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      Nr.66
 

 

 

Referat fra 26. februar 1997 

 

 Tilstede:  Per Gulbrandsen, Renne Hubertus, Tove Kjevik,  
    Anne Balstad og Harald Kjeldsberg  
 Møteleder:  Harald Kjeldsberg 
 Referent:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Liv Wergeland Sørbye Kristelig folke-parti. 
 

 
 

 Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 65. 

  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andre møter 

  Ingen møter siden sist. 
 
 

  Avis-utklipp 

  Harald hadde med flere avis-utklipp 
  om ride-senteret på Emma Hjorth. 
  Tove hadde med avis-utklipp om Pim 
  og om ridesenteret på Emma Hjorth. 
  Vi tar opp ride-senteret som egen sak,  
  se sak 07/96. 
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  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 utviklingshemmete opptatt av?   

  Mange er opptatt av ski-VM i Trondheim. 
   
 
 
 
 

SAKER 

 
 

 02/97 ARBEIDS-GRUPPE / REGA 

   Harald har kopiert opp brevet  
   som vi skrev på siste møte. 
   Renne har ikke mulighet til å komme på møtet.  
  
   Harald må lage avtale  
   om å låne lokale til møtet. 
       

 Vedtak: Harald ringer Hedda Kristensen  
   og ordner med lokaler. 
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 03/97 MILJØ-VENNELIG HUS-HOLDNING 

   Lars Ole har bedt renholds-verket sende informasjon. 
   De lovte å sende dette,  
   men vi har ikke fått noe ennå. 
   Forslag fra Renne om at plast-pose  
   kan brukes for å vise at det er plast (se vedlegg 1/66). 
   For å vise om det er hard eller myk plast, 
   kan det være to hender som ikke klarer å bøye noe 
   for hard plast. 
   Og hender som klarer å bøye noe 
   for myk plast.   
 

 Vedtak: Utsettes til neste møte. 
 
 
 
 

 07/96 RIDE-SENTERET PÅ EMMA HJORTH 

   Vi leste avis-utklippene  
   som Tove og Harald hadde med.       
 

 Vedtak: Følger med videre på saken. 
 
 
 

 EVENTUELT:  

 
 Per lurte på hvordan går det med Bjørne-huset og  
 oppstart av rådgivningsgruppe i Oslo kommune. 
 Per tar kontakt med Ragnhild Pherson. 
  
 Vi har laget et brev til  
 Bærum sosiale dameklubbers legat. 
 Vi skriver under på brevet på neste møte. 
 
 

 Politiker-stafetten 
 Det var hyggelig å ha Liv Wergeland Sørbye  
 fra Kristelig folkeparti på besøk. 
  Kanskje kommer Liv Årvik Lien fra Senter-partiet 
 på vårt neste møte. 


