Hva er Drøbak for deg?

Alle innbyggere i Drøbak har sin egen oppfatning om hva Drøbak er for dem.
Hvilke kvaliteter i byen er de viktigste for deg? Frogn kommune er nå i gang med
to store reguleringsplaner som gjelder byutviklingen i Drøbak. Vi vil gjerne høre
hva du som bor her tenker!

Frogn kommune – best i test!
Frogn kommune havner
i toppsjiktet på Forbru
kerrådets ferske kom
munetest og er best i
Akershus på byggesak.
I tillegg viser årets
regnskap en pluss på
25 millioner.
– Det er grunn til å være
stolte! fastslår rådmann
Harald K. Hermansen.
Siden 2005 har Forbrukerrådet
utført ni kommunetester. Nesten
80 000 informasjonselementer
er evaluert og gitt karakterer. I
den siste testen havner Frogn

kommune på en strålende
5. plass i Akershus total sett, der
kun Skedsmo, Bærum, Rælingen
og Asker kommer foran oss på
lista. Og på byggesak viser testen
at vi er aller best i Akershus!
– Jeg gleder meg over det gode
resultatet for Frogn. Byggesaks
behandlingen i vår kommune
har vært utsatt for massiv
kritikk. Det er derfor særlig
gledelig at Forbrukerrådet rang
erer oss til å være blant landets
20 % beste. Resultatet som
viser at vi samlet sett ligger som
nummer 41 i landet og nummer
5 i Akershus gjør at jeg er stolt
av de ansattes servicenivå, sier
rådmann Harald K. Hermansen.

Rådmannen kunne i tillegg
nylig presentere et regnskap for
2014 med et overskudd (netto
driftsresultat) på 25 millioner
kroner, hele 10 millioner kroner
bedre enn i opprinnelig vedtatt
budsjett. Til tross for et positivt
resultat i 2014, er imidlertid
den økonomiske situasjonen
krevende, understreker
rådmannen.
– Kommunen har vedtatt
investeringer i den kommende
fireårsperioden på 1,3 mrd
kroner, til blant annet badean
legg og omsorgsboliger. Det
er derfor nødvendig å bremse
kostnadsveksten og avsette
midler l for å finansiere frem
tidige investeringer, sier han.

Les mer om:
1940–2015

9. april hedres oberst Birger Eriksen og
hans avgjørende innsats ved krigens
start i en storstilt 75-årsmarkering på
Oscarsborg – og du kan være med!
Les mer på side 2

Samliv med barn

Hvordan kan forholdet og kjærligheten
overleve med små barn? Det kan du
lære på kurs.
Les mer på side 3
Rådmann Harald K. Hermansen
er fornøyd med de gode
resultatene som er oppnådd i
Frogn kommune.

Frogn kommunes informasjonsbilag • 10. mars 2015

Jobbe i Frogn?

Se de mange spennende stillingene
som lyses ut nå! Er det noe for deg?
Les mer på side 4

Framtidas Drøbak
		 i utvikling

10 kjappe
for et bedre
nærmiljø

4

Vi vet ikke hva du som bor i
Frogn synes om mange saker og ting
i samfunnet vårt. Samtidig løser vi
daglig oppgaver der det hadde vært
fint å vite hva du som bor her mener.
Derfor har vi bestemt oss for å stille
deg 10 kjappe spørsmål. Ved å svare
på undersøkelsen kan du være med på
å påvirke samfunnsutviklingen.

!
Tidligere utbygging viser hvor viktig det er å ha en plan for byutviklingen i verneverdige områder som Drøbak.

Frogn kommune er nå i gang med to store reguleringsplaner som
gjelder Drøbak. Dette er planarbeider der vi må ha flere tanker i hodet
samtidig. Derfor er det viktig for oss å høre hva du som bor her tenker.
Planprogram for områdereguleringsplan
Gamle Drøbak ligger på høring med
frist 16. mars 2015. Reguleringsplanen
skal gi mer forutsigbar forvaltning, i
tillegg til et tydeligere bilde av både
verneverdiene og mulig framtidig
utvikling i området. Vi skal bevare den
særegne historiske trehusbyen, ta vare
på verdifulle kulturminner fra det 20.
århundre og kartlegge områder der det
er mulig å forandre. Gamle Drøbak har
tette urbane kvaliteter som det er viktig
å bevare og bygge videre på. Samtidig
vil vi finne rom for forsiktig fortetting,
transformasjon, rivning og nybygg. Vern
betyr heller ikke at samfunnsutviklingen
stopper opp – kanskje er det nettopp
vernet som kan gi grunnlag for vekst og
innovasjon?
Områdeplan for Seiersten, Ullerud og
Dyrløkke skal styrke Gamle Drøbak
som det levende kommunesenteret i

Frogn, og Dyrløkke som kommunens
andre handelssentrum. Mellom Gamle
Drøbak og Dyrløkke skal vi utvikle en
sammenhengende by. Når flere kan
bo og jobbe i dette området, utnytter
vi potensialet tett på sentrum. Vi vil
ha flere mennesker og en levende by,
med bolig og næring på rett plass.
Planforslaget er planlagt sendt på
høring sommeren 2015. Når forslaget er
på høring, kan du komme med innspill.
De to planene grenser opp til hverandre
og må ses i sammenheng. Byutvikling
i Frogn betyr at vi både må bevare
og tenke nytt samtidig. Som plan- og
bygningsmyndighet er kommunene en
av de viktigste forvalterne av verdifulle
kulturminner i Norge. Samtidig skal
byutviklingen blant annet følge
opp nasjonale føringer om tett og
klimavennlig byutvikling, legge til rette
for næringsutvikling og gi en funksjonell

Mange i Frogn vil i de kommende dagene få tilsendt en link
til undersøkelsen på for eksempel
e-post, SMS, Facebook, It’s Learning
eller via et brev i postkassa. Under
søkelsen består av 10 spørsmål. Vi
prøver å nå ut til så mange som
mulig – og alle registrerte innbyggere over 15 år i kommunen kan gå
inn på bit.ly/frogn og svare.
Har du ikke tilgang til internett, kan
du få hjelp til å svare på undersøkel
sen på servicetorget eller på biblio
teket. Vi håper at dere bruker noen
få minutter på å svare innen fredag
20. mars. Undersøkelsen er anonym.

og helsebringende hverdag for en
befolkning som vokser og endrer seg.
Du kan påvirke utviklingen! De
innspillene vi får inn, kan legge
føringer for det videre arbeidet med
områdereguleringsplanen for Gamle
Drøbak. Derfor er det viktig at du som
bor her engasjerer deg nå og gir oss
innspill om hvordan du vil ha det i
Drøbak i framtida. Hvilke kvaliteter bør
vi ta vare på og hva kan vi endre?
Se mer på frogn.kommune.no. Send
oss gjerne en e-post med innspill til
postmottak@frogn.kommune.no innen
16. mars 2015.
Vi minner om at frist for innspill til
oppstart av planarbeid og forslag
til planprogram for Områdeplan for
Kolstad, Klommestein skog og Odalen
også er satt til 16. mars.

75-årsmarkering 1940–2015 på Oscarsborg

Krigsminner

9. april 2015 inviteres det til offisiell markering av oberst
Birger Eriksen og hans innsats ved krigens start i april 1940
på Oscarsborg festning. Norges øverste ledelse ved Forsvars
minister og Forsvarssjef er tilstede – og hele landet deltar
via direkte overføring på TV2.

Kommunen har mange nasjo
nale kulturminner av stor verdi
fra andre verdenskrig, men nå
er vi på jakt etter de lokale og
mer ukjente historier og minner
som ikke har fått oppmerksom
het tidligere.

For 75 år siden handlet oberst Birger
Eriksen uten forutgående ordre i den
mest kritiske situasjon Norge noen gang
hadde vært i, og reddet derved landets
øverste ledelse.

En gruppe som består av Frogn historielag,
Verneforeningen, Oscarsborg festnings
venner og Frogn kommune planlegger
flere tiltak i 2015 i forbindelse med at
det er 75 år siden okkupasjonen og 70 år
siden frigjøringen. Byantikvaren etterlyser
lokale krigsminner fra 1940-45. Vet du
om noe du vil meddele, er vi glade for
din henvendelse til: liv.nygaard@frogn.
kommune.no. På www.frogn.no finner du
mer informasjon om prosjektet.

9. april 2015 inviteres det til offisiell
markering av oberst Eriksen innsats 9. april
1940. Deler av arrangementet er lukket,
men publikum inviteres til en offisiell
seremoni på Festningsplassen på Oscars

borg kl. 12.00 torsdag 9. april. Det blir
omvisninger for publikum på festningen
hele dagen, og TV sender direkte på TV2
kl. 19.30 9. april 2015 fra Oscarsborg festning.
Markeringen fortsetter lokalt, og ved by
sten av Oberst Eriksen i Badeparken blir
det seremoni, taler og kransenedleggelse
kl. 18.00, etterfulgt av spennende kul
turinnslag i regi av Frogn historielag på
Sjøstjernen kl. 19.00. Der kan du blant

annet høre fortellinger fra flere sannhets
vitner til de lokale krigshendelsene 9. april
1040 i Drøbak. Velkommen!

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

KUNNGJØRINGER
Nytt fra Frogn seniorsenter

Kjærlighet – med små barn

Hjelp med PC og nettbrett?
Fredrik og Jan finner du i 2 etg. på senior
senteret i Niels Carlsens gate 20 hver torsdag
fra kl.10.00-12.00, klare til å hjelpe deg med
alt fra mappestruktur på pc-en til hvordan du
søke på nettet med hvilke søkemotorer eller
hvordan du kan benytte offentlige portaler
som Nettbank og altinn.no blant annet.

Drøbaksvenn kafé
Waris fra Burma
jobber til daglig
som kokk på
Thai Thai i
Drøbak sentrum.
Tirsdag 17. mars
kl. 18.00 inviterer han sammen med burme
siske venner til Burmesisk aften! Velkommen
til Hospitalet i Niels Carlsens gate 20 for å
høre om Burma og for å få en smak av
nydelig burmesisk mat.
Alle våre tilbud er gratis og åpne for alle.

Har du lyst å arrangere konsert?
Vi ser etter profesjonelle arrangører og lokale
foreninger. Ta kontakt med Elisabeth Seljevold
Fladmoe, kultur og fritid, tlf. 64 90 63 15,
mobil 992 98810, epost: elisabeth.seljevold.
fladmoe@frogn.kommune.no

Påsken 2015

Det blir påskeaktiviteter i Drøbak i år som i
fjor! Gjør klar for Påskebadet på påskeaften
kl. 14 og mye mer. For mer informasjon om
alle våre arrangementer, følg oss på facebook!

Velkommen til påskemesse onsdag 25. mars!
Nå er det tid for påskemesse på arbeidsstuen
vår. Dørene åpner kl. 11.00. Her blir det salg
av sokker og votter, påskehøner og annen
påskepynt. Du finner nydelige løpere og brik
ker, samt flotte ryer + mye mer. Kom og se!
Vi har åpen kafe.
Salg av sko. I entreen finner du helsesko,
ortopediske sko, arbeidssko, vaskbare sko,
pensko, dame- og herresko. Kom og ta en titt.
Påskestengt på seniorsenteret: Vi holder
stengt fra og med 1. april til og med 6. april.
Fransk- og engelsklærere: Er det noen der
ute i kommunen vår som kan tenke seg å
undervise noen av våre brukere i språk? Vi har
behov for en fransklærer og en engelsklærer
en dag, en til to timer i uken. I engelsk er det
mest snakk om konversasjon. Vi har en gruppe
allerede, men den er full. Vi har hatt en del
etterspørsel, og tenker derfor å starte opp en
gruppe til i engelsk.
Teatertur med Seniorsenteret: Frogn
seniorsenters venner inviterer til Oslo
Nye, onsdag 8. april. CHICAGO ble satt opp
på Hovedscenen i 2002. Nå gyver det løs igjen.
Denne gangen med nye uttrykksformer og et
nytt musikalsk bilde fra 1920-tallets elleville,
dekadente liv i Chicagos underverden. Pris inkl.
buss kr 585. Bindende påmelding til Frogn
seniorsenter innen 27. mars – tlf. 64 90 61 85.

Allsang på
Ullerud og
Grande

Torsdag 12. mars
synger Kjell Jørung
Elvis-låter på Grande
sykehjem kl. 12.00.
Har du rockefot, eller
Kjell Jørung har tidligere
vil mimre litt fra
holdt foredrag hos
50-tallet?
Drøbak Rotary. Nå
kommer han til Grande.
Hjertelig velkommen!
Akershus Musikkråd arrangerer «En
hilsen fra tanta til Beathe» med artis
tene Åsmund Reistad og Per Einar Vatle.
Repertoaret består av et utdrag av Lillebjørn
Nilsens omfattende produksjon, iblandet gamle
jazzlåter spilt i stringswingstil.
Ullerud: Mandag 23. mars kl 12.00 og
12.45, Grande: torsdag 26. mars kl 12.30
Frelsesarmeen holder sangandakter på
Solstua denne våren:
Torsdag 19. mars kl. 11.00
Torsdag 7. mai kl. 11.00
Torsdag 18. juni kl. 11.00

Navneskifte og ny enhet

Støtte til kulturarbeid 2015

Lag, foreninger og enkeltpersoner
i Frogn kommune kan søke. Det kan
søkes om følgende tilskudd: Driftstilskudd,
aktivitetstilskudd, underskuddstilsagn til åpne
kulturarrangementer, tilskudd til åpne kultur
arrangementer og rusfrie helgearrangemen
ter for ungdom samt etableringstilskudd.

Støtte til uorganisert aktivitet
Formålet med tilskuddet er å skape aktivi
teter hvor alle kan delta, uforpliktende
og gratis. Frivillige lag og foreninger vil bli
prioritert.Tilskudd kan innvilges til uorgani
serte aktiviteter i Frogn. Søknaden må inne
holde opplysninger om ansvarlig arrangør,
programbeskrivelse, finansieringsplan og
markedsføringsplan.

Mer informasjon om retningslinjer og
søknadsskjema fås på Servicetorget,
tlf. 64 90 60 00 eller frogn.kommune.no.
Skriftlig søknad sendes Frogn
kommune, enhet for kultur og fritid,
postboks 10, 1441 Drøbak.
Søknadsfrist 15. mars 2015.

Enhet for miljøarbeidertje
nester er bare ett år gam
mel, men har allerede skiftet
navn. Den heter nå enhet for
utvikling, tilrettelegging og
omsorg – som forteller mer
om hva enheten kan stå til tjeneste med.
Enheten har ansvar for bolig, avlastning og
dagtilbud for mennesker med sammensatte
bistandsbehov, og har som hovedmål å sikre
gode levekår gjennom aktiv deltagelse. De
arbeider på oppdrag fra søknadskontoret, og
yter tjenester til mennesker med funksjons
nedsettelse og gir tjenester i omsorgsbolig
eller i eget hjem. I tillegg finnes dagtilbud til
personer som ikke kan dra nytte av ordinært
arbeidsliv. Enhetsleder er Therese Iren Steen
Johansen. Enheten holder til på Grande i
Sorenskriver Ellefsensvei 28, Drøbak, og kan
nås på tlf. 64 90 65 05.

Ønsker du torgplass
sommeren 2015?

Vi minner om at fristen for å søke torgplass i
Drøbak sentrum for sesongen 2015 er 1. mai.
Søknad sendes Frogn kommune, postboks
10, 1441 Drøbak. Spørsmål kan rettes til
Mona Johansen på telefon 415 31 395.

Frogn helsestasjon inviterer til
gratis samlivskurs for nybakte
foreldre! Hvordan kan man ta vare
på kjærligheten når hverdagene – og
nettene – er fylt av bleieskift og
nattevåk?

Hensikten med kurset er å gi støtte og inspira
sjon i en periode med store forandringer og
utfordringer i hverdagen. Tiden etter fødselen
blir av noen beskrevet som en unntakstilstand.
For mange kan stemningen svinge mellom
kaos og lykke. Det krever innsats å være
både kjærester og samarbeidspartnere under
småbarnsperioden.

Orientering om vedtatt
detaljreguleringsplan -

Rv. 23 Oslofjordforbindelsen Byggetrinn 2
I kommunestyremøte
9.2.2015 i sak 3/15
ble detaljregulering
for Rv. 23 Oslofjord
forbindelsen – bygge
trinn II vedtatt.

Reguleringsplanen legger opp til å etablere
en sammenhengende firefeltsveg fra Vassum
til Verpen. Hele utvidelsen av veganlegget er
planlagt etablert på sørsiden av dagens veg og
inkluderer blant annet et nytt tunnelløp under
Oslofjorden.
Formålet med planen er å bedre framkomme
lighet og trafikksikkerhet på strekningen.
Samlet saksfremstilling, plankart, bestem
melser og beskrivelse kan sees på Frogn
kommunes hjemmesider under «Vedtatte
planer med klagetilgang»: https://www.
frogn.kommune.no/vedtatteplaner.
Orientering om klageadgang
Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen,
jf. plan- og bygningslovens §§12-12 og 1-9
og forvaltningslovens kap. VI. Det er sakens
parter som har klageadgang. Klagefristen er
3 uker regnet fra den dag brevet kom frem
til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til Frogn kom
mune, 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.

Kunngjøring av utbyggings
avtale for Vestbyveien

Det planlegges gangvei/fortau langs
Vestbyveien for å bedre trafikksikkerheten
i området, samt tilrettelegge for på- og
avstigningssone for skolebarn ved østre
gangforbindelse til Sogsti skole.
Det skal også legges til rette for ny bebyggelse
på hver side av denne gangforbindelsen. I den
anledning starter nå forhandlinger om utbyg
gingsavtale. Har du noen innspill?
I medhold til plan- og bygningsloven av
27. juni 2008 paragraf 17-4 første ledd, varsles
det om at Frogn kommune ved enhet for
Miljø, idrett og kommunalteknikk starter
opp forhandlinger om utbyggingsavtaler i
planområdet for Vestbyveiplanen.

Det helt sentrale i kurset er å bidra til reflek
sjon, slik at dere selv kan tenke gjennom og
snakke om hvordan dere best kan takle de
nye utfordringene. Ved å kombinere denne
ekspertisen med kunnskapen som formidles
fra kursledere, vil dere sitte tilbake med et
solid bidrag til å gjøre parforholdet enda
bedre og mer robust. Godt samliv er utviklet
av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Kurset er delt inn i fire kursdeler og hoved
punktene er:
• Den store forandringen:
Fra par til familie
• Kommunikasjon: Å holde forbindelsen
• Krangel og konflikt:
Hvordan håndtere det?
• Kjærlighetens ABC: Samspill og tilknytning
Kurset holdes over to kvelder: onsdagene
29. april og 6. mai, begge kvelder kl. 17.00–
21.00. Enkel bevertning. Sted: Møterom
Fraunar, Frogn rådhus. Kursledere: Elisabeth
Ihlebæk og Kristian Køhn.
Påmelding innen 7. april 2015.
Innbetaling av depositum kr 200,- til Frogn
helsestasjon. For ytterligere informasjon,
kontakt helsestasjonen: tlf. 64 90 62 62
eller mail til: elisabeth.ihlebak@frogn.kom
mune.no For mer info: www.godtsamliv.no
Det startes opp forhandlinger med hjem
melshavere og tiltakshavere for følgende eien
dommer: Vestbyveien 108b, gnr./bnr. 71/539
(Parox Utvikling AS- Org nr 996 123 537) Vest
byveien 122-124, gnr./bnr. 71/91 og 71/108 (H
Slåke Invest AS- Org nr 975 780 392).
Utbyggingsavtalen vil i hovedsak gjelde forde
ling av kostnader for gjennomføring av trafikk
sikkerhetstiltak langs Vestbyveien. Før det kan
gis midlertidig brukstillatelse for ny bebyggelse,
skal trygg skolevei til Sogsti skole være sikret
ved etablering av fortau langs Vestbyveien.
De fremforhandlede avtalene legges ut til
offentlig ettersyn før de fremmes til politisk
behandling. Innspill til forhandlingene kan
rettes skriftlig til:
Enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk,
E-post: postmottak@frogn.kommune.
no, Postadresse: Rådhusveien 6, 1443
Drøbak. Merk henvendelse med saksnummer
14/00094.

Åpne møter i rådhuset

Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og
kultur tirsdag 10. mars kl. 16.30 i møterom
met Fraunar. Innspill/spørsmål fra publikum fra
ca. kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag 11. mars
kl. 15.30 i møterommet Oscarsborg.
Formannskapet onsdag 11. mars kl. 16.30
i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra
publikum fra ca. kl. 18.00.
Kommunereformen: møte i politisk arbeids
gruppe: Arbeidsgruppen som er nedsatt for
å arbeide med kommunereformen hadde et
møte den 10. februar og skal møtes igjen tors
dag 12. mars kl. 16.00 i møterommet Fraunar.
Temaet for begge møtene er tidsplanen for
kommunereformarbeidet i Frogn. Tidsplanen
skal behandles av kommunestyret 23. mars.
Kontrollutvalget mandag 16. mars kl. 16.30
i møterommet Fraunar.
Kommunestyret mandag 23. mars i møte
rommet Fraunar. Kl. 16.45 informasjon og
orienteringer. Ca. kl. 17.15 innspill/spørsmål
fra publikum. Behandlingen av sakene starter
kl. 18.00.
Eldrerådet mandag 13. april kl. 16.00 i møte
rommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra publikum
fra møtestart.
Rådet for personer med nedsatt funksjon
sevne tirsdag 14. april kl. 18.00 i møterommet
Fraunar.
Kommunalt foreldreutvalg for grunn
skolen tirsdag 14. april kl. 18.00 i møterom
met Oscarsborg.
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 internett: www.frogn.no

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

LEDIGE STILLINGER
Psykolog

Biblioteket:
11. mars kl. 17.00: Frogn historielag.
11. mars, 18. mars og 8. april kl. 19.00:
Snakker du lite norsk? Lese- og prate
gruppe for innvandrere hver onsdag.
14. mars kl. 11.00: Kodeklubben Arduino.
Elektronikk del 2. Se http://www.digitalkode.
no/kodeklubbendrobak/
19. mars kl. 18.00: Litterært foredrag Alice Munro: En virtuell verden? På leting
etter virkeligheten i nobelprisvinner Alice
Munros forfatterskap. Et foredrag av Gerd
Hammerstad.
25. mars kl. 17.00 – 19.00: Advokatvak
ten. Du har tilgang til en halvtimes gratis
rådgivning. Påmelding må gjøres på forhånd.
Dette gjøres enten ved å kontakte oss i vok
senavdelingen eller sende oss en e-post.
25. mars kl. 17.00-19.00:
Frogn historielag med DIS til stede.
28. mars kl. 11.00: Kodeklubben. Scratch
- koding for nybegynnere. Kodeklubben
Drøbak er et gratis og frivillig tilbud til barn
og unge mellom 8 og 16 år. Dette er en
forlengelse av bevegelsen Lær Kidsa Koding.
8. april kl. 13.00: Bokkafé: Gurid Bergem
presenterer egen diktsamling: «Mjukt». Flere
av diktene har vakkert følge av datteren Åsa
Bergems fotografier. Som vanlig kaffe med
noe godt å tygge på.
11. april kl. 11.00: Kodeklubben Drøbak.
HTML/CSS. Lær hvordan hjemmesider er
bygget opp (HTML), og hvordan de kan pre
ges ved hjelp av stilark (CSS). Se http://www.
digitalkode.no/kodeklubbendrobak/

Rådgiving om
verneverdige hus

10. mars, 17. mars, 24. mars og
7. april kl. 12.00-15.00 – og hver
tirsdag frem til sommeren – vil
byantikvar Liv Lund Nygaard
være på biblioteket for å gi deg
råd og veiledning om ditt verneverdige hus.
Det er hyggelig og nyttig om du bare stikker
innom for en prat om kulturminnevern i
Drøbak generelt, og sier hva du mener om
byen vår! Sammen kan vi finne ut hvordan vi
kan bevare og skape et levende og miljøvenn
lig sted som også våre etterfølgere kan være
stolt av og å ha glede av å oppleve.
Kontakt byantikvaren for å få råd og veiled
ning om vedlikehold, utbedring og endring
av eksisterende bygninger. Byantikvaren kan
hjelpe til med spørsmål bl.a. om hva som
kan gjøres med en verneverdig bygning uten
å ødelegge bygningens og kulturmiljøets
karakter og historie. Andre temaer kan være
informasjon om energieffektivising i eldre
hus, tilskuddsordninger for istandsetting av
verneverdige bygninger etter antikvariske
prinsipper og brannforebyggende tiltak.
Da ses vi på biblioteket!

Ansvarsområde: Psykolog med arbeids
erfaring fra fagfeltet og engasjement for
1. linjetjenester.
Arbeidet vil bestå av administrative opp
gaver, tjeneste- og kompetanseutvikling og
klientrettet virksomhet.
Arbeidstid: 100 % fast stilling med arbeids
tid fra 08.00-16.00
Arbeidssted: Hegreveien 3, 1448 Drøbak
Kvalifikasjonskrav: Profesjonsstudiet i
psykologi, autorisert psykolog
Tiltredelsesdato: 1. mai 2015
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler
Kontaktperson: Enhetsleder Britt
Sakariassen, tlf. 415 31 430
Søknadsfrist: 27. mars 2015

Pedagogiske ledere barnehage
Stilling: Fast 100 % i Ullerud barnehage
Ansvarsområde: Bidra til god ledelse og
tilrettelegge for lek, læring og et godt ut
viklingsmiljø for barn i Ullerud barnehage.
Arbeidstid: 37,5 timer pr. uke. Det må
påregnes noen kveldsmøter i løpet av året.
Arbeidssted: Ullerud barnehage. Se Frogn
kommunes hjemmeside www.frogn.kommune.
no for mer informasjon om barnehagene.
Tiltredelsesdato: 1. august 2015
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler.
Kontaktperson: Kari Skipenes, tlf. 64 90 64 88
Søknadsfrist: 17. mars 2015

Stilling: To barnehagelærere, fast 100 % i
Elleflaten barnehage
Ansvarsområde: Bidra til god ledelse og til
rettelegging for god lek, læring og utviklings
miljø for barn i Elleflaten barnehage.
Arbeidstid: 37,5 timer pr. uke, ulike vakter
mellom 07.00-17.00. Det må påregnes noen
kveldsmøter i løpet av året.
Arbeidssted: Elleflaten barnehage
Kvalifikasjonskrav: Fullført og godkjent
utdannelse som barnehagelærer. Beherske
norsk skriftlig og muntlig. Tilfredsstillende
politiattest. Personlig egnethet.
Tiltredelsesdato: Etter avtale, senest
1. august 2015.
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler.
Kontaktperson: styrer Wibeke Wangen,
tlf. 64906675/70
Søknadsfrist: 5. april 2015

Miljøkokk

Stilling: 100 %, dagtid
Ansvarsområde: Miljøkokkens arbeid skal
stimulere til trivsel for beboerne. Kokken
har ansvar for innkjøp, distribusjon innad i
huset og servering av et næringsrik og variert
kosthold. Beboerne skal ha mulighet til å
hjelpe til med matlagning ut i fra mestring
og interesse. Det skal legges til rette for gode
aktiviteter rundt mattilberedelsene.
Arbeidssted: Ullerud bofellesskap
Kvalifikasjonskrav: Kokk med fagbrev.
førerkort klasse B, gode samarbeidsevner,
beherske norsk skriftlig og muntlig. Personlig
egnethet vektlegges.
Tiltredelsesdato: 7. april eller etter avtale
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler
Kontaktperson: Lillemor Svenning, avde
lingsleder Ullerud bofellesskap,
tlf. 64 90 62 75/415 31 359
Søknadsfrist: 22. mars 2015

Miljøarbeiderstillinger

Stillinger: 2 miljøarbeiderstillinger på 45 %
og 2 stillinger annenhver helg 22%
Ansvarsområde: Bistå en beboer med
nedsatt funksjonsevne som bor i heldøgn
bemannet omsorgsbolig.
Arbeidstid: Alle stillingene er i turnus med
arbeid på dag og kveld. Helgestillingene er
annenhver lørdag og søndag.
Arbeidssted: Haukåsen omsorgsbolig
Kvalifikasjonskrav: 2-årig helse og
sosialfaglig, men andre kan også søke.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Politiattest må fremvises.
Tiltredelsesdato: 13. april 2015
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler.

Oppmålingsingeniør

Kontaktperson: Hege Enerhaugen,
tlf: 415 31422
Søknadsfrist: 22. mars 2015

Hjemmehjelp/brukerstyrt
personlig assistent

Ansvarsområde: Tilkallingsvikar/sommer
vikar. Bistå i ulike oppdrag med praktiske
gjøremål i hjemmet til bruker.
Arbeidstid: Etter avtale
Arbeidssted: Hjemmebaserte tjenester,
praktisk bistand
Kvalifikasjonskrav: Søkere til hjemme
hjelpsstilling må disponere egen bil.
Godkjent politiattest må foreligge.
Personlig egnethet vektlegges.
Tiltredelsesdato: Etter avtale
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler.
Kontaktperson: For hjemmehjelpsstilling:
Eva Aas, tlf. 64 90 64 50.
Mail: eva.aas@frogn.kommune.no
For BPA stilling: Irene Ekseth,
tlf. 64 90 64 51, mob. 40 02 73 42.
Mail: irene.ekseth@frogn.kommune.no
Søknadsfrist: 12. mars 2015

Kulturskolelærer sang

Stilling: 40 % fast stilling
Ansvarsområde: enkeltundervisning av
sangelever i alderen 8-18 år, samt deltakelse
i tverrfaglige samspillsprosjekter
Arbeidstid: ettermiddag/kveld,
undervisningsdag mandager og tirsdager
Arbeidssted: Frogn Kulturskole
Kvalifikasjonskrav: Det kreves musikkfaglig
utdannelse på høgskolenivå. Det er ønskelig
med pedagogisk utdanning. Erfaring fra
arbeid med barn og unge vektlegges.
Tiltredelsesdato: medio mai 2015
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler
Kontaktperson: Hege Elnæs,
tlf. 64 90 60 00, mobil 415 31382
Søknadsfrist: 27. mars 2015

Prosjektmedarbeider arkiv

Stillingsangivelse: engasjement 100 % i
inntil 2 år
Arbeidssted: Rådhuset i Frogn kommune
Ansvarsområde: avlevering av kommunens
eldre arkiver
Kvalifikasjonskrav: Realkompetanse,
erfaring med avlevering, god kjennskap til
relevant regelverk, selvstendig, samarbeidsvil
lig og personlig egnethet
Tiltredelsesdato: 15. april 2015 eller etter
avtale
Lønn: etter avtale
Kontaktperson: arkivleder Vegard Arnesen,
tlf. 60 90 60 00/920 46 506
Søknadsfrist: 20. mars 2015

Badebyvakter

Stillingsangivelse: 100 % stillinger
•5-7 personer i perioden 22.juni – 3. juli
•5-7 personer i perioden 6. juli – 24. juli
•5-7 personer i perioden 27. juli – 7. august
Kvalifikasjonskrav: Alder 15-18 år.
Ansettelser skjer på bakgrunn av intervju,
personlig egnethet og referanser.
Arbeidsoppgaver: knyttet til vedlikehold
av parkanlegg/friluftsområder og kommu
nale bygg, så som rydding av søppel langs
veier og strender, klipping av gress, luking,
rydding av friområder, flytting av møbler for
hovedrengjøring av kommunale bygg, lett
vedlikehold av bygninger og uteområder og
annet lett forfallende arbeid.
Tiltredelsesdato: Etter avtale
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler.
Kontaktpersoner: Anne Solhaug,
tlf. 474 68514 og Linda Malm
Schmidt, tlf. 905 48073
Søknadsfrist:
27. april 2015

Stilling: 100 %
Ansvarsområde: Oppmåling og geodata.
Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være
oppmålingsforretninger, matrikkelføring, skri
ve delegerte vedtak etter PBL, bruk av GIS og
kartprogram, ajourføring av kartbaser og areal
planbaser\planregister, publikumsveiledning.
Arbeidssted: Enhet for samfunnsutvikling
Kvalifikasjonskrav: Relevant utdanning på
høyskolenivå, relevant arbeidserfaring kan
kompensere for utdanningskravet
Tiltredelsesdato: Snarest
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler
Kontaktpersoner: Enhetsleder Ann-Mari
Nylund, tlf. 64 90 64 30 / 930 38757 eller
avdelingsleder Alf Wilberg, tlf. 64 90 61 41
Søknadsfrist: 16. mars 2015

Vei- og prosjekteringsingeniør

Stilling: 100 %
Ansvarsområde: Til seksjon miljø og for
valtning søker vi deg som har erfaring med
saksbehandling, planlegging, prosjektering
og prosjektledelse knyttet til det kommunale
veinettet.
Kvalifikasjonskrav: Høyskole/universitets
utdanning. Erfaring eller annet relevant
kompetanse kan kompenseres for mang
lende utdanning. Relevant erfaring innen
saksbehandlingssystemer og gode IT- og
datakunnskaper, erfaring med prosjektledelse
og prosjekteringsverktøy, god økonomisk
forståelse og styring, engasjert og lærevillig
med gode samarbeidsevner. Sterk drivkraft
med høy arbeidskapasitet. God norsk skriftlig
og muntlig fremstillingsevne
Arbeidssted: Hestehagen 5, Drøbak
Tiltredelsesdato: Snarest
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler
Kontaktperson: Enhetsleder Otto Schacht,
tlf. 941 66 380
Søknadsfrist: 31. mars 2015

Lærlinger

Ansvarsområde: Lærlinger i barne- og ung
domsarbeiderfaget og i helsearbeiderfaget
Arbeidssted: Frogn kommune
Kvalifikasjonskrav: Elever på yrkesfag som
har fullført og bestått VG 1 og VG 2 i sitt fag
kan søke om lærlingplass
Tiltredelsesdato: august 2015
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler
Kontaktperson: Hege Kristin Holmen,
enhet for personal, organisasjon og politiske
tjenester, tlf 64 90 64 42
Søknadsfrist: 24. mars 2015
For fullstendig utlysningstekst og
elektroniske søknadsskjemaer, se
www.frogn.no. Ved behov for tilgang
til PC, finnes det på Servicetorget,
Biblioteket og NAV Follo.
Søknadsdokumenter blir ikke
returnert til søkerne, men
makuleres når tilsetting
er foretatt. For mer
informasjon, kontakt
Servicetorget,
tlf. 64 90 60 00.
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Vil du være med å sy om gamle
ting? Liker du å fotografere eller har
lyst til å prøve deg på catwalk?

Utekontaktens redesigngruppe møtes hver mandag kl. 17.00-19.00 i
det hvite murhuset på Ullerud. Alle i alderen 12-23 år er velkomne. Ingen
forkunnskaper er nødvendige, og vi har gamle ting du kan sy om. Møt opp
eller kontakt oss på tlf. 474 68514 (Utekontakten). Stikk innom da vel!

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 14. april
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