Klart
for valg
Mandag 13. september
2021 er det stortings- og
sametingsvalg i Norge.
Alle ordinære valglokaler
er åpne fra kl. 09.00 til
kl. 21.00. I Frogn kan du
også forhåndsstemme
frem til og med 10. september. Bla om og få all
informasjon du trenger
om valgavviklingen i
vår kommune.

Ansvarlig for årets valg i Frogn kommune, Anne Lise Larsson i politisk sekretariat, og leder av valgstyret, ordfører Hans Kristian Raanaas, ønsker Frogns befolkning velkommen til stemmeurnene
13. september.

Snart åpning av Badeparken
Takk for tålmodigheten! Byggearbeiderne i Badeparken nærmer seg avslutning etter mye
krevende arbeid, stor innsats – og noen forsinkelser.
Den antikvariske rehabiliteringen av selve bygget kalt «Herrebadet» er ferdigstilt, men det
gjenstår litt arbeid på badeanlegget mot sør,
som er rester etter det tidligere «Damebadet».
Mye av bryggearealet rundt dette bygget var
i så dårlig forfatning at det måtte demonteres
ned til grunnen og så bygges opp igjen.
Forsinkelsene i prosjektet skyldtes dårlige
funderingsforhold kombinert med et grunnfjell som stuper bratt mot vest. Byggearbeidene ferdigstilles i løpet av september, slik at
hele Badeparken åpnes opp i sin nye prakt
senest 1. oktober.
Gjenoppbyggingen av det historiske badeanlegget er utført i tråd med historiske
fotografier, samtidig som det er lagt bedre til
rette for rekreasjon, opphold og dagens badegjester.

Les mer om:

Mange har nok også savnet noen av stupebrettene i Badeparken. 4-meteren måtte
byttes ut og vi hadde håpet å ha det på plass
i løpet av sommeren, men omfattende sikkerhetshensyn og komplisert fundamenteringsarbeid gjør at det dessverre vil ta lengre tid
enn antatt. Imidlertid er både to-meteren og
5-meteren intakt og kan benyttes.
– Vi har stor forståelse for at arbeidene og
avsperringene i parken har vært en påkjenning for brukere og badegjester gjennom
sommeren. Vi ser nå frem til å åpne opp Badeparken igjen i slutten av måneden, og har stor
tro på at den nye lekeplassen og Herrebadet
skal bli til stor glede i tiden fremover, sier
Frogn kommunes prosjektleder, Daniel Jakobsen.
Om noen uker er sperringer og plankehauger
borte og parken klar til bruk. Vi gleder oss!
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Alt om valget:

Stortings- og sametingsvalget 2021
Valgdagen i Frogn er mandag 13. september og alle ordinære valglokaler er åpne fra kl. 09.00 til kl. 21.00.
Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme. På valgdagen må du stemme i den
kommunen du er manntallsført. På valgkortet står det hvilket valglokale som tilhører din krets.
Du kan uansett stemme i samtlige valglokaler.
Her kan du stemme på
valgdagen:
Drøbak krets – Aulaen, Seiersten
ungdomsskole
Sogsti krets – Sogsti skole, gymsalen

Heer krets – Heer skole, gymsalen
Dyrløkkeåsen krets – Dyrløkkeåsen
skole, hallen
Nordre Frogn krets – Dal skole,
gymsalen

Se også www.valglokaler.no
På grunn av smitteverntiltak ber vi
om forståelse for at det kan være
noe mer kø ved valglokalene enn
det som er vanlig. Vi oppfordrer
velgerne til å bruke hele åpningstiden for å unngå kø! Følg anvisningene til våre valgfunksjonærer og
vakter.
Digitale valgkort
I år vil de fleste få valgkortet
digitalt, på Altinn eller digital
postkasse. Last valgkortet ned på
mobiltelefonen og ha det klart når
du kommer til plassen der stemmen
din registreres. Du trenger ikke ha
med valgkort når du stemmer, men
det er en fordel fordi det da går
raskere å finne deg i manntallet.
NB: HUSK Å TA MED
LEGITIMASJON
Søknad om å stemme hjemme
Velgere som på grunn av sykdom
eller uførhet ikke kan ta seg frem
til et valglokale, kan søke om å
stemme hjemme eller der de oppholder seg. Velgere som ønsker å
stemme på sitt oppholdssted må
levere søknad om dette. Søknaden må være innkommet til Frogn

valgstyre senest fredag 10. september kl. 10.00. Søknad sendes Frogn
valgstyre, postboks 10, 1441 Drøbak
eller til postmottak@frogn.kommune.no. Søknaden kan også fremmes
på telefon 64 90 60 00.
OBS! Hvis du ønsker å stemme
hjemme fordi du er i karantene
eller isolasjon på grunn av covid-19
sykdom, har vi egne rutiner for
dette (se informasjon under valg i
pandemi).

Sametingsvalget
Står du oppført i sametingets
valgmanntall? Hvis du er bosatt
i Frogn må du forhåndsstemme.
Du kan ikke avlegge stemme til
sametingsvalget på valgdagen.
Sametingets valgmanntall ligger
ute til offentlig ettersyn på
Frogn rådhus og Frogn bibliotek
frem til forhåndsstemmeperioden er over. Krav om retting
i sametingets valgmanntall må
sendes skriftlig og begrunnet til
Sametingets valgstyre så raskt
som mulig.
Ved spørsmål om manntallet, ta
kontakt med Sametinget.

Hjelp oss ved å varsle om feil!
Kommunen har vakttelefoner som publikum skal benytte for å
melde fra om akutte hendelser utenom arbeidstid. Vakttelefonen
bemannes hverdager fra kl. 15.00 og frem til kl. 07.00 neste morgen,
samt hele lørdag, søndag og helligdager. Bidra til en bedre
kommune ved å si fra direkte til oss om feil!
Våre vakttelefoner
• Vakttelefon for hendelser på
vei, parker, idrettsarenaer og
havner/strender: 415 31399
• Vakttelefon for hendelser som
gjelder vann, avløp eller renovasjon: 982 45579
• Vakttelefon for hendelser som
gjelder bygninger/kommunal
eiendom: 415 31333
De fleste medarbeiderne på
driftsavdelingene har arbeids-

oppgaver ute i felt. Noen ganger
utføres jobben med hansker/hørselvern/verneutstyr som gjør det
uforsvarlig å være tilgjengelig på
telefon. Vi ber derfor om forståelse for at du må vente litt på svar.
Varsling om feil i arbeidstiden
I arbeidstiden på hverdager
mellom kl. 08.00 og kl. 16.00 skal
kommunens servicetorg
på tlf. 64 90 60 00 benyttes om

det er noe som må varsles.
Både akutte hendelser og
alminnelige spørsmål/henvendelser tas imot her i normal
arbeidstid. Oppgi navn og kontaktinfo, hva det gjelder
og aktuell adresse.
Aktuell medarbeider tar deretter
kontakt så raskt det er mulig.
Meld en feil-app
Vi minner også om muligheten

for å melde feil i vår app:
«Meld en feil» som ligger på
kommunens hjemmeside
www.frogn.kommune.no
Epost for varsling
Du er alltid velkommen til å sende
oss en e-post: postmottak@frogn.
kommune.no Disse e-postene
blir arkivert og sendt videre for
behandling fortløpende.

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

KUNNGJØRINGER

Verdensdagen for
psykisk helse 2021
Tema for Verdensdagen i år er livet under og etter
en pandemi. Vær oppmerksom. Vær tilstede, følg
opp. Vi markerer Verdensdagen for psykisk helse i
Frogn kommune også i år.
Hvordan kan vi bygge opp de sosiale
treffstedene når vi må holde avstand,
uten å ta på hverandre? Hvordan
snakke mer om de «vanlige» følelsene
og reaksjonene uten fokus på diagnoser eller politikk? Verdensdagen for
psykisk helse er en folkehelsekampanje til hele befolkningen for å stimulere
til åpenhet. Covid 19 gir bekymring både for helse og økonomi.
Søndag 10. oktober er det åpen kirke i Drøbak kirke med flere
musikalske innslag i løpet av dagen. Samtidig vil det være aktiviteter i Badeparken for alle som ønsker å tilbringe søndagen i vår fine
park.
Mandag 11. oktober blir det servert kaffe og te til pendlere som
benytter seg av buss. Vi står på Dyrløkke fra kl 07.00 til kl 09.00.
Ungdom og psykisk helse
Det er planlagt markering på alle våre ungdomsskoler i samarbeid
med skolens ledelse og lærere. Det vil bli fokus på psykisk helse
hele dagen, med stands i skolegården og utdeling av forskjellig informasjon. Ved noen av skolene vil det være digitalt foredrag med
Marius Løken. På Frogn VGS vil markeringen være godt synlig, og
en egen ekstern foredragsholder vil snakke om ungdom og psykisk
helse.

Frogn seniorsenter

Velkommen til oss i Gamle
Prestegård, Seierstenveien 1
(tlf. 64 90 61 85, mobil 415 31
418).
Kafé:
Fra september vil kaféen i seniorsenteret forskyve åpningstiden.
Den vil ha åpent fra kl. 11.00 til
14.30. Vi serverer kaffe/te, vafler
og rundstykker til rimelige priser.
Varmt måltid onsdag og fredag
fra kl. 13.30.
Kaféen driftes av Frogn Seniorsenters Venner og en hyggelig gjeng
med frivillige. Vil du være frivillig
hos oss? Det er både hyggelig og
sosialt, og vi har veldig bruk for
deg! Ta en telefon til oss da vel,
eller stikk innom for en prat.
Arbeidsstue:
Arbeidsstuen har åpningstid
mandag, tirsdag, onsdag og
fredag fra 09.30 – 13.30.
Huskonsert:
Tirsdag 14.september kl. 12.00 blir
det huskonsert hos oss i forbindelse med kulturglimt-uka. Det blir
gitar og sang, og kanskje blir det
litt bevegelser til musikken.

Frogn i bevegelse

Ønsker du å komme i gang
med egentrening, men usikker
på hvordan du skal starte?
Sjekk ut vår nye digitale

treningsveileder for seniorer
i Frogn kommune!
Vil du
komme i
gang med
egentrening
og få lett
tilgang til
treningsprogram og
aktivitetsmuligheter
i Frogn? Da
kan du laste ned appen Frogn i
bevegelse. Gjennom denne appen
kan du holde deg i aktivitet hvor
du vil og når du vil - helt uten
kostnader.
Som et ledd i kommunens satsing
på «Digital trening» i 2021, har
Enhet for helse, omsorg og
koordinering inngått et samarbeid med ExorLive og lansert
appen «Frogn i bevegelse». Last
ned appen i appstore eller Google
Play, og kom deg i aktivitet
allerede i dag!
Appen Frogn i Bevegelse er
spesielt rettet mot deg som er
senior. Her kan du finne treningsprogram og forslag til aktiviteter
du kan utføre alene eller sammen
med andre.
Lurer du på noe? Kontakt Silje
Solbakken, tlf. 901 05169, e-post
silje.solbakken2@frogn.kommune.
no eller Jeanett Rudrud Hansen,
tlf. 476 02380, e-post jeanett.
hansen@frogn.kommune.no

4 viktige om høstens hageavfall
1. Husk hvor hageavfallet ditt skal leveres, nå som høsten
står for tur!
På kvistmottaket på Heer er det gratis å levere vanlig hageavfall året rundt. Dessverre dumper fortsatt mange hageavfallet i
grenseland mellom hager/veier og skogholt, og tenker at dette
ikke er så farlig. Norsk natur påvirkes negativt av at hageplanter dumpes i skoggrensen, bevisst eller ubevisst. Det krever
store ressurser å bekjempe disse når de først har slått røtter og
etablert seg.
2. «Hagerømlinger» er fremmede arter vi ikke ønsker i
norsk natur.
Enkelte planter sprer seg raskere enn andre og kan lett utkonkurrere andre truede arter i naturen. Visste du at over halvparten av artene på fremmedartslista har spredd seg til naturen
ved at de har forvillet seg, eller «rømt» fra det området de er
satt ut på? De fleste er planter som forviller seg fra hager,
melder Miljødirektoratet.
3. Hvordan levere fremmedarter på kvistmottaket?
Fremmedarter fra din hage skal pakkes inn i plast og dekkes
godt til på vei mot kvistmottaket så plantene ikke sprer sine frø
eller planterester på veien, plastposene leveres på anvist sted.
Jord med frø/plantedeler/røtter fra disse, kan leveres på
mottaket i egen kontainer.

56 prosent av artene på fremmedartslista har spredd seg til naturen
fra det området de er satt ut på. Majoriteten av disse er planter som
forviller seg fra hager. Kanadagullris er en av dem.

4. Vær oppmerksom på hva du kaster.
På kvistmottaket på Heer er kun tillatt med kvist og hageavfall. Gamle juletrær, greiner, løv og kvist kan altså kastes fritt.
Stein, store røtter og annet grovt hageavfall skal du imidlertid
ikke dumpe på kvistmottaket. Dette må du levere på Follo Ren
sine gjenvinningsstasjoner. Det samme gjelder bygningsmateriell, toaletter, gamle blomsterpotter, treverk og annet avfall...

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

KUNNGJØRINGER
Er du pårørende til
noen med demens?

Kommunen inviterer til samtalegruppe for deg som lever
nær noen som har demenssykdom. I gruppen deler dere
erfaringer, støtter hverandre, får
praktiske tips og råd, og øker
kunnskapen om demens. Du er
velkommen når det passer for
deg. Nye deltakere kan komme til
underveis. Gruppen ledes av fagpersoner fra Hukommelsesteamet.
Tilbudet er gratis. Vi følger generelle retningslinjer for smittevern.
For mer informasjon, kontakt
demenskoordinator i Frogn kommune, Anine Johansen, tlf. 977 42
298 e-post: anine.lerdahl-johansen@frogn.kommune.no
Møteplan høsten 2021: Onsdag
15. september, onsdag 13. oktober, onsdag 10. november, onsdag
15. desember – kl. 12.00-13.30
Sted: Raskebekken dagsenter, lille
stue, Ullerudveien 22

Frogn Frivilligsentral

Vi er i gang
igjen med både
undervisning
og en-til-enhjelp!
Se vår hjemmeside for mer informasjon: frogn.frivilligsentral.no
Du kan også ta kontakt direkte
med Gro Paulsen, daglig leder
Frogn Frivilligsentral, tlf. 64 90 61
96 eller epost: gro.paulsen@frogn.
kommune.no
Bli med oss på tur!
15. september: Bjørnåsen
på Hurum. Felleskjøring fra
Rema 10.00 til Grønsand på
Hurum. Vi går over Bjørnåsen
til Stikkvannet. Gåtid: 3 timer.
29. september: Tomåsan.
Felleskjøring fra Rema 10.00 til
Fjell på Nesodden (Midtveien).
Vi går fra Fjell, over Gaupefjell,
forbi Totjern og rundt Tomåsan.
Gåtid: 3 ½ timer.
For alle turene gjelder: Ta med
mat og drikke. Kart deles ut.
Husk godt skotøy.
Påmelding mobil: 995 30438 eller
mail: veronica.hove@online.no
Senere turer i høst: 13. og 27.
oktober, 10. og 24. november

Kulturskolen – for
både barn og voksne

Teaterlek og sang for elever
i 1. og 2. klasse: Innholdet vil
være teaterleker, sangleker, sang,
bevegelse til musikk og enkle
dramatiseringer. Formålet er å
gi elevene en god opplevelse,
oppøve trygghet og kroppsbeherskelse, samt at de via teaterlek

og sang skal bli trygge på seg selv
og andre. Det legges ikke opp til
forestillinger eller manus på
denne gruppen.
6 ukers kurs for voksne: Har
du tidligere spilt et instrument
eller spiller fortsatt ved enkelte
anledninger? Har du lyst til å lære
mer, så tilbyr kulturskolen ulike
kurstilbud.
1. Samspill for deg som kan
spille litt fra før, uansett instrument. Nøkkelen for et godt
samspill er å mestre ditt instrument for den oppgaven du får
samtidig som du har overskudd
til å lytte på hva andre i gruppa gjør - uansett hvilket nivå
du befinner deg på. Målet for
kurset er å kunne få mestringsfølelse som gir grobunn
for lysten til å spille sammen
med andre. Kan du ikke noter
fra tidligere, er dette ikke noe
problem. Dette læres parallelt
med bruk av instrumentet i
samspill med andre.
2. Låtskriverkurs for nybegynnere; hovedverktøyet er
GarageBand (iPad). Om du i
tillegg spiller et instrument, så
gir det enda flere muligheter;
eksperimentere med lyder,
gjøre opptak, lage lydkulisser,
komponere egen låt eller lage
en coverversjon av en kjent
låt. Målet med kurset er å få
innblikk i mulighetene som GB
gir når du har en iPad; oppdage alt den gir deg om du har
lyst til å gjøre noe i musikkens
tegn! Mestringsfølelse og
musikkglede får du her hos oss
i Frogn kulturskole.
Meld deg inn ved å sende en
mail til kulturskolen@frogn.
kommune.no og sett opp hvilket kurs du ønsker å delta på.

Bli med å spille i korps!

Kulturskolen og Drøbak/Frogn
skolekorps har et tett samarbeid. Korpset tar nå inn nye
musikanter, og du bestemmer
selv hvilket instrument du
ønsker å spille! Alder er fra 2.-7.
trinn, alle er velkomne! 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.

Politiske møter
på rådhuset

Må sendes til politisketjenester@
frogn.kommune.no senest torsdag
14. oktober.

Med unntak av kommunestyremøtene, avholdes alle møter som
fysiske møter. På grunn av pandemien er møtene ikke åpne for
publikum, men de vil så langt som
mulig bli streamet på Frogn kommunes hjemmeside. 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. Møtedokumentene
publiseres på Frogn kommunes
hjemmeside.

Hovedutvalget for helse,
omsorg og sosiale tjenester
mandag 18. oktober kl. 17.30,
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 14. oktober.

Kommunestyret mandag 6. september kl. 16.00 (digitalt møte).
Se innkallingen på hjemmesiden
for eventuelle orienteringer.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes til politisketjenester@frogn.kommune.no
senest torsdag 2. september.
Kontrollutvalget onsdag 29.
september kl. 14.00, møterommet
Fraunar.
Eldrerådet mandag 11. oktober
kl. 17.00, møterommet Fraunar.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 17.00. Må sendes til politisketjenester@frogn.kommune.
no senest torsdag 7. oktober.
Rådet for personer med
funksjonsnedsettelse tirsdag
12. oktober kl. 17.00, møterommet Fraunar.
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 12. oktober
kl. 18.00, møterommet Filisterkroken
Hovedutvalget for miljø-,
plan- og byggesaker mandag
18. oktober kl. 16.30, møterommet Fraunar. Spørsmål og innspill
fra innbyggerne kl. 18.00.

Hovedutvalget for oppvekst
og kultur tirsdag 19. oktober kl.
17.30, 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 14.
oktober.
Administrasjonsutvalget onsdag 20. oktober kl. 14.30, møterommet Filisterkroken.
Formannskapet onsdag 20.
oktober kl. 16.30, møterommet
Fraunar. Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00. Må sendes
inn til politisketjenester@frogn.
kommune.no senest torsdag 26.
august.
Eventuelt møte i valgstyret onsdag 20. oktober i etterkant av
formannskapsmøtet.
Kommunestyret mandag 25.
oktober kl. 16.00. Se innkallingen
på hjemmesiden for eventuelle
orienteringer. Spørsmål og innspill
fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes til politisketjenester@frogn.
kommune.no senest torsdag 21.
oktober.

Barnehage- og skolestruktur
fortsatt under arbeid
Kommunestyret vedtok 15. juni videre utredning av saken
om fremtidens barnehage- og skolestruktur i Frogn.
Rådmannen har i løpet av sommeren utredet og gitt tilbakemeldinger på følgende:
- Kapasitet på Seiersten ungdomsskole og mulighet for å ha etablert én ungdomsskole i Frogn
- Økonomisk effekt av felles administrasjon for flere skoler
- Økonomisk effekt av aldersblandede klasser
Videre foreslår Rådmannen at
det gjennomføres omfattende
involveringsaktiviteter, slik at alle
interessenter få god anledning til

å medvirke til en hensiktsmessig
beslutning. Rådmannens innstillinger skal sluttbehandles i kommunestyret 6. september 2021.
Saken har et stort engasjement i
lokalmiljøet, og vi mener det er
svært viktig at innbyggere og brukere får all relevant informasjon.
Alle parter skal få god anledning
til å medvirke i arbeidet om fremtidig barnehage- og skolestruktur
i Frogn. Informasjon om prosessen
videre vil publiseres på kommunens hjemmeside.

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

VALG I PANDEMI
Selv om det er valg, må vi ikke
glemme smittevernet. Her er
noen enkle regler:
• Hold avstand i valglokalet og i
eventuell kø utenfor valglokalet.
• Ha god håndhygiene når du
stemmer. Bruk håndsprit før og
etter du har stemt.
• Ikke dra til valglokalet hvis du
er syk.
Frogn kommune tilrettelegger
for at velgere som er isolasjon
eller karantene skal få mulighet til å stemme.
Hvis du er i isolasjon eller karantene, men vil være ute av isolasjon eller karantene i tide til å

forhåndsstemme eller stemme på
valgdagen, ber vi om at du venter
med å stemme til karantene- eller
isolasjonsperioden er over.
Hvis du er isolasjon i den siste
delen av forhåndsstemmeperioden, og heller ikke vil komme
ut av isolasjonen i tide før valgdagen, kan du be om å få avlegge
stemme hjemme. Du skal IKKE
oppsøke forhåndsstemmemottaket. Ta kontakt med Frogn kommune på tlf 64 90 60 00 eller send
en epost til postmottak@frogn.
kommune.no. Dersom det er behov for det, vil vi motta stemmer
hos velgere den siste helgen før
valgdagen og også på selve valgdagen.

Hvis du er i karantene i den
siste delen av forhåndsstemmeperioden, og heller ikke vil
komme ut av karantenen i tide
til å stemme på valgdagen, er det
flere muligheter, avhengig av din
situasjon. Hvis du er i karantene,
skal du IKKE oppsøke forhåndsstemmelokalet. Du skal heller
ikke bruke kollektivtransport.
1) Hvis du er i karantene, men
har mulighet til å komme deg
til et stemmested uten bruk
av kollektivtransport: Kontakt
Frogn kommune og avtal tidspunkt. Stemmegivningen vil
foregå på teststasjonen ved
Frogn rådhus.

Valgdagen: Hvis du ønsker å
stemme på valgdagen kan du
gjøre det i valglokalet for velgere i karantene. Dette er identisk
med forhåndsstemmemottaket
(Holterveien 24, ”Luftambulansebygget” bak Drøbak City). Merk
at åpningstiden for dette valglokalet vil være 12.00 – 15.00.
2) Hvis du er i karantene i forhåndsstemmeperioden og på
valgdagen, men uten mulighet
til å komme deg til stemmestedet uten bruk av kollektivtransport: Kontakt Frogn kommune og avtal at du stemmer
hjemme. Dette tilbudet gjelder
også siste helg før valgdagen
og på selve valgdagen.

Vil du forhåndsstemme?
Hvis du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen 13. september, kan
du forhåndsstemme. Dette kan du gjøre til og med fredag 10. september.
Forhåndsstemmemottak i Holterveien 24
Du kan forhåndsstemme i Holterveien 24, også kjent som det gamle
Luftambulansebygget, bak Drøbak City. Mottaket har følgende
åpningstider fra 2. september:
Torsdag 2. september - fredag 3. september kl. 10.00 - 19.00
Lørdag 4. september kl. 11.00 - 16.00
Søndag 5. september kl. 13.00 - 16.00
Mandag 6. september - torsdag 9. september kl. 10.00 - 19.00
Fredag 10. september kl. 10.00 - 15.00 (OBS! Merk stengetiden)

• Ullerud Helsebygg – tirsdag 7. september
Åpningstid stemmemottaket kl. 10.00 – 14.00.
Ambulerende mottak på rom i sykehjem kl. 14.15 – 16.15
• Ullerud bofellesskap – onsdag 8. september
Åpningstid stemmemottaket kl. 11.00 -13:00.
• Frogn videregående skole – torsdag 9. september
Åpningstid stemmemottaket Kl. 11.30 – 14.30

Manntallet til
stortingsvalget
Du må stå innført i manntallet for å kunne stemme
ved valget. Manntallet er
en oversikt som viser hvem
som har stemmerett i kommunen. Du kan undersøke
om du er registrert i manntallet. Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på Frogn rådhus
(servicetorget) og på Frogn bibliotek. Manntallet blir liggende ute til
og med valgdagen den 13. september. Hvis du har flyttet til Frogn og
blitt oppført i folkeregisteret etter den 30. juni vil du ha stemmerett
i kommunen du flyttet fra. Hvis du flyttet fra Frogn etter den 30. juni
er det fortsatt i Frogn du har stemmerett. Du må enten dra til den
«riktige» kommunen eller bruke muligheten du har til å forhåndsstemme. Dersom navnet ditt ikke står i manntallet eller det er andre
feil, kan du sette frem krav til valgstyret om retting. Krav om retting
kan kun gjelde feil, ikke flytting etter den 30. juni 2021. Valgstyret
adresse: Frogn valgstyre, pb 10, 1441 Drøbak.

Både velgere som bor i Frogn og velgere som bor i andre kommuner kan forhåndsstemme i Frogn. Husk å ta med
legitimasjon, og ta gjerne med valgkort!

Kontaktinformasjon Frogn kommune:
Epost: postmottak@frogn.kommune.no
Telefon: 64 90 60 00. Post: Pb 10, 1441 Drøbak

Forhåndsstemmemottak på institusjon og
Frogn videregående skole

Mer informasjon om valget finner du på kommunens hjemmesider www.frogn.kommune.no (under fanen politikk og samfunn/valg 2021) og på www.valg.no

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

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!

Tren i vannet i høst!
Friluftslivets uke

Tirsdag 7., 14., 21. og 28.
september samt 5. oktober
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
Lørdag 25. september
Kulturglimt: Som en del av
kommunens Kulturglimt høsten
2021, inviterer biblioteket til
brettspilldag. Vi setter ut forskjellige typer brettspill i både
1. og 2. etasje. Spillene passer
for både store og små. Ta dere
en tur og spill! En super måte å
pleie vennskap på og til å få nye
venner i Drøbak. Klokken 10.00
-14.00
Den kulturelle skolesekken:
Første besøk på Frogn
bibliotek
I uke 41 til 44 tar vi imot besøk
fra alle kommunens 2. klassinger. De skal ha sitt første besøk
på biblioteket, få omvisning og
bli kjent her hos oss. På grunn
av smittevernhensyn fordeler
vi besøket utover flere dager.
Regn med litt liv, leven og
mange glade barn på sitt første
bibliotekbesøk. Lesesalen er
stengt dagene besøket pågår.
Informasjon finner du på hjemmesiden eller ved oppslag biblioteket.
Følg med på hjemmesiden
vår, frogn.folkebibl.no, der
vil dere se hva som skjer på
biblioteket utover høsten.
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.
Smittevern:
Hold deg hjemme om du er syk,
hold minst 1 meters avstand til
andre og ha god håndhygiene.
Biblioteket kan redusere måtte
åpningstider eller stenge på
kort varsel dersom situasjonen
tilsier dette. Følg med på hjemmesiden www.frogn.folkebibl.
no eller på facebook.

Ønsker DU at høsten skal bli starten på et mer aktivt liv?
På Bølgen bad & aktivitetssenter kan du ta treningsøkten
i bassengene, noe som er svært effektivt og skånsomt!
Og du kan avslutte økten i vårt herlige boblebad eller
i badstuen!

Vi gleder oss til å se deg!
www.bolgenbad.no

Norsk Friluftsliv
inviterer hele Norge
til å bli med på årets
største feiring av
friluftslivet – Friluftslivets uke 4. – 12.
september 2021!
Uka åpnes med at hele Norge
inviteres til å overnatte ute
under #nattinaturen lørdag 4.
september. Det er registrert
nærmere 850 turer og aktiviteter over hele landet i aktivitetskalenderen på www.friluftslivetsuke.no – sjekk ut hva du vil
være med på!

KulturGlimt
lyser opp
Enhet for kultur og
frivillighet setter søkelyset på kulturlivet i
perioden 17. – 26.
september 2021.

Koronastøtte for frivillige
lag og organisasjoner
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordninger som retter seg mot
idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Frivillige lag og
organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement
og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. Søkere må
være registrerte i Frivillighetsregisteret. Perioden for ordningen er
utvidet til 31. oktober. Søknadsfristen er forlenget til 15. november.
Finn informasjon, søknadsskjema og veiledning om koronaordningen på www.lottstift.no

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg 22.–26. oktober 2021

Nå vil vi
markere at
kulturlivet er
på vei tilbake
med arrangementer for
både store og
små!
Det vil bli
vandreutstilling ved Follo
museum, ulike
arrangementer i Smia,
kunstfilm og
superlørdag
på Drøbak kino, Verdens kuleste
Disco i Badeparken og mye, mye
mer.
Programmet vil være tilgjengelig
på Frogn kommune sine nettsider og Facebook siden Det skjer i
Drøbak.
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