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Om Lo-Fylkeskonferanse 2013 Buskerud
Fredag 15 Mars var Bijan Gharakhani som er leder for Buskerud Innvandrerråd på LoFylkeskonferansen i Kongsberg som ble avholdt i denne uken og Bijan fikk også komme opp til
talestolen og snakket litt om hva Buskerud Innvandrerråd gjør av arbeidsoppgaver og snakket
mye om å samarbeide med alle grupperinger i samfunnet slik at alle kan tilpasse seg i
arbeidslivet i Norge samt ha respekt for hverandre uansett nasjonalitet som er veldig viktig.
Tillegg ønsker også Buskerud Innvandrerråd å ha gode dialoger med alle rundt om og ønsker
også å ha et godt samarbeid med Lo på flere plan. Bijan ble godt mottatt i salen etter sin tale og
Lo-Leder Roar Flåthen synes at dette er viktig med samarbeidet med Buskerud innvandrerrådet
slik at alle kan tilpasse seg i det norske samfunnet uansett nasjon og Flåthen var også opptatt av
godt samarbeid som er viktig for alle parter i dagens arbeidsmiljø.
Det var en vellykket Fylkeskonferanse disse dagene denne uken og ut i fra signaler fra samtlige
var det svært positive svar rundt om, Eneste Media som var med på Lo-Fylkeskonferansen var
RiksNettradio Midt-Buskerud, en del av Radio5NorgeLive og som er medlemsradio av Radio
Riks som synes også at dette var en meget god Fylkeskonferanse ut i fra alle signaler som
redaksjonen fikk med seg under hele
denne fredagen.
RiksNettradio Midt-Buskerud sender på Fm 105,5 nå med prøvesendinger i Eikerbygdene,
konsesjonsområde når alt er helt ferdig med sendernettet:
Øvre Eiker(Hokksund), Kongsberg, Laagendalen Lampeland, Rollag, Numedal, Flesberg men
klarer også å dekke store deler av Modum, Sigdal, store deler av Nedre Buskerud
som Nedre Eiker, Drammensområdet, deler av Lier, Røyken og Spikkestad. Sender mandagsøndag fra kl 1600-0400 på Fm 105,5
Skrevet av Ansvarlig Redaktør:
Svein-Richard Pedersen Nyen, Nyhetsredaktør Morten Auestad.
Våre Webside linker som alle kan lytte på våre sendinger døgnet rundt:
www.riksnettradio.com
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