Handlingsprogram 2019–2022:

God fremtid i Frogn
Frogn kommune er en god kommune å bo i - og det skal den også fortsette å være!
For å sikre et godt tilbud til kommunens innbyggere i årene som kommer, er det viktig
at kommunen tilpasser seg de endringene vi står overfor med en befolkning som blir
stadig eldre. Rådmannens forslag til nytt handlingsprogram handler om den økonomiske fremtiden i Frogn de neste fire årene. Bla om og les mer!

Nytt vanntårn sikrer drikkevannet
Det nye høydebassenget på Granheia på Skorkeberg er åpnet – og med det har Frogn kommune
sikret drikkevann og brannvannsforsyning i lang tid
fremover.
Det nye anlegget er bygget på disponibelt areal i
tilknytning til eksisterende høydebasseng: en glassfiberarmert polyestertank på 3000 m3 med høyde
på 9,5 meter og diameter 22 meter. Det gamle og
det nye vanntårnet vil fungere som et system på til
sammen 6 millioner liter vann.
- Den økte kapasiteten garanterer drikkevannet
frem til 2060, sier en glad enhetsleder i teknisk
drift og forvaltning, Otto Schacht.

Les mer om:

Prosjektets ramme var 18 millioner, men ble rimeligere. Det endelige regnskap er på rundt 16 mill.
Leverandør var Consto Anlegg AS. Byggeperioden
har vært fra slutten av februar 2018 til oktober
2018. Neste fase vil være etablering av en forsyningsledning på 600 meter ned til Ullerud for å sikre vanntrykk og uavbrutte forsyning til anlegget.

Mye aktivitet på
Seniorsenteret

Prosjekt «Bedre
læringsmiljø»
Se side 3

Se alt som skjer i
Smia i høst!
Se side 5

Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 23. oktober 2018

Se side 6

Vi blir stadig eldre
Grått gull – eller eldrebølge til besvær? Prognosen for befolkningsvekst og
sammensetning i Frogn viser at behovet for kommunale tjenester, og særlig
innen pleie- og omsorgstjenester, vil øke markant i den neste fireårsperioden.
- Dette må vi forberede oss på, sier rådmann Harald K. Hermansen.
Prognoser utviklet av Statistisk sentralbyrå
(SSB) viser at
Frogn kommune
de neste 12 årene går fra 600
innbyggere over
80 år til 1300.
Samtidig synker antall barn
i barnehager og barn i skolepliktig
alder. Bare de neste fire årene blir det
142 færre barn i grunnskolen i Frogn
kommune ifølge SSB. I motsetning
til kommunene rundt oss er det ikke
estimert en befolkningsvekst totalt
i kommunen. Selv om vi holder oss
friske lengre enn før, innebærer den
demografiske endringen derfor et
behov for å utnytte de tilgjengelige
midlene annerledes enn i dag.
Nye arbeidsmetoder
Dette arbeidet er allerede i gang. Nye

arbeidsmetoder for å møte en aldrende befolkning utvikles. Ny teknologi
tas i bruk på stadig nye områder
for å hjelpe både de som har behov
for pleie og omsorg, og de som skal
arbeide blant mottakerne. I dette
arbeidet er det viktig ha en balanse
mellom tilbudet som gis og behovet i
kommunen slik at tjenesten tilbys på
riktig nivå og med riktige ressurser.
Hovedformålet må være at flest mulig
skal klare seg best mulig så lenge som
mulig på egen hånd.
Endret skolestruktur
Det synkende barnetallet i Frogn
gir kommunen utfordringer vedrørende fremtidig skolestruktur. Slår
SSBs prognoser til, innebærer dette
en nedgang på flere klasser totalt
sett. Det kan da bli aktuelt å vurdere
eksisterende skolestruktur på nytt.
Frognskolen er i henhold til Norsk
Kommunebarometer rangert blant
topp 10 i Norge. Dette er et resultat

Veien videre for kommunens
handlingsprogram
Rådmannen la frem sitt forslag til budsjett 22. oktober.18, og
ligger tilgjengelig på hjemmesiden www.frogn.kommune.no.
Dette skjer videre:
• Budsjettkonferanse for formannskapet avholdes 6. november 18
kl. 09.00-16.00.
• Hovedutvalgene og formannskapet behandler budsjettet i møtene
19.-21. november 2018 i Fraunar møterom i Rådhuset.
• Formannskapet behandler budsjettet 3. desember 2018 i Fraunar
møterom i Rådhuset.
• Budsjettvedtaket fra formannskapet legges ut på offentlig ettersyn i
14 dager.
• Endelig behandling av budsjettet skjer i kommunestyremøtet
17. desember 2018.

Budsjett 2019/Økonomiplan
2019–2022, alminnelig ettersyn
Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan blir lagt ut til alminnelig ettersyn
etter kommuneloven §§ 44 og 45. Forslaget
ligger ute fra kvelden 03.12.18 og frem til
Kommunestyrets behandling 17.12.18.
Dokumentene er publisert i sin helhet på
kommunens hjemmeside 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 16.12.18.

av god og riktig satsing over flere år. For å opprettholde denne posisjonen
er det viktig å holde trykket oppe og
å bruke midlene mest mulig effektivt
og fornuftig, understreker rådmann
Harald K. Hermansen.

Satsningsområder
2019-2022:

Handlingsprogrammet for perioden
2019-2022 skisserer fremdriften i
arbeidet med å utvikle kommunen
videre og håndtere de utfordringer vi
står overfor.
• Påskynde etablering av flere omsorgsboliger med bemanning til
eldre. Lav prioritering på området
medfører økt trykk på sykehjemsplasser og kostnadskrevende tjenester.
• Åpne flere sykehjemsplasser i den
tid det ikke er prioritert bemannede
omsorgsboliger.
• Øke andelen korttidsplasser ved
sykehjemmet for å møte behovet til
utskrivningsklare pasienter fra sykehus.
• Øke ressurser til ergoterapi og ambulerende vaktmester slik at ventetiden på vurdering og innstallering
av hjelpemidler i brukers eget hjem
reduseres og sykehjemsplasser frigjøres.
• Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger og nye hjelpemidler i brukernes egne hjem for økt egenmestring og trygghet.
• Forebygge og redusere sosiale og
økonomiske forskjeller, inkludere
flytninger og fremme deltakelse i
arbeidslivet for personer med ulike
helseutfordringer. Vanskeligstilte
barnefamilier skal prioriteres.
• Jobbe for at innbyggerne skal kunne ta sunne valg og ta ansvar for
egen helse. Satse på forebyggende
tiltak og utvikle lærings- og mestringstiltak med mål om økt kompetanse og økt ansvar for egen helse.

!
!

Helse, omsorg og koordinering styrkes med ressurser
for å styrke innholdet i
hjemmetjenesten. Stikkordene er fokus på egenmestring og mer variert rehabilitering.

Fire på Ullerud
Ane Nordskar,
enhetsleder Ullerud helsebygg
– Vi jobber etter
stortingsmeldingen «Leve hele
livet», som er en
kvalitetsreform for eldre. Å leve
hele livet synes jeg er en fin rettesnor! Å fokusere på aktivitet
og fellesskap, mat og måltider
samt den beste helsehjelpen,
gjør Ullerud til et godt sted å
være.
Odd Egil Kristiansen (87),
beboer
– Jeg synes eldreomsorgen
er veldig bra
i Frogn, men
tenker at trivsel avhenger jo litt
av mottakeren også. Jeg er så
heldig at både kropp og sjel og
humør er i orden! Dessuten liker
jeg å være med på det som skjer,
og forrige uke var jeg på mannfolktreff i lavvoen vår.
Lene Kristin
Haugstvedt,
sykepleier B2
– For beboerne
her er Ullerud
hjemmet deres.
Da skal det være
et trygt og godt sted å være. Vi
skal passe på og hjelpe, samtidig
er jeg opptatt av å respektere at
rommene er beboernes private
sfære. Her har heldigvis alle
store, gode enkeltrom med fine
møbler, gode senger og egne
bad.
Torill Kollseth
(70),
beboer
– For meg som
har fått diagnosen MS, er Ullerud et godt sted
å være. Jeg har vært her siden
jul, og trives så godt. Det å vite
at en er trygg, det er viktig. Jeg
er veldig fornøyd, og maten er
nydelig - med noe søtt til kaffen
hver eneste dag, slik jeg er så
glad i!

!

I forslag til HP skal 4.etasje
på Ullerud helsebygg tas
i bruk f.o.m. 2019. I første
omgang med inntil 15 plasser, deretter vil de øvrige
plasser fases inn.

Frogn kommune har startet et prosjekt på velferdsteknologi. I
tillegg bevilges det midler til generell digitalisering på en rekke
områder – og Ullerud helsebygg er allerede et av de mest moderne
helsebygg i landet.

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

KUNNGJØRINGER
Aktiviteter på
Frogn Seniorsenter

Frogn Seniorsenter
inviterer til mange
forskjellige aktiviteter, og ønsker alle
velkommen! Ta en
titt på høstens program her:
• Tirsdag 16. oktober kl. 12.00:
Temamøte om hjelpemidler
med Rajiv Kumar. Alle med krykker
eller stokk tar dem med for å skifte
dopsko ved behov.
• Tirsdag 30. oktober kl. 12.00: Visestund med Elin Prøysen og Egil
Johansson. Gratis inngang.
• Onsdag 31. oktober: Skosalg. Stop
Shop Sko kommer for å selge sko
her hos oss. Kom innom for en titt,
det er sko for enhver smak.
• Mandag 5. november kl. 11.00:
Underholdningsvogna med «En
grønnmalt benk i hagen». Gratis
inngang.
• Tirsdag 20. november kl. 18.00:
Hyggekveld i Seniorsenteret. Kr. 60
pr. pers.
• Onsdag 28. november. kl. 11.00:
Julemesse på arbeidsstua. Mange flotte produkter!
• Tirsdag 4. desember kl. 12.00: Julekonsert med Roar Engelberg på
panfløyte. Gratis inngang.
• Torsdag 6. desember kl. 08.30 fra
Seniorsenteret: Handletur til Charlottenberg. Kr. 600. For mer info,
bare ring oss på tlf 64 90 61 85.. Bindende påmelding til Seniorsenteret
innen 15. nov.
• Fredag 14. desember kl. 13.00:
Julemiddag. Kr. 140. Påmelding til
Seniorsenteret. PS: Kaféen holder
stengt denne dagen!
• Torsdag 20. desember kl. 16.00 (avreise fra Seniorsenteret): Julekonsert i Oslo Konserthus med Oslo
Filharmoniske orkester (konserten
starter 17.30). Kr. 400, bindende
påmelding til Seniorsenteret innen
15. nov. på tlf. 64 90 61 85.
Carpet bowles
Vi ønsker nye og gamle deltakere til
Carpet bowles tirsdager fra 10.30 –
12.00 i Drøbak Gamle Gymsal. Bli med

på noen uhøytidelige runder sammen
med oss! Etterpå går vi bort til Seniorsenteret og spiser lunsj.

Snart jul!

Frogn kommune inviterer til julegateåpning 2. desember, som er
første søndag i advent. Pepperkakeby
med togbane på Avistegnernes Hus
åpner 1.desember. Følg med!

I kirken

Torsdag 25. oktober: Supertorsdag
med Dirridam på Smia – middag til
alle kl 16.30, deretter sangstund
Torsdag 1. november kl 18.00 21.00: Tweens – klubbkveld for
barn i 4.-7. klasse på Smia. Vi lager
mat og har spillekveld/gaming på
storskjerm
28. oktober kl 18.00: New Orleansmesse Drøbak kirke
Drøbak Båtforenings Cabinorkester drar
til med nok
New Orleansmesse i Drøbak
kirke. Velkommen til en gudstjeneste
med alle ledd inspirert av jazz og negro spirituals. TV-opptak i regi TV-Øst.
Møte tidlig opp for å få en ny livsbejaende opplevelse i kirken!
Allehelgensdag på kirkegårdene
og i kirkene
Første søndag i november markeres
Allehelgensdag i kirkene. Mange
bruker denne helgen til å tenne lys på
gravene til sine kjære. I kirkene har vi
tre ulike arrangementer med litt ulik
profil, men som alle berører samme
tema.
Lørdag 3. november kl. 18.00 er
det «Lyskonsert» med Drøbak Gospel
i Drøbak kirke. Sanger om savn, kjærlighet, men også glede. Både over
livet og over gode minner vi har fra

dem som har gått foran oss.
Søndag 4. november kl.11.00 i
Frogn er det Allehelgensmesse. Her
deltar Drøbak Kantori. Det er en
gudstjeneste der tema er takk for
dem vi ikke lenger har blant oss. Navn
på de som er gravlagt i Frogn siste
året leses.
Søndag 4. november kl.19.00 er
det minnegudstjeneste i Drøbak kirke.
Her inviteres spesielt de som har
gravlagt sine fra Drøbak kirke siste
året, og navnene deres leses. Drøbak
Kantori deltar også her.
Alle tre arrangementene er åpne for
alle.

Høringer:

Orientering om vedtatt kommunedelplan for Nordre Frogn
Frogn kommunestyre har i møte
10.09.2018 i sak 73/18 vedtatt kommunedelplan for Nordre Frogn.
Samlet saksfremstilling, plankart, bestemmelser og beskrivelse kan sees på
Frogn kommunes hjemmeside.
Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jfr. plan- og
bygningsloven § 11-15.
Vedtatt detaljreguleringsplan for
Gulliksbakken 11, 13 og 13b
Frogn kommunestyre har i møte
10.09.2018 i sak 74/18 vedtatt detaljregulering for gnr. 72 bnr. 8, 45
og 65, Gulliksbakken 11, 13 og 13 b.
Planen legger til rette for at dagens
bebyggelse rives og erstattes av to
boligvolumer med inntil 10 leiligheter.
Planforslaget har vært på høring og
offentlig ettersyn, og det er kun gjort
mindre endringer i bestemmelsene
sammenlignet med høringsforslaget.
Saksdokumentene finner du på Frogn
kommunes hjemmeside.

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
25.10.2018. 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.
Varsel om arkeologiske undersøkelser på utmark innenfor områdeplan for Gamle Drøbak
I forbindelse med behandling av
områdeplan for Gamle Drøbak er det
behov for å gjennomføre lovpålagte
arkeologiske undersøkelser i den nordre delen av planområdet. Undersøkelsene vil bli foretatt høsten 2018.
Undersøkelsene vil bli utført ved visuell befaring og prøvestikking.
Prøvestikk
For å lete etter steinalderboplasser, og
for å lese den vertikale stratigrafien i
undergrunnen, er det vanlig å grave
prøvestikk med spade. Prøvestikkene
er ca. 50 x 50 cm og graves ned til
steril undergrunn. Massene blir såldet
gjennom 4 mm nettingsåld, slik at avfall etter redskaps-produksjon i stein,
brente bein, kull o.l. kan fanges opp.
Etter dokumentasjon fylles prøvestikket igjen og torva legges tilbake.
Manuell prøvestikking benyttes også
for å påvise eldre dyrkingslag i områder hvor det av ulike årsaker ikke
er aktuelt å bruke gravemaskin, for
eksempel i områder tilknyttet setre og
ødegårder eller i tett skog. Metoden brukes også i forbindelse med

Frivilligsentralen informerer
Vi ønsker frivillige som vil være med å gjøre den lille forskjellen for
andre (eller seg selv)! Nysgjerrig? Kontakt daglig leder Gro Paulsen
på mobil 415 31 413 for en prat. Eller ta en titt på vår hjemmeside:
www.frogn.frivilligsentral.
Faste aktiviteter
MANDAGER

08.30-10.00
11.30-12.30
13.30-15.00
17.00-19.30

Frokostverter
Tur for beboerne (tom. okt)
Engelskundervisning
Kvinnenettverk

TORSDAGER

10.30-12.30 Norsk nivå 1
Drøbak kino
12.00-14.00 Mor og barn språktrening Vimpelfabrikken
18.00-20.00 Engelskundervisning
Vimpelfabrikken
Andres Caro Del Castillo

TIRSDAGER

ONSDAGER

10.00-12.00 Datahjelpen
Frogn Seniorsenter
Rivenes
10.30-12.30 Norskundervisning AUPAIR Drøbak kino
11.00-12.00 Tirsdagsturen
Follo museum
11.00-13.00 Scooterpatruljen (April)
Fra Frogn Seniorsenter
12.00-13.00 Frivilligtreffpunkt
Ullerud Helsebygg
			

Knut Lønvik
Liv Kari Lotsberg
Saida Kandrouch og

Jan Solberg og Fredrik
Mette Vedal
Varierende
Petter Stubberud
Gro Paulsen/ Mikael
Karijord

10.30-12-30 Norsk nivå 1

Ullerud Helsebygg B
Ullerud Helsebygg B
Frogn Seniorsenter
Vimpelfabrikken

Mikael Karijord
Åsmund Berg
Terry Miles
Varierende

Drøbak kino

Knut Lønvik

Bli med på tur! 24. oktober til Tomåsan

Felleskjøring fra gamle Rema kl. 10.30 til Fjell på Nesodden (Midtveien). Vi går
fra Fjell over Flatåsen forbi Totjernet og rundt Tomåsan, til Togård og tilbake
til Fjell. Gåtid: 3 ½ timer. Ta med mat og drikke. Husk godt skotøy. Påmelding
mobil: 995 30438 eller mail: veronica.hove@online.no
De tre siste turene er 7. og 21. november
og 5. desember.

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

KUNNGJØRINGER
undersøking av kullgroper, kullmiler,
tjæremiler og lignende kulturminner.
I disse tilfellene er det imidlertid ikke
nødvendig å sålde massene.
Ta gjerne kontakt med Linn Marksten
fra arkeologisk feltenhet i Akershus
fylkeskommune (976 41 826) eller enhetsleder for samfunnsplanlegging i
Frogn kommune Anne-Bergitte Thinn
(anne-bergitte.thinn@frogn.kommune.no) dersom du har spørsmål.

Informasjonskvelder

seg frem i livet Å taÅ ta
seg
frem i livet når en forholder seg til psykiske helseutfordringer
når en forholder seg til psykiske helseutfordringer

23. oktober 2018 kl. 18:00 - 21:00
Spillavhengighet og problematisk skjermbruk
En gjennomgang av ulemper og fordeler med dagens digitale hverdag.

30. oktober 2018 kl. 18:00 - 21:00
Åpen dialog i nettverksmøte
En samtale der du bestemmer.

6. november 2018 kl. 18:00 - 21:00
Pakkeforløp i rus og psykisk helse
Hva innebærer det for bruker pårørende og behandlere?

23.
oktober

30.
oktober

6.
november

Les mer om psykisk helsevern på www.ahus.no
Arrangør: Ahus ved Follo DPS, BUP og ARA. Kommunene Ski, Oppegård, Vestby, Ås, Frogn og Nesodden. Mental
Helse og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helsevern (LPP). Målsetning: Øke kunnskapen og forståelsen
for psykiske lidelser. Målgruppe: Alle som er interessert i temaet. Undervisning og dialog: På hver kveld vil det være et
innlegg fra helsepersonell, pasient/bruker og pårørende. Det er satt av god tid til spørsmål og svar. Gratis: Tilbudet er
gratis og det vil bli servert kaffe og noe å bite i.

Sted: Folloklinikken, Åsenveien 3, 1400 Ski

Åpne møter på Rådhuset

Kontrollutvalget mandag 29. oktober kl. 14.00 i møterommet Fraunar.
Eldrerådet mandag 12. november kl.
16.00 i møterommet Fraunar. Innspill/
spørsmål fra publikum fra møtestart.
Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 13. november
kl. 17.00 i møterommet Fraunar.
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 13. november
kl. 18.00 i kantinen.
Ungdommens kommunestyre
onsdag 14. november i møterommet
Fraunar. Tidspunkt, se hjemmesiden.
Hovedutvalget for miljø, plan og
byggesaker mandag 19. november
kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra ca.
kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur tirsdag 20. november kl. 17.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra ca.
kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag
21. november kl. 14.30 i møterommet
Oscarsborg.
Formannskapet onsdag 21. november kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra ca.
kl. 18.00.
Kommunestyret mandag 26. november i møterommet Fraunar. Kl.
16.30 innspill/spørsmål fra publikum.
Behandlingen av sakene starter kl.
17.00. Orienteringer legges før kl.
16.30.
Formannskapets budsjettmøte
mandag 3. desember i møterommet
Fraunar. Tidspunkt se hjemmesiden.

Nytt fra teknisk
Private veier og gatelys i
Frogn kommune

Varsel om
endring:
Kommunestyret har
vedtatt at
ansvarsforholdet
mellom
kommunale og
private
veier skal
tydeliggjøres. Drift og vedlikehold av private veier er eiers sitt
ansvar, inkludert all infrastruktur.
Alle kommuner har et pålegg fra
overordnet myndighet om at alle veilysanlegg skal ha strømmåler innen
utgangen av 2019. Det er derfor
viktig for kommunen å ha oppdatert
kontaktinformasjon.
Frogn kommune ønsker å registrere
en kontaktperson for hvert private
veilag/vel/sameie eller ikke-organisert
bruker knyttet til privat vei. Kontaktpersonen blir brukt for å holde dere
oppdatert.
Send informasjon om kontaktperson
til postmottak@frogn.kommune.
no eller som brev, postboks 10, 1441
Drøbak. Merk e-post eller brev med
saksnummer 16/02436 eller «Kontaktperson veilys».

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
Endringer: Eventuelle ekstramøter
eller endringer i tidspunkt blir annonsert på kommunens hjemmeside.

Meld en feil
– en ny innbyggerportal

Nå har Frogn kommune glede av å
tilby innbyggerne,
som den første
kommunen i Follo,
muligheten til å melde inn feil
via applikasjon og vår hjemmeside direkte inn til driftsavdelingen.
Dette vil gjøre at alle innmeldte saker vil bli registrert og loggført.
På vår hjemmeside kan alle se hvor
henvendelser er meldt inn på kartet
og hva som skjer med henvendelsen.
Appen er tilgjengelig for nedlastning
i Google play og hos Apple.
Vi starter opp 1. september. Vi håper
publikum har forståelse for at det
kan oppstå noen hindringer på veien,
i prosessen med omlegging til et nytt
system, spesielt i oppstartsfasen.

Døgnparkering på Sjøtorget
Det innføres nå døgnparkering på
Sjøtorget. Prisen blir kr 125. De to
første timene beholdes som gratis,
både på Sjøtorget og Molo B (båthavna).

Spyling av kommunale
hovedvannledninger

I perioden 18.10.18 – 26.10.18
foretar kommunen rengjøring
av de kommunale hovedvannledningene i Frogn kommune.
Systematisk ledningsrengjøring er et
viktig tiltak for å forbedre vannkvalitet i ledningsnettet og forebygge
episoder med misfarget vann.
Målet med ledningsrengjøring er å
fjerne løse materialer i nettet som
kan gi vannkvalitetsproblem, og å
bytte ut gammelt vann i endeledninger med lite forbruk.
Etter at spyling er avsluttet er det
viktig at alle abonnenter spyler ut av
sin private vannledning ved å tappe
vann så nær inntaket som mulig, for
eksempel utekran/kjellerkran til det
kommer klart vann.

Sjekk hekken!

Menneskelig nær - faglig sterk

Gründerprisen 2019 i Frogn
Finnes vinneren av Gründerprisen 2019 i Frogn?
Det Kongelige Selskap for Norges
Vel utlyser Gründerprisen 2019.
Prisen gis i form av en sølvmedalje, og tildeles personer som har
gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift,
i tråd med Norges Vels visjon om
livskraftige lokalsamfunn.
Innsatsen til en verdig mottaker
skal være: Bærekraftig og nyskapende. Ha ført til utvikling i

lokalsamfunnet. Kunne stå som et
mønster for annen nyskaping.
Alle kan sende inn forslag på kandidater! Søknadsfrist for tildelingen i 2019 er 1. november 2018.
For mer informasjon, kontakt Eli
Aaserud Heiberg, tlf. 947 91 970,
E-post: eli.aaserud.heiberg@norgesvel.no

Teknisk drop in

Teknisk drift og forvaltning tilbyr
nå - i likhet med byggesak - drop
in på Servicetorget! Hver onsdag
mellom kl 09.00 og 14.00 sitter ingeniør Linda klar til å hjelpe deg om
du har et spørsmål knyttet til vann
og avløp. Eksempler på ting vi kan
hjelpe med: Gebyrgrunnlag for vannog avløp. Utlevering av vannmåler
til rørleggere/rørleggerhenvendelser.
Søknad om tilknytning til offentlig
nett. Vann- og avløpsarkivet. Frakobling av vann- og avløp. Hvor vann- og
avløpsledninger går.
Velkommen innom!
PS: Byggesak har drop in tirsdag og
torsdag mellom 09.00 og 14.00

Vegetasjon som
hindrer sikten
kan føre til farlige situasjoner
i trafikken. Folk
som bor langs
trafikkerte veier
må klippe hekker
og busker på eiendommene sine
– av hensyn til egen og andres
sikkerhet.
Høye, tette hekker ved avkjørsler
eller store greiner som henger ut i
veikryss gjør det svært uoversiktlig
for både bilister, syklister og gående. Å sørge for fri sikt langs veiene
er så viktig at ansvarsforholdene er
nedfelt i vegloven. Det er du som
bor langs veien som er ansvarlig for
å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved
veikryss og ved avkjørselen. Vi ønsker
at flest mulig skal gå og sykle trygt!

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

Frognskolen satser aktivt:

Prosjekt «Bedre læringsmiljø»
Drøbak barneskole, Seiersten ungdomsskole og Frogn VGS er alle med i det nasjonale «Læringsmiljøprosjektet pulje 4». Målet er bedre skole, mindre mobbing og mer samarbeid over skolegrensene.
Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til
kommuner med barnehager og skoler
som ønsker å jobbe med læringsmiljø
og mobbing, og som ønsker støtte
og veiledning fra Utdanningsdirektoratets veiledere. Frognskolen har
tidligere deltatt i «Vurdering for læring», «Ny Giv» og «Ungdomstrinn i
utvikling».
Frogn kommune og Akershus fylkeskommune er stolte over å være de
eneste i landet som har et slikt samarbeid på tvers av skoleslagene. Frogn-

skolen deltar i prosjektet med Drøbak
skole og Seiersten ungdomsskole, i
tillegg til Frogn videregående skole.
Forarbeidet startet våren 2018, og
oppstart er denne høsten.
Skolene og skoleeier (administrativ
skoleledelse i Frogn og Akershus) får
gjennom prosjektet veiledning av
team satt sammen av fagpersoner
fra Læringsmiljøsenteret og erfarne
skole- og barnehagefolk. I tillegg
samles deltakerne til faglig påfyll og
samarbeid på nasjonale konferanser

Seiersten skoles arbeidsgruppe: F.v. Markus Erik Loen (lærer), Kjersti Haraldseid
(inspektør), Johanna Sandberg (PPT), Åshild Kallevik (rektor), Tinius Fremstad og
Pia V Sann (elevrådsledere), Gry Hammer (sosiallærer). Ikke tilstede: Kirsti Hansen
(inspektør) og Gry Hultgren (FAU-leder).

!

Frogn kommune har arbeidet med familieråd siden 2005. I denne tiden
har flere hundre av våre innbyggere blitt involvert på en eller annen
måte i familie-, foreldre- eller nabolagsråd. Det er en høyere andel enn i
noen annen norsk kommune.

hvert semester. Veiledningen varer
i to skoleår. Deltakerne jobber med
tema som læringsmiljø, forebygging,
avdekking og håndtering av mobbing,
samt regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling. PP-tjenesten er en aktiv
del av prosjektet og deltar sammen
med skolene. På både Drøbak og Seiersten er elever og foresatte involvert
gjennom en arbeidsgruppe på hver av
skolene.
– For Frognskolen er det viktig at
utbyttet gjennom satsingen deles på

tvers av skolene. Dette er en del av
den helhetlige jobbingen Frognskolen har hatt gjennom flere år. Både
grunnskole og videregående skole
er en del av samme lokalmiljø. Vi har
som mål at skoleslagene skal lære
av hverandre for å ivareta utsatte
elevgrupper bedre over tid, og at
satsingen skal kunne bidra til bedre
overgang til videregående utdanning,
sier grunnskolekoordinator i Frogn
kommune, Kari Veidahl Aagaard.

Drøbak skoles arbeidsgruppe: F.v. Andreas Wernet (elevråd), Britt-Marie Törngren (rektor), Isac Sæther-Larsen (elevråd), Cathrine Martinsen (lærer), Emilie
Frimann Tørseth (elevråd), Åshild Heyerdal (lærer), Troya Huse-Fagerlie (elevråd)
og Vigdis Wolff-Skjelbred (sosiallærer). Ikke tilstede: Skjalg Olsen (inspektør),
Vigdis N Ulvestad (PPT) og Ingrid V Høyte (FAU-leder).

!

Frognskolene ligger blant landets 10 beste skoler. Kommunene måles
både på faglige mål som grunnskolepoeng og nasjonale prøver og på
trivsel blant elever på 7. trinn og 10. trinn. Dette er de målepunktene
der Frognskolen har de aller beste resultatene.

Storkjøkken til tjeneste
Det nye sentralkjøkkenet på Ullerud lager mat til 250 personer hver eneste dag. Variasjon, sunne retter og høyt
næringsinnhold er viktig. – Vi har fornøyde brukere og får
utrolig mange hyggelige tilbakemeldinger, takker kjøkkensjef Bjørg Helen Thue.
Maten kjøres til eldre rundt om i
kommunen, i tillegg til alt som serveres på helsebygget. Varme lunsjer,
hjemmebakst, søtt til kaffen og påfyll så mye man ønsker. Kjøkkensjefen har faste runder på avdelingene

for å sikre at matserveringen er
optimal og av høy kvalitet og med
høyt næringsinnhold. Kontrollrundene viser at avdelingene er flinke
til å servere både god, delikat og
riktig mat, slik at alle blir fornøyde.

Blid gjeng til tjeneste!

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

BIBLIOTEKET

DETTE SKJER I SMIA:

Lørdag 20. oktober:
Barneforestilling: Det var en gang.
Kl. 12.30. Gratisbilletter.
Onsdag 24. oktober:
Språkkafé kl. 19.00.
Frogn historielag med ”Slekt og data”
tilstede. Kl. 17.00-19.00
Torsdag 25. oktober: Bokaften på
Reenskaug kl. 18.00. Billettsalg – se
annonse under.
Fredag 26. oktober:
«Kokotopia» med Simon Stranger.
Kl. 10.00 Inviterte klasser.
Onsdag 31. oktober:
Språkkafé kl. 19.00
Mandag 5. november: Trygg på nett:
Hvordan opptre sikkert på nett?
10.30 - 12.30
Onsdag 7. november:
Bokkafé kl. 13.00
Språkkafé kl. 19.00
Tannlegevakt kl. 17.00 - 19.00
Torsdag 8. november: Bibliotekets lesesirkel kl. 19.00. Åpen for alle, men det
er påmelding til biblioteket. Begrenset
antall plasser.
Mandag 12. november: Nordahl Rolfsens lesebøker ved Siw Fjelstad.
Kl. 13.00. Fri inngang. I samarbeid med
foreningen Norden.
Onsdag 14. november:
Språkkafé kl. 19.00
Frogn historielag uten ”Slekt og data”,
kl. 17.00-19.00
Advokatvakt 17.00 - 19.00
Lørdag 17. november:
Barnas bokkafé kl. 13.00
Onsdag 21. november:
Språkkafé kl. 19.00
Fredag 23. november:
Eventyrstund kl. 10.30
Onsdag 28. november:
Språkkafé kl. 19.00
Frogn historielag med ”Slekt og data”
tilstede. Kl. 17.00-19.00

Høstkonsertene

med unge musikere 2018
Drøbak kirke lørdager kl. 12.00

Lørdag 08. SEPTEMBER
Amalie Thing Helseth - cello
Violetta Peschanskaya - sang
Simon Røttingen - klaver

Åpningstider:
Mandag, tirsdag og fredag kl. 09.0015.00. Onsdag og torsdag kl. 09.0019.00. Lørdag kl. 10-00 – 15.00. På hverdager er det selvbetjent kl. 09.00-11.00.
Husk lånekort! Du kan levere bøker i
bakdøra utenom åpningstiden.

land og nordmenn til en hyggelig prat
over en kopp kaffe eller te. Kl. 19.00.
Lesesirkel: På første torsdagen i måneden har vi lesesirkel. Åpen for alle, men
det er påmelding. Kl. 19.00
Advokatvakt: Få en halv times gratis
konsultasjon med en advokat. Påmelding. Kl. 17.00 – 19.00
Tannlegevakt: Få en halv times gratis
konsultasjon med en tannlege (ingen
behandling). Påmelding. Kl. 17.00 –
19.00
Bokkafé: Første onsdagen i måneden
inviterer vi til en bokkafé hvor vi presenterer en god bok, en kopp kaffe og noe
lett å bite i. Kl. 13.00
Eventyrstund: Vi leser, forteller og ser i
billedbøker sammen. Åpen for alle, store
grupper må melde seg på. Siste fredagen i måneden kl. 10.30.
Åpen barnehage: Åpen barnehage er
et møtested for voksne med barn i aldersgruppen 0-3 år hver tirsdag kl. 09.30
– 12.00. Følger skoleruta.
Slektsforum: Interessert i slektsforskning? Frogn historielag inviterer til
slektsforum utvalgte onsdager. Her kan
du få tips og hjelp med din forskning.
Noen onsdager er «Slekt og data Oslo/
Akershus» til stede. Åpen for alle.
Endringer kan forekomme, følg med på
vår nettside, oppslag og Facebook.

Frogn bibliotek ønsker velkommen til Bokaften på Reenskaug
hotell 25. oktober!

I år kan vi glede dere med en
«Dyrisk bokaften»!
Vi har invitert tre forfattere som vil
snakke utfra ulike vinkler om forståelsen
av dyr og relasjoner mellom dyr og mennesker, enten de snakker om hunder,
katter eller insekter:
Bjarne 0. Braastad: katten: Adferd og
velferd. Vigmostad Bjørke, 2012
Hans-Olav Thyvold: Snille hunder kommer ikke til Sydpolen. Aschehoug, 2017.
Anne Sverdrup-Thygeson: Insektenes
planet: Om de rare, nyttige og fascinerende småkrypene vi ikke kan leve uten.
Stenersen, 2018
Bokvert: Pål Mørk
Pris: Forhåndskjøpte billetter 250. Billetter som ikke er solgt, vil legges ut for
salg i døra til kr. 300.
Inkludert i billettprisen er foruten en
uforglemmelig aften med tre forfattere,
servering av høstens suppe. Drikke kan
kjøpes i baren.
Velkommen til en hyggelig «dyrisk»
kveld på Reenskaug!

Faste aktiviteter:

Språkkafé: Hver onsdag har vi språkkafé. Her møtes innvandrere fra mange

Lørdag 15. SEPTEMBER
Bratsj Brødrene, Elias og Andreas Grimstad

Følg oss!

Lørdag 29. SEPTEMBER
Trio Lakris
Sophia Mina Friedensburg - klaver
Nikolai Elias Koop og Nikita Khnykin - klaver
Lørdag 06. OKTOBER
Emma Martine Lam Olsen, Ásta Dóra Finnsdóttir,
Sherwin Ngan - klaver
Nojus Apynis - fiolin
Lørdag 13. OKTOBER
Strykekvartetten Globalis
Lørdag 20. OKTOBER
Mathis Manger Winther, Inga Lohne-Otterstad - sang
Victoria Willumsen Lewis - fiolin
Lørdag 27. OKTOBER
Follopiloten - studenter fra NMH og kulturskolene i Follo
Lørdag 03. NOVEMBER
Klaverkonsert med UMM vinnerne
Olaf Andreas Strand, Årets musiker 2018
Kei Solvang, Publikumsprisen 2018
Lørdag 10. NOVEMBER
Follopiloten - studenter fra NMH
og kulturskolene i Follo - OBS! i Smia

Gratis inngang

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!

Arrangør: Frogn kommune, Enhet kultur og frivillighet

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 4. desember 2018

Frogn kommune er på
Facebook, Instagram og
Snapchat (skjeridrobak).
Følg oss for nyheter og
nyttig informasjon!
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Lørdag 22. SEPTEMBER
Oda Dalen og Ingvild Ness - fløyter
Daniel Ivanov - klarinett
Magnus Karlsen og Dagny Mehus - fagott
Mikkel Brekke Krossli - trombone
Selma Ringdal - horn

