Verdensdagen for psykisk helse:

Noe å glede seg over
Verdensdagen for psykisk helse er Norges største kampanje for økt åpenhet og kunnskap
om psykisk helse. Tema i år er «Noe å glede seg over» – og dette markeres skikkelig i Frogn!
I tillegg til mange ulike arrangementer i tiden fremover, må du sette av litt tid 10. oktober;
da kan du høre Adrian Lund i Smia – helt gratis. Adrian har Tourettes syndrom, men er også
en strålende inspirator, foredragsholder og tidligere deltaker i 71˚ nord. Se mer på side 2.

NAV Frogn knekker arbeidsledigheten
Utviklingen på arbeidsmarkedet har vært positiv den siste tiden, og i Frogn fortsetter
nedgangen i antall arbeidsledige.
I vår kommune er det kun 1,7 prosent av arbeidsstyrken som er helt
ledig. Det er en nedgang på 18 prosent sammenlignet med i fjor.
Grenseløst markedssamarbeid i Follo
NAV har mye å tilby både arbeidsgivere og arbeidssøkere. For å styrke
arbeidet i regionen er det etablert et
markedsteam bestående av representanter fra alle syv NAV-kontor i Follo.
Team Follo er et operativt samarbeid
med både kommunalt og statlige
ansatte og søker å matche arbeids-

Les mer om:

giveres behov for arbeidskraft med
registrerte arbeidssøkere. Målet er
blant annet å:
• samhandle om et felles arbeidsmarked i Folloregionen og Akershus,
samt i andre tilstøtende fylker det
er naturlig å samarbeide med.
• bidra til å levere helhetlige tjenester til arbeidsgivere og sørge for
effektiv ressursbruk gjennom samarbeid mellom enheter på tvers av
fylket.
• ta et felles ansvar for å få flere brukere av NAV sine tjenester i arbeid.

Høring om Skogveien
– hva tenker du?
Se side 3

• øke innsatsen for at arbeidsgivere
får dekket sitt arbeidskraftbehov
gjennom gode formidlinger.
Teamet skal aktivt samhandle med
kommunene og tilstrebe et godt
samarbeid for å få flere i arbeidstrening og jobb.
Har du behov for arbeidskraft eller
trenger hjelp i forbindelse med rekruttering? Ta kontakt med markedskontakt i Frogn: Gosia Kossowska,
tlf. 400 27 354,
epost: Gosia.Kossowska@nav.no

Møt vår nye
næringsrådgiver!

Spennende stillinger
i Frogn kommune
Se side 3

Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 26. september 2017
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Verdensdagen for psykisk helse 2017

• Verdensdagen for psykisk helse er

en offisiell FN-dag og markeres over
hele verden 10. oktober hvert år.
Den første markeringen var i 1992.
• Verdensdagen er landets største
dugnad for psykisk helse.
• Formålet er å øke kunnskapen om
og bedre holdningene til psykisk
helse.

• Verdensdagen er en grasrotkam-

panje der tusenvis av lokale arrangører og ildsjeler hver høst setter
psykisk helse på dagsorden i sitt
lokalsamfunn.
• Verdensdagen virker. Verdensdagen øker åpenheten om psykisk
helse og bygger ned tabuer og fordommer. Verdensdagen bidrar til

at enkeltmennesker og samfunnet
som helhet, blir flinkere til å mestre
psykiske vansker.
• Verdensdagen er finansiert av Helsedirektoratet og koordinert av
Mental Helse Norge, landets største
bruker- og interesseorganisasjon
for psykisk helse.

Smia flerbrukshus tirsdag 10. oktober:
Gevinsten av å utfordre seg selv og
sine grenser er mye større enn de fleste
aner! I en morsom, rørende og tøff historie fra sitt liv med Tourettes syndrom,
forteller Adrian Lund om reisen fra de
tøffe ungdomsskoleårene som mobbeoffer, fram til der han står i dag som
foredragsholder, forfatter og deltaker i
realityserien 71˚ nord.

PROGRAM Å GLEDE SEG OVER

Hvor vanlig er
psykisk sykdom?

28. september: Bevegelsesglede i
frisk luft
Frisklivssentralen inviterer alle til trening i skogen! Høyås aktivitetspark
(ved Heer grendehus) fra kl 14.30 til
15.30. Enkel kondisjon og styrketrening
i det fri, servering av drikke.

4 Psykiske plager er vanlig. Omtrent halvparten av befolkningen
vil oppleve å ha psykiske problemer en eller flere ganger i løpet
av livet. Det store flertallet blir
friske.
4 Folkehelseinstituttets store
levekårsundersøkelse viser at noe
over 300 000 nordmenn sliter
med psykiske problemer. Dette er
noe mindre enn for ti år siden.
4 13 prosent av befolkningen hadde vært sykmeldt eller trygdet på
grunn av psykiske problemer det
siste året
4 15 prosent av befolkningen sier
de har hatt vansker med å sove i
løpet av de siste tre månedene.
Om lag like mange sier de er lite
tilfreds med livet.

4. oktober: «Bånn til glede»
Mental Helse Frogn inviterer til temakveld der Anita Hagen forteller om sitt
liv. Åpent for alle fra kl 19.00 til 21.00.
Velkommen til Murhuset i Ullerudveien
24.
7. oktober: Glede på stand
Mental Helse Frogn har stand på Amfi
Drøbak city hele dagen, med informasjon om Mental Helses arbeid, årets
tema og utdeling av materiell og årets
effekter.

10. oktober: Kaffeglede
Vi deler ut kaffe og informasjon om
årets verdensdag på bussholdeplassen
på Dyrløkke fra kl 07.00 til kl 08.30.
10. oktober: Dette kan dere glede
dere til!
«Min nøkkel til suksess» - et spennende
foredrag ved motivator Adrian Lund.
Psykisk helse og rustjenester, Mental
Helse Frogn, Brukerrådet ved Ressurssenteret, Frivilligsentralen, Frisklivssentralen, helsestasjonen og enhet
for kultur og fritid har den glede av å
invitere alle til et gratis arrangement i
Smia flerbrukshus. Åpning ved ordfører
Odd Haktor Slåke, musikalsk innslag av
barn fra kulturskolen, lett servering og
stands. Fra kl 18.00 til kl 21.00.
17. oktober: Vi går en tur for glede
Frivilligsentralen inviterer alle til tur i
skogen, oppstart fra Follo Museum kl
11.00. Vi går til Øvredammen der vi

koser oss med grilling av pølser på bål
og hyggelig selskap.
18. oktober: Glede på Åpen dag
Ressurssenter psykisk helse inviterer alle
interesserte til åpen dag, fra kl 11.00 til
kl 18.00. Servering av kaffe, te, kaker
og vår fantastiske høstsuppe; denne
gleder folk seg til hvert år. Omvisning
på huset, sosialt samvær og salgsmesse.
Velkommen til oss i Ullerudveien 24.

Åpen dag på Folloklinikken
Velkommen til Åpen dag torsdag 12. oktober.
09.00-09.05 Åpning av dagen.
12.15-13.00 Rom 230 Snakk trygt om
kjønns- og seksualitetsmangfold FRI –
Rosa kompetanse.
09.10-09.45 Kunstnerisk innslag – Ski
videregående skole.
10.00-11.30 Hva får oss mennesker til
å blomstre - Tone Ringdal, psykiatrisk
sykepleier, livsstyrketrener og høgskolelektor.
12.15-13.00 Rom 371 Ta vare på øyeblikket - Janne Gustavson, vernepleier
og erfaringskonsulent

11.30-12.15 Pause.
12.15-13.00 Nærvær og psykisk helse,
refleksjon fra eget liv og forskning
- Michael de Vibe, seniorrådgiver i
nasjonalt kunnskapssenter, seksjon for
kvalitetsutvikling.
13.15-14.00 Rom 371 Gledens betydning for psykisk helse - Wenche Brevig, psykologspesialist DPS Follo.
13.15-14.00 Skape gjennom motstand - Iben Sandemose, forfatter og
billedkunstner.
13.15-14.00 Rom 230 Veien ut av

www.mentalhel

se.no/verdensd
agen
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KUNNGJØRINGER

Frivilligsentralens tilbud

Follo ren med ny renovasjonsløsning

Mandager
Tid
10.30-12.30
11.00-12.00
12.00-14.00
17.30-19.30

Hva
Hvor
Norsk nivå 1
Drøbak kino
Scooterpatruljen Start fra Frogn seniorsenter
Mor og barn språktrening Vimpelfabrikken
Leksehjelp
Vimpelfabrikken

Ansvarlig
Knut Lønvik
Petter Stubberud
Liv Kari Lotsberg
Elisabeth Hellevik

Tirsdager
10.30-12.30
11.00-12.00

Norskundervisning AUPAIR Drøbak kino
Tirsdagsturen
Follo museum

Mette Vedal
Varierende

Onsdager
13.30-15.00
10.30-12.30
17.00-19.30

Engelskundervisning
Norskundervisning nivå 2
Kvinnenettverk

Frogn Seniorsenter Terry Miles
Drøbak kino
Ellen Norum
Vimpelfabrikken
Varierende

Torsdager
10.00-12.00
10.30-12-30

Datahjelpen
Norsk nivå 2

Frogn Seniorsenter Jan Solberg og Fredrik Rivenes
Drøbak kino
Knut Lønvik

Ny aktivitet – Scooterpatruljen
Har du et HC eller en funksjonshemning som gjør
at du må bruke el-scooter? Det behøver ikke være en
hindring for å ta seg en tur ut! Bli med på fellestur scootertur fra Hospitalet, seniorsenteret i Niels Carlsens gate
mandager kl 11.00. Vi kjører så lenge batteriene holder!
Hilsen scootersjef Petter, tlf. 900 97043.

Bli med oss på tur –
høsten 2017

27. september: Røer
og To gård: Felleskjøring fra gamle Rema kl.
11.00 til Fjell på Nesodden (Midtveien). Vi går
nordover til Flaåsen, Baltserud, Ravnsborg og Ravneborgveien til Røer. Fra
Bjørnestein til Bekkbråten og veien
til Togård og tilbake til Fjell. Gåtid: 3
½ time. Ta med mat og drikke. Kart
deles ut. Husk godt skotøy. Påmelding
mobil: 995 30438 eller mail: veronica.
hove@online.no.
Noter også de fire siste turene: 4. og
18. oktober og 1.og 15. november.
Flere detaljer kommer senere.

kommunens Seniorsenter og Frivilligsentral, samt musikalsk underholdning ved Drøbak viseklubb. Gratis
inngang!

Høringer

Planforslag detaljregulering Skogveien 31-35
Hovedutvalg for miljø-, plan- og
byggesaker har i møte 28.08.2017 vedtatt
å legge forslag til detaljregulering
for Skogveien 31-35 ut på høring og
offentlig ettersyn. Frist for å komme med merknader til planen er
13.11.2017.

Den internasjonale
eldredagen

Kommunens eldre og seniorer inviteres til eldredagen 27. sept. kl 11.3014.00 på Sjøstjerna i Drøbak. Ingeborg
Moræus Hanssen holder foredraget
«Det forpliktende og glade seniorliv».
I tillegg blir det en presentasjon av

I løpet av september skal du ha fått startpakken hjem til deg.
Startpakken består av grønne poser til matavfall, en kurv til kjøkkenskapet, og mer
informasjon om løsningen. Kildesortering av
matavfall er i gang med det samme du mottar
startpakken. Matavfallet legges i de grønne
posene, som knyttes igjen med dobbelt knute,
og legges sammen med annet avfall i restavfallsbeholderen ute. Matavfallet blir omdannet
til biogass og gjødsel. Plasten skal ikke lenger kildesorteres i egen sekk.
Nå skal du legge plasten i samme pose som annet restavfall. Bruk vanlige handleposer. Plasten blir automatisk sortert ut fra restavfallet på et
sorteringsanlegg. Utsortert plast blir brukt som råvare til produksjon av
nye plastprodukter.

Om planforslaget: Planforslaget
legger opp til å bygge 32 leiligheter
av ulik størrelse, som deles opp i fem
bygninger på 2-3 etasjer rundt et
felles tun. Parkeringskjeller er planlagt med adkomst fra Sogstiveien via
Skogveien, som stenges for gjennomgangstrafikk.
Plandokumenter: Mer informasjon
om planforslaget, høring og videre
fremdrift kan sees her: https://www.
frogn.kommune.no/felles/horinger/
eller i papirutgave for gjennomsyn på
Servicetorget, Frogn rådhus.

Åpne møter på Rådhuset

Årsmøte i kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen tirsdag 26.
september kl. 18.00 på Rådhuset.
Kontrollutvalget mandag 9. oktober
kl. 14.00 i møterommet Fraunar.
Eldrerådet mandag 9. oktober kl.
16.00 i møterommet Fraunar. Spørsmål/innspill fra publikum fra møtestart.
Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 10. oktober
kl. 17.00 i møterommet Fraunar.
Klima- og energikomiteen tirsdag
10. oktober kl. 17.30 i møterommet
Oscarsborg.
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 10. oktober
kl. 18.00 i kantinen.
Hovedutvalget for miljø, plan og
byggesaker mandag 16. oktober kl.

16.30 i møterommet Fraunar. Innspill/
spørsmål fra publikum fra ca.
kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur tirsdag 17. oktober
kl. 17.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra
ca. kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag
18. oktober kl. 14.30 i møterommet
Oscarsborg.
Formannskapet onsdag 18. oktober
kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra
ca. kl. 18.00.
Kommunestyret mandag 30. oktober i møterommet Fraunar. Kl. 16.30
innspill/spørsmål fra publikum. Behandlingen av sakene starter kl. 17.00.
Eventuelle orienteringer i forkant.
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.
Sakspapirer: Er/blir lagt ut til
gjennomsyn på Servicetorget og på
internett www.frogn.no
Øvrige møter: Eventuelle ekstramøter eller andre møter i folkevalgte
organ blir annonsert på kommunens
hjemmeside.

Møt vår nyansatte næringsrådgiver
Karianne Thomassen er ny næringsrådgiver i Frogn kommune. Hun ønsker samarbeid og inviterer til
å ta kontakt: – Det er viktig for kommunen å ha god dialog og kontakt med næringslivet i Frogn.
Karianne har de
siste fem årene
jobbet som innovasjons- og markedsføringskoordinator i en
norsk produksjonsbedrift, der
hun har jobbet
med prosjekter
innen innovasjon
og forretningsutvikling. Tidligere har hun arbeidet med
varehandel, innkjøp og lagerstyring/
logistikk. Hun har også jobbet innenfor flere områder i bank og verdipapirbransjen. Karianne har Bachelor i

markedsføring med fokus på merkevarebygging og en Master of Science
i innovasjon og entreprenørskap fra
Handelshøyskolen BI og National University of Singapore/ Gründerskolen.
Hovedoppgave
En av hovedoppgavene til vår nye
næringsrådgiver er å være bindeledd
mellom kommunen og næringslivet,
og arbeide for å realisere kommunens
satsningsområder for næringsutvikling
og verdiskapning. Fokus vil være på
økt næringsattraktivitet, styrket bostedsattraktivitet og økt besøksattraktivitet. Rådgiverstillingen inngår også
i et felles team med planavdelingen

under Enhet for Samfunnsutvikling.
Kommunen ønsker å være en medspiller for næringslivet og mye av tiden til
næringsrådgiveren skal derfor brukes
ute i næringslivet. På denne måten
kan saker som det arbeides med lokalt og som har behov for kommunal
medvirkning, diskuteres på et tidlig
tidspunkt og lette arbeidet i den videre
saksgangen. Næringsrådgiveren skal ha
en utadvendt rolle hvor samarbeid med
blant annet Frogn Næringsråd, Follorådet, NMBU, nærliggende kommuner
og Fylkeskommunen blir sentralt.
Strategisk næringsplan
Karianne forteller at hun vil starte utar-

beidelsen av en strategisk næringsplan
for Frogn og fortsette arbeidet med
næringsutviklingsplanen utformet i
kommuneplanen for Frogn 2013–2025:
– Gjennom utvikling av en egen næringsstrategi for kommunen, vil vi
kunne kartlegge muligheter og begrensninger for Frogn kommune som
tilrettelegger for næringsutvikling. Jeg
ønsker å forstå Frogn næringslivs behov
og vil jobbe aktivt for å styrke kommunens bidrag til utvikling i eksisterende
næringsliv, fremme gründervirksomhet
og tilrettelegge for å kunne tiltrekke
oss nye virksomheter, sier hun – og
gleder seg stort til å ta fatt.

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

Smia

Åpner Smia for
nissene

Om én måned – søndag 29. oktober
kl 16.00 – skal det bevises: At Julenissen virkelig kommer fra Drøbak!
Forfatter Hans Petter Treider har
fulgt i nissenes fotspor fra bronsealderen og fram til i dag. Og funnene
han har gjort, er oppsiktsvekkende... Frogn kommune åpner Smia
i anledning lanseringen av boka,
som har fått tittelen «Nissen. Den
utrolige historien om hans liv og
opprinnelse».

Åpningstider:
Hverdager kl. 09.00-15.00.
Onsdag og torsdag kl. 09.00-19.00.
NB: Kl. 09.00-11.00 er det selvbetjent
på hverdager. Husk lånekort! Du kan
levere bøker i bakdøra utenom
åpningstiden.
Lørdag kl. 11.00–14.00.

Hva skjer?

Onsdag 27. september:
Frogn historielag kl. 17.00 - 19.00.
Med slekt og data tilstede.
Språkkafé kl. 19.00. Velkommen til
vår språkkafé! Her møtes innvandrere fra mange land og nordmenn for
å snakke sammen. Kaffe/te/kjeks.
Torsdag 28. september:
Foredraget «I balanse med riktig
mat, farger og yoga» ved Siv Henningstad. Kl. 18.00 – 19.00. Gratis.
Fredag 29. september:
Eventyrstund kl. 10.30. Åpen for
alle, barnehager bes melde seg på.
Onsdag 4. oktober:
Tannlegevakt kl. 17.00 – 19.00.
Påmelding.
Advokatvakt kl. 17.00 – 19.00. Du
kan få en halv times gratis konsultasjon med en advokat. Påmelding.
Språkkafé kl. 19.00.
Torsdag 5. oktober:
Lesesirkel kl. 19.00. Påmelding.
Onsdag 18. oktober:
Språkkafé kl. 19.00.
Lørdag 14. oktober:
Barneforestilling kl. 13.00: «Hokus
og pokus, bli med og syng!». Med
Siw Elena Skinnemoen og Jørn Skau
Ellingsen. Gratis. Åpen for alle, men
begrenset antall plasser. Gratisbilletter kan hentes på biblioteket.
Onsdag 25. oktober:
Skoleforestilling «Skumle skurker
og mystiske mordere» med Cecilie
Winger. Kl. 12.00. Lukket arrangement, skoleklasser er invitert.
Frogn historielag kl. 17.00 - 19.00.
Med Slekt og Data til stede.
Språkkafé kl. 19.00.
Torsdag 26. oktober:
Filmkafé kl. 18.00. Tema: Filmatiserte bøker. Passer best for unge/
voksne.
Fredag 27. oktober:
Eventyrstund kl. 10.30. Åpen for alle,
barnehager bes melde seg på.

Den kulturelle skolesekken:

I løpet av uke 41 og 42 får vi besøk
av alle 2.klassene i Frogn. De skal få
oppleve sitt «første besøk» på Frogn
bibliotek, få lånekort, låne bøker,
lese i bøker, tegne og ha en fin opplevelse på biblioteket. Biblioteket er
åpent som vanlig for alle andre samtidig. Vi gleder oss til et par uke med
liv og røre, glade barn og hyggelige
voksne!

LEDIGE STILLINGER
Rektor Drøbak skole
Ansvarsområde: Ledelse av skole,
personal-, økonomi-, fag- og resultatansvar
Arbeidstid: 100 %
Arbeidssted: Drøbak skole
Kvalifikasjonskrav: Pedagogisk utdanning og lederutdanning på universitets- eller høyskolenivå, minst 3 års
praksis fra skoleverket.
Tiltredelsesdato: Snarest
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende tariff og avtaler
Kontaktperson: Enhetsleder skole
Linda Langås Vamnes, tlf. 64 90 59 40 /
415 31436
Søknadsfrist: 4. oktober 2017
Klubbleder fritidsklubb
Ansvarsområde: 50% fast stilling i
enhet for kultur og frivillighet, avdeling barn og unge
Arbeidstid: Dag- og kveldstid – og
noe helgearbeid etter nærmere avtale.
Kvalifikasjonskrav: Fagbrev i barnog ungdomsarbeid, erfaring i arbeid
med barn/unge, annen realkompetanse
Tiltredelsesdato: Snarest
Lønnsplassering: i henhold til gjeldende tariff og avtaler
Kontaktperson: Helle Rudolph,
tlf. 415 31387
Søknadsfrist: 29. september 2017

Tiltredelse: Snarest
Kontaktperson: avdelingsleder
Cecilie Bakke Myhra, tlf. 400 27340
eller mail: cecilie.bakke.myhra @frogn.
kommune.no
Søknadsfrist: 28. september 2017
Miljøarbeidere og terapeut
Ansvarsområde: Miljøarbeidere:
5 stillinger på helg, 4 hvilende nattstillinger fra ca. 90 % til 50 %. Terapeut:
80 % i turnus, med arbeid hver 4. helg.
Arbeidssted: autismeteamet, Haukåsen
omsorgsbolig
Kvalifikasjoner: For miljøarbeiderstillingene: 2-årig helse- og sosialfaglig
fagarbeider. For terapeutstillingen:
Vernepleier eller annen treårig høyskoleutdanning innen helse, sosial eller
pedagogikk.
Tiltredelsesdato: Snarest
Lønnsplassering: I henhold til
gjeldende tariff og avtaler
Kontaktperson: Maria Nordraak,
tlf. 415 31422
Søknadsfrist: 2. oktober 2017

Fastlege deleliste Heer
Fastlegen ved Heer legekontor vil dele
sin fastlegeliste.
Kvalifikasjonskrav: Norsk legeautorisasjon, god skriftlig og muntlig norsk
fremstillingsevne, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, personlig
egnethet.
Kontaktperson: Bjørg Astrid Johannessen, avdelingsleder Helse og koordinerende tjenester, tlf. 415 31308
eller Gunnar Bjerknes Haugen, fastlege
Heer legekontor, tlf. 957 85647
Søknadsfrist: 29. september 2017

Støttekontakter
Ansvarsområde: Vi søker personer
fra 18 til 70 år, som ønsker å bidra til
en aktiv og innholdsrik fritid for ungdom og voksne med ulike bistandsbehov.
Arbeidstid: Etter avtale, fra 2 til 4
timer pr uke
Arbeidssted: Enhet for utvikling,
tilrettelegging og omsorg
Kvalifikasjonskrav: Positiv og med ”stå
på humør”, pålitelig og ansvarsbevisst.
Vi prøver å matche interesser og alder.
Dersom du kan tegnspråk oppfordres
du til å søke.
Tiltredelsesdato: Så snart som mulig
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende tariff og avtaler
Kontaktpersoner: Margreta Dolve
Lund, tlf. 415 31307, Ann-Ireen Jørgensen, tlf. 415 31435
Søknadsfrist: 30. september 2017

Sykepleier 81 %
Ansvarsområde: Sykepleier
Arbeidstid: 81 % dag, kveld og tredje
hver helg.
Arbeidssted: Korttidsavdeling med 12
pasientrom på nye Ullerud Helsebygg
Kvalifikasjoner: 3-årig høyskoleutdanning og norsk autorisasjon som
sykepleier.
Lønnsplassering: Etter avtale

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.

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.
Velkommen til Frogn kommune!

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 31. oktober 2017
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