Frisk
fremtid
i Frogn
Vi blir stadig flere eldre i Norge.
Folk lever gode liv lengre, og
om ti år vil det for første gang
være flere over 65 år enn barn i
landet vårt. Denne utviklingen
gjør at Frogn nå planlegger flere
heldøgns helse- og omsorgsboliger med bemanning for våre
eldre. Bla om og les mer om
hvordan vi rigger fremtiden
i Frogn gjennom kommunens
handlingsprogram for de neste
årene.

Noen av våre dyktige hjemmesykepleiere som betyr så mye for framtiden i Frogn.
Enhetsleder Maria Nordlander Flatøy (t.v.) er stolt av sine flinke ansatte.

Seniorsenter på plass i prestegården
Mens Hospitalet i sentrum totalrehabiliteres, har Seniorsenteret inntatt den gamle presteboligen
på Seiersten med nystekte vafler, varm kaffe, middagsservering, arbeidsstuer og fotterapeut.
– Her har vi det himmelsk herlig, lovpriser lederen
for senteret, Sissel Johansen – og ønsker alle velkommen inn i den koselige trevillaen omkranset av
en flott hage og utsikt langt utover Oslofjorden.
– Her har vi de samme aktivitetene som tidligere,
og med busstopp på Lysne rett utenfor, og gode
parkeringsforhold på Seiersten, håper vi så mange
som mulig vil besøke oss og se hvor fint vi har fått
det!
Seniorsenteret skal være en sosial og brukerstyrt
møteplass for pensjonister og uføretrygdede. Huset
inneholder ulike aktiviteter, som alle fulgte med på
flyttelasset da senteret startet opp i presteboligen i
juli. Aktiviteten har gradvis tatt seg opp, og nå som
samfunnet er åpnet etter korona, er håpet at enda
flere vil finne veien til den gamle presteboligen på
Seiersten.
Arbeidsstuen er i full drift allerede, og her jobbes
det ivrig fram mot julemessen siste onsdag i november. Fra kl. 10.30 og 13.00 hver første mandag

Les mer om:

i måneden tilbys hjelp og service på høreapparater.
Drosjetransport til senteret fra Nordre Frogn lar seg
også ordne: hver onsdag kl. 09.30, med retur kl.
14.00. Påmelding dagen før til Karin på tlf.
957 98 158.
I 2. etasje har fotterapeut Martine Møller
Christensen fått seg plass. Her er det timebestilling på tlf. 479 53 839 – et tilbud mange eldre har
benyttet seg av i de årene Martine har jobbet for
seniorsenteret.
Kafeen driftes av frivillige, og annenhver uke
er Lisbeth Dahl og Laila Mathiesen på plass bak
grytene. – Veldig trivelig jobb, smiler de to og
ønsker flere frivillige på kjøkkenet mer enn 		
velkommen.
Kafeen er åpen kl. 11.00-14.30 hver dag bortsett
fra torsdag, da hele senteret er stengt. Det er middagstilbud onsdag og fredag. På seniorsenterets
egen facebook-side «Frogn seniorsenter» kan man
følge med på meny, tilbud og aktiviteter.

Velkommen til seniorsenteret med midlertidig opphold i den gamle presteboligen på Seiersten. Her er
glade frivillige i den koselige kafeen; Laila Mathiesen (t.v.) og Lisbeth Dahl, mens fotterapeut Martine
Møller Christensen tar imot på timebestilling.

Tid for
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Fra sykehjem til et godt liv hjemme
Alle ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og nå tilrettelegger rådmannen i sitt handlingsprogram for
nettopp det. Ullerud Helsebygg samt de nye omsorgsboligene som er under oppføring skal sikre forsvarlige
tjenester til kommunens innbyggere også i fremtiden. Men dette gir samtidig økt behov for hjemmebaserte
tjenester og sykepleie i hjemmet.

Belsjø og Ullerud terrasse er kommunens nye bemannede omsorgsboliger som nå er under oppføring.

I flere år har kommunen savnet et
omsorgsboligtilbud til eldre innbyggere, noe som har ført til et
økt bruk av sykehjemmet – også
for noen av dem som kunne ha
bodd i en omsorgsbolig. Nå bygges
Ullerud terrasse (8 boenheter for
mennesker med funksjonsnedsettelse) og Belsjø terrasse ved
golfbanen (24 omsorgsboliger for
eldre). I påvente av de bemannede
omsorgsboligene som skal stå klare
i 2022, er det etablert en avdeling
for eldre med noe bedre evne til å
mestre hverdagen. De bemannende omsorgsboligene vil gi Frogn
kommune et nytt trinn i omsorgstrappen, som langt på vei vil
erstatte plassene ved den tilpassede
avdelingen på Ullerud Helsebygg.

+

+

+

Statistisk sentralbyrå melder: I 2060 er det mer enn
dobbelt så mange over 70
år, tre ganger så mange
over 80 år og fem ganger
så mange over 90 år i Norge enn det er i dag.
Frogn hadde i 2020 679
innbyggere i aldersgruppen over 80 år. Tall fra SSB
viser at Frogn kommune i
2025 vil ha 981 innbyggere
i aldersgruppen over 80 år.
I 2020 mottok ca 30 % av
kommunens innbyggere
over 80 år hjemmebaserte
tjenester.

Planleggingen av dette arbeidet er
allerede i gang ved Ullerud høsten
2021. Ledelsen ved helsebygget
understreker det avgjørende med
et fortsatt godt samarbeid med
hjemmesykepleien, hensiktsmessig
bruk av velferdsteknologi
samt medvirkning fra ansatte,
beboere og pårørende i denne
prosessen.
Hjemmebaserte tjenester
Overgangen til økt bruk av hjemmebaserte tjenester vil skje gradvis. I en overgangsperiode - frem
til omsorgsboligene er innflyttingsklare, vil andelen innbyggere
som mottar hjemmetjenester fra
hjemmesykepleien øke. Det vil også
bli økt behov for rehabilitering og
hverdagsmestring i hjemmet.
Enhetsleder Maria Nordlander
Flatøy i enhet for Helse, omsorg
og koordinering sier det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor stor
økningen vil bli: - Antall innbyggere i aldersgruppen over 80 år
øker med ca. 45 prosent fra 2020
til 2025. Kommunens dekningsgrad
for heldøgns helse- og omsorgstjenester beregnes i samme
periode å gå ned fra 18,3 til 15,7
prosent. Dette innebærer at antall
mottakere av hjemmetjenester
i eldre aldersgrupper vil øke fra
2020 til 2025, fastslår Flatøy.
Velferdsteknologi og
hjelpemidler
Frogn kommune ønsker å gi dem

med omsorgsbehov den beste
hjelpen der de bor, enten det er
hjemme eller i tilrettelagte boliger.

Kommunen startet tidlig en satsing
på bruk av ulike typer velferdsteknologi for å imøtekomme deler av
dette behovet. Velferdsteknologi
er et samlebegrep på teknologiske
hjelpemidler og et av flere virkemidler som kan gi pasienter og
brukere økt mestring, trygghet,
selvstendighet og kontroll over
egen hverdag.
– Aktiv og økt bruk av dette vil
bidra til gode tjenester i hjemmet
til en vesentlig lavere kostnad enn
ved tradisjonell tjenesteyting, mener enhetsleder Flatøy, som understreker at det fremover satses sterkt
på våre hjemmebaserte tjenester,
både med tanke på kapasitet og
kompetanseutvikling.
Les mer om prosjektene her:
https://www.frogn.kommune.no/
driftsmeldinger/bygging-ved-belsjo/

Veien videre for kommunens
handlingsprogram
Rådmannen legger frem sitt forslag til budsjett
25. oktober 2021 kl. 14.00.
Dette vil streames og også ligge
tilgjengelig på
hjemmesiden www.
frogn.kommune.no.
Dette skjer videre:
• Budsjettkonferanse for
kommunestyret avholdes 2.
november 2021 på rådhuset.

• Formannskapet behandler
budsjettet 29. november 2021
på rådhuset.
• Budsjettvedtaket fra formannskapet legges ut på offentlig
ettersyn i 14 dager.
• Endelig behandling av budsjettet skjer i kommunestyremøtet
13. desember 2021.

Budsjett 2022/Økonomiplan 2022–2025,
alminnelig ettersyn
Formannskapets forslag til
budsjett og økonomiplan blir
lagt ut til alminnelig ettersyn
etter kommuneloven §§ 44 og
45. Forslaget ligger ute fra
29. november 2021 og frem til
kommunestyrets behandling 13.
desember 2021.
Dokumentene er publisert i sin
helhet på kommunens hjemme-

side www.frogn.kommune.no
og ligger også til gjennomsyn på
Servicetorget.
Eventuelle uttalelser sendes
Frogn kommune, Postboks 10,
1441 Drøbak eller på epost til
postmottak@frogn.kommune.
no. Uttalelser må være mottatt
i kommunen innen 13.desember
2021 kl. 12.00.

Ta kontakt med oss – vi er glade for tips og innspill! • Servicetorget, tlf. 64 90 60 00 • postmottak@frogn.kommune.no

KUNNGJØRINGER

Rådhuset og NAV
• Når samfunnet nå er gjenåpnet, medfører dette at vi ønsker
kommunens innbyggere og andre interesserte velkommen til
å være til stede under behandlingen av saker i råd, utvalg,
formannskap og kommunestyre.
• Rådhuset og NAV er åpent, men
vi har fortsatt styrt inngang. Det
vil si at hoveddøren er låst, men
at du kan ringe inn, så kommer vi
og møter deg for en avklarende
samtale. Vi ser helst at du gjør en
avtale på forhånd, slik at vi kan
stille mest mulig forberedt når
vi møter deg. Alle tjenester vil
fremdeles være tilgjengelige, følg
anvisninger ved inngangsdør.

Folkehelseundersøkelse i Viken
Folkehelseundersøkelsen i
Viken nærmer seg! Kanskje
nettopp du er utvalgt til å si hva
du mener? For å skape et godt
nærmiljø for deg, der du bor, må
vi vite mer om hvordan du har
det. Derfor er det viktig at nettopp du svarer på undersøkelsen.
Undersøkelsen blir sendt ut til
innbyggere over 18 år mandag 8.

november, og blir sendt per SMS
og e-post. Det er FHI og Viken
fylkeskommune som står som
avsendere av undersøkelsen, og
du bruker BankID for å logge inn
til svarskjemaet.
Du vil i tillegg være med i trekningen av fem gavekort på 5000
kroner. Mer informasjon vil bli
delt på kommunens nettsider.

• Drop-in byggesaksveiledning
tilbys fortsatt på telefon.
Telefontiden er uforandret,
tirsdager 09.00-14.00.

Nytt fra Hospitalet
Tømrermester Sindre Sandberg har ansvaret for restaureringen av Hospitalet i Drøbak, og rapporterer følgende fra
de pågående arbeidene:
• Vi har gjennomført kurs i hvordan lage undertak anno 1790. Vi
har fått eksperthjelp fra Håndverksenteret ved Per Willy Færgestad og lærte hvordan man lager vannrenner i underbordene, og
hvordan vi lager bladskjøter med øks. Våre ansatte syntes dette
var meget interessant og utfordrende, og erfarte at det kreves
en del øvelse i å bruke øks til slikt presisjonsarbeid.
• Vi har funnet en stor flintstein i kjelleren. Vi lurer veldig på hvordan og hvorfor den ligger i kjelleren. Teori 1 er at det er ung
sjauer som har tenkt at den skal jeg samle på og lage en steinalderøks? Flintstein finnes jo ikke i vår fauna. Men ballastsanden
fra seilskutetiden har brakt med seg en del flintstein til området.
Teori 2: Er den ment å bli knust og så brukes som smøring av
kanonløp? Kanskje noen vet svaret?
• Vi har gjennomført kurs i malingsfjerning, samt spunsing av
panel og vinduer. Malermester Roger Studsrud, en av Norges
beste malere med utdannelse i kunstmaling, og Ulf Eriksen,
som er ekspert på restaurering av vinduer og dører var med.

Kursing på slike prosjekter er tradisjonsbæring, og heldigvis var
lærlingene våre med. Husene har ikke bare ett bygningsvern, de
har også ett kunnskapsvern som krever at vi lærer opp kommende generasjoner.
• I huset har vi funnet aviser fra 1947 med morsomme artikler om
prosjektleder Olav Heyerdahls bestefar, og også om datidens
byggepriser og materialkostnader. Under trappen mot nord har
vi funnet ett gammelt jernvindu. Nå lurer vi på om vi skal få det
frem i lyset igjen? Mye utvendig panel en gang har vært grønnmalt før det ble plassert på dette bygget. Det tyder på at det er
gjenbrukt og eldre enn Hospitalet.
• Skaden på veggen mot sør er rettet og veggen er derfor blitt
flyttet 7,5 cm. Mot øst har vi flyttet veggen 8,5 cm som følge
av gamle råteskader. Den største utfordringen er at bygget er
fredet og at overvann fra Niels Carlsensgate påfører bygget
råteskader.
• Vi må finne følgende materialer som skal benyttes til oppbygningen og utfordrer lesere i å bidra: Gress/halm som skal brukes
som bindemiddel, leire (helst blåleire) og husmose.

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!
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Influensa og vaksine
Nå er influensavaksinen kommet til Frogn og det er mulig
å få influensavaksine hos fastlegen for dem som er i
målgruppene for influensavaksinasjonsprogrammet.
Regjeringen har i år som i fjor vedtatt at influensavaksinen skal være gratis for alle som tilhører risikogruppene
for influensavaksinasjon.
Influensavaksinering i Frogn
kommune for sesongen
2021/2022 vil bli gjennomført
i regi av fastlegene slik vi
tradisjonelt har gjort det. Det
er satt et tak på egenandelen
for den som
vaksineres
på kr 50.
For personer med
frikort vil
vaksinering
være gratis.
Personer
som ikke er
i målgruppene og
ønsker influensavaksine må selv bekoste
influensavaksine som tidligere.
Dersom pågangen blir større
enn forventet, kan det bli
aktuelt for kommunen å sette
opp noen vaksinedager i november-desember.
Koronavaksine beskytter
ikke mot influensa. Influensavaksinen reduserer risikoen

Høringer
Varsel om oppstart av planarbeid
og høring og offentlig ettersyn
av forslag til planprogram for
revidering av kommuneplanens
arealdel i Frogn kommune.
I medhold av plan og bygningsloven (pbl.) § 11-12 varsles oppstart
av revidering av kommuneplanens
arealdel med konsekvensutredning. Forslag til planprogram
legges ut på høring og offentlig ettersyn i samsvar med pbl. § 11-13.
Vi vil gjerne ha innspill til planprogrammet og/eller det kommende
planarbeidet. Om du har innspill
må dette sendes skriftlig til kommunen innen 1. november 2021.
Dokumentene er også tilgjengelige i papirversjon for gjennomsyn
på Servicetorget på Rådhuset,
etter timeavtale, og på Frogn
bibliotek i åpningstid.
Plandokumenter og informasjon
om hvordan du kan komme med
innspill finnes på www.frogn.
kommune.no/revidering-kommuneplanens-arealdel.

for alvorlig influensasykdom,
men har dessverre ingen effekt
mot koronavirus. Tilsvarende
vil vaksine mot koronavirus
ikke beskytte mot influensasykdom.
Influensavaksinen har
begrenset
varighet,
blant annet
fordi virusene stadig
utvikler
seg. Tok du
influensavaksine i
fjor, må du
derfor også
ta vaksine i år for å oppnå
beskyttelse mot influensa.
Personer i risikogruppene
bør ta vaksine mot influensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensavirus endrer
seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert
år. Effekten av vaksinen avtar
også over tid.

Frogn kommune jobber med
revidering av lokalforskrift
«Forskrift om utslipp fra
mindre avløpsanlegg».
Du kan se endringsforslaget på
hjemmesidene våre https://www.
frogn.kommune.no/felles/horinger/. Der er det også mulig å komme med innspill. Frist for innspill
er satt til 19. november 2021.

Politiske møter
på rådhuset
Møtene avholdes som fysiske
møter og de er åpne for
publikum. Møtedokumentene
publiseres på Frogn kommunes
hjemmeside. Møtene i hovedutvalgene, formannskapet og
kommunestyret vil bli streamet.
Kontrollutvalget onsdag
10. november kl. 14.00, møterommet Fraunar.
Eldrerådet mandag 15. november

Tips fra teknisk
• Har du fjernet ildsted i din bolig? Husk å melde fra til Follo Brannvesen ved å fylle ut «Melding om fjerning av ildsted i boenhet» på
https://www.follobrannvesen.no/
• Hjelp oss å fjerne fiberkabler før vinteren! Frogn kommune har
hatt stor aktivitet i utbygging av fiber i sommer. Når vi er ute på befaringer, ser vi at det ligger en del ledninger/kabler ute i veiområder,
fortau m.m. Vi ser at det kan bli vanskelig å gjennomføre et effektivt
vintervedlikehold på grunn av disse hindringene. Vi ønsker derfor at
utbyggere og innbyggere rydder opp i ledninger/kabler og annet før
vi kommer, slik at vi kan få gjort det arbeidet vi er satt til å gjøre på
en rask og effektiv måte. Når mørket og frostnetter kommer og vi er
ute og strør og måker snø, er det ikke alt vi klarer å unngå i mørket.

Arbeidene i Badeparken
Frogn kommune har nå ferdigstilt to av delprosjektene i Badeparken: Lekeplassen og Herrebadet. Arbeidet i parken fortsetter;
de neste to prosjektene - ny sceneløsning og reparasjoner av kaifront/
mur ut i sjø – er i tidlig oppstartfase.

kl. 16.00, møterommet Fraunar.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 16.00.
Rådet for personer med
funksjonsnedsettelse tirsdag
16. november kl. 17.00, møterommet Fraunar.
Kommunalt foreldreutvalg
for grunnskolen tirsdag
16. november kl. 18.00, møterommet Filisterkroken.
Hovedutvalget for miljø-,
plan- og byggesaker mandag
22. november kl. 16.30, møterommet Fraunar. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Hovedutvalget for helse,
omsorg og sosiale tjenester
mandag 22. november kl. 17.30,
møterommet Filisterkroken. Eventuelle orienteringer fra kl. 16.30.
Se innkallingen på hjemmesiden.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst
og kultur tirsdag 23. november
kl. 17.30, møterommet «Fraunar».
Eventuelle orienteringer fra

kl. 16.30. Se innkallingen på
hjemmesiden. Spørsmål og innspill
fra innbyggerne kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget
onsdag 24. november kl. 14.30,
møterommet Filisterkroken.
Formannskapet onsdag
24. november kl. 16.30, møterommet Fraunar. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Formannskapets budsjettmøte
mandag 29. november kl. 16.30,
møterommet Fraunar.
Kommunestyret mandag
6. desember ca kl. 16.30, møterommet Fraunar. Se hjemmesiden
for nøyaktig tidspunkt. Spørsmål
og innspill fra innbyggerne
kl. 18.00.
Ekstramøte i hovedutvalget
for miljø-, plan og byggesaker,
onsdag 8. desember kl. 16.30,
møterommet Fraunar.
Kommunestyrets budsjettmøte mandag 13. desember ca
kl. 16.30, møterommet Fraunar.
Se hjemmesiden for nøyaktig
tidspunkt.

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!

BIBLIOTEKET

Tirsdag 26. oktober:
Datahjelpen. Har du problemer
med å finne frem på nettet? Med
PC, mobil, apper eller innlogging?
Du får hjelp på biblioteket kl.
11.00 – 13.00.
Onsdag 27. oktober:
Historielaget med Slekt og Data
til stede. Slektsforum er et møtested der alle som driver med
slektsforskning kan møte likesinnede. Ingen påmelding og åpent
for alle. Kl. 17.00 – 19.00.
Onsdag 27. oktober:
Advokatvakt. Inntil 30 minutter
gratis konsultasjon med en advokat. Kontakt biblioteket for påmelding. Kl. 16.00 – 18.00.
Torsdag 28.oktober:
Åpen lesesirkel (første samling). Vi starter nå opp en ny
lesesirkel med samling den siste
torsdagen i måneden for alle som
er interessert! Denne gangen er
det Becks siste sommer av Benedict Wells vi diskuterer. Kl. 18.00
– 19.00.
Lørdag 30. oktober:
Om Oslo Reptilpark. Anja Meinike Dørre fra Oslo Reptilpark
kommer på besøk og har med
seg både slanger og øgler! Det er
tomt for billetter til fortellerstunden, men det er mulig å komme
og hilse på reptilene når fortellerstunden er ferdig selv om man
ikke har billett. Kl. 12.00 – 14.00.
Tirsdag 2. november:
Datahjelpen. Har du problemer
med å finne frem på nettet? Med
PC, mobil, apper eller innlogging?
Du får hjelp på biblioteket
kl. 11.00 – 13.00.

Onsdag 3. november: Bokkafé.
Den første onsdagen i måneden
serverer vi en god bok med en
kaffetår/te og litt småsnacks til.
Kl. 13.00-13.30.
Tirsdag 9. november:
Datahjelpen. Har du problemer
med å finne frem på nettet? Med
PC, mobil, apper eller innlogging?
Du får hjelp på biblioteket kl.
11.00 – 13.00.
Onsdag 10. november:
Historielaget uten Slekt og Data
til stede. Slektsforum er et møtested der alle som driver med
slektsforskning kan møte likesinnede. Ingen påmelding og åpent
for alle. Kl. 17.00 – 19.00.
Tirsdag 16. + 23. november:
Datahjelpen. Har du problemer
med å finne frem på nettet? Med
PC, mobil, apper eller innlogging?
Du får hjelp på biblioteket kl.
11.00 – 13.00.
Tirsdag 23. november:
Bokaften på Smia! Vi får besøk
av forfatterne Jon Magnus, Mona
Ringvej og Kristina Quintano som
skal snakke om sine nyeste bøker.
Billetter kan kjøpes på smiaflerbrukshus.no. Kl. 18.00.
Onsdag 24. november:
Advokatvakt. Inntil 30 minutter
gratis konsultasjon med en advokat. Kontakt biblioteket for påmelding. Kl. 16.00 – 18.00.
Onsdag 24. november:
Historielaget med Slekt og Data
til stede: Slektsforum er et møtested der alle som driver med
slektsforskning kan møte likesinnede. Ingen påmelding og åpent
for alle. Kl. 17.00 – 19.00.
Torsdag 25. november:
Åpen lesesirkel. Ny lesesirkel på
biblioteket med samling den siste
torsdagen i måneden. Ledet av
bibliotekar Fredrik Elfstrand.
Kl. 18.00 – 19.00.

Tirsdag 30. november:
Datahjelpen. Har du problemer
med å finne frem på nettet? Med
PC, mobil, apper eller innlogging?
Du får hjelp på biblioteket
kl. 11.00 – 13.00.
Onsdag 1. desember: Bokkafé.
Den første onsdagen i måneden
serverer vi en god bok med en
kaffetår/te og litt småsnacks til.
Denne onsdagen er det presentasjon av boken Silkestrå med
forfatter Liv Mossige. Kl. 13.00 –
13.30.
Tirsdag 7. desember:
Datahjelpen. Har du problemer
med å finne frem på nettet? Med
PC, mobil, apper eller innlogging?
Du får hjelp på biblioteket
kl. 11.00 – 13.00.

flere dager. Regn med litt liv, leven og mange glade barn på sitt
første bibliotekbesøk. Lesesalen er
stengt dagene besøket pågår. Informasjon finner du på hjemmesiden eller ved oppslag biblioteket.

Den kulturelle skolesekken: Første besøk på
Frogn bibliotek

Åpningstider:

I uke 41 til 44 tar vi imot besøk fra
alle kommunens 2. klassinger. De
skal ha sitt første besøk på biblioteket, få omvisning og bli kjent
her hos oss. Besøket fordeles over

Logg på vårt trådløse nett:
For å bruke bibliotekets wifi må
du velge «frogn gjest» i innstillinger på din telefon/nettbrett/PC og
følge anvisningene som kommer
opp der. Spør om hjelp om du ikke
får det til.
Følg med på hjemmesiden vår
frogn.folkebibl.no, eller på Facebook for oppdateringer på
hva som skjer på biblioteket
utover høsten.

Man-/tirs-/fredag
Ons-/torsdag
Lørdag

09:00 – 15:00
09:00 – 19:00
10:00 – 14:00

MERK: På hverdager er det selvbetjent kl. 09.00 og 11.00. Skrankene er betjent fra kl. 11.00.

Les aviser og tidsskrifter på nett:
Biblioteket gir deg tilgang til tusenvis av aviser og blader
på nett gjennom appen Pressreader.
Last ned appen Pressreader. Koble deg opp mot bibliotekets
trådløse nett, gå inn på appen og du er i gang! Du får også
tilgang til avisene og tidsskriftene ved å logge deg inn på din
side på vår hjemmeside, gå inn på «Våre tjenester: Tidsskrifter og
aviser» eller «Biblioteket fra A-Å: Digitalt tilbud. Klikk på linken
som ligger nederst i bildet. Sees kun når du er innlogget.

Les e-bøker:
Bookbites og Libby: Lån, les eller hør e-bøker. På Bookbites
finner du norske bøker, på Libby engelske. MERK: Det er kommet
en ny versjon av Bookbites. Denne må lastes ned. Alle lån og
reserveringer fra den gamle appen skal komme opp i den nye.

Vi gleder oss til å se deg
på Bølgen i høst!

www.bolgenbad.no

Bølgen bad & aktivitetssenter
Belsjøveien 2, 1440 Drøbak · tlf.: 64 90 62 80 · e-post: bolgen@bolgenbad.no

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!

SMIA

DETTE SKJER I

Følg oss!
Frogn kommune er på
Facebook, Instagram og
Snapchat (skjeridrobak).

Vi ønsker alle våre nye innbyggere
velkommen med en egen
velkomstmappe full av nyttig
informasjon om vår flotte kommune! Ta kontakt med Servicetorget på tlf. 64 90 60 00, på mail:
servicetorget@frogn.kommune.no,
på hjemmesiden www.frogn.kommune.no - eller stikk innom oss i
Rådhusveien 6.
Velkommen til Frogn kommune!

Har du en positiv opplevelse fra kommunen vår?
Del den gjerne med oss slik at vi sammen kan glede flere
gjennom våre oppdateringer #framsnakk i Frogn.
Send tekst og bilder til servicetorget@frogn.kommune.no
og merk den #framsnakk i Frogn.

Følg oss for nyheter og
nyttig informasjon!

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg 3.–7. desember 2021
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Ny i Frogn?

#Framsnakk i Frogn

