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Rådgivningsgruppen for psykisk utviklingshemmete

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

      Nr.77
 

 

Referat fra 21. oktober 1997 

 

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

 

 Marianne Aasen 
 Marianne kan godt tenke seg å fortsette i gruppen. 
 Hun er herved ønsket velkommen som medlem i RGB. 
 Perm og skilleark får hun på neste møte. 
 

Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 76 

  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andre møter 

  Ingen møter eller aktuelle saker siden sist. 
 
 

  Avis-utklipp 

  Tove hadde med utklipp fra Budstikka 15. oktober 1997, 
  om ned-leggelse av "Emma-kiosken". 
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  Beskjeder og informasjon 

  Møte 18.11.97 blir flyttet til 25.11.97. 
  Det blir sansynligvis "åpent hus" på Hauger Verksted  
  lørdag 22.11.97. 
             
 

        Brev til gruppen 

  Bekreftelse fra kommunen 
  om at gruppens til-skudd for 1997  
  blir satt inn på gruppens konto. 
    
 

  Kontakt med samarbeids-partnere  

  Harald har snakket med Hedda om Bistro, 
  det blir møte 23.10.97 om saken. 
 
 

   ? Hva er andre utviklingshemmete opptatt av?   

  En på jobben til Renne er opptatt av en Danmarks-tur  
  arrangert av Bærum kommune. 
    
 

SAKER 

 

 05/97 STORTINGS-VALGET 1997 

   Vi har ennå ikke fått svar på brevet  
   vi sendte til valg-styret i april 1997. 
 

 Vedtak: Utsettes til neste møte. 
   Lars Ole skriver purre-brev til Haugenes. 
 
 
 

 07/97 RGB SOM ET PROSJEKT 

 

 Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 
 
 

 06/97 ANSVARS-OMRÅDER 
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 Vedtak: Utsatt. 
 
 
 

 08/97 LØKKEÅSVEIEN 2 

   Alle syntes saken er tung og vanskelig.  
   Hvilke forandringer kan vi vente oss. 
   Hvordan kan vi få vite mer om saken? 
    

 Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 
 
 
 

  09/97 SANDVIKA OG BEKKESTUA 

   BUSS- OG TOG/TRIKK-TERMINAL 
   Vi var på befaring på Sandvika buss- og tog-terminal  
   og Bekkestua buss- og trikk-stasjon 16.10.97. 
 
   Vi så på video-opptaket fra befaringen og 
   laget en liste over hva som vi mener bør gjøres. 
 
   Vi sammen-lignet listen med den listen vi lagde i 1994. 
   Det er bare et av punktene som har blitt fulgt opp i Sandvika, 
   og det er merking av trappene ned til Rimi-butikken. 
 

 Vedtak: Renne, Marianne, Per og Tove  
   sjekker ut punktene på listen til neste møte. 
 
   Lars Ole ringer Jan I. Jansen i  
   og spør om hvordan vi skal gå videre med saken. 
 
 

EVENTUELT:  

  


