Frogn kommune
ønsker alle
en riktig god jul
og et godt nytt år!

Bla om og les ordførers julehilsen på neste side.

Fortsatt korona

Vaksinering: Dose 3

Koronasmitten er igjen
økende i Norge, og også i
Frogn er smitten stigende.

Frogn kommune har startet
vaksinering av oppfriskningsdose
til innbyggere over 65 år.

Vi oppfordrer til å følge rådene fra Helsedirektoratet:
• Hold deg hjemme
om du er syk med nyoppståtte
luftveissymptomer – og test deg!
• Husk god hoste- og håndhygiene.
• Hold avstand til andre der det er
mulig i det offentlige rom, gjerne en meter.
• Vurder bruk av munnbind hvis
det ikke er mulig å holde minst
en meters avstand innendørs i
det offentlige rom.
• Vurder bruk av hjemmekontor
når det er mulig.
• Reduser antallet nærkontakter.

De som har tatt vaksinen hos fastlegen, kan
kontakte vaksinetelefonen for å bestille time
til oppfriskningsdose. Alle over 65 år, og som
fikk dose 2 for mer enn 5-6 måneder siden kan
bestille time for vaksinering via SMS om de har
mottatt varsel om det eller på vår hjemmeside
www.frogn.kommune.no/korona.

Les mer om:

Vaksinetelefon: 957 13 000,
tastevalg 2.
Åpningstider vaksinetelefon: Mandag til fredag
08.30-11.30 og 13.30-15.00,
lørdag og søndag stengt.
Vaksineringen foregår i
Holterveien 24, «gamle
luftambulansen» bak
Drøbak City.

Møt vår nye
turistsjef 			
Se side 2

Takk for innsatsen!
Vi takker for
frivillig innsats
ved teststasjon
og vaksinasjonssenter under
pandemien.
Gjennom pandemien har frivillige ved teststasjonen
stilt opp sju dager i uken med to vakter hver dag fra
21. august 2020 til 24. oktober 2021! Det betyr totalt
882 timer jobb i all slags vær og vind – og uten kaffepauser!
Noen frivillige har underveis gått over til annen innsats som smittesporing og vaksinering – og 337 timer
er notert som frivillig innsats ved vaksinasjonssenteret
på Smia.
Ansatte ved testsenteret, rådmann, ordfører og
kommuneoverlegen takket av de frivillige med kake
og varme ord – på vegne av oss alle.

Se alt som skjer
i julebyen Drøbak!

Jobbe i kommunen?
Ledige stillinger i Frogn

			Se side 5
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Til : Alle in
Frogn kom nbyggere i
mune
Fra : Ordfør
er
Snart står julehøytiden 2021
foran oss, men ventetiden skal
fylles med mye før julekvelden. Mange har faste tradisjoner og oppgaver som fyller
dagene til langt på natt i
denne førjulstiden.
For kommunestyret er det nå lange dager
med behandling av handlingsprogrammet
og styring mot et bærekraftig budsjett.
Handlingsprogrammet skal forvalter våre
felles verdier til det beste for Frogn-samfunnet inn i de neste årene. Det er krevende prioriteringer, men jeg er
trygg på at kommunen vil levere gode tjenester i Frogn også i 2022. Det
har vært nok et krevende år for både innbyggere og ansatte. Pandemien
har definert mye av hverdagen vår, men vi har klart å ta mer av normaliteten tilbake i våre liv utover høsten. Dessverre må klemmene vente litt til
– for vi må fortsatt tenke smittevern både på egne vegne og for andre.
Når jeg i høst har møtt mine kolleger og andre kommuneadministrasjoner, har jeg benyttet enhver anledning å skryte av innbyggere, ansatte
og frivilligheten i Frogn. Jeg er stolt av dere alle og vil sende en takk til
hver og en av dere for å ha stått opp og sammen mot pandemien i snart
to år. Det er vanskelig å forutse neste fase i pandemien, men med høy
vaksinasjonsgrad, 3. dose på vei og fortsatt bevissthet om smittevernregler håper jeg at vi snart er tilbake uten restriksjoner.
Jeg ønsker dere alle en fin julehøytid. Ta vare på deg selv, ta vare på
hverandre.
Hilsen Hans Kristian Raanaas, ordfører

Møt vår nye
turistsjef i Frogn
Mari Bareksten (35) fra Drøbak er ansatt som
ny turistsjef i Frogn. Hun kommer fra stillingen
som journalist og fotograf i reisemagasinet
Vagabond Reiselyst, og starter i Frogn 1. mars
2022.
Mari har utdanning innen utviklingsstudier og medier og kommunikasjon ved Oslo Met og har mange års arbeidserfaring som
journalist innen reiseliv samt ulike roller innen hotellnæringen.
Hun også vært medforfatter for tre bestselgende bøker om
Norge.
– Jeg gleder meg til å realisere drømmen om å kunne bidra
til ytterligere å løfte Frogn og Drøbak som attraktive reisemål i
årene fremover. Det er med stor glede og ydmykhet jeg går til
oppgaven med å ivareta rollen som vertskap for besøkende og
være en strategisk ressurs, utvikler og medspiller for reiselivet i
kommunen, sier den nyansatte turistsjefen.
Mari Bareksten er fra Drøbak og etter å ha reist verden rundt
de senere årene, er hun igjen bosatt i hjembyen med samboer
og barn. Vi ønsker vår nye turistsjef velkommen!

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

KUNNGJØRINGER
Velkommen til Frogn
DiskusjonsForum (FDF)

Norskundervisning for
nybegynnere

Forumet starter opp onsdag 5.
januar 2022 kl. 12.00 i Seniorsenterets lokaler i den gamle
prestegården på Seiersten. Ønsket er å samle samfunnsengasjerte innbyggere hver første onsdag
i måneden kl. 12.00 til uformell
diskusjon om aktuelle lokale,
regionale og nasjonale spørsmål.
Ingen forhåndspåmelding.
Kontakt Aasmund Berg, Bringebærhagen 10, 1448 Drøbak, mobil
959 36019, epost: aasmundberg9@
gmail.com ved spørsmål eller
temaforslag.
Velkommen til god og hyggelig
diskusjon! Mat og drikke kan kjøpes i kafeen på Seniorsenteret.

Frivilligsentralen tilbyr gratis
norskundervisning mandager
og torsdager kl 10.30-12.30.
Dette er et gratis tilbud for alle
over 18 år som vil lære norsk.
Foreløpig har vi elever fra Estland,
Island og Brasil. Vi vil gjerne ha
flere! Vi bruker lærerbøkene «På
vei». Disse kan man kjøpe selv eller
låne her hos oss. Undervisningen
skjer i 2. etg. i Drøbak kino (inngang fra baksiden av bygget).
Knut Lønvik, pensjonert lærer fra
Seiersten, underviser.
Velkommen!

Stas med visitas
Biskop Atle Sommerfeldt besøkte Drøbak og Frogn kirkelige
fellesråd og Frogn kommune en siste gang før han fyller 70 år
og går av med pensjon. Avskjedsbesøket ble benyttet til dialog
rundt kirkens nåværende og fremtidige rolle i lokalsamfunnet og
arbeidet med bærekraftsmålene.

Viktig om eFaktura
eFaktura avtaler kan forsvinne etter 1. desember 2021, dersom den
er opprettet med referanse. For at avtalen fortsatt skal være gyldig,
må du sjekke i nettbanken eller med banken din om «Ja takk til alle/
Alltid eFaktura/eFaktura fra alle» er aktivert.

Nye utfordringer for enhet Tilrettelagte tjenester
Fra 1. november 2021 er enhet Tilrettelagte tjenester utvidet slik at alle kommunens ulike omsorgsboliger er samlet i enheten. Ved å vurdere våre ulike boligtiltak samlet, gir det mulighet til å utnytte
kapasiteten – også gjennom økt ressursbruk i egne hjem, slik at vi kan gi et godt tilbud til den enkelte bruker.
Tilrettelagte tjenester yter bistand til personer med et bistandsbehov og/
eller til pårørende med en særlig tyngende omsorgsbyrde. Frogn kommune har pr i dag flere ressurskrevende behandlingsplasser som kjøpes hos
private aktører. Disse ønsker vi å ivareta i større grad i egen kommune ved
å kartlegge individuelle behov hos hver enkelt av våre brukere og også
styrke den tverrfaglige innsatsen gjennom blant annet ambulerende team.
Alle våre boliger samles fremover i en enhet, slik at de ulike boligtiltakene
kan vurderes samlet og dreies til økt ressursbruk i egne hjem. Når alle boliger samles i enheten, gis dette uavhengig av diagnose, psykiatrieller rusutfordringer.
– For å kunne levere gode tjenester fremover kreves endring og et
grundig omstillingsarbeid. Vi prioriterer gode nok tjenester, riktig nivå
og dimensjon på tiltakene samt tverrfaglig samhandling og tidlig innsats,
understreker enhetsleder Anette Trondal Olsen.
Tjenestene som omfattes av «nye» Tilrettelagte tjenester er:
• Omsorgsstønad og støttekontakttjenester
• Individuell avlastning og avlastning i bolig
• Ambulerende tjenester
• Arbeids- og aktivitetssenter
• Omsorgsboliger med heldøgns bemanning
Boligene som omfattes av «nye» Tilrettelagte tjenester er:
– Hegre 			
– Einebu
– Kopås 			
– Fugleveien
– Lensmannsvingen 		
– Ullerud terrasse (fra 01.05)
– Haukåsen 			
– Dag og aktivitetssenter
– Autismeteamet
- Avlastningsbolig Traneveien

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

KUNNGJØRINGER

Nytt fra teknisk
Til alle vel og veilag

Frogn kommune arbeider med
å kartlegge alle veilag og vel
i kommunen, slik at vi kan få
bedre kommunikasjon mellom
beboer og administrasjonen
i kommunen. I den forbindelse ønsker vi at alle veilag og vel
som kan, registrerer sin bedrift
på Brønnøysundregisterets sider:
https://www.brreg.no/ Å registrere veilaget og/eller velet deres
som enhet her er kostnadsfritt.
Ønsker dere mer informasjon om
prosessen eller har spørsmål, send
det til: Frode Heggedal, prosjektleder vei og infrastruktur: Frode.heggedal@frogn.kommune.no eller tar
kontakt på tlf. 45 73 74 48.

Avlesningskort til
fjernavleste målere

Noen fjernavleste målere
sender ikke signal grunnet
tykke vegger og lignende.
Disse målere vil derfor motta
avlesningskort i desember
og eier må manuelt lese av
måleren og levere målerstand
til kommunen.
Kommunen vil se på muligheten til
å montere antenne på disse målere
på et senere tidspunkt for å sikre
fjernavlesning.

Høringer
Røysepytten og Øierudbråten:
Frogn kommune har fattet et
delegert vedtak om endring
av plan etter enklere prosess,
datert 06.08.21.
Søknad om endring av detaljreguleringsplan etter enklere prosess
for deler av gnr./bnr. 83/3 og 2,
Røysepytten 21 og 25, er behandlet som delegert vedtak.
VEDTAK:
I medhold av plan - og bygningslovens § 12-14 vedtas endring av
reguleringsplan Røysepytten og
Øierudbråten, plan-ID: 083-0100,
etter enklere prosess. Endringen
innebærer endret plassering av
regulerte eiendomsgrenser for 5
tomter på Røysepytten 21 og 25
(gnr/bnr 83/3 og 2), at regulert
avkjøring/vendehammer på FA6
forlenges, og at eksisterende garasje på Røysepytten 21 reguleres
med juridisk linje for «bebyggelse
som forutsettes fjernet».
Vedtaksdokument og informasjon
om klageadgang finner du på
kommunens hjemmeside under
«Vedtatte planer».

Nytt i gropa

Vis fettvett i jula

Driftsbygningen til Frogn
kommune i Osloveien 154
er nå formelt overtatt
etter ombygging og
modernisering.

Nå er det straks jul og i denne tiden brukes det mer fett
ved matlaging enn vanlig. Fett i avløpet fører til store problemer for ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg,
spesielt rundt juletider. SÅ: Ikke tøm fett fra pinnekjøtt og
ribbe i kjøkkenvasken eller toalettet!

Bygningen har nå fått
godkjente garderobefasiliteter, for begge kjønn.
Ventilasjonsanleggene er
separert i forhold til de ulike
funksjonene bygget innehar,
slik at man ikke lenger vil
være plaget med eksos-, olje
eller lakkluft inn i de øvrige
rommene i bygget. I påbygget i 2. etg. er det bygget
kontorarbeidsplasser og
spiserommet har fått utvidet
kapasitet med universelt
tilpasset adkomst.

Fett som havner i avløpet
avkjøles raskt, stivner og
legger seg som en tykk hinne
i rørene. Etter hvert blir det
store «plugger» av fettet og
sammen med matrester blir
det til deilig rottemat. Tømmer
du fettet i avløpet, risikerer du
også at kloakken kommer inn
i hus og kjeller. Resultatet kan
bli kostbare oversvømmelser.
Har du stekt ribbe eller kokt pinnekjøtt til jul, lar du stekebrettet, stekepannen eller kasserollen stå og avkjøle seg. Da stivner
fettet, og du kan lett skrape av fettet og kaste det direkte i de
grønne posene for matavfall. Bruk tørkepapir for å få med siste
rest av fett før den vaskes. Papiret kan også kastes i matavfallet.
Er det snakk om flytende fettrester eller frityrolje kan disse
helles tilbake i den tomme emballasjen eller en melkekartong,
som du teiper igjen og legger i restavfallet eller leverer til en
gjenvinningsstasjon.
Følger du disse rådene, unngår du store utgifter og problemer.
Fettvett.no er en side med mye god informasjon. Alle har alt å
vinne på riktig håndtering av fett, matrester og annet avfall.

Vedtatt detaljreguleringsplan
Gnr 86 bnr 821 Husvikholmen 6
Frogn kommunestyre har i møte
8.2.2021 i sak 5/21 vedtatt detaljreguleringsplan «Gnr 86 bnr 821
Husvikholmen 6».
Vedtatt detaljreguleringsplan
Høilundlia
Frogn kommunestyre har i møte
25.10.2021 i sak 100/21 vedtatt detaljreguleringsplan «Høilundlia».
Samlet saksfremstilling, plandokumenter og informasjon om
klageadgang kan sees på https://
www.frogn.kommune.no/vedtatte-planer/

Politiske møter
på rådhuset
Møter på rådhuset: I utgangspunktet avholdes møtene som
fysiske møter og de er åpne for
publikum. Dersom smittesituasjonen tilsier det, vil det på kort
varsel kunne bli bestemt at møtene likevel skal avholdes digitalt
og/eller at møtene stenges for
publikum.
Møtene vil så langt som mulig
bli streamet på Frogn kommunes

hjemmeside. Eventuelle endringer
kunngjøres på Frogn kommunes
hjemmeside. På hjemmesiden vil
du også finne møtedokumentene.
OBS! De to siste kommunestyremøtene i 2021 avholdes i Flerbrukshuset Smia og er åpne for
publikum.
Kommunestyret 6. desember
kl. 16.00 i Flerbrukshuset Smia.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Kommunestyrets budsjettmøte 13. desember kl. 14.00 i
Flerbrukshuset Smia.
Kontrollutvalget 19. januar
kl. 14.00 i møterommet «Filisterkroken».
Eldrerådet 24. januar kl. 16.00 på
møterommet «Fraunar». Spørsmål
og innspill fra innbyggerne
kl. 16.00.
Rådet for personer med
funksjonsnedsettelse 25. januar
på møterommet «Fraunar».
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen 25. januar kl. 18.00
på møterommet «Filisterkroken».
Ungdomsrådet 26. januar kl. 09.00
på møterommet «Fraunar».
Hovedutvalget for miljø-,
plan- og byggesaker mandag
31. januar kl. 16.30 på møte-

rommet «Fraunar». Spørsmål og
innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Se møteinnkallingen på hjemmesiden for eventuelle befaringer i
forkant.
Hovedutvalget for helse,
omsorg og sosiale tjenester
mandag 31. januar kl. 17.30 på
møterommet «Filisterkroken».
Eventuelle orienteringer fra
kl. 16.30. Se møteinnkallingen på
hjemmesiden.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst
og kultur tirsdag 1. februar
kl. 17.30 på møterommet
«Fraunar». Eventuelle orienteringer fra kl. 16.30. Se møteinnkallingen på hjemmesiden. Spørsmål og
innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget
2. februar kl. 15.00 på møterommet «Oscarsborg».
Formannskapet 2. februar
kl. 16.30 på møterommet
«Fraunar». Spørsmål og innspill
fra innbyggerne kl. 18.00.
Kommunestyret 7. februar
kl. 16.00. Se innkallingen på
hjemmesiden for eventuelle
orienteringer. Spørsmål og
innspill fra innbyggerne
kl. 18.00.

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

JULEMESSER
• Ullerud Helsebygg med bofelleskapet og dagsentrene skal ha
julemesse onsdag 8. desember. Messen er i Huskestua på Helsebygget fra kl. 10.00 til 14.00.

Julebyen Drøbak

• Torgets julemarked arrangeres innendørs i gamle gymsal ved
torget 4.–5. og 11.–12. desember. Lørdager fra kl. 10.00–17.00 og
søndager 11.00-16.00. Salg av hjemmestrikk, antikviteter, Tupperware,
julebakst, juledekorasjoner mm. Kafé.

I år feires Postens julefrimerker som er 50 år, og
Frogn kommune samarbeider med Avistegnernes
Hus og Posten Norge om å oppmuntre til å lage og
sende flere julekort. Barneskolene i Frogn er med
på prosjektet. Ønsker du eller familiens yngste også
å være med, kan du hente julekort på Frogn bibliotek og Avistegners hus i hele desember.

Seniorsenteret

Lørdag 27. november 2021 åpner JUL I AVISTEGNERNES HUS
og viderefører fjorårets flotte temautstilling om Julenissens postkontor i Drøbak. Her kan du se hvorfor brev fra hele verden
adressert til julenissen i Norge ender opp i Drøbak.
Julebrevene til nissen kommer fra hele verden og alle aldre.
Ønsker og tema forandrer seg fra år til år, og noen ber kun om et
svar, kanskje som en bekreftelse på at Nissen finnes? I 2021 har det
kommet spesielt mange brev fra Russland og Hong Kong. Mange
av disse bringer ønsker om demokrati og menneskerettigheter.
Dette er en helt ny trend i julebrevene, som også i stadig større
grad er skrevet av voksne.

Mandag 20. desember kl. 13.30 er det
julemiddag på seniorsenteret i den
gamle presteboligen. 200 kroner pr pers.
Påmelding innen 13. desember mandag til
fredag mellom kl 09.00 og 15.00 på telefon
415 31 418, eller kom innom oss i Seierstenveien 1.
Velkommen!

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

BIBLIOTEKET

Tirsdag 7. desember:
Datahjelpen: Har du problemer
med å finne frem på nettet? Med
PC, mobil, apper eller innlogging?
Du får hjelp på biblioteket
Kl. 11:00–13:00.

Onsdag 8. desember:
Språkkafé: Er du ny i landet
og ønsker å bli bedre til å prate
norsk? På kaféen møtes innvandrere og språkverter for å snakke
med hverandre, og sammen øver
dere på det norske språket.
Kl. 18:00–19:00.
Tirsdag 14. desember:
Datahjelpen: Har du problemer
med å finne frem på nettet?
Med PC, mobil, apper eller innlogging? Du får hjelp på biblioteket
Kl. 11:00–13:00

Onsdag 8. desember:
Historielaget uten Slekt og Data
til stede: Slektsforum er et møtested der alle som driver med
slektsforskning kan møte likesinnede. Ingen påmelding og åpent
for alle. Kl. 17:00–19:00.

Torsdag 16. desember:
Boklansering: Priyanka Sirohi
(bibliotekar og lørdagsvakt på
Frogn bibliotek) utgir diktsamlingen Et hav av ønsker, og det blir
selvsagt lansering på biblioteket.
Enkel servering. Kl. 17:00–19:00

www.bolgenbad.no

Tirsdag 21. desember:
Datahjelpen: Har du problemer
med å finne frem på nettet? Med
PC, mobil, apper eller innlogging?
Du får hjelp på biblioteket
Kl. 11:00–13:00
Åpningstider:
Mandag, tirsdag og fredag:
09.00–15.00
Onsdag og torsdag: 09.00–19.00
Lørdag 10.00–14.00
MERK: På hverdager er det selvbetjent kl. 09.00 og 11.00. Skrankene er betjent fra kl. 11.00.
Åpningstider i julen:
Mandag 20. des. 09.00–15.00
Tirsdag 21. des. 09.00–15.00
Onsdag 22. des. 09.00–19.00
Torsdag 23. des. 09.00–15.00
Julaften
STENGT

Biblioteket holder stengt hele
romjulen.
Nyttårsaften
STENGT
1. januar
STENGT
2. januar
STENGT
Bøker kan leveres i luken i bakdøren når biblioteket er stengt.
Biblioteket åpner igjen med
normale åpningstider mandag
3. januar.
Les e-bøker:
Bookbites og Libby: Lån, les
eller hør e-bøker. På Bookbites
finner du norske bøker, på Libby
engelske. MERK: Det er kommet
en ny versjon av Bookbites. Denne
må lastes ned. Alle lån og reserveringer fra den gamle appen skal
komme opp i den nye.

Vi gleder oss til å se deg
på Bølgen i jula!

Bølgen bad & aktivitetssenter
Belsjøveien 2, 1440 Drøbak · tlf.: 64 90 62 80 · e-post: bolgen@bolgenbad.no

#Framsnakk i Frogn

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg 28.–31. januar 2022
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Har du en positiv opplevelse fra kommunen vår?
Del den gjerne med oss slik at vi sammen kan glede flere
gjennom våre oppdateringer #framsnakk i Frogn.
Send tekst og bilder til servicetorget@frogn.kommune.no
og merk den #framsnakk i Frogn.

