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- Ja til ekstraordinært års· 
møte og EF·vitnesbyrd, 
stemte Ap·medlemme· 

ne som strakte hånden I 
været. Det var de fleste, og 

dermed ble det egent· 
Iig bare årsberetningen ' 

som ble godkjent på årsmø· I~ 
tet i Asker Ap I går. 

\ 
Norske Arbeiderparti. Og iføl-
ge den sentrale parti:edelsens 
dagsorden, er det i disse fora 
partiets beslutning om ja eller 
nei til EF-medlemsskap skal 
fattes. 

Ole Willy Sandbekk var av 
valgkomiteen foreslått som re
engasjert formann i Asker Ar
beiderparti. Han er for sin del 
ikke særlig i tvil om hvor han 
«hører hjemme» i Europa
spørsmålet. 

- Jeg har et relativt positivt 
syn på EF. Det gjenstår mange 
usikre spørsmål, blant annet 
knyttet til en EØS~avtale. Men 
jeg er opptatt av at Norge blir 

, en akti~ medspiller i den pro
sessen som er på gang i Europa. 
Vi kan ikke bli sittende på gjer
det, sier Sandbekk. 

Så får vi vente til andre akt 
av årsmøtet i Asker Arbeider
parti for å s.e l?m Sartdbekks syn 
er representativt. 

:;:. navnene som en en- " ,',. ; 
)~s~efrmig:~i~lg~9fnlte haf::;4~:;
~,~·foreslått:'.!i'j~''1;v··',' . ',,' '. 
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\':'\ Polltls~ viseformann 
~, Osmund Kaldheim, or· 

ganlsatorisk vlsefor· 
mann Nina Ekren, As· 
ker, styremedlem Syn· 
nøve Skjæggestad, sty
remedlem Reidar Skot
gård, styremedlem Knut 
Haavardsen, Bærum, 

Nina Ekren. 

styremedlem Berit 
Broch. I tillegg er Mari· 
anne Hagen, Asker, fo
relått som varamedlem 
og Gunnar Gravdahl, 

Bærum, sOldåsYj" 13 

Akershusposten, ny internavis 
for Akershus fylkeskommune 
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Akershuspostens avis·hode. 

Som et ledd I fylkeskommunens moderiseringsarbeid 
har fylkesut\lalget vedtatt å utgi en bedriftsavis til 
alle som jobber i fylkeskommunen. Avisen kalles 
Akershusposten, og skal gj.3re fylkeskommunen og 
de rammer fylkeskommunen arbeider innenfor bedre 
kjent blant de ansatte. Avisen skal også medvirke til 
å skape positive holdninger og større lagånd på tvers 
av profesjoner og sektor- og Institusjonsgrenser. Den 
skal være et viktig personalpolitisk virkemiddel og 
tjene som en viktig intern kommunikasjonskanal på 
aHe nivå. 

((Folk og land)) i postkassene 
- ~~!J~ Ilker vi ikkel sier flere bæring er som de siste 
dagene har funnet avisen «Folk og Land» I postkasse· 
nesirle. Avisen gis ut av organisasjonen Institutt for 
Norsk-Okkupasjonshistorie, en interesseorganisa· 

i sjon bestående av tidligere landssvikerdømte. Orga· 

l
i nlsasjonen har som formål å rettferdiggjøre deres 

handlinger under den annen verdenskrig. Artiklene I 
\ de bladene som er delt ut I Bærum, er skrevet under 

blant annet disse ovelskriftene; «Quisling forårsaket 
Ikke 9. april», «NS-folk gode å ha», «Også vi når det 
blir krevet", «Helses;tuasjonen under okkupasjonen", 
«Etter 45 år erkjenner Norges Røde Kors sin brøde». 
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