KORONA: Arbeidet fortsetter
Situasjonen endrer seg hele tiden og mye er uforutsigbart både med hensyn
til smittetall, smittevernnivå og vaksinasjon mot covid-19.
Vi har mot slutten av april vaksinert rundt 25 % av Frogns befolkning. Vi fortsetter arbeidet,
men er selvfølgelig avhengig av vaksineleveransene. • Det er nå åpent for at alle kan registrere
seg for vaksine. • Du må svare på en del helsespørsmål som gir deg riktig plass i køen. Vi kaller
inn når det er din tur. Helseopplysningene må oppdateres når vaksinen settes. • Husk ID når du
møter til vaksinering! • Frogn kommune gir ikke ut vaksinepass, men bekreftelse på vaksine kan
hentes ut på helsenorge.no • På våre hjemmesider finner du hele tiden oppdatert informasjon.
Følg oss her: http://www.frogn.kommune.no/korona eller Frogn kommune på Facebook.

En annerledes
17. mai – igjen
Gratulerer med dagen – på nok en annerledes 17. mai!
Vi kan heller ikke i år samles som vanlig, men vi håper
likevel at du blir med oss på vår digitale feiring av
nasjonaldagen.
Flaggheising, blomsternedleggelser, korpsmusikk,
taler for dagen og nasjonalsang; alt dette kan du
oppleve hjemmefra! Vi streamer dagens høydepunkter
direkte på Frogn kommunes facebookside, og senere
kan du se opptakene på Frogn kommunes hjemmeside. Bla om og se programmet for årets feiring.
Vi ønsker alle en fin dag!

Russen tester for omsorgsknuten
Russen ved Frogn vgs ble tidligere i vår testet for covid-19 - og får knute i russelua
for å delta i dugnaden mot pandemien.
Som et ledd i oppfølging av smittevern ved
skolene i kommunen, gjennomførte Frogn
kommune massetesting av elevene ved Frogn
videregående skole. Russen var først ute - og
ekstra gøy er det at en egen avtale om testing
og oppfølgning av smittevern kvalifiserer til
omsorgsknute i russelua! Omsorgsknuten opp-

Les mer om:

sto opprinnelig i samarbeid mellom Ullerud
helsebygg og russen, men på grunn av korona
er det vanskelig å gjøre noe på helsebygget.
Derfor er en egen kontrakt om smittevern og
testing ved symptomer underskrevet av russen,
som gjennom det bidrar i dugnaden for å stoppe pandemien – og mottar en engel i russelua!

Bli med på
stolpejakt

			

Grafitti-workshop
for ungdom
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Frogn kommune
ønsker god sommer!

Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 4. mai 2021

Frogn kommune gratulerer:

Hurra for 17. mai!
JA VI ELSKER

PROGRAM

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER

Kl. 07.40 Lehmannsbrygga
Flaggborg ved Drøbak/Frogn
speidergruppe og Drøbak Musikkorps marsjerer til torget.

Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømme på vår jord.

Kl. 08.00
Salutt fra Oscarsborg festning.
Flaggappell og flaggheising ved
speiderne ved kommunale flaggstenger.
Kl. 08.05 Drøbak torg
Nasjonalsangen ved Drøbak Musikkorps og Drøbak Mannskor.
Appell og blomsternedleggelse
ved bysten av Christian Magnus
Falsen: Frøydis Ulvin.
Kl 08.15 Badeparken
• Tale ved Niels Carlsens byste:
Kirsten Færgestad, kransenedleggelse
• Oberst Eriksens byste: kommandant Per Egil Grimstad, kransenedleggelse
• Minnesmerket over falne i 2.
verdenskrig: Line Nyhus Skuterud, kransenedleggelse

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.

Sang ved Drøbak Mannskor og
musikk ved Drøbak Musikkorps.
Kl.10.00 – og utover dagen
De fire flotte korpsene og speiderne i kommunen vår; Drøbak-Frogn skolekorps, Drøbak/
Frogn Speidergruppe, Drøbak
Musikkorps, Hjelpekorpset og
Drøbak Trommedamer dukker
opp ulike steder med overraskende spilling i løpet av dagen.
NB: Alt er cirkatider

Kl. 10.30
Gudstjeneste i Drøbak kirke.
I tillegg til gudstjenesten i Drøbak
kirke vil det legges ut en digital
versjon på kirken.no/frogn
Kl. 11.30
Tale ved 17. mai komiteens leder Rita Hirsum Lystad. Sang ved
Cathrine W. Langlie.
Kl 12.00
Kongesalutt fra Oscarsborg
Festning.

Hilsen fra 17. mai komiteens leder:

Norge i rødt hvitt og blått
«Utover Norges land, mot himlen stiger flagg ved flagg. Et flammende
merke i rødt, hvitt og blått.»
«Norge i rødt, hvitt og blått» er én av Norges mest
kjente nasjonale sanger – med sin lystige, lett taktfulle melodi og velkjente tekst, med sin historie.
Den vitner om vår, håp, kjærlighet nasjonalromantikk og alvor. Også beskrivende for vår situasjon – i
en krevende hverdag der vi nå håper og lengter
etter sol, varme og vaksine. Det blir bra!
Også denne 17. mai dagen skal vi feire annerledes,
men med de samme verdiene; vi skal verdsette vårt

demokrati og hylle de som har gjort en innsats
for landet vårt. Og spise pølser og is – og vinke til
russen. Og det blir korpsmusikk, flaggheising og
appeller. Og selvfølgelig, salutt fra Oscarsborg festning. Bygda vår er fargerik og varm – ta vare på
hverandre – og nyt dagen på din måte.
Gratulerer med dagen!
Rita Hirsum Lystad, leder av 17. mai komiteen

Bli med å spille i korps!
Kulturskolen og Drøbak/Frogn skolekorps har et tett samarbeid, og vi
er stolte over det det flotte skolekorpset vi har her i Frogn. Korpset
vårt tar nå inn nye musikanter, og du bestemmer selv hvilket instrument du ønsker å spille!
Kanskje du vil spille trommer?
Eller hva med klarinett eller tuba?
Som musikant i skolekorpset så kan
du allerede nå før sommeren begynne med spilletimer og få låne ditt
eget instrument. Du får spilletimene

dine i kulturskolen og etter en stund
blir du med på korpsøvelsen i tillegg
sammen med alle de andre.
Alder er fra 2.-7. trinn, alle er velkomne! Det er bare å ta kontakt på

epost dfsk.skolemusikk@gmail.com
eller kulturskolen@frogn.kommune.
no hvis du er nysgjerrig, vil ha litt
mer informasjon eller ønsker å komme på en prøvetime. Håper vi ses,
korps er gøy!

Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.
På grunn av situasjonen med koronavirus oppfordrer vi alle til ikke å
møte opp personlig, men holde seg
hjemme og følge våre sendinger.
Frogn kommune streamer direkte
på facebook fra kl 08.00 og utover
dagen 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 2021.

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, derfor oppfordrer
vi til at man ikke møter opp i
sentrum, men heller koser seg
hjemme – med hurrarop, flagg
og nasjonalsang!
• Foreldre må bidra til at barn og
unge overholder dette. I den
grad man er sammen, bør det
være i mindre grupper.
• Hold avstand til andre. Alle
som er syke - selv med milde
symptomer - skal ikke omgås
andre. De som er i hjemmekarantene skal ikke omgås andre
utenfor husstanden, dette gjelder også barn.
• 17. maistemningen får du direkte i våre kanaler: vi streamer direkte på Frogn kommunes
facebook-side, og publiserer
opptak på vår hjemmeside
www.frogn.kommune.no.

Ta kontakt med oss – vi er glade for tips og innspill! • Servicetorget, tlf. 64 90 60 00 • postmottak@frogn.kommune.no
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Våropprydding i hagen
Det er vår og tid for klipping av busker og trær og annen våronn i
hagen. Kanskje setter vi ekstra pris på krokus og fuglesang akkurat
denne våren? Men hvor gjør du av alt hageavfallet?
Vanlig hageavfall, slik som kvister, lauv, gamle juletrær og annet kvist og
kvast kan innbyggere og privatpersoner i Frogn levere gratis på kvistmottaket på Heer. I tillegg til vanlig hageavfall kan du også levere stein, større
røtter og annet grovt hageavfall på gjenvinningsstasjonene til FolloRen.
Gjenvinningsstasjonene er normalt åpne, men har strenge smittevernregler
og kan bli stengt på kort varsel. Sjekk derfor gjerne med nettsiden til FolloRen at mottaket er åpent før du drar. Om du er syk, har symptomer eller er
i karantene må du utsette besøket. Det samme gjelder på kvistmottaket.
Hva er en hagerømling?
Flere arter som er vanlig forekommende i hager og parker kan gjøre stor skade på biologisk mangfold i norsk
natur dersom de forviller seg ut av hagene. Vi kaller dem
«hagerømlinger». Skaden kan skje ved at de utkonkurrerer sjeldne og truete arter, overtar store arealer, endrer
jordsmonnet eller fører til erosjon. Eksempler på slike
arter er lupin, gravmyrt, parkslirekne, kanadagullris og
kjempespringfrø. Fremmedartlista er tilgjengelig på
artsdatabanken sin nettside og gir en fullstendig oversikt over arter som er
vurdert å utgjøre en stor eller meget stor økologisk risiko. På kommunens
hjemmeside kan du også lese mer om hagerømlinger og hvordan de ulike
artene kan bekjempes. Det er ulovlig å selge og å plante disse ut i hagen.
Har du allerede slike arter i hagen kan du beholde dem, men du må sørge
for å holde dem innenfor hagegjerdet på en slik måte at de ikke spres. Du
kan ikke dele og gi bort slike planter, og planter og plantedeler som fjernes
må selvsagt ikke dumpes i naturen. Det siste gjelder også annet hageavfall.
All dumping av hageavfall i naturen regnes som forsøpling, og er forbudt
både i henhold til forurensingslov og naturmangfoldlov.
Håndtering og levering av hagerømlinger
Hva gjør du så med hageavfall fra hagerømlinger? Både røtter, frø, andre
plantedeler og jord som kan inneholde dette bør pakkes i tette poser eller
søppelsekker før de fraktes bort. Det er en egen container for levering av
hagerømlinger på kvistmottaket og hagerømlinger skal levers på anvist
plass på gjenvinningsstasjonene. Avfallet blir levert til forbrenning, i
motsetning til annet hageavfall som blir kompostert. God vår!

Krisepakker til idrett, kultur og frivillighet
Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett,
kultur og frivillighet blitt utsatt, stengt eller avlyst.
• Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordninger som retter seg
mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet).
• Kulturrådet forvalter ordninger som retter seg mot kulturlivet.
Les mer om disse ordningene på www.lottstift.no og www.kulturradet.no

Ta med søpla di hjem!
Det er mye hyggeligere å komme til parkene og
strendene i kommunen vår, uten å bli møtt med
søppel. Kommunen setter inn ekstra ressurser
hver sommer for å håndtere søppel og vi har rutiner for tømming av alle søppelkassene som vi har
satt ut rundt i kommunen. Siden mange kommer
til å feriere i Norge i sommer – som i fjor – regner
vi med ekstra mange besøkende til våre «yndlingssteder».
I år skal vi teste ut to store
søppelkasser som komprimerer
søppel og bruker solcellekraft.
En beholder settes ut på torget
nær Narvesen, og en beholder
skal stå ved Parrsletta i Badeparken. Men
vi opplever at
det på store
utfartssteder
blir veldig
mye søppel.
Så:
Vår bønn
til deg er:
Ta med deg
søpla di hjem!
Gjør oss en
tjeneste ved
ikke å sette
igjen søppel
dersom en
søppelkasse
er full. Hvis
du hadde
vært på fottur
høyt oppe på fjellet, hvor det
ikke finnes søppelkasser – da
ville du tatt med deg avfallet
hjem. Vi ønsker å skape denne
holdningen i Drøbak også – vi

må ta vare på omgivelsene våre,
vi forlater stranda slik vi selv
ønsker å finne den og vi tenker
på fugler og naturen som ikke
tjener på plastavfall og annet
som ligger igjen etter oss.
Ungdommen
hjelper til!
Å plukke
søppel når du
er ute på tur
er en fin måte
å gjøre en
innsats for miljøet på. Frogn
kommune er
nå i ferd med å
sette opp bokser med små
ryddeposer
langs strender
og turstier.
De settes opp
etter initiativ
fra elever ved
Seiersten ungdomsskole gjennom faget «Innsats for andre».
Vi håper det er et tilbud mange
vil bruke når de går tur!

Sykle til jobben 2021 – Norges største aktivitetskampanje
Visste du at du som innbygger eller med arbeidsplass i Frogn har gratis deltakelse i Sykle til jobben
kampanjen?
Kampanjen har som mål å få
flest mulig i aktivitet. Under
kampanjen registrerer deltakerne ALL sin fysiske aktivitet. Det
vil si at det ikke bare er sykling
som teller. Man kan delta individuelt eller som et lag på maksimalt fem personer sammen med
venner eller kollegaer. Selv om
du er pensjonist eller av andre
grunner ikke er i jobb, kan du
fortsatt delta. Dette er en lavterskel, sosial, miljøvennlig, unik og
morsom konkurranse.

Alle som melder seg på og registrer aktivitet er med i trekningen
av premier som blant annet
sykler, turer og treningsutstyr!

Konkurransen er i gang, men det
er ikke for sent å melde seg på!
Kampanjen pågår frem til 18.
juni, så du kan stadig være med i

trekningen av flotte premier.
Bli med i konkurransen, og
inviter med venner, kolleger og
bekjente på ditt lag!
Besøk gjerne bedriftsidretten
sin nettside for mer informasjon
om kampanjen: https://www.
sykletiljobben.no/ eller les mer
om den lokale kampanjen på
www.frogn.kommune.no/sykletiljobben

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!
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Høringer/
reguleringsplaner
Kommunestyret vedtok i møte
22.03.2021 områderegulering
for gamle Drøbak.
Hensikten med områdereguleringen er å legge rette for utvikling
og videre bruk av byen med en
god og helhetlig forvaltning av
kulturmiljøet slik at kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige
verdier ikke går tapt. Planområdet sammenfaller med området
avsatt som bymiljø av nasjonal
interesse i Riksantikvarens NB!-register. Innenfor planområdet er
konkrete muligheter for utvikling
og handlingsrom for endring og
modernisering kartlagt. Grunnlaget for områdereguleringen er
utarbeidet kunnskapsgrunnlag og

Politiske møter
på rådhuset
I utgangspunktet avholdes møtene som fysiske møter. Dersom
smittesituasjonen tilsier det vil det
på kort varsel kunne bli bestemt
at møtene likevel skal avholdes
digitalt. Eventuelle endringer
kunngjøres på Frogn kommunes
hjemmeside. Kommunestyremøtet den 14. juni vil trolig uansett
avholdes digitalt.
På grunn av pandemien er møtene ikke åpne for publikum,
men de vil så langt som mulig bli
streamet på Frogn kommunes
hjemmeside. Møtedokumentene
publiseres på Frogn kommunes
hjemmeside.
Kontrollutvalget onsdag 26.
mai kl. 14.00 på møterommet
«Fraunar.
Eldrerådet mandag 31. mai kl.
16.00 på møterommet «Fraunar».
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 16.00. Disse må sendes
inn til politisketjenester@frogn.
kommune.no senest torsdag 27.
mai.
Rådet for personer med
funksjonsnedsettelse tirsdag
1. juni kl. 17.00 på møterommet
«Fraunar».
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 1. juni kl.
18.00 på møterommet «Filisterkroken».
Hovedutvalget for miljø-,
plan- og byggesaker mandag
7. juni kl. 16.30 på møterommet
«Fraunar». Spørsmål og innspill
fra innbyggerne kl. 18.00. Må
sendes inn til politisketjenester@
frogn.kommune.no senest torsdag
3. juni.

gjeldende relevante lokale, regionale og statlige vedtatte planer
og strategier. Planen definerer en
sentrumskjerne fra Bankløkka til
Lehmanns hus og ned til havnen.
I tillegg er planområdet delt inn i
19 hensynssoner for bevaring kulturmiljø. Fellesbestemmelsene til
sonene gir rammer for ivaretagelse av bevaringsverdig bebyggelse.
Sonene gir rammer for ivaretagelse av kulturmiljøenes særtrekk.
Områdereguleringen for gamle
Drøbak, plan-ID 086-4000, erstatter reguleringsplan for Antikvarisk
Spesialområde Drøbak, plan-ID
086-2400, vedtatt i år 2000. Klagefrist: 7. mai 2021.
Les vedtak og plandokumentene på kommunens hjemmeside under «vedtatte planer».

Hovedutvalget for helse,
omsorg og sosiale tjenester
mandag 7. juni kl. 17.30 på 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 3. juni.
Hovedutvalget for oppvekst
og kultur tirsdag 8. juni kl. 17.30
på møterommet «Fraunar». Even-

Nedre Glenne: Frogn kommune
har fattet et delegert vedtak
om en endring etter forenklet
planprosess, datert 19.3.21.
Søknad om endring av detaljreguleringsplan Nedre Glenne etter
forenklet planprosess for gnr./bnr.
50/78, Glenneveien 322, plan-id
050-0200, er behandlet som en delegert sak. 19.03.2021 er det fattet
følgende vedtak:
VEDTAK: I medhold av plan- og
bygningsloven § 12-14 innvilges
søknad om endring av reguleringsplan for Glenneveien 322,
plan-id 050-0200, etter forenklet
prosess. Endringen innebærer
deling av gnr./bnr. 50/78 i to boligtomter. Etablering av belysning
ved avkjørsel FA3 skal være utført
før det gis midlertidig brukstillatelse for nye boliger på tomtene.

Sogstikollen 14-16: Frogn kommune har fattet et delegert vedtak om en endring etter forenklet planprosess, datert 16.2.21.
Søknad om endring av detaljreguleringsplan etter enklere prosess
for gnr./bnr. 71/182, Sogstikollen 14-16, plan-id 071-0900, er
behandlet som en delegert sak.
11.03.2021 er det fattet følgende
vedtak:
VEDTAK: I medhold av plan- og
bygningsloven § 12-14 innvilges
søknad om endring av reguleringsplan for Sogstikollen 14B,
plan-id 071-0900, etter forenklet
prosess. Endringen innebærer
deling av gnr./bnr. 71/182 i to boligtomter. Eiendommen skal bidra
til veiopparbeidelse, jf. pbl § 18.2,
før utbygging på tomtene kan
igangsettes.

tuelle orienteringer fra kl. 16.30.
Se innkallingen på hjemmesiden.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Disse må sendes
inn til politisketjenester@frogn.
kommune.no senest 3. juni.
Administrasjonsutvalget onsdag 9. juni kl. 14.30 på møterommet «Filisterkroken».
Formannskapet onsdag 9.
juni kl. 16.30 på møterommet
«Fraunar». Spørsmål og innspill
fra innbyggerne kl. 18.00. Må

sendes inn til politisketjenester@
frogn.kommune.no senest torsdag
3. juni.
Eventuelt møte i valgstyret
onsdag 9. juni i etterkant av formannskapsmøtet.
Kommunestyret mandag 14.
juni kl. 16.00. Se innkallingen på
hjemmesiden for eventuelle orienteringer. Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00. Disse må
sendes inn til politisketjenester@
frogn.kommune.no senest torsdag
10. juni.

Nytt fra Hospitalet
Ettersom kledningen på bygget demonteres, avdekkes
gamle skader og synder. Hospitalet har i årenes løp vært
gjennom mang en ombygging og nå kommer det til syne
vindusåpninger som har blitt flyttet eller bygget om.
Bilde 1: I vindusåpninger i et laftet
bygg må se settes inn beiteskier.
Beiteskier er et vertikalt trestykke som felles inn i endeveden av
tømmeret på begge sider av en åpning. Dette gjøres for å stabilisere
veggen når det etableres åpninger.
Dette har ikke blitt gjort på flere av
åpningene vi nå avdekker. Det er
derfor svært viktig å stabilisere veggene som vist på bildet. Vertikale
stokker monteres på inn- og utside
med gjennomgående bolter mens
arbeid på fasaden pågår.
Bilde 2: Niels Carlsens gate har i
årene som har gått blitt fylt opp
og hevet til et nivå som ligger
for høyt i forhold til vegglivet på
blant annet Hospitalet. Arbeidet
er nå i gang for å senke fortauet
og samtidig drenere østsiden av
bygget. Kommunen er også i gang
med planleggingen for å senke
gatenivået.

Spyling av hovedvannrør
VA-avdelingen starter spyling tidlig i mai og vil holde
på gjennom hele kommunen
gjennom sju eller åtte netter.
Spylingen vil skje i tidsrommet
kl. 22.00 – kl. 06.00, da vi regner
med at ulempene for innbyggerne blir minst på nattetid.
Husk: Berørte innbyggere får
SMS-varsling på forhånd, sjekk
om ditt nummer er registrert
på https://secure.ums.no/varsling365/Auth.aspx
• Etter spyling må du forvente
litt brunt vann. Du må la vannet renne en stund til det blir
klart igjen.
• Hvis du fortsatt har problemer
med brunt vann/sand i vannet – bruk appen «Meld en
feil». Da blir henvendelsene
håndtert raskt, det er arbeidsbesparende for oss, og så får
melderen beskjed om hvor
saken står.
For mer informasjon, se https://
www.frogn.kommune.no/enheter/miljo-idrett-og-kommunalteknikk/vann-avlop-renovasjon/

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

Nytt år med gratis Stolpejakt!
Velkommen til nytt år med gratis Stolpejakt i Frogn
for alle. Dette er en fin måte å oppdage nye steder
i kommunen din på. Stolpejakt er dessuten en godt
egnet mosjonsform mens vi venter på vaksiner og
gjenåpning av samfunnet. Planlagt oppstart fra lørdag 8. mai 2021.
Drøbak Frogn Idrettslag tilbyr i samarbeid med Frogn
kommune, Verneforeningen gamle Drøbak og Frogn historielag, stolpejakt til befolkningen for fjerde år på rad.
Sesongen 2020 med over 70 stolper i Drøbak, på Knardal
og på Oscarsborg ble en kjempesuksess med over 5600
deltagere. Deltagelse er gratis og et utmerket folkehelsetilbud.
Også i år vil tilbudet bli utvidet ytterligere med til sammen
6 kart hvor vi vil ha plassert ut over 100 stolper. Det vil i år
være stolper både i Drøbak sentrum nord, Drøbak sentrum
syd, Heer, Søndre Knardal, Sogsti og Kaholmene. I tillegg vil
våre nærområder i Nordre Follo, Nesodden og Ås bli med i
samme opplegg med tilbud om stolper fra i år!
Tilbudet egner seg for alle aldre og vi har hatt med utøvere
fra 1 til godt over 80 år i de fire 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 og finne flere stolper.
Stolpene skal stå ute fra mai og frem til november.
Hver stolpe er ca en meter høy og har 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

Alternativt kan man notere bokstavkodene på stolpene og
registrerer disse på www.stolpejakten.no
For mer informasjon: www.stolpejakten.no

Man laster ned en egen app: «Stolpejakten» og bruker den til
å scanne stolper du besøker. «Stolpejakten»-app’en lastes ned gratis fra AppStore eller Google Play til din smarttelefon.
I appen finner du kart, skanner m.m.

Papirkart vil også være tilgjengelig for utskrift eller for utdeling
på Turistkontoret og mange andre steder når dette er tilrådelig
ihh til smittevernreglene.
Lykke til med stolpejakten!

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!

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

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

BIBLIOTEKET
Bli med på
Sommerles 2021!

Åpningstider biblioteket
fram til 1. juni:

Mandag – tirsdag - torsdag - fredag
kl. 09.00 – 15.00
Onsdag kl. 09.00 – 19.00
Lørdag kl. 10.00 – 14.00

Alle barn i kommunen inviteres til å
være med på Sommerles også i år.
Sommerles.no er en digital lesekampanje for 1.-7. klasse, og varer fra 1.
juni til 31. august. På sommerles.no
kan du registrere bøkene du leser,
samle poeng, få kule premier og
lesetips, lese den eksklusive Sommerles-fortellingen, løse oppgaver og
følge med på hva vennene dine leser!

Åpningstider
sommeren 2021:

Mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00
Lørdag kl. 10.00 – 14.00

Vil du vite mer om Sommerles? Se
altom.sommerles.no eller les om Sommerles på hjemmesiden vår. Hvis du
har vært med tidligere, kan du bruke
samme profil som du hadde da. Premier er kjøpt inn og vi teller ned til
1. juni.

Nytt biblioteksystem
og hjemmeside

Vi har fått nytt biblioteksystem som
heter Quria. Den nye hjemmesiden
ligger på den samme adressen som
tidligere: frogn.folkebibl.no.
Hjemmesiden og biblioteksystemet er
knyttet sammen, det betyr at det vil
være enklere for dere å finne frem på
sidene, logge dere inn på lånekortet
deres for å fornye, reservere osv. Vi
tror dette blir veldig bra!

PIN-kode: Dere må nå bruke PIN-kode
i tillegg til lånekort for å låne bøker.
Dette vil øke sikkerheten for dere,
om dere skulle miste lånekortet, kan
ingen andre misbruke det. Hvis du
mangler PIN-kode, kan du logge inn
på brukeren din, velge glemt PIN-kode og følge instruksene. Du kan også
kontakte oss i åpningstiden.

Advokatvakt

Trenger du råd fra en advokat?
Her kan du møte opp og få inntil 30
minutters gratis advokathjelp.
5. mai kl 16.00-18.00 Kontakt oss for
å bestille tid, senest kl 15.00 samme
dag.

MATHIAS, HERMAN OG FROGN KOMMUNE INVITERER TIL

Workshop med graffitikunstner Kong Halvor
Vi arrangerer workshops for ungdom som har lyst til å lære mer om
graffiti og uttrykke seg gjennom Street Art.
Mathias Skuterud og Herman Grenhov er opptatt av å løfte frem kunstuttrykk i det offentlige rom og ta avstand fra hatefulle ytringer
og den graffitien som kan betegnes som vandalisme. De fikk kulturenheten med på ideen
og sammen skrev de en søknad til Sparebank1
Østfold Akershus om støtte til workshop og
utstyr. Stor var gleden da Sparebank1 Østfold
Akershus innvilget søknaden.
Mathias og Herman hadde en klar favorittkandidat for leder til workshopen - graffitikunstner Halvor Harsem. Han er bedre kjent
som influenseren «Kong Halvor» som har et
stort publikum på Instagram, Youtube og
egen Blogg. Også her gikk det som Mathias
og Herman håpet – Kong Halvor ville gjerne

søker

komme til Frogn. Workshopene gjennomføres
i mai og her får ungdommene lære om teknikk, komposisjon og generelt om graffiti som
ytring. Alle får plater å spraye på og workshopen munner ut i en utstilling ved skateparken
i sommer.
Interessert i å delta? Påmelding gjøres ved
e-post til esf@frogn.kommune.no eller til mobil 992 98810. Workshopen er for ungdom (13
– 18 år). Det er gratis å delta.
Husk å melde deg på i tide, det er begrensende plasser! I tunnelen ved rådhuset står det nå
Leche i fete typer samt info om workshopen.
Det ble et stjernemøte da Kong Halvor kom til
Drøbak i påsken og lagde piecen sammen med
gutta.

Teamleder Controlling

Vi søker en analytisk, nøyaktig og selvstendig controller til en viktig stilling i kommunen. Har du
erfaring med virksomhetsstyring, økonomi, regnskap, liker å jobbe med systemutvikling, digitalisering
og IT-verktøy er dette noe for deg. Vi tilbyr varierte og selvstendige arbeidsoppgaver og oppgavene
kan tilpasses etter ønsker og kompetanse. Stillingen har stor kontaktflate i organisasjonen.
For nærmere dialog rundt stillingen, kontakt gjerne vår rådgiver Alexander Hjertaker hos Headvisor,
tlf 975 28 649. Enhetsleder for økonomi og digitalisering Jo-Ragnar Finserås
kan også kontaktes på tlf. 415 31 305.
For mer om stillingen og for å søke, se www.headvisor.no

Gratis
graffiti/StreetArt
workshop
4 onsdager i Mai
kl 18-20
ved Dyrløkkeåsen
skole
Kursleder er
Halvor Harsem aka
Kong Halvor,
kjent youtuber og
influenser
-sjekk han ut på insta
Påmelding på mail eller mobil
Første mann til mølla!

ENDELIG VÅR – og snart sommer!

Det er alltid mye å gjøre på Bølgen bad & aktivitetssenter!

Helse og glede for alle!
Bølgen bad & aktivitetssenter
Belsjøveien 2, 1440 Drøbak
Tlf.: 64 90 62 80
bolgen@bolgenbad.no

WWW.BOLGENBAD.NO

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg 3.–7. september 2021 – God sommer!

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

Så vi håper på stabile dager der vi holder åpent og
kan ønske alle hjertelig velkommen til vårt innholdsrike anlegg!
Følg med på bolgenbad.no og i sosiale medier!

