Covid-19: Snart vaksine?
Så snart Frogn kommune mottar
økte vaksineleveranser, vil vi etter
hvert gi alle innbyggere tilbud om
vaksinering, Vi er heldigvis ferdig
med vaksinasjonen i våre mest
sårbare grupper. Les mer om status
for vaksine i kommunen på neste
side.
Og du? Husk å registrere deg for
vaksine! Alle innbyggere over
18 år som ønsker vaksine kan
nå registrere seg.

Kommunens helsepersonell har ansvaret for en svært krevende operasjon når alle innbyggere i
Frogn over 18 år skal få tilbud om vaksine (foto: Rune Hammer)

Hva skjer i Badeparken?
Frogn kommune har påbegynt prosjektet med rehabilitering i Badeparken. Deler av parken
er derfor sperret av frem til sommeren. Men resultatet blir bra, lover prosjektleder Daniel
Lyngholm Jakobsen.
- Rehabiliteringsarbeidene omfatter antikvarisk
rehabilitering av Herrebadet, der selve bygget er
fra 1927. I tillegg rehabiliteres de omkringliggende steinmurene og betongarealer, som er rester
etter Damebadet fra år 1900, forteller han.
I forbindelse med rehabilitering av murer og betongarealer vil det bli noe massetransport ut og
inn av Badeparken via Parrsletta. Det har derfor
vært nødvendig å sperre av et område på Parrsletta til rigg/- og omlastningsplass. Det har også
vært nødvendig å sperre veien mellom Parrsletta
og Herrebadet for rigg- og kjørevei. Prosjektet
med fornyelse av lekeplassen i Badeparken har
også startet opp. Dagens lekeplass skal erstattes
av en ny spennende lekeplass som bygges inn i
terrenget.

Velkommen til BADEPARKEN
Frogn kommune rehabiliterer og fornyer i Badeparken.
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Ny spennende lekeplass

Bygging pågår. Ferdigstillelse juni 2021.
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Antikvarisk rehabilitering av gjenværende badeanlegg - Herrebadet
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Oppgradering av scene og amfi
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Rehabilitering av murer og kanter mot sjøen

Riggområde

Rehabilitering pågår. Ferdigstillelse juni 2021.
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Byggeperiode vinteren 2021/22. Ferdigstillelse våren 2022.

Byggeperiode vinteren 2021/22. Ferdigstillelse våren 2022.
Scan for mer
informasjon:
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Avsperring av riggområde:
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Riggområdet vil være avsperret frem til Herrebadet og Lekeplassen
ferdigstilles i juni.

Entreprenørfirmaet SL Steinlegging AS vant
anbudskonkurransen for både rehabilitering av
Herrebadet og fornyelse av lekeplassen.
Begge prosjekter forventes å være ferdige til
sommersesongen starter for fullt i juni.
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Vi er klare for vaksinering
Innen utgangen av uke 11 regner vi med å ha vi vaksinert tilnærmet alle over 85 år og
ca. 60 % av innbyggerne i prioriteringsgruppe 3 (alder 75 til 84 år). Når vi kan begynne
å vaksinere de neste prioriteringsgruppene, avhenger helt av hvor store leveringer vi
får i ukene som kommer.
Tall fra uke 9 viser at totalt 769
innbyggere har fått dose 1 i
Frogn. 628 innbyggere har fått
dose 2, og er med det fullvaksinert.
Ulike vaksinetyper
Kommunen mottar for tiden
ulike typer vaksiner, som etter
nye nasjonale retningslinjer om
vaksinasjon kan benyttes av alle
prioriteringsgrupper (oversikt
over risikogruppene finner du
på kommunens hjemmeside og
FHIs nettsider).
Fremdrift i Frogn
Rundt 200 helsepersonell i
Frogn er vaksinert med Astra-

Zeneca-vaksinen. Nå som vi er
ferdig med å vaksinere prioritert utsatt helsepersonell, vil
videre vaksineleveranser bidra
til at vi får vaksinert flere innbyggere ihh. til prioriteringsrekkefølgen. Vi håper å motta
vaksiner i større leveranser så
snart som mulig, og vil da være
klare til gi disse til våre innbyggere.

res til vaksinering på bakgrunn
av en medisinsk tilstand, er det
fastlegene som identifiserer.

Målet er at alle våre innbyggere
skal få tilbud om vaksine; tidspunktet er basert på alder.
De som har en underliggende
risikofaktor og derfor prioriteres, skal i tillegg få et tilbud tidligere. Hvem som skal priorite-

Se mer om vaksinering av innbyggere under 65 år med
risikofaktorer (prioriteringsgruppe 4, 5, 6 og 7) samt om
gjestepasienter mm på vår
hjemmeside.

Denne vaksineringen skjer i så
måte i regi av fastlegene. Det
er et tilbud som du kan velge å
takke nei til dersom du har fastlege i annen kommune og heller vil vente til din aldersgruppe
vaksineres i Frogn.

PS:
Ta telefonen!

Frivillig og gratis!

Det er viktig at alle innbyggere tar telefonen når vi ringer.
Vi kan kontakte deg i forbindelse med smittesporing
eller for å tilby en ledig time
til vaksinering. Vi vil vanligvis
ringe fra telefonnummer
957 13 000.

• Vaksinasjon er frivillig.
Les gjerne mer om vaksinasjon og mulige bivirkninger på FHIs sider. Vaksinasjonsperioden vil antagelig strekke seg helt frem til over sommeren, melder
helsemyndighetene. Det er derfor svært viktig at
smittevernreglene følges også videre fremover.
• Vaksinen er gratis.
For begge typen vaksiner vi mottar nå må man ha
to doser med vaksine, før man er vaksinert mot
Covid-19.

PS: Våre tall
og SYSVAK

Når er det din tur?
Når vi vet hvor mange vaksiner vi
kommer til å motta, sender vi ut
tilsvarende antall invitasjoner til
å velge time blant dem som har
registrert at de ønsker vaksine.
Vi følger årskullene kronologisk
så godt det lar seg gjøre. Når
vi vet at vi kan tilby vaksiner til
f.eks. 60 innbyggere, inviterer vi
60 tilfeldige i den aldersgruppen
vi har kommet til, kanskje rekker
vi også akkurat noen i alderskullet under.
Når du har mottatt invitasjon til
å velge time, skal det altså være
minst et timealternativ til deg.
Hvis du ikke åpner invitasjonen,

vil vi kunne se dette og kan komme til å ta kontakt for å høre om
du ønsker time til vaksinasjon.
Når du velger time, må du samtidig velge time til vaksinedose nr. 2.

Berit Elle på 88 år er en av dem som
nå er fullvaksinert mot covid-19.

Vi kan ennå ikke si når vi vil
komme til de forskjellige prioriteringsgruppene. Det avhenger
av de nasjonale vaksineleveransene og hvor mye vi mottar av
dette. De som betjener vaksinetelefonen kan heller ikke svare
på dette.
Er du usikker på om du
skal ta vaksinen?
Vi presiserer at det ikke er
kapasitet til å svare på spørsmål
eller diskutere hvorvidt enkeltpersoner skal ta vaksinen eller
ikke; dette må eventuelt stilles
til fastlegen.

Tallene vi oppgir på
kommunens hjemmeside
forteller noe annet enn
tallene fra SYSVAK, det
offentlige registeret.
Vi opplyser på våre hjemmesider om hvor mange innbyggere i prioriteringsgruppene
vi har vaksinert og har ikke
inkludert helsepersonell. Tallene i SYSVAK-registeret er
basert på bostedsadresse til de
vaksinerte. Derfor vil tallene
vi presenterer (vaksinerte innbyggere i Frogn, utenom helsepersonell) avvike fra disse.
Vi har innbyggere som er helsepersonell både i vår kommune og andre steder som også
kommer opp i SYSVAK-statistikken for Frogn.

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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Ledige plasser i
Kulturskolen

Kulturskolen har ledige plasser
på flere instrumenter!
Vi har ledig på trommer, piano,
cello og blåseinstrumenter. Eller
hva med musikkteknologi; et nytt
og spennende tilbud hvor man får
låne pc med programvare når man
går der.
Interesserte kan gjerne komme på
en prøvetime, se fww.frogn.kommune.no/kulturskolen
FORELDREKURS:

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?
Vi starter nye (COS-P/Trygghetssirkelen-kurs vår 2021. Kursene går over
8 ganger. Grupper med ca. 8-10
personer. Smittevernhensyn ivaretas
i samråd med kommunelegen.
Foreldre med barn 0-5 år:

Nytt kurs starter medio mars 2021.
Ledige plasser. Dato og tid kommer.
Ring ved spørsmål
Påmelding: tlf 982 45 576 eller
Benedicte.Ramunddal@frogn.kommune.no
Foreldre med barn 6-12 år:
Onsdag 10. mars kl. 15.00-17.00.
Ledige plasser
Nytt kurs starter april (uke 16)
kl. 14.00-16.00. Ledige plasser. Dag/
Dato kommer. Ring ved spørsmål.
Påmelding: tlf 982 45 576 eller
Marthe.Brynjulfsen@frogn.kommune.no
Foreldre med barn 13 +:
Nytt kurs starter mars 2021.
Ledige plasser. Dato og tid kommer.
Ring ved spørsmål .
Påmelding: tlf 982 45 576 eller
Benedicte.Ramunddal@frogn.kommune.no
Melde deg på eller vite mer?
Ring Familietjenesten: 982 45
576

Digital post fra
Søknadskontoret

Søknadskontoret helse og
omsorg vil gå over til å sende
ut post digitalt til kommunens
innbyggere.
• Hvor finner jeg mine brev?
Brevet kommer i din innboks i
Altinn, eller i Digipost for de som
har valgt dette.

• Hvordan får jeg beskjed?
Du vil få varsel på samme måte som
når du får andre offentlige brev,
skatteoppgjør osv. tilsendt digitalt.
Du kan registrere og endre din
kontaktinformasjon for post fra det
offentlige i Kontakt- og reservasjonsregisteret. https://www.norge.
no/oppdater-kontaktinformasjon
• Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan
lese post digitalt?
Hvis du ikke har mulighet til å lese
post digitalt, vil systemet fange opp
at brevet ikke blir åpnet og lest.
Postsentralen sender uåpnede brev
ut som ordinær post etter 2 dager.

Kommunale avgifter

1.termin 2021 m/avregning 2020
forfaller snart. Økte gebyrer og
økt forbruk kan gi høyere faktura enn tidligere.
Noen av de kommunale gebyrene
vil få en økning fra 01.01.2021 - noe
mange vil merke på faktura for
kommunale avgifter. Alle gebyrsatsene er basert på selvkostprinsippet.
Dette vil si kostnader som direkte
og indirekte gjelder produksjon av
tjenesten som det skal betales gebyr
for, og omfatter både faste og variable drifts- og kapitalkostnader.
Disse gebyrene har høyere
økning enn vanlig indeksregulering fra 2021:
• Vann: gebyrsatsene for forbruk

økes for 2021 på grunn av store
investeringskostnader til utbedring av det kommunale ledningsnettet.
• Renovasjon: gebyrsatsene får en
forholdsvis stor økning for 2021
på grunn av planlagte investeringer, økte utgifter og redusert
selvkostfond. Kostnadene for tidligere år har vært subsidiert med
selvkostfondet, men dette er nå
brukt opp og gebyrene må derfor
økes.
Forbruk: Ved avregning for 2020
vil mange også merke en økning i
forbruket på vann og kloakk. Dette
kan skyldes hjemmekontor/hjemmeskole/permittering som har gitt et
økt forbruk.
Forfall på fakturaen er 31. mars
2021. Ved henvendelse til kommunen angående faktura, må gårdsog bruksnummer oppgis. Gjerne
også kundenummer eller fakturanummer. Henvendelser rettes til
fakturateam@frogn.kommune.no

Leie av kommunale lokaler
Nå er det tid for å sende inn
søknad om leie av kommunale
lokaler igjen!
Torsdag 1. april 2021 er det frist for
å sende inn søknad om lån/leie av
kommunale lokaler for neste sesong/skoleår. Dette gjelder fast ut-

Områdeplanen for Dyrløkke, Ullerud og Seiersten
Områdeplanen for Dyrløkke, Ullerud, Seiersten ble førstegangsbehandlet i Frogn kommunestyre
08.02.2021 og vedtatt sendt på høring. Dette er et viktig og sentralt område i kommunen vår, og vi
ønsker at alle som ønsker det skal ha mulighet til å komme med innspill før fristen går ut. For å legge
til rette for dette har vi lagt opp en plan med oversikt over møtepunkter slik at du allerede nå kan
sette av datoene i kalenderen din.
Enhet for samfunnsutvikling legger opp til
en ekstra lang høringsperiode (ca. 16 uker).
Fordi områdeplanen er komplisert og omfattende for de fleste å sette seg skikkelig
inn i, håper vi at det vil være mulig å gjennomføre fysiske innspillsmøter. Vi tror at en
lang høringsperiode i en så stor plan med
så lang tidshorisont er viktig for å kunne
gi bedre medvirkning, og mulighet for god
dialog. På denne måten får vi også en enda
bedre plan.
Nedenfor følger oversikt over planlagte medvirkningsmøter og frister:
Uke 9 og 10
Planforslaget rettes opp etter førstegangsbehandlingen i kommunestyret
Uke 11
Planforslaget sendes på høring og offentlig
ettersyn.

10. mars
Informasjon i Ungdommens kommunestyre

15. juli
HØRINGSFRIST for områdeplanen.

15. april kl. 1600-1800
Høringskonferanse: Informasjon om planen
Møtet holdes digitalt og er åpent for alle
interesserte (hvis situasjonen tillater det kan
vi åpne for fysisk deltakelse med påmelding).

Høsten 2021
Forberedelse for ny fremleggelse til politisk
behandling. Merknadsbehandling og kvalitetssikring av planforslaget.

2. juni
Drøfting i Ungdommens kommunestyre.
16. juni kl. 1800-2000
Innspillsmøte for beboere og lag/foreninger
Fysisk møte, Smia (med forbehold om gjeldende smitterestriksjoner).
24. juni kl. 1800-2000
Innspillsmøte for større grunneiere og utbyggere. Fysisk møte, Smia (med forbehold
om gjeldende smitterestriksjoner).

1. møte 2022
Politisk andregangsbehandling av planen.
Vi legger opp til at områdeplanen kan legges
frem for andregangsbehandling i kommunestyret til første møterunde i -22. Det er viktig
at prosessens tidshorisont er realistisk både for
utbyggere og innbyggere. Dette er en svært
omfattende og kompleks plan, og administrasjonen trenger også tid til behandlingen. I
tillegg legger vi på denne måte til rette for at
eventuelle innsigelser som måtte komme kan løses før andregangsbehandling, og vi sikrer at vi
har kapasitet til å kvalitetssikre planen grundig i
forkant av politisk behandling.

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

KUNNGJØRINGER
lån/utleie, ikke sporadisk. Alle som
søker, vil få svar om søknaden er
innvilget eller ikke før sommerferien. Treningstider i gymsaler/idrettshaller/svømmeanlegg vil bli fordelt i
samarbeid med Frogn Idrettsråd og
Bølgens administrasjon.
På grunn av covid-19-pandemien tas
det forbehold om utleie mht perioder, lokaler etc.

Høringer/
reguleringsplaner
2. gangs behandling av områderegulering for gamle
Drøbak

Forslag til områderegulering
for gamle Drøbak tas opp i
hovedutvalget for miljø-, planog byggesaker 15. mars, og
endelig sluttbehandling i kommunestyret 22. mars 2021.
Hensikten med planforslaget 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. Nytt justert forslag
til områderegulering for gamle
Drøbak var til 1. gangs behandling
31.08.2020, og ble deretter lagt ut
på høring og offentlig ettersyn.
Planforslaget er revidert etter
innspill som kom inn i høringsperioden.
Saksdokumentene er tilgjengelig
på kommunens nettside: www.
frogn.kommune.no
Direktesending og opptak av møtene finner du her: https://frogn.
kommunetv.no/

Politiske møter
på rådhuset
Smittesituasjonen vil avgjøre om
møtene kan avholdes fysisk. Kommunestyremøtet vil bli avholdt
som digitalt. Eventuelle endringer
kunngjøres på Frogn kommunes
hjemmeside. 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 14.
april kl. 14.00 på møterommet
«Fraunar»
Eldrerådet mandag 19. april kl.
16.00 på møterommet «Fraunar»
Spørsmål og innspill fra innbyg-

Inngått utbyggingsavtale
for Holt Park

Utbyggingsavtale for Holt Park
ble vedtatt av kommunestyret
18.05.2020 (sak 48/20). Som
ledd i en større omorganisering
av selskapsstrukturen i Holt Park
Holding KS og datterselskaper, har
Holt Park Holding KS siden blitt
oppløst. Selskapets virksomhet,
herunder selskapets rettigheter
og plikter etter utbyggingsavtalen har blitt overført til Oslo
Logistikkpark Drøbak AS som
igjen har overdratt samtlige av
sine rettigheter og plikter etter
utbyggingsavtalen til sine datterselskaper. Både utbyggingsavtalen
og transportavtalen er nå signert
av partene.
Utbyggingsavtalen gjelder i hovedsak opparbeiding av tekniske
anlegg og infrastruktur i tilknytning til oppføring av industribygg,
og gjelder prosjekt på følgende
eiendommer: gnr. 62/bnr. 48 og
gnr. 33/bnr. 23.
Du kan lese den undertegnede
versjonen av utbyggingsavtalen
(inkl. transportavtalen) på kommunens hjemmeside under «kunngjøringer».
Utbyggingsavtalen kan ikke påklages. Det framgår av plan- og
bygningsloven § 17-5.

Hjelp fra byggesak
Skal du bygge? Nå kommer det nye regler i planog bygningsloven for tiltak som er fritatt fra
søknadsplikt – og byggesak inviterer til kurs samt
utvidet telefonvakt.
1.mai 2021 skjer det endringer i
regelverket for byggetiltak som
en fritatt fra søknadsplikt, med
ytterligere forenklinger for deg
som skal bygge. Det er viktig å
sette seg godt inn i regelverket
og gjeldende arealplan før man
setter i gang med byggetiltaket.
Byggesaksavdelingen opplever
innimellom at enkeltpersoner
misforstår regelverket og at tiltak
som er oppført likevel ikke er
fritatt fra søknadsplikt. Vi ser at
regelverket kan være komplisert
og at det er lett å misforstå.
Byggesaksavdelingen ønsker
å bidra til bedre kunnskap
om regelverket og inviterer
til kurs! Vi hadde opprinnelig
planlagt et åpent innbyggermøte
på kveldstid i løpet av våren. Det
blir utfordrende med Covid-19
situasjonen, derfor ønsker vi å invitere til et lite kurs via internett
(Teams). Vi vil da gjennomgå
kort regelverket for tiltak etter

plan- og bygningsloven som er
fritatt fra søknadsplikt og også
gå inn på de nye endringene
som gjelder fra 1. mai. Det vil bli
mulighet til å stille spørsmål. Vi
vil også vise hvordan man finner
frem i kommunens kartdatabase
slik at man finner frem til riktig
arealplan for din eiendom.
I tillegg utvider vi telefonvakten
vår et par dager slik at det vil
være mulig å kontakte oss på
ettermiddagen.
• 20. april kl. 17.00- ca 18.00:
Nettkurs - kjenner du reglene for tiltak fritatt fra
søknadsplikt? Informasjon om
påmelding kommer på kommunens nettside www.frogn.kommue.no. Åpent for spørsmål fra
innbyggere.
• Utvidet telefonvakt for
veiledning tirsdag 27. april
kl. 09.00 -18.00 og torsdag 29.
april
kl 15.00- 18.00.

I henhold til plan og bygningsloven av 27.juni 2008 § 17-4 første
ledd, varsles det om at Frogn
kommune ved enhet for teknisk
drift og forvaltning starter opp
forhandlinger om utbyggingsavtale med O H Slåke Invest AS, org.
nr. 975 780 392, Arena Drøbak AS,
org.nr. 918 319 786, Prodev AS,
org.nr.911 915 596 m.fl. For-

handlinger om utbyggingsavtale
har tilknytning til områdereguleringsplan for Seiersten, Ullerud
og Dyrløkke (byutviklingsplanen).
Forhandlingene vil i hovedsak
gjelde infrastrukturtiltak tilknyttet
planen, herunder gjennomføringsmodell og kostnadsfordeling.
En fremforhandlet avtale legges

ut til offentlig ettersyn før den
fremmes for politisk behandling.
Innspill til forhandlingene kan
rettes skriftlig til Frogn kommune v/ rådmannsgruppen; e-post:
postmottak@frogn.kommune.no;
postadresse: Postboks 10, 1441
Drøbak. Merk henvendelsen med
saksnummer 21/00470.

gerne kl. 16.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.no senest torsdag 15. april.
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse tirsdag 20.
april kl. 17.00 på møterommet
«Fraunar».
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 20. april kl.
18.00 på møterommet «Filisterkroken».
Ungdommens kommunestyre
onsdag 21. april kl. 09.00 på møterommet «Fraunar».
Hovedutvalget for miljø-,
plan- og byggesaker mandag
26. april kl. 16.30 på møterommet
«Fraunar».
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.no senest torsdag 15. april.

Hovedutvalget for helse,
omsorg og sosiale tjenester
mandag 26. april kl. 17.30 på
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 15. april.
Hovedutvalget for oppvekst
og kultur tirsdag 27. april kl.
17.30 på 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 15.
april.
Administrasjonsutvalget onsdag 28. april kl. 14.30 på møte-

rommet «Filisterkroken».
Formannskapet onsdag 28.
april kl. 16.30 på møterommet
«Fraunar». Spørsmål og innspill
fra innbyggerne kl. 18.00. Må
sendes inn til politisketjenester@
frogn.kommune.no senest torsdag
15. april.
Eventuelt møte i valgstyret
onsdag 28. april i etterkant av
formannskapsmøtet.
Kommunestyret mandag 3.
mai kl. 16.30. 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.
april.

Oppstart av forhandlinger
om utbyggingsavtale

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

BIBLIOTEKET
å finne frem på sidene, logge dere
inn på lånekortet deres for å fornye,
reservere osv. Vi tror dette blir veldig
bra!

Nytt biblioteksystem og
hjemmeside

Hurra! 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

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 vår.
Åpningstider
Mandag: 9.00 – 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
Selvbetjent fra kl. 09.00 – 11.00
mandag – fredag
Påsken: Stengt fra og med 31.
mars til og med 5. april 2021.
Begrensning i tilbud og tjenester:
Advokatvakt: Trenger du råd fra en
advokat? Advokatvakten er et gratis
tilbud hvor du kan møte opp og få
inntil 30 minutters gratis advokathjelp. 7. april og 5. mai kl 16.0018.00. Kontakt oss for å bestille tid,
senest kl 15.00 samme dag.

Andre arrangementer er avlyst. Dette
inkluderer faste arrangementer som
Datahjelpen, Språkkafé og Slektsforum.
Vi tilbyr inntil videre klasse- og barnehagebesøk, men kun for små grupper
på maks 10 elever. Besøket må være
selvbetjent. Elever som ikke har med
lånekort får ikke låne bøker. Alle leker, spill og tegnesaker er fjernet fra
barneavdelingene
Lesesalen er åpen. Brukere er selv
ansvarlig for å vaske bord før og etter
bruk. Utskrift og kopiering er en selvbetjent tjeneste.

Frivillighetsprisen 2021

Søk om kulturmidler!

Nominer din kandidat før 1. mai! Frogn kommunes frivillighetspris skal gis til en initiativrik person, en lokal forening
eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats,
engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og
kommunen.

Frogn kommune deler ut kulturmidler som et virkemiddel for
å øke innsatsen i det frivillige organisasjonsarbeidet.

Prisen på kr 10 000 skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av
frivillig innsats, enten det er over lengre tid eller i et tidsavgrenset
prosjekt. Det frivillige arbeidet kan være utført innenfor alle deler av
samfunnslivet.
De som kan nomineres er:
• En person/personer, institusjon eller organisasjon som utfører uegennyttig innsats til beste for innbyggerne i Frogn kommune.
• En person, forening eller gruppe som har bedret trivsel og livskvalitet for andre. Personen må være bosatt i Frogn kommune.
Nominasjonen kan sendes til: elisabeth.seljevold.fladmoe@frogn.
kommune.no / Kultur og frivillighet, PB 10, 1441 Drøbak innen 1. mai
- og må inneholde kandidatens navn, adresse, alder og eventuelle
andre aktuelle opplysninger, begrunnelse for utmerkelsen og hvem
forslaget til nominasjon kommer fra (kontaktperson for juryen).

Formålet er å stimulere mangfoldet og kvaliteten I kultur- og fritidstilbudene. Tilskuddet skal dessuten bidra til å aktivisere mennesker i
alle aldre, men aktiviteter for barn/ unge, familier og eldre prioriteres.
Frogn kommune gir støtte til kulturarbeid gjennom både praktisk
støtte og økonomisk støtte. Praktisk støtte kan gis i form av gratis
leie av lokaler, hjelp til markedsføring innad i kommunen og praktisk
bistand til arrangementer. Økonomisk støtte gis som overføringer av
midler. Økonomisk støtte blir gitt innenfor rammen av årlig vedtatt
budsjett, og kan gis i form av driftstilskudd (økonomisk støtte til drift
av en organisasjon, lag eller forening som har hele sin virksomhet i
Frogn kommune. Driftstilskudd kan gis for inntil ett år om gangen),
etableringstilskudd (engangsstøtte til oppstart av nye organisasjoner,
lag eller foreninger med sin hovedvirksomhet i Frogn commune).
Se hjemmesiden til Frogn kommune, kultur og frivillighet, tilskuddsordninger for kriterier og søknadskjema.
Søknadsfristen er 1. mai 2021.

Russen går for omsorgsknuten
Våre kjære besteforeldre er på Ullerud helsebygg. Det er de som har vært med å bygge opp den velferdsstaten vi er så heldige å leve i. Nå ønsker vi, russen ved Frogn videregående skole, å takke dem!
Som en tradisjon har alle russekull noe som
heter knuter. Der det er ulike ting som må
gjennomføres, for å få en form for belønning. For oss som er russ på Frogn videregående, ble det for tre år siden innført en knute som heter omsorgsknuten, som innebærer
at russen har tatt ekstra omsorg for beboerne på Ullerud Helsebygg. Russen har kommet
på besøk og stelt i stand hygge og kos for de
eldre. Og det har virkelig vært en opptur for
dem!
Med situasjonen vi nå befinner oss i der en
pandemi herjer, blir det dessverre ikke mulig
for årets russekull å gjennomføre noe slikt.
Likevel er omsorgsknuten noe av det viktigste vi kan gjennomføre og det er noe vi så
inderlig ønsker å få til. Derfor har vi måttet
tenke annerledes i år. Vi har kommet frem

til at en måte å vise omsorg på, er å samle
inn penger som vil gå til underholdning og
aktiviteter for beboerne med håp om at det
vil bringe frem smil og glede. Så nå ber vi om
hjelp for å få til dette slik at også de kan få
kjenne på det å leve og få en ordentlig opptur i disse tøffe tider. Det er ikke alle som kan
få besøk på grunn av restriksjoner og det er
heller ikke alle som kan gå ut.
Vi har med stor kjærlighet et håp om å få til
dette, og derfor setter vi uendelig stor pris
på hjelp<3. Hjelp oss med spleis og overfør
det du vil bidra med til: Omsorgsknuten 2021
/ konto 1225 17 76812 – du finner oss på
Spleis.no.
PS: Russen tar også ansvar i koronatiden, og
planlegger omsorgsknute for koronatesting
for årets russekull. Se sak i neste nummer!

Russestyret ved Frogn videregåendeskole, her
ved f.v. Sandra Wiik, Helena Fossum og Henrik
Grønli vil gjerne ha omsorgsknute i russelua – og
ber om din hjelp!

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

Ordfører fylte 50 år

Eggjakt i
Drøbak

Ordfører Hans Kristian Raanaas
rundet 50 år 3. mars - og fikk
velfortjente Teams-hurrarop og
kohort-fordelt kake servert til
frokost på rådhuset.

Vi inviterer til jakt på
påskeegg i Drøbak. Fine
tegninger av påskeegg
dekorert av barn og unge
plasseres ut på ulike
steder I byen vår; kan
du finne det riktige?

Hans Kristian Raanaas har vært ordfører
i halvannet år, og bonde i 30. Han trives
like godt i traktoren på jordene i Frogn
som med ordførerklubba på rådhuset
– og selv om koronaen satte stopper
for de største festlighetene, ble dagen
behørig feiret. Vi gratulerer så mye med
dagen!

Følg med på facebooksiden
“Det skjer i Drøbak” der det
presenteres ett egg pr dag.
Så inviteres alle til å finne
hvor det egget befinner seg.
Vi trekker en vinner hver dag
som får et gavekort på
Drøbak kino.
Tegningene blir hengende
fra lørdag 27. mars til
mandag 5. april.

Nytt fra Hospitalet
Representanter for Verneforeningen ble invitert på befaring i begynnelsen av
mars for å se på arbeidene som er i gang på det gamle Hospitalet i Drøbak.
Prosjektleder Olav Heyerdahl og
byantikvar Mathilde Simonsen
Dahl gikk gjennom skadene som
hittil er avdekket på vestfasaden
og deler av sydfasaden.

kjøkkenet er også demontert og
det viser seg at det også er råteskader i et bærepunkt omtrent
fem meter fra yttervegg og inn i
korridor, forteller de.

– Vi begynner å få oversikt
over omfanget i denne delen
av bygget. Etter at den utvendige kledningen nå er forsiktig
demontert, sikkert merket og
lagret, har det nå også kommet
til syne en råteskade også i tømmeret i 2. etg. Deler av gulvet i

Prosjektet satser på mest mulig
gjenbruk av gamle materialer.
Materialene som tas ned blir
nøye merket og lagret. Dette må
gjøres for at det hele skal kunne
settes på plass eksakt der det
satt.

GOD PÅSKE!

Det er alltid mye å gjøre på Bølgen bad & aktivitetssenter!
Og i påsken legger vi inn et ekstra gir og byr på spennende
påskeaktitiviteter og konkurranser for hele familien!
Følg med på bolgenbad.no og i sosiale medier!

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

WWW.BOLGENBAD.NO

Vi ønsker alle våre nye innbyggere velkommen
med en egen velkomstmappe full av nyttig informasjon om vår flotte kommune! Ta kontakt
med Servicetorget på tlf. 64 90 60 00, på mail:
servicetorget@frogn.kommune.no, på hjemmesiden www.frogn.kommune.no - eller stikk
innom oss i Rådhusveien 6.
Velkommen til Frogn kommune!

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

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg 30. april–04. mai 2021
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Ny i Frogn?

