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      Nr.79
 

 

 

Referat fra 25. november 97 

 

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

 
 

Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 78. 

  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andre møter 

  Leste opp referatet fra arbeids-møte  
  for aktiviteter på Emma Hjorth 5.11.97. 
  Vi syntes referatet var bra (se vedlegg 1/79).   
 
  Kommune-styret bestemte på møte 29.10.97  
  at det etter hvert skal komme data  
  i alle kommunale boliger. 
 
  Det skal lages regler for hvordan data skal brukes,  
  men kommune-styret sa ikke så mye om selve reglene. 
  De som bor i kommunale boliger skal tas med på råd. 
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 Avis-utklipp 

  Tove hadde med seg avis-utklipp fra Budstikka 24.11.97 
  om at Bekkestua-senteret åpnes om et par dager.    
 
 

 Beskjeder og informasjon 

  Biblioteks-planen for perioden 1998 til 2003 
  skal opp i kommune-styret i morgen. 
  Tove tar opp saken i lese-gruppen 13.12.97. 
  (se vedlegg 2/79) 
 
  Tove hadde med en liste over hvilke band og grupper  
  som finnes på Dissimilis-senteret.  
               
 

        Brev til gruppen 

  Ingen brev.  
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere  

  Intet spesielt. 
 
 

   ? Hva er andre utviklingshemmete opptatt av?   

  Intet spesielt.  
 
 
 

SAKER 

 

 05/97 STORTINGS-VALGET 1997 

   Vi har ikke hørt noe fra Jorunn Haugenes. 
   Anne ringer Haugenes 
   og spør om hvordan det går med svaret på vårt brev. 
 

 Vedtak: Utsettes til neste møte. 
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 06/97 ANSVARS-OMRÅDER 
 

   Harald  
   Saker som foregår på Emma Hjorth, 
   og er leder for arbeids-gruppen som lager Bistro. 
 

   Anne 
   Er opptatt av kultur-kafe og ønsker å være  
   gruppens kontakt-person i dette arbeidet. 
 

   Renne  
   Ønsker å være kontakt-person for "KLUBBEN",  
   men er også opptatt av tilgjengelighet. 
 

   Tove  
   Ønsker å være kontakt-person for biblioteket, 
   men er også opptatt av boliger med tilsyn. 
 

   Marianne  
   Er opptatt av tilgjengelighet. 
   Kan tenke seg å jobbe med høyt-lesning på kino.   
    

   Per  
   Er opptatt av  
   at det skal opprettes flere vernede arbeids-plasser. 
 

 Vedtak: Fortsetter på neste møte. 
 
 
 

 07/97 RGB SOM ET PROSJEKT 

   Lars Ole skal på møte 28.11.97 med  
   Geir Aasgaard og  
   Kommunal-direktør Tove Wangenstein i bistand og omsorg. 
   En av oss blir med på de neste møtene. 
 

 Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 
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 08/97 LØKKÅSVEIEN 2 

   Vi så litt mer på de kommunale vedtakene. 
   Vi syntes det er tungt stoff og  
   et nytt system å forholde oss til. 
    

 Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 
 
 
 

  09/97 SANDVIKA OG BEKKESTUA 

   BUSS- OG TOG/TRIKK-TERMINAL 
   

 Vedtak: Utsatt. 
 
 
 

 10/97 FORTELLE OM GRUPPENS ARBEID 
   Vi fikk bare begynt litt på denne saken. 
   Det er viktig at vi er enige om hva vi skal si  
   når arbeids-kollegaer spør 
   om hva vi jobber med i RGB. 
    

 Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 
 
 
 

EVENTUELT:  

 
Vi snakket litt om hvordan utviklingshemmede  
hadde det før i tiden. 
 
Renne er opptatt av  
om de utviklingshemmede som bor på Vidar-åsen  
selv har valgt å bo der.  


