La oss ta Bølgen!
Endelig; nå hopper vi i det! Bølgen bad- og aktivitetssenter har åpnet dørene, og
Drøbak og Frogn har fått det badeanlegget vi har ønsket oss i over 40 år. Her er det
plass og tilbud til alle; velkommen!
Frogn kommune ønsker alle våre innbyggere og badegjester en riktig god sommer!

Les mer om:

St. Hans på
seniorsenteret

Klart for
kommunevalg 		
Se side 3

Se alt som skjer
i sommer!
Se side 3
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Klar for Bølgen!
Ventetiden er endelig over, og vi ønsker velkommen til ett av Norges flotteste bade- og
aktivitetssenter med egen trivelig kafé og helseklinikk. Her skal vi skape det beste møtestedet
for helse og glede for alle!
– Vi er utrolig stolte og glade
for at dørene på Bølgen bad &
aktivitetssenter endelig er åpne
for publikum! Nå skal vi bare se
fremover og drifte anlegget til
det beste for alle! sier en stolt
daglig leder, Siv-Katrin
Ramskjell.
Bølgen bad & aktivitetssenter er et komplett anlegg
for aktiviteter for alle aldersgrupper og funksjonsnivåer.
I badet finner du et stort 25meters idrettsbasseng med 5-,
3- og 1-meters stupetårn, samt
et oppvarmet terapibasseng
Frognhallen fremstår som helt
ny etter renovering av gulv,
vegger og tak og har helt nytt
utstyr og flunkende nye garderober. Underhuset pusses også
opp, og åpner til høsten.

Hilsen fra ordfører
med heve- og senkebunn og
heisanordning for personer
med nedsatt funksjonsevne.
Videre er det en 72 meter lang
sklie, bølgebasseng med klatrevegg og vannkanon, eget tilpasset barnebassengområde med
barnesklie og leker. I velværeavdelingen finner du badstuer og kaldkulp.

ÅPNINGSTIDER

24. juni – 18. august 2019
BØLGEN BAD

Sommeråpning
Mandag og onsdag 09.00 – 19.00
Tirsdag og torsdag 06.30 – 19.00
Fredag til søndag 10.00 – 18.00

BØLGEN TRENINGSSENTER

Bølgen treningssenter er på
1200 kvm og rommer store
områder med moderne utstyr,
yoga-rom, gruppetimesaler og
et fantastisk spinningrom.
Tilknyttet treningssenteret holder også Bølgen helseklinikk
hus, med for tiden fire dyktige
terapeuter i faggruppene fysioterapi, osteopati og naprapati.

Sommeråpning
Mandag og onsdag 08.00 – 21.00
Tirsdag og torsdag 06.30 – 21.00
Fredag 08.00 – 20.00
Lørdag og søndag 09.00 – 18.00

Bølgen kafé byr på hjemmelaget, sunn mat i kaféområdet,
inne i badet og utenfor på
varme dager.

BARNEPASS

Velkommen!

BØLGEN KAFÉ

Sommeråpning
Alle dager 11.00 – 17.00
Frokost for medlemmer:
Tirsdag og torsdag 07.00 – 9.00
Sommeråpning (ikke uke 28 – 30)
Mandag, onsdag og fredag
08.45 – 11.45
Tirsdag og torsdag 16.00 – 19.30
Lørdag og søndag 09.15 – 12.15

GRATULERER Frogns innbyggere med nytt badeland,
Bølgen, og med en fantastisk flott Seiersten idrettspark.
Endelig er det realisert, en over 40 år gammel drøm om
et svømme- og badeanlegg i kommunen vår.
Mange ideer og tanker om
hvor badeanlegget skulle
ligge, hva det skulle romme,
hvordan det skulle se ut, og
ikke minst hva det skulle koste, har vært temaet rundt et
nytt badeanlegg.
Nå er det her, et feiende flott
anlegg som vil gi kommunens
innbyggere, og flere med
dem, anledning til å utøve
idrettslig aktivitet på et eller
annet nivå tilpasset egne
ambisjoner og fysiske forutsetninger. Det aller viktigste
vi oppnår med anlegget er å
skape aktivitet som bidrar til
god folkehelse sett i et folkehelseperspektiv.

en møteplass for kommunens
innbyggere, noe som er svært
viktig når relasjoner
og sosial tilhørighet bygges.

Seiersten idrettspark med Bølgen vil være et samlingssted
for flere idretter, men også

Odd Haktor Slåke
ordfører

Seiersten idrettspark med
Bølgen er et anlegg bygd for
fremtiden. For kommunen
har det vært en stor økonomisk investering, men den
samlede gevinsten sett opp
imot det idrett- og folkehelsetilbudet som nå kan gis, er
det absolutt verdt innvesteringen.
Til lykke med det nye idrettsanlegget, nyt det og bruk det
flittig fremover!
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KUNNGJØRINGER
Frivilligsentralen
informerer

Vi ønsker alle en riktig god sommer, med
hva den må bringe av gode opplevelser. Følg med på vår hjemmeside for
høstens aktiviteter. Her kan du også
se litt av det vi holder på med: https://
frogn.frivilligsentral.no/

Dette skjer i Frogn Seniorsenter
Vi feirer St.Hans, mandag 24. juni.
Velkommen til rømmegrøt og spekemat i vår hyggelige kafé - eller du kan
sitte ute i hagen hvis været tillater
det. Pris pr. porsjon kr. 100. Du finner
oss i Niels Carlsens gate 20.

Har du lyst til å jobbe som frivillig på vårt kjøkken en dag annen
hver uke? Vi har bruk for deg! Er du
ny i Drøbak, er dette en unik mulighet
til å stifte bekjentskaper.
Har du lyst til å være gjest i kaféen
eller ta del i noen av våre aktiviteter,
men synes at det er litt skummelt å
komme alene – ta kontakt med en av
oss i kjøkkenet, kontoret eller arbeidsstua, vi vil ta deg imot på en hyggelig
måte! Telefon: 64 90 61 85.
Seniorsenteret holder feriestengt
i uke 29 og 30. Vi ønsker alle våre
gjester og brukere en riktig god
sommer!

Nytt fra teknisk

Drop in byggesak sommerstengt
Byggesakskontoret har i dag lang
saksbehandlingstid i byggesaker og
må gjøre ytterligere tiltak for å få
ned saksbehandlingstiden. På grunn
av intensivert behandling av innkommende byggesøknader, stenges derfor

drop in-tilbudet for byggesaksveiledning på servicetorget i perioden
12. juni – 31. august. Tilbudet åpner
igjen 3. september. Åpningstider fra 3.
september vil være som før, tirsdager
kl. 09.00 – 14.00. God sommer!
Krav om fjerning av oljetanker
Kommunen minner om forbudet
mot bruk av fossile oljeprodukt
til oppvarming som trer i kraft
01.01.2020. Det er krav om rengjøring og fjerning av oljetanker som blir
stående ubrukte. Les mer på hjemmesidene våre for informasjon om
støttemuligheter gjennom Enova, og
hvilke krav som gjelder avhengig av
tankens størrelse.

Høringer:

Vedtatt detaljreguleringsplan for
Husvikveien 5
Frogn kommunestyre har i møte
13.05.2019 vedtatt detaljregulering
for Husvikveien 5.
Planforslaget legger til rette for oppføring av offentlige, forsterkede omsorgsboliger for vanskeligstilte med
ruslidelser og psykiske lidelser (ROPlidelser) i Husvikveien 5. Det skal etableres et bofellesskap med fem faste
boenheter og to hybler for korttidsopphold. I tillegg inneholder prosjektet personal-avdeling og fellesarealer
samt utearealer og parkeringsplasser.
Eksisterende rekkehus med 6 kommunale boliger på eiendommen rives.
Det er sakens parter som har klageadgang. Klagefristen er 05.07.2019.
Saksdokumentene, informasjon om
vedtaket og klageadgang finner du
på Frogn kommunes hjemmeside:
www.frogn.kommune.no/enheter/
samfunnsutvikling/reguleringsplaner/
planer-vedtatt/husvikveien-5/

Skolestart Frognskolen
mandag 19. august 2019

Her er oversikt over skolestart til høsten, men først ønsker vi god
sommer og god ferie til både elever og foresatte!
Vi ses 19. august!
Skole
Dal skole
1.-7.trinn

Start-slutt-tid Oppmøtested
08.30-13.20

Skolegården ved hovedinngangen

Drøbak skole			
1.trinn
08.30-12.00
Skolegården ved hovedinngangen
2.-7.trinn
08.15-13.00
Klasserom
Dyrløkkeåsen skole
1.trinn
09.30-13.15
2.-7.trinn
08.30-13.15
8.trinn
09.00-13.15
9.-10.trinn
08.30-13.15

Labyrinten
Labyrinten
Kantina
Utenfor klasseplass

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

Hovedinngangen
Klasserom
Klasserom

09.00-13.15
08.30-13.15
08.30-14.10

Seiersten ungdomsskole
8.trinn
08.20-13.55
Flaggstanga
9-10.trinn
08.20-13.55
Klasserom
Kantinemat tilgjengelig					
Sogsti skole
1.trinn
2.-7.trinn

08.30-12.00
08.15-13.15

Skolegården ved hovedinngangen
Klasserom

Videre skoleruter
Skolerute for 2019-20 ligger tilgjengelig på Frogn kommunes nettside.
Innen skolestart er skolerute for 2020-21 også klar.

Snart valg
Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er mandag 9. september. Hvis du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen kan du levere forhåndstemme. Her får du all informasjon du trenger!
Forhåndstemmemottak på
rådhuset
Forhåndstemmemottak vil bli etablert
på Frogn Rådhus i Rådhusveien 6,
1443 i Drøbak. Mottaket har følgende
åpningstider:
12. august – 30. august kl. 10.00 –
15.00 (mandag – fredag)
Lørdag 31. august kl. 11.00 – 16.00
Søndag 1. september kl. 13.00 – 16.00
Mandag 2. september kl. 10.00 – 19.00
Tirsdag 3. september kl. 10.00 – 19.00
Onsdag 4. september kl. 10.00 – 19.00
Torsdag 5. september kl. 10.00 – 19.00
Fredag 6. september kl. 10.00 – 15:00
Forhåndstemmemottaket tar imot
stemmer fra velgere som er manntallsført i Frogn kommune og fra andre
kommuner.
Husk å ta med legitimasjon.
Valgkort
Valgkortet gir deg informasjon om
hvor og når du kan stemme og vil bli
sendt ut av Valgdirektoratet før 10.
august 2019. Du må ikke ha valgkortet
når du skal stemme, men det er en
fordel, fordi avkryssing i manntallet vil
gå raskere.

Manntallet ved kommunestyre- og
fylkestingsvalget
Du må stå innført i manntallet for å
kunne stemme ved valget. Manntallet
er en oversikt over de som har stemmerett i kommunen. Du kan undersøke om du er registrert i manntallet
i Frogn kommune i manntallslistene
som legges ut på servicetorget på rådhuset og på Frogn bibliotek ved Drøbak torg. Manntallet blir liggende til
og med valgdagen 9. september. Hvis
du flytter til Frogn kommune og blir
oppført i folkeregisteret etter den 30.
juni, vil du ha stemmerett i kommunen
du flyttet fra. Hvis du flytter fra Frogn
etter 30. juni, er det fortsatt i Frogn
du vil ha stemmerett. Du må enten
dra til den ”riktige” kommunen på
valgdagen eller bruke mulighetene du
har til å forhåndstemme. Utlegging av
manntallet skjer i slutten av juli. Dersom navnet ditt ikke står i manntallet
eller det er andre feil, kan du sette
fram krav til valgstyret om retting.
Krav om retting kan kun gjelde feil,
ikke flytting etter 30. juni 2017. Krav
om retting sendes skriftlig og begrunnet til Frogn valgstyre. Adresse: Frogn
Valgstyre Postboks 10, 1441 Drøbak

Sametingets valgmanntall
Selv om det ikke er sametingsvalg i år
skal Sametingets valgmanntall legges
ut til offentlig ettersyn. Dette skjer
i samme periode som manntallet til
kommunestyre- og fylkestingsvalget.
Krav om retting i sametingets manntall må sendes skriftlig og begrunnet
til Sametingets valgstyre så raskt som
mulig. Ved spørsmål om manntallet,
ta kontakt med Sametinget. Adresse:
Sametinget Ávjovárgeaidnu 50, 9730
Karasjok.
Tidligforhåndstemming
Tidligforhåndsstemming Velgere som
ikke har mulighet til å stemme i ordinær forhåndstemmeperiode eller på
valgdagen, kan avlegge tidligforhåndstemme på Frogn rådhus i perioden
1. juli til 9. august (mandag - fredag).
Det må avtales tid på forhånd pr. tlf.
64 90 60 00 for å finne ledig tidspunkt
for å avlegge stemme.
Forhåndstemming i institusjon og
på Frogn videregående skole
Forhåndstemmemottak i institusjoner
og på Frogn videregående skole vil bli
etablert i perioden 2. - 4. september

på følgende steder:
• Ullerud helsebygg
• Ullerud bofellesskap
• Frogn videregående skole
Dato og tidspunkt for stemmemottak for
hvert enkelt sted vil bli annonsert senere.
Har du behov for å stemme hjemme?
Dersom du har problemer med å komme deg til et valglokale pga. sykdom
eller uførhet, kan du søke om å få
stemme hjemme. Søknaden må være
kommet frem til Frogn kommune
senest torsdag 5. september. Søknaden
leveres til servicetorget i kommunen,
eller fremmes pr. tlf: 64 90 60 00 eller
pr. e-post til postmottak@frogn.kommune.no
Har du spørsmål om valget?
Ta kontakt med Frogn kommune pr. tlf.:
64 90 60 00, e-post: postmottak@ frogn.
kommune.no eller brev: Frogn kommune, pb. 10, 1441 Drøbak. Besøksadressen er Rådhusv. 6, 1443 Drøbak.
Du finner også nyttig informasjon om
valget på kommunens hjemmesider
www.frogn.kommune.no (under fanen
politikk og samfunn/valg 2019) og på
Valgdirektoratets sider www.valg.no

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

ST. HANS
I BADEPARKEN

23.

JUNI

Aktiviteter for barna og varme griller fra kl. 17
Mikkel og Reverockerne kl. 18
Dødsekonkurranse kl. 19-20
Dr. Øbak kl. 20
Bålet tennes kl. 21

Frogn kommune
Kultur og f rivillighet

26. juni – 21. august

BIBLIOTEKET
Åpningstider i sommer fra 1. juni til
31. august:

Sommeråpningstider sommer
fra 1. juni til 31. august:
Mandag–fredag kl. 09.00*–15.00
Lørdag: 10.00–15.00
*) Mellom kl. 09.00–11.00 er det selvbetjent.
Personalet er ikke tilgjengelig. Husk lånekort!

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

Bli med på
Sommerles
2019!

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 3. september 2019
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Ny i Frogn?

