Vårt nye helsebygg:

Klar til innflytting
BT: Et bygg for fremtiden! Kommunalsjef Inger S. Fjeld, enhetsleder Ane Nordskar og rådmann Harald K. Hermansen er storfornøyd med Frogn kommunes nye
helsebygg.

25. april går flyttelasset fra Grande til det nye helsebygget på Ullerud. – En stor øvelse,
men vi gleder oss, sier enhetsleder Ane Nordskar, som er flyttegeneral for 66 pasienter og 150 ansatte. Et tipp topp moderne helsebygg venter – og dette blir også Frogns
største arbeidsplass. Bla om og se hvor fint det er blitt!

Bli med på Festningsmarsjen
Oscarsborg 2017

Bli med på påskequiz
Hent kart og quiz på
Narvesen ved Drøbak
torg og Drøbak kino.
Quizen kan leveres på
Narvesen. Vinneren blir
annonsert under Påskebadet lørdag 15. april kl.
14.00. Første post er på
Drøbak torg.

Velkommen søndag 28. mai - gled dere til 12 km turmarsj
med egen guide og veiviser!
Festningsmarsjen gjennomføres av
Oscarsborg festnings venner, i samarbeid med kommandant Per Egil
Grimstad, Frogn Historielag, Frognmarkas venner og Frogn kommune.
Målgruppen er alle som kan ferdes
på stier i skogsterreng, inklusive
barn, unge, familier og eldre.
I tillegg får deltakerne et historisk
minstepensum om Oscarsborg Festning og befestninger. Festningsmarsjen Oscarsborg går gjennom et
militærhistorisk landskap med mange
flotte festningsverk og vakker natur.
Historisk formidling gjennomføres på
15 steder, fra Heer skanser i øst via
Oscarsborg festning til Øvre toppbatteri på Håøya i vest.
Det blir obligatorisk matpause på
Oscarsborg med servering av frukt

Les mer om:

For alle barn:
Mal påskeegg
Påskeeggmaling i Drøbak gamle gymsal ved
Drøbak torg 8. april
kl. 11.00–14.00.

og mulighet for toalettbesøk og kjøp
av kioskvarer. Unik pins med bilde
av Oscarsborgs festnings feltflagg til
alle som fullfører. Gratis bussretur fra
Sundbrygga til Heer etter endt marsj.
Elektronisk påmelding:
www.festningsmarsjen.no
Oppmøte på Heer skole kl. 09.45.
Start kl.10.00.
Gratis parkering på Heer skole og
Kiwi Heer.
Påmeldingen åpnes 1. april.

Unngå ferie på
kredittkort

Påskebad for alle
Start badesesongen i
Drøbak og varm deg
på nydelig kakao etter
badet.
15. april kl. 14.00–15.00.
Møt opp!

Badeparken og gamle
Drøbak på høring
Se side 3

Spennende stillinger
i Frogn kommune

Se side 5
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DEN STORE FLYTTEDAGEN
Tirsdag 25. april inntar flyttebilene Grande. Flyttebyrået Totalreform AS tar seg flytting av inventar,
møbler og utstyr mens det er bestilt egne biler til pasienttransport. Totalt 66 pasienter, 150 ansatte,
tre avdelinger, fire kjøkken og et sentralkjøkken skal tømmes og flyttes denne dagen.
– Vi vet det blir kaotisk og vi vil
sikkert bruke litt tid på å komme i
orden – slik alle gjør når de flytter.
At vi flytter alt på en dag, er basert
på erfaring. Og kjerneoppgaven vår;
å gi pleie og omsorg – den er den
samme uansett. Alle pasientene skal
ivaretas på beste måte, og med et
godt samarbeid med pårørende og
ekstra bemanning i starten, skal dette går bra. Vi gleder oss, og det er et
fantastisk bygg vi skal inn i. Det er
bygget for fremtiden; vi åpner seks
nye plasser, og i tillegg har vi en etasje stående klar til senere bruk, forteller Ane Nordskar, enhetsleder for
pleie og omsorg i institusjon – som
også gleder seg over at det lokale

Røde Kors har tilbudt seg å stille med
nystekte vafler til de nye beboerne
på flyttedagen.
Med sømløs overgang til det eksisterende sykehjemmet på Ullerud
med demensplasser og med det nye
sentralkjøkkenet i underetasjen, blir
hele bygget effektivt og moderne.
Samtidig satser vi på at dette skal
være mer som et hjem enn en institusjon. De fine tregulvene i fellesarealene, små fellesstuer med egne kjøkken og store terrasser rett utenfor
og lyse, luftige rom med egne bad
bidrar til det. Og i løpet av sommeren blir det en flott hageopplevelse
i atriet; en grønn oase vi håper vil

Syv rom deler felles stue og kjøkken med stor terrasse utenfor.

Tre etasjer med beboerrom – og stor
takterrasse der sengene kan trilles ut.

Store og luftige beboerrom har alle
egne bad.

glede mange av innbyggere i Frogn
kommune. Det vil også bli bygd en
bro over Raskebekken, og etablert en
tursti opp til museet.

Det nye dagsenteret blir lyst og fint.

Underetasjen rommer 60 parkeringsplasser til ansatte og besøkende.

Spa med bad i ulikt fargevalg.

Eget møte for pårørende
Alle pårørende er invitert til møte på Helsebygget
tirsdag 4. april med informasjon om flyttingen og
deretter omvisning på de enkelte avdelingene deres beboere skal til.

Grandes venner stiller også på møtet.
De legger ned etter mange års drift og
stor innsats for pasientene. Kanskje er
det lov å håpe på at det vil oppstå et
«Ulleruds venner» med tiden også?

Grandes venner har stått for en dugelig innsats gjennom årene, og i fjor mottok de tiltaksprisen fra Rotary. Aller siste
søndagskaffe var på Grande i mars med Kjell «Elvis» Jørung på programmet. Venneforeningen stiller også på pårørendemøtet 4. april – og kanskje «Ulleruds venner» vil ta over stafettpinnen?

Visste du at Helsebygget
• blir Drøbaks største arbeidsplass
er på hele 12 000 kvm
• er Norges største bygg i massivtre og det første helsebygget
som oppføres med denne
byggemetoden
• består totalt av 550 rom
• har egen kafeteria åpen for alle
hver dag unntatt lørdag, med
kveldsåpent torsdag
• skal ha egen frisør og fotpleier
• får lekkert velværerom med bad
og massasjebenk
• rommer 108 sykehjemsplasser
• har dagsenter, lærings- og mestringssenter, kontorer til administrasjonen samt korttidsavdeling
med 18 plasser i 1. etg.
• har totalt 90 langtidsplasser i
2., 3. og 4. etg.
• har 60 parkeringsplasser i
underetasjen til besøkende og
ansatte
• vil være det første helsebygget i
Norge som er Breeam-sertifisert

Vil du se?
Velkommen
til åpen dag!
Torsdag 1. juni inviteres alle
som har lyst til omvisning
på Helsebygget! Stikk innom
mellom kl. 12.00-14.00 eller
kl. 17.00-19.00 og bli med på
en omvisning i vårt nye praktbygg.
Helsebygget
skal være
åpent og
tilgjengelig for
alle i Drøbak.
Bli med på en
rundtur og
se bygget fra
innsiden. Vi
tar deg med
opp i 4. etasje,
og her kan du
få se hvordan
rom og bogruppene ser ut – og
hvor fin utsikt det er! I bygget
finnes det tjenester og tilbud
som også er rettet mot andre enn
beboere – og i kafé Huskestua kan
du få kjøpt deg en kopp kaffe.

Ta kontakt med oss – vi er glade for tips og innspill! • Servicetorget, tlf. 64 90 60 00 • postmottak@frogn.kommune.no
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Skolerute 2017/18

Planlegger du årets ferie? Da kan det være greit å sjekke skoleruten
for neste skoleår. Den får du her!

Barnehage og skolerute FK 2017-2018
Aug
Sep
Okt
Nov
des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
SUM

Skoledager
11
21
17
21
15
20
15
17
20
17
16
190

Ferier, plandager og fridager
Første skoledag: uke 33, torsdag 17.08

Kommentarer
Plandager 15. og 16.08 felles med bhg

Høstferie uke 40, fom 02.10 tom 06.10
Plandag 03.11
Juleferie fom 22.12
Siste skoledag før jul torsdag 21.12
Juleferie tom 02.01, plandag 26.01
Første skoledag etter jul onsdag 03.01
Vinterferie uke 8, fom 19.02 tom 23.02
Påskefereie fom 26.03
Påskeferie tom 02.04
Fri/helgedager: 01.05, 10.05, 11.05, 17.05, 18.05, 21.05
Siste skoledag 22.06
18/5: Det tas forbehold om at eksamen ikke legges da

SFO og barnehage holder åpent alle dager bortsett fra:
Uke 28 og 29: ferie
julaften og nyttårsaften (åpent hverdager i romjula)
Onsdag før skjærtorsdag fra kl 12
Alle helligdager
Skolenes 5 planleggingsdager

Bli med på
Tirsdagsturen

Husk tirsdagsturen kl. 11.00 fra
Follo museum.
Turen tar ca en time
og går der vind og vær tillater det. Vi
avslutter med kaffe og vafler på Follo
museum. Varierende turverter.

Bli med oss på tur
Nytt fra Frogn seniorsenter

– Seniorsenteret holder påskestengt fra 10. april - 17. april.
– Torsdag 27. april kl. 18.00 arrangeres vårfest på «Sjøstjerna».
Det blir treretters med god drikke
til. Roar Magnussen spiller til dans,
samt litt annen underholdning. Pris
kr. 500 pr. person. Påmelding til
Seniorsenteret, tlf. 64 90 61 85.
Hilsen Frogn Seniorsenters Venner.
– Frisør søkes snarest til vår hyggelige salong i (Hospitalet), Frogn
Seniorsenter i Drøbak sentrum. Vi
ønsker en person som liker å snakke
med eldre mennesker, og som kan
jobbe minimum tre dager pr uke.
Du er selvstendig næringsdrivende,
og vi stiller med salong og utstyr. Vi
kan tilby godt miljø i flotte omgivelser. Personlig egnethet vil bli
vektlagt. For spørsmål, stikk innom
Niels Carlsens gate 20, eller ring
64906185 og spør etter daglig leder,
Sissel Johansen.
Vi minner om:
– Bowls i Gamle gymsal på tirsdager
fra kl. 10.00 til 11.30, og 11.30 til
13.00. Vi runder av med kaffe og
noe godt å bite i på Seniorsenteret
for dem som ønsker det.
– Rusletur rundt omkring i Gamle
Drøbak på onsdager en times tid fra
kl. 10.30. Turverter er Erik Askautrud og Aasmund Berg. Oppmøte
utenfor Seniorsenteret (Hospitalet).

Våren 2017
19. april: Tur
på Østsiden av
Årungen.
Felleskjøring
fra gamle Rema
kl.11. Vi parkerer på P plassen
ved Rostadion,
og går sydover på
en sti langs vannet, deretter går vi
lysløypa nordover og tilbake over
Syverud. Gåtid: 2 ½ timer.
26. april: Fugletur med Knut i
skogen mellom Frogn kirke og
Bunnefjorden. Start fra Frogn kirke
kl. 08.00. Vi går, stopper, ser og lytter
på fuglesangen mens vi følger blå
sti til Fløyspjeld /Bunnefjorden. Der
setter vi oss med morgenkaffen. Vi
går tilbake over Rommerudhøyden.
Gåtid: 3 timer
10. mai: Sønderstøa. Felleskjøring
fra gamle Rema kl.11.00. Vi kjører til
p-plassen på Fagerstrand, og går til
stranden ved Sanderstøa på Maristien.
Fra Sanderstøveien går vi til Digerud
gård på Gamle Hallangsveien og tilbake til Fagerstrand. Gåtid: 2 ½ - 3 timer
De fire siste turene er: 24. og 31. mai,
14. og 28. juni. Les mer i neste infobilag 9. mai.
For alle turene gjelder: Ta med mat
og drikke. Kart deles ut. Husk godt
skotøy.
Påmelding: mobil 995 30438 eller
mail: veronica.hove@online.no

Plandager
15 og 16 aug

• Leksehjelp mandager mellom
17.30-19.30. Norske frivillige hjelper
flyktninger med lekser
• Kvinnenettverk – sy og søm onsdager i partallsuker kl.17.00-19.00.
Uformell møteplass for kvinner og
barn fra hele verden.

Friskliv03.nov
med Kom-i-form!
26.jan
Kom-i-form:
Nytt år og nye muligheter!

Du har kanskje sett de lilla merkede løypene
i Seierstenmarka?
11.mai
Torsdag 26. april starter KOM-IFORM-gruppa opp igjen for 4. år
på rad.
Tilbudet har blitt mer og mer populært og sist år var hele 70 deltakere
med. Gruppa gikk hver torsdag frem
til sommeren og klarte til sammen å
gå helt fra Drøbak til Nordkapp!
I tillegg til å ha ulike løyper for å gå/
løpe hadde KOM-I-FORM med seg
PT-Stian (Stian Kovalseth) på noen
gruppetimer som ga inspirasjon for
variert utetrening. Vi satser på inspirasjon fra Stian i år også. Bli med på en
sosial og trivelig treningsøkt!
Møt opp ved Seiersten stadion
torsdager kl. 18.00 fra 26. april.

Dette skjer på
Vimpelfabrikken

(Storgata 12-16 NAV Frogn flyktningkontor)
• Mor- og barngruppe mandager
mellom 12.00-14.00. Språkkafe for
dem som er hjemme med barn på
dagtid

For deg som er eller har
vært berørt av kreft

Både du som har eller har hatt
kreft samt pårørende er hjertelig
velkommen første og tredje torsdagen i måneden, fra kl 13.30 –
15.00. Vi møtes i 1.etasje ved Drøbak
Hospital. Tilbudet er gratis.
Vårens program:
• 06.04: Gode råd ved dårlig matlyst
v/Iren Bylterud Sørensen, Boots
Homecare
• 20.04: Åpent tema
• 04.05: Oppmerksomt nærvær,
kropp/pust v/Tone Holti, psykiatrisk
sykepleier
• 18.05: Åpent tema
• 01.06: Hvorfor være fysisk aktiv?
v/kommunal fysioterapeut
• 15.06: Sommeravslutning
Ta gjerne kontakt med kommunal
kreftkoordinator på tlf. 474 68526 for
spørsmål. Velkommen!!

!

Husk den generelle båndtvangen for hund som gjelder
fra 1. april.

Havørn på Håøya 2017 – ferdselsrestriksjoner
Hensynssone for å beskytte havørn på Håøya:
Havørna er observert i nærheten av reiret på Håøya i Drøbaksundet,
og vi håper at nye unger skal fly ut fra reiret også i sommer. For å sikre
dette er det viktig at ørna ikke blir forstyrret. Statens naturoppsyn setter
i disse dager opp skilt som viser hensynsområdet der man ikke bør ferdes
jf. naturmangfoldloven §6. Mer
informasjon finnes på kommunens
hjemmeside. Her vil vi også legge
ut informasjon om årets havørnhekking. Mer informasjon finnes på
kommunens hjemmeside. Her vil vi
også legge ut informasjon om årets
havørnhekking.

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

Ringmerking
av havørnunge på Håøya i
2015 (foto:
Jan Ingar
Iversen
Båtvik)
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Verdt å vite ved
viltpåkjørsler

Hvert år blir det påkjørt rådyr og
annet vilt i Frogn. Det kan være
en skremmende opplevelse både
for folk og dyr, og det er viktig å
vite hva man bør gjøre i en slik
situasjon.
1. Sikre deg selv - ta på deg refleksvest, skru på nødblink og sett ut
varseltrekant
2. Ivareta andre - få oversikt over ev.
skadde personer, gi førstehjelp
eller kontakt 113 ved behov for
akutt hjelp
3. Ring politiet på 02800 og meld fra
om påkjørselen (ev. direkte til 112
om du ikke får svar). Vaktsentralen vil sette deg over til fallviltteam i riktig kommune
4. Merk påkjørselstedet – så sporing
etter skadde dyr blir enklere gjerne med merkebånd fra «vei
og trafikk»
5. Dokumenter skade for ev. seinere
forsikringssak
Viltet er generelt mest aktive i grålysning og skumring, og mer om natta
enn dagen – da vi mennesker ser som
dårligst. Om våren er det økt sjanse
for å treffe på fjorårets elgkalver og
unge rådyrbukker, som begge er på
egenhånd for første gang. Vær særlig
oppmerksom på strekninger med
skiltet elgfare og der kantvegetasjonen langs veien er tett. Dyr kommer
sjelden alene – vær forberedt på dyr
nummer to.
Merkebånd fra «vei
og trafikk»
Prosjektet «vilt og
trafikk» har utarbeidet
et merkebånd til bruk

ved viltpåkjørsler. Dette bør alle ha i
hanskerommet. Merkebåndet kan fås
på Servicetorget og Frogn bibliotek.
Les mer på http://viltogtrafikk.no/

Fallviltteam –
invitasjon til deltagelse

Kommunestyret har nylig bestemt at
Frogn skal ha sitt eget fallviltteam.
Rådmannen arbeider nå med å
etablere et permanent team og søker
interesserte. Arbeidet godtgjøres
etter faste satser.
Har du kunnskap og interesse for
ettersøksarbeid, og mulighet til å
ha fast vakt, ta kontakt med
eli.moe@frogn.kommune.no.
Les mer på kommunens hjemmeside
https://www.frogn.kommune.no/enheter/samfunnsutvikling/viltnemnda/

Utlysning:
Adolf Gulliksens legat

Legatet kan søkes av foreldreløse, mindre bemidlede barn i Oslo
og Frogn kommune. Den økonomiske støtten skal gis til opphold
og utdannelse inntil fylte 25 år.
Søknaden må inneholde en orientering om barnets/ungdommens og
foresattes økonomiske stilling. Kopi av
siste selvangivelse må vedlegges. Søker
må også beskrive planen(e) for utdanningen, evt. vedlegge bekreftelse på
skole/studieplass fra høsten 2017.
For mer informasjon om Frogn kommunes legater, se hjemmesiden
www.frogn.kommune.no
Søknad til ovennevnte legater sendes
Frogn kommune, Postboks 10, 1441
Drøbak eller postmottak@frogn.
kommune.no
Søknadsfrist: 1. mai 2017.

Varsko alle lag og
foreninger!

Det er viktig at innbyggere og
kommunen enkelt kan komme i
kontakt med lag og foreninger. For
å få til dette ønsker vi at alle lag og
foreninger oppdaterer sin kontaktinformasjon på nett.
Sjekk ut siden:
https://www.frogn.kommune.no/
enheter/miljo-idrett-og-kommunalteknikk/idrett/lag-og-foreninger/
Frogn kommune oppfordrer alle lag
og foreninger til å oppdatere sin
kontaktinformasjon her så snart som
mulig. Er ikke din forening / ditt lag
med på listen på kommunens nettsider? Legg inn ny forening/nytt lag på
den samme nettsiden.

Åpne møter

Viltnemdas arbeidsutvalg
onsdag 26. april kl. 16.30 på rådhuset
Næringskomite
torsdag 27. april kl. 16.30 på rådhuset
Eldrerådet tirsdag 2. mai kl. 17.00 i
helsebygget på Ullerud
Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 2. mai
kl. 17.00 i helsebygget på Ullerud
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 2. mai kl. 18.00
i Fraunar
Ungdommens kommunestyre
onsdag 3. mai kl. 09.00 i møterommet
Fraunar
Kontrollutvalget mandag 8. mai
kl. 14.00 i møterommet Fraunar
Hovedutvalget for miljø, plan og
byggesaker mandag 8. mai kl. 17.00
i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra publikum fra ca. kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur tirsdag 9. mai

kl. 17.30 i møterommet Fraunar.
Orienteringer fra kl. 16.30.
Innspill/spørsmål fra publikum fra
ca. kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget
onsdag 10. mai kl. 14.30 i møterommet Oscarsborg
Formannskapet onsdag 10. mai
kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum
fra ca. kl. 18.00.
Valgstyret onsdag 10. mai i møterommet Fraunar umiddelbart etter
formannskapets møte.
Innspill/spørsmål fra publikum:
I utvalg der dette er en fast post er
det avsatt inntil ½ time til spørsmål/
innspill fra publikum. Det er ikke
anledning til å stille spørsmål eller
komme med innspill til saker som skal
behandles i møtet.
Øvrige møter: Eventuelle ekstramøter eller andre møter i
folkevalgte organ blir annonsert
på kommunens hjemmeside.
Sakspapirer: Er/blir lagt ut på
Servicetorget og på internett:
www.frogn.no.

Nytt fra teknisk

• Lokal forskrift om utslipp fra
mindre avløpsanlegg er ute til
høring:. Høringsfrist er 28. april.
• Ikke kast søppel i do! Bæsj, tiss
og dopapir er alt som skal i do.
Putter du andre ting i do, kan det
føre til at rørene på kommunale og
private ledninger tetter seg. Noen
av tingene som tetter igjen kloakkrørene våre og lager problemer,
er våtservietter (wipes), Q-tips, bomullsdotter og sminkefjerning samt
flytende matrester og matfett.

Dropp ferie på kredittkort
Nå starter planleggingen av årets sommerferie. NAVs gjeldsrådgiver Mette Jeanne dit Fouque advarer om konsekvensene over
overdrevet bruk av kredittkort: - Husk at all gjeld skal betales –
også den du pådrar deg i ferien!
Her er fem kjappe tips til en bedre
økonomi – også på ferieturer i Norge eller utlandet:
• Kredittkort
Om man bruker kredittkort på
ferie, må man være obs på høy
rente, om ikke alt blir betalt
ved forfall. Styr unna tilbud som
«Kjøp nå, betal om tre måneder». Har du virkelig mer penger
om noen måneder? Som regel
har du ikke det...
• Budsjett
Budsjett er viktig både til hverdags og i ferien. Det er fine verktøy i nettbankene for å lage seg
bra budsjetter. Da kan man se
hvor mye man kan spare til ferie

eller andre ting man vil prioritere. Mange kan gjennom enkle
grep planlegge litt bedre og
dermed få råd til det de egentlig
ønsker seg.
Det er viktig å holde gjelden på
et nivå hvor man også kan klare
uforutsette hendelser. Det er
også lurt å ha en bufferkonto
med oppsparte midler.
• Sparing
Spare penger til ferie. Inkluder
barna på sparingen. Ferie må
heller ikke koste skjorta. En fjelltur med telt er populært og en
flott familieferie.
• Lær opp de unge
Det er foreldrenes ansvar å lære

barn og ungdom om privat økonomi. Stadig flere unge får betalingsanmerkninger. Og når man
får betalingsanmerkninger, kommer man i en veldig vanskelig
situasjon hvor man f.eks. ikke får
mobiltelefonabonnement osv.
• Økonomisk rådgivning
Om man trenger hjelp til budsjett eller en plan for hvordan
man kan nedbetale gjelden, kan
man ta kontakt med gjeldsrådgiver i kommunen eller 800-gjeld.
Om økonomien skjærer seg er
det viktig å ta kontakt med kreditorene tidlig for å få til nedbetalingsavtaler.
Økonomisk rådgivning kan gi
deg hjelp til å sette opp et re-

alistisk budsjett og også gi deg
råd og veiledning om hvordan
problemene kan løses. Du kan
også få hjelp til å forhandle med
kreditorer og eventuelt til å søke
om gjeldsordning.
Kontakt oss: Du kan få kontakt
med NAV ved å ringe kontaktsenteret på telefon 55 55 33 33
alle ukedager mellom kl.08.00
og 15.30. Publikumsmottaket i
Rådhusveien 6 er åpent mandag,
torsdag og fredag kl. 12.00 - 15.00.
www.nav.no kan benyttes hele
døgnet. Du kan også kontakte
økonomisk rådgiver Mette Jeanne
dit Fouque på tlf. 474 68540, postadresse: NAV Frogn, Postboks 20,
1441 Drøbak.

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

PLANER OG HØRINGER

Badeparken
Forvaltningsplan for Badeparken er på høring:
Frogn kommune sender forslag til forvaltningsplan for Badeparken på høring og offentlig ettersyn. Badeparken har stor betydning for mange,
og kommunen ønsker derfor innspill til forvaltningsplanen. Frist for innspill er 15. juni.
Badeparken har en spesiell plass i
Drøbak med et mangfold som byr på
unike muligheter og oppfordrer til
fysisk aktivitet, kultur- og naturopplevelser året rundt. Parken er
tett knyttet til Drøbaks historie og
utvikling gjennom tidene, og er et av
kommunens viktigste friluftsområder.
Forvaltningsplanen som nå er på
høring skal være et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme
verdiene i Badeparken, og er utarbeidet både for de som skal ta beslutninger og de som skal utføre arbeid
innenfor området.
Planen består av et hoveddokument og fire vedlegg: Parkens historie, naturmangfold, skjøtselsplan
og tiltaksplan. Sammen danner disse
grunnlag for fremtidig forvaltning av
Badeparken.
Forvaltningsplanen sier følgende
om mål for bevaring og utvikling av
Badeparken:
Ved framtidig forvaltning og bruk av

Badeparken skal det legges vekt på
at parken skal bevares og videreutvikles som et rekreasjonsområde for
alle, hele året, en arena for kulturarrangementer og en levende historiebok for Drøbak.
Parken med eksisterende, og eventuelle nye anlegg, skal framstå som ren
og velskjøttet og ha et åpent preg,
samtidig som landskap og karakteristisk vegetasjon bevares.
I arbeidet med planen er det lagt
vekt på at Badeparken i størst mulig
grad skal imøtekomme krav til universell utforming (tilgjengelighet for
alle), ivaretakelse av kulturhistoriske
verdier og ivaretakelse av biologisk
mangfold. Det er videre laget et godt
gjennomarbeidet designprogram
som sammen med hovedplanen og
tiltaksplanene for det enkelte delområde skal sikre at Badeparken fortsatt
fremstår både som unik, attraktiv og
også med et godt vedlikehold.

Velkommen til informasjonsmøte om forvaltningsplanen for Badeparken
19. april kl. 16.00 - 17.30 på Smia.

Her kan du lese mer og komme med innspill:
Du finner forslag til både områdeplan og forvaltningsplanen på
kommunens hjemmeside under fanen politikk og samfunn, høringer. Her finner du også elektronisk skjema for å komme med
innspill til planforslagene. Du kan også sende innspill pr e-post til
postmottak@frogn.kommune.no eller pr post til postboks 10,
1441 Drøbak.
Frist for innspill til begge planforslagene er 15. juni. Merk tydelig
om innspillet gjelder områdeplan Gamle Drøbak, eller forvaltningsplan for Badeparken.
Dersom du ønsker å se gjennom planforslaget i papir kan du komme til Servicetorget, Frogn rådhus eller til biblioteket. Her finner du
papirutgaver av begge planene til gjennomlesning.

Gamle Drøbak
Områdeplan for gamle Drøbak er sendt på høring:
Kommunestyret har i møte 6. mars vedtatt å legge planforslag for områdeplan Gamle Drøbak ut
på høring og offentlig ettersyn. Vi vil gjerne ha
dine innspill til planforslaget. Om du har innspill,
må dette sendes skriftlig til kommunen innen 15.
juni.
Planforslaget som nå sendes på høring er en videreføring og oppdatering av gjeldende plan «Antikvarisk
spesialområde Drøbak», men inneholder også en del endringer. Planens
hovedintensjon er å:
• Bevare Gamle Drøbaks særegne
kulturminner og kulturmiljøer.
Hovedvekt skal være på den gamle
trehusbyen fra 17- og 1800-tallet,
inkludert verdifulle kulturminner
fra 1900 tallet og fram til i dag
herunder:
- det visuelle uttrykk, det kronglete
gatenettet med snarveier og stier,
å styrke områdets kulturhistoriske og arkitektoniske kvalitet og
slik at opplevelsesverdier og
bruksverdier ikke forringes eller
går tapt.
• Bevare og styrke kulturminner som
positivt bidrag til et godt bomiljø
og lokal verdiskapning.
• Gi huseierne tilstrekkelig handlingsrom til funksjonelle og kostnadseffektive løsninger uten at det
går på bekostning av uttrykk og
egenart.
Reguleringsplanen består av et plankart med tilhørende bestemmelser.
Kommunen ønsker tydeligere og

mer forutsigbare bestemmelser særlig knyttet til nybygg, og hva som
kan tillates av tiltak på eksisterende
bygg. Hele planområdet er vist med
en hensynssone bevaring kulturmiljø.
Det er foreslått bestemmelser for
eksisterende bebyggelse, endring av
denne og for nybygg.
De største endringene i plankartet
er følgende:
Det foreslås å
- tilrettelegge for nytt akvarium ved
sjøtorget
- åpne for bygging av boliger på
deler av Prestegården.
- åpne for bebyggelse/ sentrumsformål på Bankløkka
- åpne for bebyggelse i hagen, Storgata 15
- trekke sentrumsformålet nærmere
sjøen; altså å åpne for næring i
eksisterende boligområder langs
havna.
Kommunen har også startet på arbeidet med en veileder som skal knyttes
til planen. Veilederen vil være et
viktig supplement og gi gode råd til
deg som bor i eller eier et verneverdig hus. Innspill sendes til kommunen
innen 15. juni.

Kommunen inviterer til informasjonsmøte om planforslaget
tirsdag 25. april kl. 19.00 i Drøbak kino. Ordføreren vil lede møtet,
her kan du få mer informasjon om planen som nå er på høring.

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

BIBLIOTEKET

LEDIGE STILLINGER

Stilling: Til avdeling for plan og
utvikling søker vi en erfaren planlegger som skal lede en avdeling
med seks engasjerte, høyt utdannede medarbeidere med tverrfaglig
bakgrunn. Avdelingen har ansvar
for arealplanlegging og samfunnsutvikling, med ivaretakelse av viktige
samfunnshensyn som bokvalitet,
miljøvern, friluftsliv og næringsutvikling. Avdelingsleder vil ha ansvar
for å lede avdelingen og ha personal-, og økonomi- og fagansvar.
Arbeidsoppgaver består av å fremme
saker til politisk behandling, følge
opp politiske vedtak, koordinere og
fordele arbeidsoppgaver, godkjenne
vedtak og saksframlegg innenfor
avdelingens ansvarsområde.
Ønskelige kvalifikasjoner: Mastergrad innenfor relevant fagområde, for eksempel arealplanlegging,
arkitektur, landskapsarkitektur,
samfunnsvitenskap eller lignende.
Særskilt relevant og lang praksis kan
kompensere for utdanningskravet.
Ledererfaring og/eller erfaring med
ledelse av tverrfaglige team/prosjekter. God kjennskap til plan- og
bygningsloven og annet relevant
lovverk. Relevant praksis fra kommune, annen offentlig virksomhet eller
privat virksomhet. God muntlig og
skriftlig fremstillingsevne. Gode samarbeidsvaner, engasjert og løsningsorientert, samt evne til å motivere,
inkl. og bygge velfungerende team.
Kontaktperson: Kommunalsjef
Randi Tornås, mobil 995 53033 eller
avdelingsleder Mari Magnus,
mobil 414 62849
Søknadsfrist:19. april 2017

Hjemmesykepleien søker
tilkallingsvikarer

Stilling: Vi søker både hjelpepleiere/helsefagarbeidere og sykepleiere
for tilkallingsvakter i hjemmesykepleien
Ansvarsområde: Sykepleie til hjemmeboende pasienter
Arbeidssted: Hjemmesykepleien
holder til i nye og moderne lokaler
sentralt i Drøbak, og har mange
dyktige medarbeidere. Vi har et
godt arbeidsmiljø med utfordrende
og spennende arbeidsoppgaver,
mange pasienter får aktiv behandling hjemme. Tjenesten er inndelt
i to soner med godt samarbeid på
tvers. Vi har totalt ca. 250 pasienter i
alle aldersgrupper og ulike livsfaser.
Hjemmesykepleien tar imot pasienter direkte fra sykehus, fra korttids-

avdeling og fra hjemmet. Tjenesten
er under utvikling og endring for
å imøtekomme fremtidens krav til
helsehjelp i kommunen.
Arbeidstid: Kan være aktuelt med
dag/kveld/natt, ukedager, helger og
ferier.
Kvalifikasjonskrav: Norsk autorisasjon som sykepleier/hjelpepleier/
helsefagarbeider. Erfaring fra
hjemmesykepleien er en fordel. Må
beherske norsk godt, muntlig og
skriftlig. Søkere fra land utenfor
Skandinavia må minimum ha bestått
språkprøve B2. Personlig egnethet
vil bli vektlagt.
Tiltredelsesdato: Fortløpende.
Lønnsplassering: Gjeldende tariff
Kontaktpersoner: Avdelingsleder
Trine Bråthen, tlf. 64 90 64 54, Mina
El-Melhaoui, tlf 64 90 64 82
Søknadsfrist: 16. april 2017, men
tar fortløpende kontakt ettersom
søknadene kommer inn.

Ønsker du å jobbe ved
Drøbaksbadets helseklinikk?

Klinikken blir en viktig del av tilbudet til befolkningen for å oppfylle
målet om økt folkehelse. Behandlere må samarbeide, også med
trenere på senteret, for å gi best
mulig tilbud til hver enkelt kunde.
Estimert åpning er januar 2018, og
vi ønsker å ha et tilbud både på
dag- og kveldstid. Det blir felles
resepsjon med treningssenteret.
Vi oppfordrer følgende interessenter å melde seg: (ønsker
både private og behandlere med
tilskudd)
– Fysioterapeuter
– Osteopater
– Naprapater
– Kiropraktorer
– Kliniske ernæringsfysiologer
Send mail med navn, kontaktinformasjon samt kompetanse, til
siv.ramskjell@frogn.kommune.
no innen 15. april 2017.
Det vil bli satt opp møter med interessentene for å diskutere konsept,
driftsform og mulig kontrakt.
For fullstendig utlysningstekst
og elektroniske søknadsskjemaer, se www.frogn.no.
Ved behov for tilgang til PC,
finnes det på Servicetorget,
Biblioteket og NAV Follo. Søknadsdokumenter blir ikke returnert til søkerne, men
makuleres når tilsetting er
foretatt. For mer informasjon,
kontakt Servicetorget,
tlf. 64 90 60 00.

5.april:

6. april:
19. april:
21. april:
22. april:

26. april:

28. april:
3. mai:

4. mai:
5. mai:
10. mai:

Bokkafé kl. 13.00
Tannlegevakt kl. 17.00 –
19.00. Påmelding
Språkkafé kl. 19.00
Lesesirkel kl. 19.00.
Påmelding
Språkkafé kl. 19.00
E-borger: Helsetjenester
på nett. Kl. 10.00 – 11.00.
Påmelding
”Frå dikterkunst til
kunst”: Noralv Teigen tar
oss med på en humoristisk og ettertenksom
reise fra folkedypet.
Kl. 12.00
Slektsforum kl. 17.0019.00, Slekt og data O/A
tilstede
Advokatvakt, 30 min.
konsultasjon kl. 17.0019.00
Språkkafé kl. 19.00
Eventyrstund, tema: vår
kl. 10.30, påmelding for
barnehager.
Bokkafé kl. 13.00
Tannlegevakt kl. 17.00 –
19.00. Påmelding
Språkkafé kl. 19.00
Lesesirkel kl. 19.00.
Påmelding
E-borger: Nettvett og 		
rygg handel. Kl. 10.00 –
11.00. Påmelding
Frogn historielag 17.0019.00
Språkkafé kl. 19.00

Dette
skjer i

Velkommen til Frogn kommune!

NB: Frogn bibliotek er stengt:
10., 11., 12. og 15. april (påskeuken). Ingen faste aktiviteter
avholdes denne uken.

Smia
DRØBAK STUDIESCENE PRESENTERER
ET HISTORISK SYNGESPILL

Åttemannsenka
Tekst: Stig Nilsson
Musikk: Lars Ramsøy-Halle
Instruktør: Tone Runsjø
Kapellmester: Olav Nordsjø Lund
Band: Dr. Øbak

Ny i Frogn?
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.

Faste arrangementer:
• Byantikvaren i biblioteket:
Liv Lund Nygaard gir råd og veiledning om ditt verneverdige hus.
Hver tirsdag kl. 12.00 – 15.00
• Åpen barnehage hver tirsdag kl.
09.30 - 12.00 (følger skoleruta)
• Språkkafe: Lese- og prategruppe
for innvandrere
• Tannlegevakt: Har du spørsmål
om tenner og tannhelse? Du kan
få en halv times gratis konsultasjon hos en tannlege. Påmelding
• Lesesirkel første torsdag i måneden kl.19.00
• Bokkafé: Første onsdag i måneden. En av våre bibliotekarer
presenterer lesverdige bøker. Servering av kaffe og noe å bite i.
• Advokatvakt: Du får en halv
times gratis konsultasjon hos en
advokat. Påmelding.
• E-borger: Stat og kommune gir
mange tjenester på nett. Er du
usikker på hvordan du kan benytte disse eller andre tjenester
du kan gjøre på nettet, finner du
kanskje svaret på et av våre kurs
som vi holder utover våren. Det er
påmelding til kursene.

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

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 9. mai 2017

Premiere torsdag 4. mai kl. 19.30
Fredag 5. mai kl 19.30 - Lørdag 6. mai kl 16.00 - Lørdag 6. mai kl 19.30
Søndag 7. mai kl 14.30

Alle forestillinger spilles i Smia flerbrukshus
Billetter kr. 285,- hos Ticketmaster, tlf. 815 33 133 og www.ticketmaster.no
Billettsalg også hos Narvesen og 7-eleven
www.studiescenen.no
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Avdelingsleder plan og utvikling, 100% fast stilling

