God sommer!

St. Hansfest i Badeparken, Sommerkonserter hver lørdag, blomstrende bygater og masse
aktivitet på Torget, nydelige strender og spennende kulturtilbud; man kan vel ikke ha det bedre?
Vi ønsker alle våre innbyggere og alle feriegjester til Drøbak og Frogn en riktig god sommer!

Påmeldingsfrist 28. august til:
Veronica Hove, Gylteveien 29, 1443 Drøbak
E-post: veronica.hove@online.no

Les mer om:

Sprek 100-åring!
DFI jubilerer
Se side 2

Sommeraktiviteter for
deg mellom 10-18 år!
			Se side 4		

Spennende stillinger
i Frogn kommune

Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 19. juni 2018
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Drøbak-Frogn Idrettslag:

Sprek 100-årsjubilant
DFI feirer 100 år i år, og vi gratulerer! Jubilanten favner nesten 3000 av
Frogns innbyggere, og er en viktig del av lokalsamfunnet vårt.
25. oktober 1918 ble Drøbak Idrettsforening (DIF) stiftet, 3. august 1920
ble Drøbak Ballklubb stiftet - og disse
to ble slått sammen i oktober 1928.
Frogn Idrettslag ble stiftet 17. januar
1934, og 6. april 1946 ble DIF og FIL
slått sammen til DFI slik vi kjenner
idrettsforeningen i dag.
Stiftelsesdatoen for den organiserte
idretten og dermed DFI regnes fra
25. oktober 1918 – og feirer dermed
100 år i år.
Kommunens største frivillige
organisasjon
DFI er i dag Frogn største frivillige
organisasjon og nærmer seg 3000
medlemmer. DFI er dermed et av de
største fleridrettslag i Norge sett i
forhold til antallet innbyggere.
DFIs visjon er: «Idrettsglede for alle»
– og det forsøker vi å etterleve. DFI
har i dag medlemmer og aktive fra 3
år og opp til over 90 år – med tilbud
til alle aldersgrupper, samt funksjonshemmede. Vi vil at fra det tidspunkt
man melder seg inn i DFI skal det

være starten på livslang fysisk aktivitet, sier daglig leder Stein Erik Halck,
og understreker: – DFI er en sprek
100-åring – og DFI er og skal fortsatt
være en betydelig bidragsyter til
bedre folkehelse!
Kommende jubileumsaktiviteter
Jubileumsåret markeres gjennom
mange idrettslige aktiviteter. Flere er
allerede gjennomført, følg med på
DFIs hjemmeside: www.dfi.no
– Drøbakdilten – turorientering fra
juni - oktober
– Blomstermila 17. juni
– Friskis & med gratis sommertrening ute noen lørdager fra 23/6
– DFI A-lags hjemmekamp mot Follo
den 8. juli
– Frogniaden på Seiersten 2. september
– DFI Håndball sine hjemmekamper
høsten 2018
– DFI Tropp & Turn sitt juleshow i
desember
– Jubileumsskrift i anledning jubileet blir utgitt i september/oktober.

Friskis og Svettis med gratis sommertrening
Alle som ønsker gratis sommertrening utendørs kan bli med på Seiersten
Stadion noen lørdager denne sommeren kl 10.30-11.30.
Marion har en aktiv time med kondisjon og styrke (Middels jympa).
Marianne har en instruktiv, rolig
time med fokus på bevegelighet,
stretching og uttøyning (Flex soft).
Flott for rygg, nakke, hofter m.m

Lørdag 04.08
Marion		

Middels jympa

Lørdag 11.08
Marianne

Flex soft

Lørdag 23.06
Marion		

Middels jympa

Lørdag 18.08
Marion		

Middels jympa

Lørdag 30.06
Marianne

Flex soft

Lørdag 07.07
Marianne

Flex soft

Kom og prøv; dette
angrer du ikke på!
Treningen passer for
alle i alle aldre. Ingen
værforbehold.

Bli med oss
på tur
20. juni: Krokstrand
Felleskjøring fra gamle Rema 11.15
til Hvitsten. Vi går kyststien til
Emmerstad og deretter gjennom
skogen til gårdene Vestre Torp og
Tørfest før vi går ned til Krokstrand.
Returen går over Skjellvika, Emmerstad og Hvitsten. Gåtid: 3 ½ -4 timer.
27. juni: Fra kyst til kyst (fra Breivik til Digerud brygge)
Felleskjøring fra Rema 10.00 til Dalbanen. Vi går over Dalsmåsan, Linnebråte, Måren, Agnormåsan, Digerud
og Digerud brygge. Gåtid: 4 timer
For alle turene gjelder: Ta med
mat og drikke. Kart deles ut. Husk
godt skotøy. Påmelding mobil:
99530438 eller mail:
veronica.hove@online.no

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!

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

KUNNGJØRINGER

Har du lyst til å bli medlem av
Helsehusets Venner på Ullerud?
De har sitt første møte etter sommerferien lørdag 18. august. Du
har kanskje lyst til å komme og se
hvordan vi har det?
Interesseorganisasjonen Helsehusets
Venner overtar stafettpinnen etter
Grandes Venner. For å fortsette det
gode arbeidet fra Grande, ble Interesseorganisasjonen Helsehusets Venner
stiftet 7. februar 2018. Helsehusets
Venner har som mål å bidra til en god
omsorg for beboere på Ullerud Helsehus. Tiltakene skal være et supplement av aktiv eller passiv karakter for
å ivareta beboernes behov for hjelp,
hygge, trivsel og trygghet.
Vi følger opp kaffemøtene som Grandes Venner hadde på Grande med
underholdning, servering og enkelte
utflukter til berikelse for beboerne.
Pårørende er hjertelig velkommen til
underholdning og servering.
Oppsatte datoer til høsten er 18.
august - 22. september - 20. oktober 17. november. Hvem som skal underholde er enda ikke fastsatt. Bli med
noen hyggelige timer i Huskestua ved
Ullerud Helsebygg. Du vil bli servert
kaffe og kake. Velkommen!

Høringer:

Fremforhandlet utbyggingsavtale
for Gulliksbakken 11, 13 og 13b
I henhold til plan- og bygningsloven
av 27. juni 2008 paragraf 17-4 første
ledd, er fremforhandlet utbyggingsavtale lagt ut til offentlig ettersyn.
Utbyggingsavtalen gjelder for Gulliksbakken 11, 13 og 13b, gnr./bnr.
72/45,72/65 og 72/8. Kunngjøringen
ligger på kommunens hjemmeside:
https://www.frogn.kommune.no/
felles/horinger/
Frist for merknader er 28. juni 2018.
Vedtatt reguleringsplan Batteriveien 20
Frogn kommunestyre har i møte
07.05.2018 i sak 34/18 vedtatt detaljregulering for gnr. 86 bnr. 539
Batteriveien 20.
Derlick arkitekter AS har på vegne
av Hellvik Hus Follo AS utarbeidet
forslag til detaljregulering for Batteriveien 20, ca. 1,5 km nord for Drøbak
sentrum. Planen legger til rette for
bygging av et mindre leilighetsbygg
over fire plan med fem boenheter, samt tilhørende atkomstvei fra
Batteriveien, garasje under terreng
og uteoppholdsareal. Eksisterende
fritidsbolig på eiendommen rives.
Planen avsetter areal til etablering av
et eventuelt fremtidig fortau langs
Batteriveien.
Planforslaget har vært på høring og
offentlig ettersyn, og det er kun gjort

mindre endringer i bestemmelsene
sammenlignet med høringsforslaget.
Orientering om klageadgang
Vedtak av regulering er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen, jf. plan- og bygningslovens
§§12-12 og 1-9 og forvaltningslovens
kap. VI. Det er sakens parter som har
klageadgang. Klagefristen er 3 uker
fra orientering om vedtak. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen
fristens utløp. Klagen skal sendes
skriftlig til Frogn kommune, postboks
10, 1441 Drøbak eller postmottak@
frogn.kommune.no . Den skal være
undertegnet, angi vedtaket det klages
over, den eller de endringer som ønskes og begrunnes. Forvaltningsloven
§ 18 gir partene rett til å se sakens
dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19.
Krav om erstatning. Eventuelle krav
om erstatning eller innløsning stilles
til Hovedutvalg for miljø-, plan- og
byggesaker, og må fremsettes skriftlig
innen 3 år etter denne kunngjøring,
j.fr. plan- og
bygningslovens §§ 15-2
og 15-3.
Utsnitt
plankart
Batteriveien
20

Orientering om vedtatt detaljreguleringsplan Tåjebukta,
Håøya

Frogn kommunestyre har i møte
07.05.2018 i sak 28/18 vedtatt detaljreguleringsplan «Tåjebukta, Håøya».
Reguleringsplanen tilrettelegger for
aktiv bruk av Håøya til rekreasjons- og
friluftsformål for alle, ved å etablere
en offentlig gjestehavn for inntil 90
båter.
Samlet saksfremstilling, plankart,
bestemmelser og beskrivelse kan sees
på www.frogn.kommune.no/enheter/
samfunnsutvikling/reguleringsplaner/
planer-vedtatt/tajebukta/
Orientering om klageadgang
Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. Plan- og bygningslovens
§§12-12 og 1-9, og forvaltningslovens
kap. VI. Det er sakens parter som har
klageadgang. Klagefristen er 3 uker
fra orientering om vedtak. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen
fristens utløp. Klagen skal sendes
skriftlig til Frogn kommune, postboks
10, 1441 Drøbak eller postmottak@
frogn.kommune.no. Den skal være
undertegnet, angi vedtaket det klages
over, den eller de endringer som ønskes og begrunnes. Forvaltningsloven
§ 18 gir partene rett til å se sakens
dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19.
Krav om erstatning. Eventuelle krav
om erstatning eller innløsning stilles
til Hovedutvalg for miljø, plan- og
byggesaker, og må fremsettes skriftlig
innen 3 år
etter denne
kunngjøring,
j.fr. plan- og
bygningslovens §§ 15-2
og 15-3.

Skolestart Frognskolen 20. august 2018
Skole

Dal skole
1.-7.trinn

Start-slutt-tid

Oppmøtested

08.30-13.20

Skolegården ved hovedinngangen

Drøbak skole
1.trinn
2.-7.trinn

08.30-12.00
08.15-13.00

Skolegården ved hovedinngangen
Klasserom

Dyrløkkeåsen skole
1.trinn
2.-7.trinn
8.trinn
9.-10.trinn

09.30-13.15
08.30-13.15
09.00-13.15
08.30-13.15

Labyrinten
Labyrinten
Kantina
Utenfor klasseplass

Heer skole
1.trinn
2.-3.trinn
4.-7.trinn

09.00-13.15
08.30-13.15
08.30-14.10

Hovedinngangen
Klasserom
Klasserom

08.20-13.55
08.20-13.55

Flaggstanga
Klasserom.

08.30-12.00
08.15-13.15

Skolegården ved hovedinngangen
Klasserom

Seiersten ungdomsskole
8.trinn
9-10.trinn
Kantinemat tilgjengelig
Sogsti skole
1.trinn
2.-7.trinn
Kulturskolen
Oppstart uke 34

Videre skoleruter
Skolerute for 2017-18, 2018-19 og 2019-20 ligger tilgjengelig på Frogn kommunes nettside

Varsel om igangsatt
reguleringsarbeid

Iht. plan- og bygningslovens §
12-8 kunngjøres herved at det er
igangsatt planarbeid for regulering av Bekkenstenveien 10, i
tilknytning til deler av Ottarsrudkrysset i Frogn kommune.
Planarbeidet går ut på å regulere for
boligbebyggelse i form av rekkehus, lavblokk med leiligheter samt
enebolig og eksisterende gårdstun,
med tilhørende parkering og uteområder iht. krav i kommuneplanen. Det
reguleres også for skiløypetrase langs
Høilundveien. Ansvarlig for forslaget
er Verdi Eiendomsutvikling as. Planavgrensningen er markert på kartskissen. Eiendommen foreslås regulert til
boligformål. Eventuelle spørsmål eller
kommentarer til det igangsatte reguleringsarbeidet bes rettet til Steinar
Kvistad, tlf. 970 43775 eller til:
Petter Bogen Arkitektkontor AS/ Thor
O. Thorbjørnsen, Pilestredet 29, 0166
Oslo, tlf 22 11 48 00
Eventuelle merknader sendes Petter
Bogen Arkitektkontor innen
15. august 2018.

Åpne møter på Rådhuset

Kontrollutvalget mandag 18. juni kl.
14.00 i møterommet Fraunar.
Hovedutvalget for miljø, plan og
byggesaker mandag 20. juni kl. 16.30
i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra publikum fra ca. kl. 18.00.
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

Nytt fra teknisk

Skatepark på Seiersten
Den nye aktivitetsparken på Seiersten
har vært ute på anbud. Nå gjennomgås tilbudene, for å velge den beste
leverandøren. Samtidig jobber vi med
rammesøknaden for å få denne godkjent. Følg med!
Hagevanning i 2018
I år har det vært spesielt lite nedbør
og vi minner om generelt vanningsforbud med spreder og hageslange i
sommerhalvåret. Høyt samtidig forbruk av vann kan forårsake trykktap i
vann-nettet vårt, noe som gjør institusjoner som skole og sykehjem sårbare,
så vel som boliger. Dette gjelder særlig ved hendelser som brann og andre
situasjoner som krever mye vann.
Sommer på byggesak
På grunn av ferieavvikling er drop
in-tilbudet på Servicetorget stengt i
perioden 9. – 29. juli.
Fakturering av kommunale avgifter
2. termin 2018 har blitt fakturert 28.05.2018 med forfallsdato
30.06.2018.
Ved spørsmål send e-post til fakturateam@frogn.kommune.no. Vennligst
oppgi adresse, gårds- og bruksnummer, kundenummer eller fakturanummer i e-posten.
Utleiereglement
Nytt utleiereglement for leie av kommunale lokaler og uteområder er til
politisk behandling. Reglementet skal
bidra til å skape et levende sentrum
med mange ulike små og store arrangementer, og til å fremme folkehelse
med å tilrettelegge for aktiviteter,
inkludering og kulturelle innslag.
Teknisk drift og forvaltning ønsker alle en riktig god sommer!

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

BIBLIOTEKET

LEDIGE STILLINGER

Husk lånekort! Du kan levere bøker i
bakdøra utenom åpningstiden.

Hei alle barn i 1.–7. klasse! Bli med
på årets lesekampanje!
Sommerles er en digital lesekampanje
som varer fra 1. juni til 31. august.
På nettsiden sommerles.no <http://sommerles.no> kan dere samle poeng og
vinne flotte premier!
Bøkene finner dere hos oss å biblioteket,
og her får dere også premiene!
Lesekampanjen er for deg som skal begynne på skolen til høsten til deg som
skal begynne på ungdomsskolen.
Vi sees på biblioteket i sommer!
Skal du reise bort i sommer?
Ta med deg vårt digitale tilbud! Du kan
låne elektroniske bøker på e-bokbib, du
kan lese aviser og tidsskrifter på pressreader eller se norske dokumentar- og
kortfilmer på Filmbib. Se på hjemmesiden for mer informasjon og kom gjerne
innom oss så hjelper vi deg i gang med
e-tilbudet vårt.
Går du tom for bøker i sommer og er
på ferie i Norge? Hvis du har nasjonalt
lånekort kan du låne bøker på andre
folkebibliotek og levere når du kommer
hjem til Frogn eller du kan levere og bytte i nye bøker på et annet bibliotek hvor
som helst i landet. Nasjonal lånekort kan
vi ordne for deg hvis du ikke har. Husk
legitimasjon.

Enhetsleder kultur og
frivillighet
Ansvarsområde: Enhet for kultur og
frivillighet har ansvar for drift og forvaltning av allmenn kultur, herunder
arrangementer og kulturstøtte, kulturskolen, Drøbak kino, Frogn bibliotek,
Smia flerbrukshus, fritidsklubber, seniorsenteret og frivilligsentralen. Som
enhetsleder i Frogn rapporterer du til
rådmannsnivået, og er øverste ansvarlige for å sikre resultater og kvalitet i
drifts- og utviklingsoppgaver knyttet til
personal-, økonomi- og fag i enheten.
Kvalifikasjonskrav: Relevant kulturfaglig utdanning og erfaring, kommunal ledererfaring. Gode samarbeidsevner, evne til å inspirere og motivere.
God til å bygge relasjoner internt og
eksternt.
Tiltredelsesdato: 2. januar 2019
Lønnsplassering: Etter avtale
Kontaktperson: Kommunalsjef Olav
Neander, tlf 456 61685
Søknadsfrist: 17. august 2018

Sykepleier 80-100 % dag,
kveld og 3. hver helg

Arbeidsted: Korttidsavdeling med
12 sengeplasser Ullerud helsebygg
Kvalifikasjoner: 3-årig høyskoleutdanning og norsk autorisasjon som sykepleier. Erfaring som sykepleier. Beherske
norsk svært godt, muntlig og skriftlig.
Det er ønskelig med god kjennskap til
aktuelt lovverk, data og pasientjournal.
Personlig egnethet.
Tiltredelse: 3. september 2018
Lønnsplassering: Etter avtale.
Kontaktperson: Cecilie Bakke Myhra,
avdelingsleder b1 tlf: 400 27340,
Søknadsfrist: 25. juni 2018

FROGN KULTURSKOLE –
VELKOMMEN TIL OSS!

SPENNENDE STILLINGER
PÅ BYGGESAK:
Fagansvarlig til faggruppe
byggesak

Ansvarsområde: Enhet for teknisk
drift, avdeling byggesak har ansvar for
byggesaksbehandling etter plan- og
bygningsloven. Arbeidsoppgavene
omfatter blant annet gjennomgang og
godkjenning av vedtak etter plan- og
bygningsloven, veiledning og opplæring av byggesaksbehandlere, fordeling
av saker, utarbeidelse av saksfremlegg
til politisk behandling, behandling av
søknader om tillatelse til tiltak, tilsyn,
oppfølging av ulovlige tiltak og forberedende klagebehandling.
Kvalifikasjoner: Mastergrad innenfor
relevant fagområde, god kjennskap
til plan- og bygningsloven, god norsk
muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Lang realkompetanse kan oppveie for
formalkompetanse. Det legges vekt på
personlig egnethet og sosiale egenskaper. Det er en fordel med erfaring og
kjennskap til digitale GIS-verktøy. Den
som ansettes må delta og medvirke i
enhetens utvikling.

Saksbehandler ett års
engasjement

Ansvarsområde: Enhet for teknisk
drift, avdeling byggesak har ansvar for
byggesaksbehandling etter plan- og
bygningsloven. Arbeidsoppgavene omfatter blant annet behandling av søknader om tillatelse til tiltak, tilsyn, oppfølging av ulovlige tiltak, forberedende
klagebehandling, publikumsveiledning,
saksfremlegg til politisk behandling.

20. juni – 15. august

S

Uke
26 og 32

Kvalifikasjonskrav: Høyskole- eller
universitetsutdanning, primært mastergrad innen relevant fagområde som
f.eks. arkitekt, sivilingeniør, jurist, arealplanlegger eller landskapsarkitekt. God
kjennskap til plan- og bygningsloven.
Det er en fordel med erfaring og kjennskap til digitale GIS-verktøy. God norsk
muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Relevant realkompetanse kan oppveie
for formalkompetanse. Det legges vekt
på personlig egnethet og sosiale egenskaper. Den som ansettes må delta og
medvirke i enhetens utvikling. Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.
For begge stillinger gjelder:
Tiltredelsesdato: Etter avtale
Lønnsplassering: Etter avtale
Kontaktpersoner: Enhetsleder Otto
Schacht, tlf. 941 66380 eller avdelingsleder Line Gulbrandsen, tlf. 995 66212
Søknadsfrist: 18. juni 2018
Frogn kommunes verdier: Respekt,
Raushet, Engasjement, Profesjonell
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.

MMER

Tirsdag 26. juni. Boda borg.

Hos oss kan du begynne på:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Teaterverksted (mandag eller tirsdag)
Tegne/malelinje (onsdag)
Småstjernekoret (tirsdag)
Sang + vokalgruppe (mandag eller tirsdag)
Fløyte (tirsdag)
Klarinett (tirsdag)
Saksofon (tirsdag)
Trompet (mandag eller tirsdag)
Trombone (tirsdag)
Tuba (tirsdag)
Piano (mandag, tirsdag, onsdag, torsdag)
Keyboard (tirsdag)
Trommer (tirsdag, torsdag)
Gitar (tirsdag, onsdag, torsdag)
El-gitar/bass (tirsdag, onsdag, torsdag)
Fiolin (tirsdag eller onsdag)
Bratsj (tirsdag eller onsdag)
Cello (tirsdag eller onsdag)
Musikklabben – musikkteknologi (fra 5.trinn – tirsdag)
Musikal (fra 8.trinn – onsdag)

2018

For deg som begynner i 5. kl. opp til 18 år.

For deg som begynner i 8.kl og eldre.
Pris:: kr. 300,- inkl. lunsj (Taco buffet).

Vår Frelsers kirke i Drøbak har sommeråpent.
Turister og fastboende er velkommen inn i den
vakre kirken: Konserter, gudstjenester, tid for
stillhet og ettertanke.
ÅPEN KIRKE - HVER ONSDAG
11.00 -17.00 Velkommen inn
GUDSTJENESTER I SOMMER:

Alle søndager kl.11 unntatt:
29.07 (Follo Museum kl 18) og 05.08 (Frogn)

Onsdag 27 juni. Trampolinepark.
For deg som begynner i 5. kl. og eldre.
Pris: kr. 200,- inkl. sklisokker.

Torsdag 28 juni.
Våleraktivitetssenter og klatrepark.
For deg som begynner i 5.kl og eldre.
Pris: kr. 300,- inkl. lunsj.

Mandag 6.august Tusenfryd.
For deg som begynner i 8. kl. og eldre.
Pris: kr. 300,-

Onsdag 8. - fredag 10. august.
Kristiansand dyrepark.
For deg som begynner i 8.kl og eldre.
Pris: kr. 1000,- inkl. middag.

Du kan få 1 prøvetime på instrument dersom du ønsker det!

Mer informasjon ved påmelding.

Påmelding: www.frogn.kommune.no

For mer informasjon og påmelding, se vår nettside
www.frogn.kommune.no/kulturskolen. Du finner oss også på
facebook.

NY FRIST!:20. juni kl. 16.00.
Spørsmål om påmelding og aktiviteter rettes til:

Håper vi ses etter sommeren!

Helle Rudolph, mobil 41531387.
helle.rudolph@frogn.kommune.no
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