvalg i Bærum kommune 
  til orientering. 
 
 

  Avis-utklipp 

  Harald hadde med flere avis-utklipp 
  om ride-senteret på Emma Hjort. 
  Vi tar det opp som egen sak,  
  se sak 07/96. 
 
 

  Beskjeder og informasjon 

  Ingen beskjeder eller informasjon. 
   
 

  Brev til gruppen 

  Ingen brev denne gangen. 
  Det er første gangen. 
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere  

  Ingen kontakt siden sist. 
 
 

   ? Hva er andre utviklingshemmede opptatt av?   

  Mange er opptatt av WM. 
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SAKER 

 

 08/96 BRUKER-MEDVIRKNING / HESO 

   Lars Ole har snakket med Nina T. Høisæther 
   om at gruppen ønsker et møte i mars 1997. 
  
 
 
 

 02/97 ARBEIDS-GRUPPE / REGA 

   Harald fortalte fra møtet med REGA. 
   Ellen Johansen fra Emma Hjorths Venner 
   var også tilstede på møtet. 
 
   Harald har ansvaret for å sette i gang  
   en gruppe på Emma Hjorth 
   som skal arrangere opplegg for de som bor på området. 
 
   De andre medlemmene i RGB gir Harald hjelp  
   når han trenger det. 
 
   Det ble laget et forslag til brev (se vedlegg 1/65) 
   som sendes ut til de som Harald kan tenke seg å  
   ha med i gruppen.    
 

 Vedtak: Lars Ole rensskriver brevet. 
   Harald snakker med REGA og finner ut om kafen er ledig  
   Harald sender brevet til de han kan tenke seg å  
   ha med i gruppen.   
 
 
 
 
 

 03/97 MILJØ-VENNELIG HUS-HOLDNING 

   Renne syntes det lettere før det ble  
   miljø-vennelig husholdning. 
   Vi leste om den nye gjenvinnings-stasjonen på Høvik 
   i Bæringen fra 7. januar. 
   Ingen igruppen kunne huske at  
   de hadde fått noe informasjon fra kommunen om  
   hvordan de skulle behandle søppelet sitt.  
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Vedtak:  Lars Ole tar kontakt med renovasjons-vesenet og  
   ber om informasjons-materiell. 
   Vi fortsetter saken på neste møte. 
 
 
 
 

EVENTUELT: Per lurte på hvordan går det med Bjørne-huset og  

    oppstart av rådgivningsgruppe i Oslo kommune. 
    Det var ingen som kjente til dette. 
 
    Skal vi sende et takke-brev til  
    Bærum sosiale dameklubbers legat? 
    Forslag om at brevet skrives på neste møte. 
 
 

    Politiker-stafetten 
    Det var hyggelig å ha Kari Langeland fra Høyre på besøk. 
    Hun ønsker å utfordre  
    Liv Wergeland Sørbye fra Kristelig Folke-parti   
    til å komme på vårt neste møte. 


