Frogn i koronatid
Kommunen har god kontroll og oversikt, og er glade for at vi i stor grad har lykkes i å trygge
våre innbyggere under koronaepidemien. Alle enheter drifter tilnærmet normalt, med et koronaperspektiv på tjenestene. Vi har lagt til rette før økt testing i tiden fremover, og opplever å ha
god kapasitet – også i den siste perioden med større pågang.
På neste side ser du noen av de tiltakene som er gjort i kommunen i løpet av pandemien.
Vi fortsetter å følge situasjonen tett og oppfordrer alle våre innbyggere til å ta ansvar og holde
seg oppdatert på rådene fra nasjonale myndigheter for å hindre oppblomstring av viruset.

Pengedryss til unge i Frogn
Ungdommens kommunestyre har i sitt siste møte delt ut 150 000 kroner til tiltak for barn og unge
i Frogn kommune! Her er resultatet.
Koronasituasjonen påvirket også møtevirksomheten til UKS og utvalg i kommunen
denne våren, og årets UKS-medlemmer fikk
dessverre ikke gjennomført sine siste møter.
Men 26. august hadde Ungdommens kommunestyre (UKS) forsinket behandling av søknader om midler til tiltak for barn og unge – og
utvalget var i det gavmilde hjørnet.

det søkes om skal komme flest mulig til gode.
Søknaden må være spesifisert og godt begrunnet.

Tildelingen endte med følgende vedtak:
Søker/Tildelt beløp
The Bavjacs
kr 10 000
Elevrådet Dyrløkkeåsen skole kr 29 000
Frogn kulturskole, teaterog musikallinje
kr 10 000
Elevrådet Sogsti skole
kr 15 480
Drøbak Montessori skole
kr 7500
Dal skole og barnehage
kr 15 000
Frogn videregående skole
kr 17 097
Elevrådet Drøbak skole
kr 12 000
Drøbak Frogn speidergruppe kr 10 000
Drøbak Frogn skolekorps
kr 15 000
Drøbak hundeklubb
kr 8923

Christa Carlsen, nestleder i UKS, loset fremmøtte medlemmer og varamedlemmer
gjennom drøfting og behandling av årets
søknader. UKS fikk samlet 10 av 15 stemmeberettigede til det avsluttende møtet.
Ungdommens kommunestyre er tildelt kr. 150
000 til utdeling. UKS har selv bestemt at alle
barn og unge som er bosatt i Frogn kommune skal ha mulighet til å søke om midler. Det
er noen betingelser for å søke: Barn og unge
skal være bosatt i Frogn kommune. Tiltaket

Les mer om:

Grunnskolekoordinator Kari V. Aagaard representerte rådmannen i saken. Hun gikk
gjennom søknadskriteriene og tidligere års
tildelinger, og presenterte søknadene for
medlemmene før UKS bruke god tid på å vurdere tiltakene i søknadene.

Bli en bedre forelder!
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Frogn i koronatid
Våren ble en hektisk tid for mange ansatte i Frogn kommune. En rekke tiltak måtte igangsettes
på kort varsel, og mange ansatte ble beordret til ny tjeneste, noe som kunne være både
krevende og ukjent. I tillegg var informasjonsbehovet stort. Kommunen har løpende
oppdatert smittestatus for våre innbyggere, varslet om tiltak og nyheter – og sendt ut
mangfoldige oppfordringer om smittevern.
Hva har skjedd?
Her er en oversikt over noen
av de tiltakene som ble igangsatt både nasjonalt og lokalt
i løpet av koronapandemiens
første måneder:
Tidslinje over koronatiltak
lokalt og nasjonalt
Januar 2020
31. januar 2020: Frogn kommune
publiserer første sak om smittevern: Tiltak ved koronavirus.
Februar 2020
27. februar: Publiserer sak: Dette
bør du vite om Korona-viruset.
Kommuneoverlege i Frogn,
Merete Nordaas Hvistendahl,
understreker: - Kommunen er
godt forberedt.
Mars 2020
3. mars: Mobil testbil er
i gang og de
første koronatestene
gjennomføres
i Frogn.
8. mars: Innskjerpinger i råd om
hjemmekarantene og ulike
arrangementer.
11. mars: Besøksrestriksjoner ved
våre helseinstitusjoner Frogn
kommune innfører restriksjoner
ved besøke på Ullerud helsebygg,
våre tilrettelagte boliger og andre helseinstitusjoner.
12. mars: Besøksrestriksjoner på
rådhuset og biblioteket og andre
kommunale lokaler stenger.
Ingen kommunale lokaler vil være
oppe på kveldstid. Dette gjelder
gymsaler, møterom, aulaer, skoler,
kantiner m.m. Kultur- og idrettsarrangementer avlyses.
12. mars: Frogn kommune setter
kriseledelse og stenger skoler og
barnehager. Kriseledelsen møtes
daglig for å oppdatere seg og
vurdere tiltak. Alle kommunale
virksomheter planlegger for redusert bemanning. Kommunens
nettsider oppdateres flere ganger
daglig og informasjon publiseres
ut i alle kommunikasjonskanaler.
12. mars: Drive in-testsenter ved
Hestehagen opprettes for kommunens innbyggere.

13. mars:
Lokal koronatelefon for
kommunens
innbyggere
åpnes.
13. mars:
Ullerud helsebygg er stengt for
besøkende. Bygget har hatt besøksrestriksjoner siden
11. mars. Det er innført adgangskontroll til alle helseinstitusjoner. Raskebekken dagsenter og
Ressursenter for psykisk helse er
stengt.
13. mars: Kommunestyremøtet
16. mars utsettes. Møtene gjenopptas etter hvert digitalt på
Teams.
15. mars: SMS-varsling om
smittevern sendes ut til alle
innbyggere og hytteeiere fra
Frogn kommune.
16. mars: Helsedirektoratet vedtar
stenging av virksomheter.
18. mars: Frogn etablerer lokal
luftveisklinikk for pasienter med
uavklarte luftveisinfeksjoner som
trenger legetilsyn.
20. mars: Frogn kommune oppretter tjenesten «Sammen for
Frogn» i samarbeid med Drøbak
Frogn Idrettslag og Frivilligsentralen.
20. mars: Kommunen og DFI ber
alle følge retningslinjene gitt av
helsedirektoratet ved bruk av
idrettsanleggene. Det settes opp
skilt på Høiås og Seiersten skateog aktivitetspark.
20. mars: Regjeringen har innført
hytteforbud.
23. mars: Ordfører og kommuneoverlegen ut med sterk oppfordring til de næringsdrivende om
å ta retningslinjene for smittevern
på det største alvor.
24. mars: Ullerud Helsebygg med
restriksjoner for mottak av gaver
fra pårørende.
25. mars: Foreldre slipper å betale
for kommunal barnehage og SFO
som er stengt grunnet korona
utbruddet
25. mars: Regjeringen viderefører
alle tiltakene som er iverksatt for
å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske,
til og med 13. april.

30. mars: Skjerpede anbefalinger
om å holde avstand for befolkningen generelt. Oppdaterte krav
til virksomheter hvor det serveres
mat.
April 2020
2. april: Rådmann Harald K. Hermansen og ordfører Hans Kristian
Raanaas informerer om statusen
for enhetene i Frogn kommune,
og planer og tiltak den nærmeste
tiden. (Denne statusen er videre
oppdatert månedlig.)
3. april: Korona-dødsfall i Frogn
kommune
8. april: Frogn kommune oppretter kohort-avdeling ved Ullerud
Helsebygg.
9. april: Krisepakken utlyses til
idrett, kultur og frivillighet.
17. april: Gjenåpning av barnehager i Frogn.
17. april: Helsestasjon for
ungdom åpner igjen.
17. april: Alle hovedarrangementer 17. mai besluttes avlyst i sin
tradisjonelle form dette året
24. april: Det er nå åpnet for at
korps, orkestre, kor, band og andre musikkgrupper kan gjenoppta øvelser dersom smittevernregler overholdes.
30. april: Pressemelding med
nye retningslinjer i ny status for
enhetene i Frogn.
Mai 2020
7. mai: Regjeringen annonserer sin
plan for gjenåpning av
samfunnet.
8. mai: Ny
veileder for konserter og arrangementer.
8. mai: Alle elever i Frogn får et
skoletilbud fra mandag 11. mai
12. mai: Besøksrestriksjonene
lettes ved Ullerud helsebygg.
Pasienter/beboere som er i stand
til å ta imot besøk utendørs, kan
treffe pårørende utenfor institusjonen. Det kan også, under visse
forutsetninger, tilrettelegges for
at alvorlige syke kan få besøk
innendørs.
19. mai: Informasjonsmøte vedr.

covid-19 for alle næringsdrivende
i Frogn.
17. mai: Feiringen av nasjonaldagen i Frogn streames direkte
til våre innbyggere.
27. mai: St. Hans-arrangementet
i Badeparken avlyses.
Juni 2020
4. juni:
Helsestasjon
for ungdom
åpner for
dropin.
8. juni:
Informasjonsmøte vedr. covid-19
for alle næringsdrivende i Frogn
gjentas.
10. juni: Frogn seniorsenter
åpner dørene igjen.
20. juni: Midlertidig endring av
kjøremønster og ekstra p-plasser
for sommerparkering innføres
for tryggere mottak av turister
i Drøbak i sommermånedene.
Juli 2020
9. juli: Fra 13. juli 2020 er det
mulig å bli testet for Covid -19
uten rekvisisjon fra lege hvis du
har symptomer.
August 2020
1. august: Testkapasiteten økes
i Frogn med egen teststasjon ved
rådhuset.
7. august: Regjeringen bremser
videre gjenåpning og innfører
nasjonal skjenkestopp kl. 24.00.
20. august: 9 nye smittetilfeller
sist uke. Frogn defineres som rød
kommune.
24. august: Informasjonsmøte
ved koronasituasjonen for lag og
foreninger innen kultur.
31. august: Flere hundre personer er testet de siste ukene, men
heldigvis ingen nye smittetilfeller
siste to uker. Frogn kommune
defineres som gul sone.
Oppdatert smittesituasjon
i Frogn pr 01.09.20:
Total antall smittede i hele
pandemiperioden: 46
Friskmeldt: 45
Dødsfall: 1
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Pårørendegruppe:
En samtalegruppe for
deg som lever nær noen
som har demenssykdom

I gruppen deler dere erfaringer,
støtter hverandre, får praktiske tips
og råd, og øker kunnskapen om
demens. Du er velkommen når det
passer for deg. Nye deltakere kan
komme til underveis. Gruppen ledes
av fagpersoner fra Hukommelsesteamet. Tilbudet er gratis. Vi følger
generelle retningslinjer for smittevern.
For mer informasjon, kontakt Demenskoordinator i Frogn kommune:
Anine Johansen, tlf. 977 42 298
e-post: anine.lerdahl-johansen@
frogn.kommune.no

3. termin kommunale
avgifter

Faktura er utsendt og vil komme i posten i løpet av kort tid.
De som har eFaktura/Vipps eller
Digipost har allerede mottatt
faktura.
Nytt fra i år er at kommunen fakturerer hageavfall 240L/370L (sesong)
til de abonnentene som har denne
tjenesten hos Follo Ren. For spørsmål angående hageavfall eller
renovasjon ta kontakt direkte med
Follo Ren; tlf 90 80 40 10 eller post@
folloren.no

Velkommen til Frogn
diskusjonsforum

Forumet planlegger oppstart
onsdag 16.september 2020
kl.12.00 i Drøbak hospital (ved
siden av Drøbak kirke) i Niels
Carlsens gt. 20.
Ønsket er å samle samfunnsengasjerte innbyggere til diskusjon
ukentlig om aktuelle lokale, regionale, nasjonale eller internasjonale
spørsmål. Ingen forhåndspåmelding.
Interesserte kan kontakte Aasmund Berg, Bringebærhagen 10.
1448 Drøbak, mobil 959 36019 eller
epost: aasmundberg9@gmail.com
om det er spørsmål eller temaforslag. Velkommen til god og hyggelig diskusjon!

Bedret trafikksikkerhet i
Jørnsebakken

Parkeringsforbud i Jørnsebakken vil bli iverksatt 1. oktober
2020 for å bedre trafikksikkerheten.
Statens vegvesen har
fattet et gyldig vedtak
om parkeringsforbud
i Jørnsebakken, etter
initiativ fra Frogn kommune. Dette gjøres
først og fremst for å ivareta generell trafikksikkerhet, men også for
å sikre blålysutrykninger og legge
til rette for sikker og effektiv
veidrift.
Ut ifra vegtrafikklovene er det
allerede forbudt å parkere i store
deler av Jørnsebakken. Dette ut
i fra stigning, kurvaturer og de

siktforhold dette medfører. Dette
har imidlertid vist seg krevende å
håndheve i praksis. Med parkering
forbudt-skilt vil det bli langt lettere for både bilister å forstå, og for
parkeringstjenesten å håndheve
dette forbudet.
Frogn kommune er klar over at
parkering i området er en utfordring. Dette særlig da flere
husstander i området ikke har
anledning å parkere på egen
eiendom. Disse er varslet gjennom
egen info i ulike kanaler. Frogn
kommune må være tydelig på at
det ikke er en kommunal veis oppgave å besørge parkering. Dette
er særlig aktuelt i Drøbak, hvor
mange av våre veier av naturlige
årsaker både er smale og kronglete. Erfaringsmessig fører slike
forbud innledningsvis til noe støy.
Etterhvert viser imidlertid erfaring
at trafikksikkerheten og trivselen
økes, og at trafikken flyter bedre.
Et skiltvedtak kan ikke påklages
av enkeltpersoner. Det er kun politi, kommuner og private vegeiere
som kan be vegdirektoratet overprøve et skiltvedtak.

Forsøk pågår: Nye søppeldunker i sentrum

Det har vært vanskelig med
mye søppel i sentrum og
overfylte søppelkasser rundt
på strendene i sommer. Fortsatt har vi problemer med å ta
unna søppel på godværsdager.
Nå vil teknisk drift og forvaltning sjekke ut BigBelly!

Dette er en søppeldunk som
komprimerer søppelet og har en
kapasitet opp mot ni ganger en
vanlig søppeldunk. Den går på
miljøvennlig solcelle og trenger
ikke strømtilgang. Vi vil nå teste
ut en slik søppeldunk utenfor Narvesen i Storgata. I tillegg skal det
– i samarbeid med brukerrådet for
Badeparken – prøves ut tilsvarende løsning på Parrstranda.

Reguleringsplan for
Holt Park – endring etter
forenklet planprosess

Frogn kommune har fattet et
delegert vedtak om endring etter
forenklet planprosess, datert
25.06.20. Endringen innebærer
endring av reguleringsformål av
et mindre område fra bebyggelse og anlegg; «industri/lager»
til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur; «annen veggrunn»,
med tilsvarende reduksjon av hensynssone «H540 – hensyn grønnstruktur» for samme areal. Vedtak
og revidert plankart kan finnes
på kommunens nettsider under
Vedtatte planer.

Bli en bedre forelder!
Foreldrerollens gleder og utfordringer – synes du også det av og til
kan være vanskelig å være den forelderen du så for deg du skulle
være?
• Alltid større, sterkere, klokere
og god?
• Følge barnas behov når det
er mulig?
• Ta ledelsen når det er nødvendig?
Vi tilbyr veiledning for foreldre
med barn i alderen:
– 0-5 år
– 6-12 år
– 13-17 år
Veiledningen er basert på trygghetssirkelen/COS-P
Vil du vite mer? Ring familietjenesten
på 982 45 576.

Foreldrekurs høsten 2020:
MÅLGRUPPE

OPPSTARTSDATO

Foreldre med barn 0-5 år
Påmelding til Julie eller Ida:
Julie.Hellevik@frogn.kommune.no /
tlf. 982 45 576
Ida.Jay@frogn.kommune.no / tlf. 415 31 378

Tirsdager 6. oktober–18. november
Kl. 09.00–10.30 (NB! To kursdager faller på
onsdagene 14.10 og 18.11)
Ledige plasser

Foreldre med barn 12 – 17 år
Tirsdager 27. oktober–8. desember
Påmelding til Irene eller Doris:
Kl. 14.00–16.30
Doris.quintana-danielsen@forgn.kommune.no /
Ledige plasser
tlf. 916 89 235
Irene.jorandli@frogn.kommune.no / tlf. 400 28 450

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!
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Politiske møter
på rådhuset
Med mindre annen beskjed blir gitt,
avholdes møtene i råd, utvalg og
formannskap som fysiske møter.
Kommunestyremøtene avholdes
som digitale møter, med mindre
annen beskjed blir gitt.
På grunn av den pågående pandemien er ikke møtene åpne for publikum, men de vil så langt som mulig
bli streamet på Frogn kommunes
hjemmeside.
Møtedokumentene publiseres på
Frogn kommunes hjemmeside.
Eldrerådet mandag 21. september
kl. 16.00 i møterommet «Fraunar».
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 16.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.
no senest torsdag 17. september.
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse tirsdag 22.
september kl. 17.00 i møterommet
«Fraunar».
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 22. september
kl. 18.00 i møterommet «Filisterkroken».
Kontrollutvalget onsdag 30.
september kl. 14.00 i møterommet
«Fraunar».
Hovedutvalget for miljø-, planog byggesaker mandag 5. oktober
kl. 16.30 i møterommet «Fraunar».
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.
no senest torsdag 1. oktober.
Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester mandag
5. oktober kl. 17.30 i møterommet
«Filisterkroken». Eventuelle orienteringer fra kl. 16.30. Se innkallingen
på hjemmesiden.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.
no senest torsdag 1. oktober.
Hovedutvalget for oppvekst og
kultur tirsdag 6. oktober kl. 17.30 i
møterommet «Fraunar». Eventuelle
orienteringer fra kl. 16.30. Se innkallingen på hjemmesiden. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl.
18.00. Må sendes inn til politisketjenester@frogn.kommune.no senest
torsdag 1. oktober.
Administrasjonsutvalget onsdag
7. oktober kl. 14.30 i møterommet
«Filisterkroken».
Formannskapet onsdag 7. oktober
kl. 16.30 i møterommet «Fraunar».
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes inn til

politisketjenester@frogn.kommune.
no senest torsdag 1. oktober.
Kommunestyret mandag 12.
oktober kl. 16.30. Digitalt møte. Se
innkallingen på hjemmesiden for
eventuelle orienteringer. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl.
18.00. Må sendes inn til politisketjenester@frogn.kommune.no senest
torsdag 8. oktober.
Eldrerådet mandag 19. oktober
kl. 16.00 i møterommet «Fraunar».
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 16.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.
no senest torsdag 15. oktober.
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse tirsdag 20.
oktober kl. 17.00 i møterommet
«Fraunar».
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 20. oktober
kl. 18.00 i møterommet «Filisterkroken».
Ungdommens kommunestyre
onsdag 21. oktober kl. 09.00 i møterommet «Fraunar»
Hovedutvalget for miljø-,
plan- og byggesaker mandag 26.
oktober kl. 16.30 i møterommet
«Fraunar». Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00. Må sendes
inn til politisketjenester@frogn.
kommune.no senest torsdag 22.
oktober.
Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester mandag
26. oktober kl. 17.30 i møterommet

«Filisterkroken». Eventuelle orienteringer fra kl. 16.30. Se innkallingen
på hjemmesiden.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.
no senest torsdag 22. oktober.
Hovedutvalget for oppvekst og
kultur tirsdag 27. oktober kl. 17.30
i møterommet «Fraunar». Eventuelle orienteringer fra kl. 16.30.
Se innkallingen på hjemmesiden.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.
no senest torsdag 22. oktober.
Administrasjonsutvalget onsdag
28. oktober kl. 14.30 i møterommet
«Filisterkroken».
Formannskapet onsdag 28.
oktober kl. 16.30 i møterommet
«Fraunar». Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00. Må sendes
inn til politisketjenester@frogn.
kommune.no senest torsdag 22.
oktober.
Kommunestyret mandag 2. november kl. 16.30. Digitalt møte. Se
innkallingen på hjemmesiden for
eventuelle orienteringer. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl.
18.00. Må sendes inn til politisketjenester@frogn.kommune.no senest
torsdag 29. oktober.
Kontrollutvalget onsdag 4.
november kl. 14.00 i møterommet
«Fraunar».

Jakten på julegrana
er i gang

Vi trenger også i år hjelp
av Frogns befolkning til å
finne et egnet juletre til
Torget! Vet du om et tre
som kunne egne seg?
Vi ser etter et pent grantre på
ca. 12 meter, rett og pent i fasongen. Det må være mulig å
komme til med kranbil. Felling
samt henting vil skje i uke 48.
Har du et tips? Potensielle juletreleverandører kan henvende seg via «meld en feil» på
kommunenes hjemmeside, der
man også kan legge ved bilde.
Du kan også sende en mail til
postmottak@frogn.kommune.
no (marker e-post med «Årets
juletre – TDF Park» - eller ta
kontakt med Servicetorget på
tlf. 64 90 60 00. Frist 1. oktober
2020.

Vær obs på fremmede arter
Kommunen inviterer til dugnad mot Canadagullris og andre fremmede arter.
Den lysende gule blomsten
Canadagullris er en fremmedart
som ikke naturlig hører hjemme i Norge og som er vurdert
å ha negative konsekvenser for
biologisk mangfold. Planten
dekker store områder noen
steder, og der må vi nesten
vurdere kampen som tapt. Men
vi ser at den dukker opp med
noen planter hist og her mange
andre steder. Disse kan vi klare
å fjerne så planten ikke spres
videre; og slik at alle veikanter
og sletter i kommunen vår blir
gule.
Vi oppfordrer derfor alle til
dugnad mot canadagullris! Det
er på høy tid, det er like før
blomsten går i frø. Har du cana-

dagullris i hagen oppfordrer vi
til å klippe av blomsten og legge den i tett pose så den ikke
setter frø, og grave opp rota.
Er du på tur er det fint om du
også klipper av blomsterstander
av canadagullriss som du ser på
din vei og tar posen med hjem.
Poser med canadagullrisblomster og andre fremmede arter
kan du nå levere lokalt. Det står
en egen container på kvistmottaket på Heer.
Sjekk gjerne om du har andre
fremmede arter i hagen før du
leverer hageavfall til kvistmottaket – slik at alle havner i
containeren.

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

Har du symptomer og vil testes?
Kontakt Frogn kommunes testsenter for å avtale tid for testing:
Ring til testsenteret på tlf. nr. 957 13 000 ved symptomer på koronavirus.
Ha personnummer klart, husk
også personnummer til barn
dersom de skal testes, samt
navn på fastlege.
Telefontider til testsenter:
Man – fredag kl. 08.30 – 11.00
og 12.30 – 14.00 Lør – søndag
kl. 11.00 – 12.00

Testing
Møt til avtalt tid. Ta med
legitimasjon med bilde. Følg
instruks på skilt, anvisning fra
trafikkvakt og helsepersonell.
Testsenteret er lokalisert ved
rådhuset, Rådhusveien 6, med
innkjøring fra Grandeveien.
Etter gjennomført test vil du få

Ordfører Hans Kristian Raanaas:

Ta vare på hverandre!
Sommeren er på hell og høsten kommer oss i møte. Jeg
håper dere har samlet gode minner og nye opplevelser i
ferietiden. Etter en utfordrende vår med mye usikkerhet og
begrensninger var det mange som trengte en pust i bakken.
Vi greide lenge å holde pandemien ned her
i Frogn, men på slutten av sommeren fikk
vi en oppblomstring av smitte som minner
oss på at dette ikke er over. Ved hjelp av
gode rutiner og dyktige folk fikk vi heldigvis igjen kontroll over spredningen.
Jeg er mektig imponert over hvordan
kommunen både har rigget og leverer tjenester i denne situasjonen, men også hvor
bevisste og deltagende våre innbyggere
er. Det er kun ved at hver og en fortsatt
tar gode valg i forhold til smittevern, at vi kan beholde kontrollen og begrense spredning av virus. I en periode fremover må vi
forholde oss til at begrensningene pandemien setter, blir den nye
normalen. Og da blir dette ekstra viktig nå som vi går inn i den
mørke årstiden: Se hverandre – inkluder hverandre og ta vare på
hverandre!

utlevert et informasjonsskriv.
Du skal være i karantene frem
til testresultatet foreligger.
Svar på prøve
Det er inntil tre dagers ventetid før du får svar på testen.
Logg deg inn på Helsenorge.
no for å sjekke ditt svar

https://helsenorge.no/innlogging-pa-helsenorge-no
Dersom du tester positivt vil
du bli oppringt av helsepersonell. Testsenteret gir ikke ut
testsvar Se mer informasjon
her: https://helsenorge.no/
koronavirus

Husk smittevern
– Vi må forvente lokale tilfeller og mulighet for lokalt
utbrudd, fastslår kommuneoverlege Merete Nordaas
Hvistendahl og understreker
at for å redusere risikoen for
dette, trenger vi at alle som
opplever å ha symptomer
melder seg til testing og at vi
alle følger smittevernrådene.
• Hold deg hjemme om du
ikke er i form
• Ha god hånd- og hostehygiene
• Hold minst en meters
avstand til andre enn dine
nærmeste
– Men det å bli smittet betyr
ikke at man har vært uforsiktig og dårlig til å vaske seg.
Vi må dessuten alle forvente

Kommuneoverlege Merete N.
Hvistendahl

å havne i karantene en eller
flere ganger i løpet av pandemien. Hvis alle passer på
seg selv, passer vi sammen på
hverandre. Det er ikke nødvendig å «leke politi»; vi må
fortsette å være høflig mot
hverandre. Man vet lite om
andres utfordringer, sier hun.

SUNNERE LIVSSTIL
I HØST?

Vi tilbyr deg spennende og varierte aktiviteter!
Se mer på bolgenbad.no
Helse og glede for alle!
Bølgen bad & aktivitetssenter
Belsjøveien 2, 1440 Drøbak
Tlf.: 64 90 62 80
bolgen@bolgenbad.no

WWW.BOLGENBAD.NO

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

BIBLIOTEKET

Onsdag 9. september: Advokatvakt
kl. 16.00 – 18.00. Påmelding. Du kan
velge om du vil ha et fysisk møte eller
ta møtet over telefon.
Tirsdag 15. september: Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00. Har du problemer med å finne frem på nettet? Med
PC, mobil, apper eller innlogging? Her
får du hjelp!
Tirsdag 22. september: Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00. Har du problemer med å finne frem på nettet? Med
PC, mobil, apper eller innlogging? Her
får du hjelp!
Onsdag 23. september: Slektsforum kl 17.00-19.00. Frogn historielag
inviterer til slektsforum på biblioteket;
et uforpliktende treffsted der alle som
driver med slektsforskning kan møte
likesinnede. Møtene er åpne for alle
interesserte. Ingen påmelding, men begrenset antall deltakere grunnet smittevernsutstyr. Slekt og data er tilstede.
Tirsdag 29. september: Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00. Har du problemer med å finne frem på nettet? Med
PC, mobil, apper eller innlogging? Her
får du hjelp!
Tirsdag 6. oktober: Datahjelpen
kl. 10.00 – 12.00. Har du problemer
med å finne frem på nettet? Med PC,
mobil, apper eller innlogging? Her får
du hjelp!
Onsdag 7. oktober: Tannlegevakt
kl. 17.00 -19.00. (Ingen behandling).
Påmelding.

Tirsdag 13. oktober Datahjelpen
kl. 10.00 – 12.00. Har du problemer
med å finne frem på nettet? Med PC,
mobil, apper eller innlogging? Her får
du hjelp!
Onsdag 14. oktober:
• Advokatvakt kl. 16.00 – 18.00.
Påmelding. Du kan velge om du vil
ha et fysisk møte eller ta møtet over
telefon.
• Slektsforum kl 17.00-19.00. Frogn
historielag inviterer til slektsforum
på biblioteket; et uforpliktende
treffsted der alle som driver med
slektsforskning kan møte likesinnede. Møtene er åpne for alle interesserte. Ingen påmelding, men
begrenset antall deltakere grunnet
smittevernsutstyr. Slekt og data er
tilstede.
Onsdag 28. oktober: Slektsforum
kl 17.00-19.00. Frogn historielag inviterer til slektsforum på biblioteket;
et uforpliktende treffsted der alle som
driver med slektsforskning kan møte
likesinnede. Møtene er åpne for alle
interesserte. Ingen påmelding, men begrenset antall deltakere grunnet smittevernsutstyr. Slekt og data er tilstede.

Våre 2. klasser på besøk

I uke 41 til 44 tar vi imot besøk fra
alle kommunens 2. klassinger. De skal
ha sitt første besøk på biblioteket, få
omvisning og bli kjent her hos oss. På
grunn av smittevernshensyn fordeler vi
besøket utover flere dager. Regn med
litt liv, leven og mange glade barn på
sitt første bibliotekbesøk! Lesesalen er
stengt dagene besøket pågår. Informasjon finner du på hjemmesiden eller
ved oppslag biblioteket.

Åpningstider:

Mandag 09-00 – 15.00
Tirsdag 09-00 – 15.00
Onsdag 09-00 – 19.00
Torsdag 09-00 – 19.00
Fredag 09-00 – 15.00
Lørdag 10-00 – 14.00
På hverdager er det selvbetjent
mellom kl. 09.00 -11.00.

Smittevern

Hold deg hjemme om du er syk, hold
minst 1 meters avstand til andre og ha
god håndhygiene. Biblioteket kan måtte redusere åpningstider eller stenge
på kort varsel dersom situasjonen tilsier
dette. Følg med på hjemmesiden www.
frogn.folkebibl.no eller på facebook.

Nytt trådløst nett

Vi har fått nytt nett. For å bruke bibliotekets wifi må du velge «frogn gjest» i
innstillinger på din telefon/nettbrett/PC
og følge anvisningene som kommer opp
der. Spør om hjelp om du ikke får det til.

Nytt digitalt tilbud
på engelsk

Les eller hør engelske bøker med appen Libby. Last ned appen, koble deg
opp mot Viken fylkesbibliotek og du
får tilgang til mange engelske bøker.

Nasjonalt lånekort

For å kunne bruke flere av bibliotekets
tilbud, trenger dere et lånekort på
biblioteket. Dere kan lage et digitalt
lånekort på Nasjonalbiblioteket. Når
du senere kommer på biblioteket og
skal låne fysisk materiell, må du henvende deg i skranken og få kortet ditt
registrert. Foreldre kan lage digitalt
lånekort til sine barn ved å godkjenne
med «minID».

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. Der finner dere
informasjon om alle digitale tilbud
bibliotekene i Norge har, som å låne,
lese eller høre e-bøker i Bookbites
og Libby, se filmer på Filmbib, høre
musikk på Naxos Music Library eller
lese aviser i Pressreader. Bookbites og
Libby: Lån, les eller hør e-bøker. På
Bookbites finner du norske bøker, på
Libby engelske.
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.

LEDIGE STILLINGER
Ansvarsområde: Verkstedmekaniker,
100% fast stilling
Kvalifikasjonskrav: Fagbrev/erfaring
fra anleggsmaskiner/tyngre kjøretøy,
kunnskaper innen sveising og diagnoseverktøy, ønskelig med maskinførerbevis, må beherske norsk. Personlig
egnethet tillegges stor vekt.
Arbeidstid: Hverdager fra kl. 07.00 til
kl. 15.00. Mulig beredskap og
vaktordning.
Arbeidssted: TDF, Osloveien 154,
Drøbak
Tiltredelsesdato: Etter avtale, gjerne
så snart som mulig.
Kontaktperson: Avdelingsleder Ib
Zacho, tlf. 942 77680 eller verkstedformann Morten Nilsen, tlf. 400 27368
Søknadsfrist: 25.09.2020

Frogn kommunes verdier:
Respekt - Raushet - Engasjement Profesjonell

Sykepleiere og vernepleiere

Ansvarsområde: Sykepleiere/vernepleiere i faste stillinger mellom
70 – 100 % med dag- og kveldsvakter
og arbeid hver 3. helg, samt stillinger
mellom 40 – 60% på natt med arbeid
hver 3. helg. Vi har ledige stillinger på
korttidsavdelingen og somatisk-langtidsavdelinger.
Kvalifikasjoner: Norsk Autorisasjon.
God muntlig og skriftlig norsk fremstillingsevne, med minimum bestått
språkprøve B2. Gjerne erfaring eller
videreutdanning innen eldreomsorg.
Tiltredelse: Snarlig/etter avtale
Kontaktpersoner: Sissel Gjengedal,
avdelingsleder B1 korttidsavdeling, tlf.
400 27 340, Camilla Ruud - avdelingsleder B2 Somatisk langtidsavdeling,
tlf. 957 12 950 eller Ingvill Madsen,
avdelingsleder Ullerud Bofellesskap,
tlf. 481 45 211.
Søknadsfrist: 20.09.2020
For fullstendig utlysningstekst og
elektronisk søkeskjema, se
www.frogn.kommune.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!

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg 23.–27. oktober 2020

Følg oss!
Frogn kommune er på
Facebook, Instagram og
Snapchat (skjeridrobak).
Følg oss for nyheter og
nyttig informasjon!

Layout: MOOD Grafisk Design AS. Trykk: X-IDE Mysen

Verkstedmekaniker

