FROGN KOMMUNE GRATULERER:

Hurra for (en annerledes) 17. mai!
Gratulerer med dagen – på en veldig annerledes 17. mai! Vi kan ikke samles som vanlig, men vi håper likevel at du
blir med oss på vår digitale feiring av nasjonaldagen. Flaggheising, blomsternedleggelser, hornmusikk, taler for dagen
og nasjonalsang; alt dette kan du oppleve hjemmefra. Vi streamer dagens høydepunkter direkte på Frogn kommunes
facebookside, og senere på dagen kan du se opptakene på Frogn kommunes hjemmeside. Vi ønsker alle en fin dag!
PROGRAM

– MED FORBEHOLD OM ENDRINGER
Kl. 07.40 Lehmannsbrygga
Flaggborg ved Drøbak og Frogn speidergruppe
og Drøbak Musikkorps marsjerer til torget.
Kl. 08.00 Salutt fra Oscarsborg festning.
Flaggappell og flaggheising ved Frognspeideren
ved alle kommunale flaggstenger.

Frogn kommune streamer direkte på
facebook mellom kl. 08.00 og 14.00 på
https://www.facebook.com/frognkommune.
Hele dagens sending publiseres i redigert
versjon på vår hjemmeside www.frogn.
kommune.no kl. 18.00 17. mai 2020.

Kl. 08.05 Drøbak torg
Nasjonalsangen ved Drøbak musikkorps og
Drøbak mannskor.
Appell og blomsternedleggelse ved bysten av
Christian Magnus Falsen: Kjell Engebretsen.
Kl 08.15 Badeparken
• Tale ved Niels Carlsens byste: varaordfører Rita
Hirsum Lystad, kransenedleggelse
• Oberst Eriksens byste: kommandant Per Egil
Grimstad, kransenedleggelse
• Minnesmerket over falne i 2. verdenskrig:
Kjell-Morten Gustavsen, kransenedleggelse
Sang ved Drøbak mannskor og musikk ved
Drøbak Musikkorps.
Kl.10.00 – og utover dagen
De fire flotte korpsene i kommunen vår;
Drøbak-Frogn skolekorps, Drøbak Musikkorps,
Hjelpekorpset og Drøbak Trommedamer dukker opp ulike steder med overraskende spilling.
Skolekorpset er først ut kl 10.00. Følg med på
livestream fram til kl. 14.00.
Kl. 11.30 Tale ved russepresident
Frogn VGS: Herman Flesvig.
Sang ved Marian Dirro Martinez.
Kl. 12.45 Tale ved ordfører
Hans Kristian Raanaas.
Kl 13.00 Salutt fra alle landets festninger.
Hele Norge – og Frogn - synger «Ja, vi elsker»
NB: Alt er cirkatider.

!

På grunn av situasjonen med koronavirus
oppfordrer vi alle til ikke å møte opp
personlig, men å holde seg hjemme og
følge våre sendinger.

Les mer om:

HILSEN FRA ORDFØRER:

Kom mai, du
skjønne milde
6 PUNKTER TIL EN TRYGG FEIRING
#i disse koronatider er det greit å merke seg
hvordan nasjonaldagen kan feires trygt og
sikkert. Husk:
• Du kan spise så mye pølser og is som du pleier,
men gjør det hjemme i år!
• Vi skal ikke være mange samlet samtidig. Foreldre må bidra til at barn og unge overholder
dette. I den grad man er sammen, bør det være
i mindre grupper.
• Hold avstand; to meter anbefales både ute og
inne.
• Alle som er syke med luftveissymptomer - selv
med milde symptomer - skal ikke omgås andre.
De som er i hjemmekarantene skal ikke omgås
andre utenfor husstanden, dette gjelder også
barn.
• Vær nøye med håndhygiene og følg med på
myndighetenes anbefalinger.
• Korps og kor har lov til spille/synge sammen
når smittevernsregler følges, men det er ikke
anbefalt å stille opp i større grupper for å se og
høre.

Spennende arbeid
om skolestruktur
Se side 2

Varmende sol,
sjøbris og fuglekvitter, lukt av
nyslått gress, trær
og blomster med
friske farger viser
vei mot sommer.
Det er godt med
noe vant og kjent
i en ellers annerledes mai i en
krevende tid. Den
dugnaden vårt
lokalsamfunn har
stått i må fortsette, og jeg er utrolig takknemlig for all den innsats og tillit du har
bidratt med den siste tiden. Flere av våre
merkedager i mai kan ikke gjennomføres
på tradisjonell måte. Vi skal likevel markere og reflektere i takknemlighet for den
mulighet og de verdier vårt nasjonale og
lokale demokrati er bygget på. Ta vare på
hverandre, vis varme og nyt våren!
Hans Kristian Raanaas, ordfører

Siste nytt om koronasituasjonen i Frogn

Bli med på
Stolpejakt!
Se side 5

Se vår hjemmeside www.frogn.kommune.no
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i gang, og utredningen er planlagt å presenteres for kommunestyret i oktober 2020.
Prosjektgruppen er godt i gang med den første fasen, som er å hente inn diverse fakta. Når det
gjelder antall barn fra 0-16 år, er følgende verdt å merke seg:

Barnehage- og skolestruktur
i Frogn kommune – hva skjer?
•
•

•

•

Antall barn i barnehage er fra 2012 til 2019 redusert med 207 barn.
Antall barn i barneskolene vil fra 2020 til 2025 gradvis reduseres fra 1186 til 877. Det betyr
en reduksjon fra 9 til 5 klasser per trinn.
Antall barn i ungdomsskolen vil fra 2020 til 2029 gradvis reduseres fra 573 til 386. Det betyr
en reduksjon fra 19 til 13 klasser på 8. – 10. trinn.
Antall barn vil påvirkes av utbygging/innflytting til Frogn kommune. Foreløpig estimat er en
gjennomsnittlig vekst på i overkant av 30 barn i alderen 0-16 år, hvert år de neste 10 årene.
Dette er tall som skal utredes nærmere.

Prosjektgruppen er i gang med å kartlegge eksisterende bygg i kommunen. Noe av hensikten er å
vurdere kostnader relatert til vedlikehold og rehabilitering. En rapport er forventet mot slutten av
mai måned.

Kommunestyret vedtok 16. desember 2019 at kommunen skal
utrede strukturendringer innen skole- og barnehageområdet
tilI det videre arbeidet legges det vekt på å beskrive kvalitet i barnehager og skoler, gjennomføre
passet den demografiske utviklingen i Frogn. Dette
arbeidet
er
økonomiske analyser og sørgegodt
for at alle parter blir involvert i prosessen. Restriksjonene som er en
konsekvens
av koronaviruset, medfører en endring av hvordan involvering skal foregå. Det
i gang, og utredningen er planlagt å presenteres for
kommunestyret
planlegges å bruke digitale løsninger, hvor informasjon deles og hvor det er mulighet for dialog. Mer
i oktober 2020.
informasjon om dette vil komme på kommunens hjemmeside.

Prosjektgruppen er godt i gang
med den første fasen, som er å
hente inn diverse fakta. Når det
gjelder antall barn fra 0–16 år,
er følgende verdt å merke seg:
• Antall barn i barnehage er fra
2012 til 2019 redusert med
207 barn.
• Antall barn i barneskolene
vil fra 2020 til 2025 gradvis
reduseres fra 1186 til 877. Det
betyr en reduksjon fra 9 til 5
klasser per trinn.
• Antall barn i ungdomsskolen

vil fra 2020 til 2029 gradvis
reduseres fra 573 til 386. Det
betyr en reduksjon fra 19 til
13 klasser på 8.–10. trinn.
• Antall barn vil påvirkes av
utbygging/innflytting til
Frogn kommune. Foreløpig
estimat er en gjennomsnittlig
vekst på i overkant av 30 barn
i alderen 0-16 år, hvert år de
neste 10 årene. Dette er tall
som skal utredes nærmere.
Prosjektgruppen er i gang med
å kartlegge eksisterende bygg
i kommunen. Noe av hensikten
er å vurdere kostnader relatert
til vedlikehold og rehabilitering. En rapport er forventet
mot slutten av mai måned.
I det videre arbeidet legges
det vekt på å beskrive kvalitet
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i barnehager og skoler, gjennomføre økonomiske analyser
og sørge for at alle parter blir
involvert i prosessen. Restriksjonene som er en konsekvens
av koronaviruset, medfører en
endring av hvordan involvering
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skal foregå. Det planlegges å
bruke digitale løsninger, hvor
informasjon deles og hvor det
er mulighet for dialog. Mer informasjon om dette vil komme
på kommunens hjemmeside.

Frogns aktivitetssentre –
finnes gode alternativer?
Kommunestyret vedtok i sitt budsjett i desember at det skal utredes alternative tilbud for brukere av Frogn arbeids- og aktivitetshus og ressurssenteret på Ullerud. I sitt siste møte fikk Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester en muntlig orientering om status på prosjektet.
ge tjenestestedene, møte med
andre relevante aktører som
NAV, Drøbak vaskeri, kulturenheten og frivilligheten. Innspill
ble også innhentet gjennom
spørreundersøkelser hos brukerne og undersøkelse av lignende
tilbud i nærliggende kommuner.
Prosjektet hadde før koronakrisen gjennomført aktiviteter i
henhold til prosjektplanen. Det
ble blant annet avholdt innspillsmøte med representanter
for ansatte og brukere fra beg-

Prosjektgruppen har i ettertid
kartlagt funnene fra alle innspillene og startet arbeidet med
å skissere mulige alternativer.
Det er konkret jobbet med flere

utkast utformet etter innspill
fra ansatte, brukere og andre
fagressurser.
For ressurssenteret er det utarbeidet en skisse tuftet på Fontenehus-modellen. Andre alternativ innebærer samlokalisering
med integreringstilbudet fra
flyktningtjenesten. For Frogn
arbeids- og aktivitetshus (FAA)
er det utarbeidet to alternative
skisser. Den ene fordrer at tilbudet opprettholdes delvis ved
FAA, det andre legge til rette

for alternativ tilbud uten bruk
av FAA.
Det er videre planlagt et nytt
innspillsmøte i uke 18. Grunnet
forebyggende smitteverntiltak
vil prosjektgruppen møte kun
et utvalg av representanter for
ansatte og brukere for bearbeidelse av skisser til alternative
tilbud for brukere av Frogn arbeids- og aktivitetshus og
ressurssenteret.

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

KUNNGJØRINGER

Ønsker du å begynne i
Frogn kulturskole etter
sommerferien?

Da kan du søke om plass
allerede nå!
Du kan begynne på sang, et instrument, teater, visuell kunst eller
musikkteknologi. For mer informasjon om tilbudene våre og søknadsskjema, se www.frogn.kommune.no/
kulturskolen
Velkommen til en kreativ hverdag
hos oss!

Kystlotteriet
– rydd søppel og vinn!

Frogn kommune deltar i år i
Kystlotteriet. Det vil si at vi legger opp til at frivillige som vil
rydde langs vassdrag og sjø kan
hente søppelsekker og lodd på
servicetorget, og delta i loddtrekning for innsatsen gjennom
kystlotteriets trekninger.
Meld gjerne ryddingen på «Hold
Norge Rent» sin ryddeportal. Etter
rydding setter dere ganske enkelt
sekkene ved en av kommunens

avfallsdunker nært der dere har
ryddet, og melder inn på «Meld en
feil» funksjonen på nettsidene hvor
sekkene står. Vi har også «vanlige»
Hold Norge Rent-sekker for tilsvarende bruk, men uten lodd.
Så lenge vi har stengt på rådhuset
på grunn av smittefare ber vi dere
ta kontakt på telefon i forkant så vi
kan legge klart til dere utenfor. Se
også mer informasjon på nettsidene
våre.

Etablerertjenesten
i Follo i koronatid

Etablerertjenesten vil være en
viktig kapasitet som kan bidra
godt for å avlaste næringsapparatet i kommunene og Innovasjon Norge med dette behovet
når samfunnet går tilbake til
normalen igjen etter koronakrisen.
Etablerertjenesten har en god helhetsoversikt over bransjer, formelle
krav, regler mm. Ved å gi god informasjon til bedriftene hjelper Etablerertjenesten med å gjøre de riktige
tingene riktig. Etablerertjenesten i
Follo er i utgangspunktet her for å
bistå i oppstartfasen, men har også
mye å tilby både oppstartsbedrifter
så vel som etablerte bedrifter i disse
skiftende tider.
Les mer på https://www.etablerer-akershus.no/follo/

Vi søker meddommere

Er du interessert i å melde deg
som meddommer eller har du
kandidater å foreslå?
Meddommere velges hvert fjerde år
av kommunestyret. Frogn kommune
trenger:

• Meddommere til Follo Tingrett
• Meddommere til Borgarting Lagmannsrett
• Jordskiftemeddommere til Oslo
og Akershus Jordskifterett
• Forslag til skjønnsmedlemmer til
skjønnsutvalget
Det er viktig at utvalgene av meddommere har en allsidig sammensetning slik at alle deler av befolkningen er best mulig representert.
Derfor oppfordrer vi alle som
ønsker om å melde seg eller melde
inn forslag til kandidater. Utvalgene
av meddommere skal bestå av likt
antall kvinner og menn.
Krav til de som skal velges som meddommere:
- Du må være over 21 år og under
70 år når valgperioden starter
1.1.2021.
- Du snakker og forstår norsk.
- Har en generell digital kompetanse
- Stå innført i folkeregisteret som
bosatt i kommunen på valgdagen
Domstolen ønsker at skjønnsmedlemmene har følgende kompetanse:
- Innsikt i jord- og skogbruk
- Bygningskyndige (byggfag, tømrer,
ingeniør, takstmenn, entreprenører osv.)
- Anleggsvirksomhet (vei, vann og
avløp)
- Verdsetting av fast eiendom 6 6
- Verdsetting av aksjer eller eierandeler i foretak
- Plan- og reguleringskyndige (planarbeid og byggekrav)
- Regnskap/økonomi/revisjon/bank/
finans
- Helsefaglig bakgrunn (psykologi,
medisin osv.)
- Geoteknisk kompetanse

De som velges som meddommere
og blir foreslått som skjønnsmedlemmer må være personlig egnet til
oppgaven. Vandelen vil bli kontrollert. Er du interessert eller har
forslag til kandidater kontakt Frogn
kommune på e-post: politisketjenester@frogn.kommune.no, eller
tlf. 64 90 60 00.
Frist: 20. mai 2020

Politiske møter i mai
og juni:
Inntil myndighetene kommer
med andre retningslinjer er det av
smittevernhensyn ikke tillatt med
forsamlinger med flere enn fem
personer. Så lenge denne begrensningen gjelder vil det ikke bli
avholdt politiske møter på rådhuset.
De fleste møtene vil bli avholdt
digitalt, og så langt som mulig vil de
bli streamet. Se Frogn kommunes
hjemmesider.
Eventuelle endringer i retningslinjer som medfører mulighet for
ordinære møter på Frogn rådhus vil
bli kunngjort på Frogn kommunes
hjemmesider.
Spørsmål og innspill
fra innbyggerne:
Siden møtene avholdes digitalt, må
spørsmål og innspill fra innbyggerne sendes politisketjenester@frogn.
kommune.no senest torsdag 7. mai
for møterunden i mai og senest
torsdag 4. juni for møterunden i
juni. Eventuelle spørsmål og svar vil
da bli referert i det digitale møtet.

RÅDMANN HARALD K. HERMANSEN:

Takk for innsatsen!
– Innbyggere og ansatte i Frogn kommune har den siste tiden møtt nye og uvante utfordringer både på jobb og hjemme
i forbindelse med koronaviruset. Jeg har lyst til å framheve alle dere som gjør en jobb der ute, for jeg er så imponert over
hvordan dere alle har støttet opp – til beste for innbyggerne våre, sier rådmann i Frogn kommune, Harald K. Hermansen.
– Innbyggerne i Frogn har deltatt
i den store nasjonale dugnaden
og tatt smittevernhensyn på alvor,
selv om det har gått ut over egen
frihet og økonomisk situasjon. Når
vi nå forsiktig starter opp igjen, er
det enda viktigere at vi viser aktsomhet, og jeg oppfordrer alle til å
følge rådene fra nasjonale myndigheter. En stor takk for innsatsen til
dere alle!
Vi har en fantastisk gjeng med
ansatte som står på til beste for
innbyggerne våre. Aldri har det
vært viktigere at vi har en orga-

nisasjon som viser at vi er der når
det gjelder – og det mener jeg vi
trygt kan fastslå når det gjelder
Frogn kommune. Alle ansatte har
fra første korona-dag stilt opp og

stått på i denne utfordrende tiden,
da vi måtte snu hele organisasjonen
og hverdagen vår på hodet. Det er
fint å vite at kommunen er beredt
og står sammen om utfordringene.

De som jobber i førstelinjen på
sykehjemmet, i hjemmetjenesten, i
renhold og på skole og barnehage
fortjener å løftes fram, men også
andre ansatte som står bak dem
er uvurderlige. Trykket er stort hos
enkelte enheter og avdelinger og
særlig hos visse nøkkelpersoner i
vår organisasjon. Jeg setter stor pris
på innsatsen!
Husk smittevernreglene, og fortsett
å vise ansvarlighet: Vask hender –
hold avstand – hold sammen – hold
ut.

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

KUNNGJØRINGER
Hovedutvalget for miljø-, planog byggesaker mandag 11. mai
kl. 16.30. Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00.
Hovedutvalget for helse og omsorg mandag 11. mai kl. 17.30.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst og
kultur tirsdag 12. mai kl. 17.30.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag
13. mai kl. 14.00.
Formannskapet onsdag 13. mai
kl. 16.30. Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00.
Kommunestyret mandag 18. mai
kl. 16.30. Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00
Kontrollutvalget tirsdag 2. juni
kl. 14.00
Hovedutvalget for miljø-, planog byggesaker mandag 8. juni
kl. 16.30. Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00.
Hovedutvalget for helse og omsorg mandag 8. juni kl. 17.30.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst og
kultur tirsdag 9. juni kl. 17.30.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Formannskapet onsdag 10. juni
kl. 16.30. Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag
13. mai kl. 14.00.
Kommunestyret mandag 15. juni
kl. 16.30. Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00

Planer og høringer:
Røysepytten og Øierudbråten –
endring etter forenklet planprosess
Frogn kommune har
fattet et delegert
vedtak om endring
etter forenklet
planprosess, datert
02.03.2020. Endringen innebærer
grensejustering mellom eiendommene
gnr 83, bnr 40, 41 og
42, for å få stort nok
tomteareal til å muliggjøre bygging av tomannsboliger på gbnr.
83/40 og 41. Endringen er i tråd
med reguleringsplanen. Vedtak
og revidert plankart kan finnes på
kommunens nettside under Vedtatte planer.
Reguleringsplan for Vårstigen
27 og Elleveien 16 og 18 – endring etter forenklet planprosess
Frogn kommune har fattet et
delegert vedtak om
endring etter forenklet
planprosess, datert
24.04.20. Endringen
innebærer justering av
grense mellom parsell
1 og 2 på gnr 81 bnr 55
– Elleveien 16. Hensikten med reguleringsendringen er å muliggjøre bygging av en større bolig
på parsell 1. Vedtak og revidert
plankart kan finnes på kommunens
nettsider under Vedtatte planer.
Kartutsnitt viser det røde området
som skal overføres fra parsell 2 til 1.

Har du et
favorittsted
i Frogn?
Da vil vi gjerne at du
sender oss en kort
historie om hvorfor
akkurat dette er ditt
hjertested.
Er det stedets utforming,
beliggenhet, historie, egne
opplevelser eller noe helt
annet som gjør at du kjenner
tilhørighet til dette stedet?
Frogn kommune ønsker å
løfte frem gode historier som
forteller noe om vår tilhørighet til Frogn – til glede for
innbyggere og besøkende!
Et utvalg av historiene vi
mottar vil deles på Facebook
«Det skjer i Drøbak» og
inngå i vår nye digitale guide
om Frogn.
Send oss din historie om tilhørighet – innen 1. juni 2020:
favorittsted@frogn.kommune.no
Prosjektet «Historier om
tilhørighet» er støttet av
Sparebankstiftelsen DNB.

Legenytt
Julie Kirk er tilbake i fastlegepraksis ved Drøbak legesenter i juli. Hun flytter deretter
til Britanniatorget legesenter
i Storgata 27 og vil være
tilgjengelig der fra 01.08.20.
Listepasienter henvender seg
til Britanniatorget legesenter fra denne datoen via
hjemmesiden www.britanniatorget-legesenter.no eller
telefon 64 90 76 40.

God sommer fra
Frogn kommune!

HVA SKJER
PÅ BØLGEN?

Pass på kvistmottaket
Vi håper dere verdsetter tilbudet om kvistmottak på Ottarsrud –
men for å klare å beholde det, trenger vi deres hjelp!
Kommunen vil utbedre en del
ting ved kvistmottaket. Snart
settes det opp et to meter høyt
gjerde. Vi vurderer etter hvert
adgangskontroll med app slik
Follo Ren benytter. Vi har leid
inn fliskutter og slik skal vi
fjerne store mengder avfall som
ligger der i dag. Ved å flisekutte
før transport kan vi spare opptil
2/3 av lastebillassene vi trenger
nå.
Ikke næringsavfall
- Hensikten med en bedre kontroll er å hindre at det dumpes
store mengder næringsavfall
her. Vi har tatt næringsdrivende helt fra Drammen på fersken

som kommer hit og dumper
gratis! Dette er jo et sted for
våre innbyggerne, som spleiser
på kostnadene gjennom renovasjonsgebyret. Målet på sikt er
bedre orden, færre som misbruker stedet og enklere kontroll
med hageavfallet, sier enhetsleder Gro Ravne i TDF.
Fremmede arter
Vi må unngå spredning av fremmede arter, og for å hindre at
hageplanter spres i naturen er
det viktig at planterester, røtter
og frø fra svartelistede arter
leveres til en gjenvinningsstasjon. Ikke kast disse planterestene i kaldkompostbingen eller

på kvistmottaket på Heer. Det
er dessuten forbudt å dumpe
hageavfall i naturen. Hageplanter som spres i naturen, såkalte
hagerømlinger, er en av de
største truslene mot biologisk
mangfold. Konsekvensen kan
være at de konkurrerer ut sjeldne og truede arter, bringer med
seg skadelig sopp og insekter,
endrer jordsmonn og overtar
herredømmet over store arealer.
Til slutt – det er en selvfølge at
plast, papir og annen søppel
ikke kastes på kvistmottaket.
Det er synd hvis noen få - ødelegger for veldig mange som er
flinke.

#HeleDrøbakTrimmer
Mens vi – nok en gang
– venter på at Bølgen
skal åpne, sender vi
herlige trimøkter live på
Facebook. Bli med på
#treningsBølgen i din
egen stue eller hage!

HELSE OG
GLEDE
FOR ALLE!

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

VELKOMMEN TIL NYTT ÅR:

Gratis stolpejakt fra 10. mai
Stolpejakt i Frogn er for alle!
Å jakte stolper er en fin måte å
få variasjon på turmålet og kanskje til og med oppdage nye små
perler i kommunen. Stolpejakt er
dessuten en godt egnet mosjonsform under pågående pandemi
med Koronavirus; her kan vi holde god avstand, men samtidig
treffe noen sambygdinger.
Vi har krydret opplevelsen med
egne historier på en rekke av
stolpene.
Drøbak Frogn Idrettslag tilbyr i samarbeid
med Frogn kommune, Verneforeningen
gamle Drøbak, Team Drøbak Multisport
og Frogn historielag stolpejakt til
befolkningen for tredje år på rad.
Sesongen 2019 med 50 stolper plassert
i Drøbak Nord og på Oscarsborg ble
en kjempesuksess med tett oppunder
2700 deltagere. Deltagelse er gratis
og et utmerket folkehelsetilbud.
I år utvides tilbudet ytterligere med
stolper i tre områder: Drøbak sentrum (med omegn), Kaholmene
(Oscarsborg) og på Knardal. Det
blir til sammen oppunder 80 stolper.
I hele Norge
Tilbudet egner seg for alle
aldre og vi har hatt med utøvere fra 1 til godt over 80 år
i de to årene vi har holdt på.
Mange av stolpene har tilknyttet en historie fra tidligere tider knyttet til stedet man står
på. Stolpejakten.no er nasjonalt og trekker stolpeturister
fra hele landet. Er man ivrig, kan man også dra til andre områder
å finne flere stolper. Stolpene skal i Frogn stå ute fra 10. mai og
frem til 1. desember.
Slik gjør du
Last ned eller hent et kart, og kom deg ut på tur! Hver stolpe er
ca en meter høye, og er merket med nummer, bokstavkode og
en QR-kode for deg som vil bruke smarttelefon til å registrere
stolpene.
For vanskelighetsgradene på stolpene gjelder:
GRØNN – veldig enkel, kan
		 nåes med sykkel
		 og rullestol
BLÅ
– enkel
RØD
– medium
SVART – vanskelig

Enten noterer man bokstavkodene på stolpene og registrerer disse
på www.stolpejakten.no hjemme etter turen, eller man skanner
QR-kodene på stolpene med «Stolpejakten» app’en på din mobiltelefon. «Stolpejakten»-app’en lastes ned gratis fra AppStore eller
Google Play til din smarttelefon.
For mer informasjon: www.stolpejakten.no
Papirkart vil også være tilgjengelig for utdeling på Sport1 Drøbak
Amfi, servicetorget på rådhuset, biblioteket og turistkontoret/kinoen. Lykke til med stolpejakten!

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

Sammen for Frogn – med
vandringer i nærområdet
Frogn kommune har etablert et samarbeid mellom Frivilligsentralen og Drøbak Frogn Idrettslag (DFI) for å bistå innbyggerne med ulike oppgaver under situasjonen med covid -19.
I samarbeid med Frogn kommunes
uteteam er det nå opprettet grupper
med frivillige som går turer i nærområdet. Dette for å være tilstede
for barn og unge i en tid der andre
tilbud er begrenset.
De frivillige inngår også i felles dugnaden for å rette fokus på tiltak som
kan forebygge smitte.
Leder for DFI Teresa Visedo uttaler:
«Jeg opplever stor vilje og engasjement til å bidra fra de som er tilknyttet DFI. Vårt engasjement i idretten
grunner jo nettopp i at vi ønsker å
bidra til et godt oppvekstmiljø – med
dette tiltaket får dette engasjementet utløp i nye former.»
Atle Conradsen, turistsjef i Frogn er
en av mange som har fått flere nye
oppgaver i forbindelse beredskapen
knytte til koronapandemien. Han leder nå prosjektet Sammen for Frogn.
«Tiden vi er inne i oppleves krevende
på mange måter, samtidig opplever
jeg gjennom dette prosjektet at det
også er en tid for raushet og stor
omtanke for hverandre. Det varmer.
Tilbakemeldingene vi får fra de frivillige er at det oppleves som utrolig
hyggelig og meningsfullt å bidra.
Barn og unge de har vært i kontakt

uttrykker at setter pris på de voksnes
tilstedeværelse.
Vi har mange fine unge i kommunen
vår», sier Atle.
Trond Mellegaard, skolelos i Frogn
kommune, veileder de frivillige
og har dialog med politiet. «Engasjementet til de frivillige har vært
enormt og vi kan være stolte av
innbyggerne i Frogn som viser at de
bryr seg. Politiet i Follo setter stor
pris på jobben som gjøres av de frivillige i Frogn og de mener det er et
eksempel til etterfølgelse for andre
kommuner.» Vi har fortsatt behov
for nye frivillige som kan bidra i
vandringene.
Ønsker du å bidra, kan du melde din
interesse til Frivilligsentralen https://
frogn.frivilligsentral.no/

BIBLIOTEKET

Frogn bibliotek med nytt
tilbud: «Bestill & hent»
Biblioteket er stengt i henhold til
sentrale og lokale føringer i forbindelse med koronapandemien.
Vi åpner nå for at du likevel kan
bestille og hente bøker på biblioteket. Send oss din bestilling,
vi pakker den for deg og gir deg
beskjed om når den er klar for
henting.
Hvordan bestiller du?
Bestill ved å logge deg inn på «Meg
og mitt» via vår hjemmeside og reservere boken der eller send en liste
til epost: Frogn.bibliotek@frogn.
kommune.no
Vi plukker det du har bestilt og pakker det i poser med ditt navn på. Du
må regne med at ikke alle titler er
tilgjengelige. Men vi kan plukke noe
vi anbefaler ut fra dine ønsker, for
eksempel «billedbøker for små barn»,
«krim på engelsk for voksne», «bøker
om kjøkkenhager», «en god bok for
ungdom», «en romantisk film» eller
noe annet du ønsker. Husk å skrive
alder på låner dersom du bestiller for
andre. Det vil bare være mulig å bestille bøker fra vår samling da fjernlånet er stengt.
Mer informasjon på vår hjemmeside:
frogn.folkebibl.no

Bibliotekets digitale tilbud
Bibliotekene i Norge har mange
digitale tilbud som er spesielt fine å
benytte seg av i disse dager.
På hjemmesiden til Frogn bibliotek
frogn.folkebibl.no finner dere en
oversikt over hva vi kan tilby.
Vi anbefaler spesielt å gå inn på siden karanteket.no Der finner dere
informasjon om alle digitale tilbud
bibliotekene i Norge har, som å lese
e-bøker i Bookbites, se filmer på
Filmbib, høre musikk på Naxos
Music Library eller lese aviser i
Pressreader. Dere finner også en
oversikt over smittefrie arrangement,
bok- og filmanbefalinger, podkaster
osv. De digitale tilbudene biblioteket
gir, er som regel et samarbeid mellom
bibliotekene.
Skoleelever som har skole-Ipad, kan
laste ned Bookbites på sin Ipad, lage
en profil der og dermed låne e-bøker
og e-lydbøker. Barna må legge inn en
egen e-postadresse, og kan da bruke
den de har på skolen. Kontakt oss på
frogn.bibliotek@frogn.kommune.no
om du lurer på noe

Om å gi fra et frivilligperspektiv
Hvor er de som skal hjelpes? I en tid hvor alle oppfordres til å
hjelpe hverandre, er det også viktig å tørre og spørre om hjelp.
Omsorgen og hjertevarmen slår meg. Jeg
ser det samme i dag som under flyktningkrisen i 2015. Vi mennesker har en underlig
evne til å stå sammen når det trengs. Frivillige strømmer til. Hele Norge bretter opp
ermene og ønsker å hjelpe andre, men hvor
er de som skal hjelpes?
Det er enkelt å være den som gir. Jeg elsker
å gi. Det gir meg en god følelse, men jeg er
veldig dårlig til å ta imot. Det tror jeg vi er
mange om. Vi har alle et ønske om å kunne
klare oss selv.
Vi ønsker ikke å være til bry! Vi trenger alle

hjelp av og til. Vi må bli flinkere til å be om
hjelp, ikke fordi vi ikke kan klare det selv,
men fordi det er godt å være flere. Det er
godt å hjelpe! Det er ved å hjelpe hverandre vi bygger gode relasjoner og kjenner
på felleskapet og omsorgen. Å gi skal være
en flyt av gjensidighet og respekt. Det er
godt å ta imot hjelp, men tør du å spørre
om det?
Spør mer!
Gro Paulsen
Frogn Frivilligsentral

KAN DU BIDRA? TRENGER DU HJELP?

Takk for alle som strekker ut en hånd i disse dager!
Fra mai starter våre turgrupper og språkundervisning
opp igjen, med noen restriksjoner. Datahjelpen satser
på nettbasert læring og besøksvenner har blitt telefonvenner. Se mer informasjon på vår hjemmeside:
https://frogn.frivilligsentral.no/

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 11.–15. september 2020
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Ny i Frogn?

