Meld en feil

Hull i veien, forsøpling eller mørke gatelys? «Meld en
feil» er Frogn kommunes tjeneste for feilmelding om
drift. Du som innmelder får også tilbakemelding på utført oppdrag når driftsavdelingen er ferdig med arbeidet som er innmeldt. Bla om og les mer!

BUA i Drøbak:

Her kan du låne fritidsutstyr!
Klar for en dag på skøytebanen – men har ikke skøyter? Overnattingstur, men mangler sekk eller sovepose?
Ikke fortvil; BUA er vår nye utlånsentral der du kan låne utstyr til aktiviteter - helt gratis!
Frogn kommune vil stimulere til
utendørsaktiviteter for Frogns
innbyggere, og ønsker å bidra til
inkludering og økt deltakelse i
helsefremmende aktiviteter for
barn og unge, helt uavhengig av
økonomisk status.
Derfor har vi opprettet en utlånsentral for tur- og fritidsutstyr,
BUA, som åpnet ved Sjøtorget i
Drøbak i desember.
BUA er en nasjonal forening som
jobber for at barn og unge skal
få mulighet til å prøve flere og
mer varierte aktiviteter. Det gjør
de ved å gjøre det enklere for
deg å låne utstyr til sport og friluftsliv.
BUA Drøbak ligger i gamle Skiltbua på Sjøtorget og er åpen
tirsdag kl. 18.00-20.00 og torsdag
kl. 12.00-14.00. Du kan reservere
utstyret du vil bruke på nett, eller

Les mer om:

stikke innom i åpningstiden.
Se hva vi har av utstyr til utlån
og reserver det du trenger på
https://www.bua.io/bua-drobak/
utstyr
Følg oss på Facebooksiden BUA
Drøbak!

Frivilligsentralens gode hjelpere er klare for å bistå Drøbaks innbyggere
med lån av utstyr, forteller enhets for kulturs Hanne Løkka og Elisabeth
Seljevold Fladmoe (t.h.)

Nye lokaler for Underhuset og Juniorzonen
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Senior og klar
for trening? 		

Skøyter, liggeunderlag, sekk? I BUA
får du låne utstyr til turer ute.

Vil du jobbe
i Frogn kommune?
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Ledige stillinger på www.frogn.kommune.no

Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 28. januar 2020

Hjelp oss - meld en feil
Ser du hull i veien, mørke gatelykter, manglende brøyting eller et ødelagt
skilt, så send oss en melding! Via en applikasjon eller ved å følge linken
på vår hjemmeside kan feil meldes direkte inn til driftsavdelingen.
Dette gjør at alle innmeldte
saker blir registrert og loggført.
Gjennom linken på vår hjemmeside www.frogn.kommune.
no kan alle se hvor og hvilke
henvendelser som er meldt inn
på kartet og hva som skjer med
henvendelsen.

skade på liv og helse, brukes
vakttelefonene.

Appen er tilgjengelig for nedlastning i Google Play og i Apple.

Ikke for akutte hendelser
Akutte henvendelser, som for
eksempel plutselig forurensning
eller vannlekkasje, trær over
kommunal vei og lignende må
meldes til vakt-telefonene våre:
Vann og avløp:
982 45 579
Vei og havn/park: 415 31 399

Vanlige driftsoppgaver
Teknisk drift og forvaltning får i
dag mange e-poster. Vi vil oppnå både raskere oppgaveløsning og bedre kommunikasjon
med innbyggerne våre. Driftsavdelingen ønsker derfor at feil
som ikke er akutte meldes inn
via Appen «Meld en feil». Ved
akutte tilfeller som kan føre til

De meldingene som skal meldes
på «Meld en feil» er vanlige
driftsoppgaver som skal utføres
av Vei, park og havn eller Vann
og avløp samt renovasjon.

NB: Meldinger om feil på eiendom og kommunale bygg skal
ikke meldes inn via appen, men
til vakttelefon Eiendom: 415
31333.

Juniorzonen og
Underhuset i gang
Nå er Juniorzonen og Underhuset startet opp igjen - i
nye, flotte lokaler!
Juniorzonen har åpnet i nye
lokaler ved Frognhallen/Bølgen. Her er all barn fra 5.-7.
trinn velkommen hver torsdag kl. 17.30-20.00. Inngang
kr. 20/medlemskort kr 200.
Bli med på mange utfordrende og artige leker, konkurranser og hobbyaktiviteter. På
dansegulvet er det også full
fart! Kiosken er åpen hver
kveld, priser fra kr. 5-30. Det
er lov å ha med egen mat,
godteri og ønsket drikke. Vi
selger mat i kiosken, suppe, gryterett, nudler, toast,
pølser, pizza mm. Program
for juniorzonen finner du på
www.frogn.kommune.no.
Vi henstiller til foresatte om
å levere og hente på parkeringsplassen ved rådhuset.

Har du hørt om
Drøbakstrasse – i
Tyskland?
Det finnes faktisk en gate i Tyskland oppkalt etter
Drøbak!

Dette av hensyn til barnas
sikkerhet, det er også lurt å
bruke refleks!
Underhuset er for ungdommer fra 8. trinn til 3. vgs, og
er samme sted hver fredag
kl. 19.00-23.00. Inngang kr.
30. Etter skoletid kan du også
stikke innom på tirsdager kl.
18.00 - 21.00. Gratis inngang.
Se vårens program på www.
frogn.kommune.no.

Det er i byen Bad Bramstedt
som er på størrelse med Drøbak. Bad
Bramstedt
ligger i
Nord-Tyskland, midt
mellom
Kiel og
Hamburg.
Hvert år
arrangeres det
en stor
internasjonal musikkfestival her, og
borgermesteren bekrefter i
eget brev at Drøbak har sin
egen gate i byen. Gatenavnet
var for å hedre musikere fra

Drøbak som i en periode var
på utallige korpsturer hit – og
tydeligvis
oppførte
seg bra!
Familien
Krönke,
bosatt
her, har
dokumentert
gateskiltet med
en selfie.
Musikere fra Oppsal i Oslo var
også i Bad Bramstedt, så de
har fått nabogaten oppkalt
etter seg. Stas, synes vi!
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KUNNGJØRINGER
Pårørendegruppe - kreft

Dette er en samtalegruppe for deg
som lever tett på noen med kreftsykdom, og er en åpen gruppe for alle
som ønsker å treffe noen i lignende
situasjon. Nye deltakere kan komme
til underveis. Gruppen arrangeres
i samarbeid mellom kreftkoordinatorene i Frogn og Vestby kommune.
Tilbudet er gratis.

Moderne velferd i
hjemmesykepleien

Frogn kommune har
innført mange velferdsteknologiske løsninger i hjemmesykepleien. Nytt
responssenter, moderne trygghetsalarmer og elektronisk medisindispenser er eksempler på teknologi som
gjør livet enklere – og bedre – både
for brukerne hjemme og de ansatte.
Har du spørsmål vedr velferdsteknologiske løsninger? Ta kontakt med
prosjektleder Marthe Dreyer via velferdsteknologi@frogn.kommune.no

Seniorsenteret

Møteplan vår 2020:
13. februar: Vestby, Speiderveien 12
12. mars: Drøbak, Grenåveien 1
23. april: Vestby, Speiderveien 12
14. mai: Drøbak, Grenåveien 1
11. juni: Vestby, Speiderveien 12
Tidspunkt: 17.30-19.00
Kontakt: Kreftkoordinator i Frogn,
Elisabeth Nilsen, tlf. 474 68526
elisabeth.nilsen@frogn.kommune.
no. Kreftkoordinator i Vestby, Mona
Larsen, tlf. 975 14042, mona.larsen@
vestby.kommune.no

Pårørendegruppe – demens
Her treffer du andre som er pårørende til noen som har demens. Dere
deler erfaringer, støtter hverandre,
får praktiske tips og råd og øker
kunnskapen om demens. Samtalegruppen er åpen, det vil si at du kan
komme når det passer for deg. Nye
deltakere kan komme til underveis.
Gruppen ledes av fagpersoner
i Frogn kommune. Tilbudet er
gratis og det er enkel bevertning.

Møteplan vår 2020:
Tirsdag 11. februar
Tirsdag 10. mars
Tirsdag 14. april
Tirsdag 12. mai
Sted: Raskebekken dagsenter, lille stue, Ullerudveien 22
Tidspunkt: 12.00 - 13.30.
For mer informasjon, kontakt demenskoordinator i Frogn kommune
tlf. 977 42 298

Bli med på ABBA-musikalen
«Chess» i Folketeateret i Oslo!
Frogn seniorsenters venner inviterer
våre medlemmer til musikalen Chess i
Folketeateret, Oslo torsdag 20. februar kl. 19.30. Billetter kr. 750, inkl buss
t/r fra Seniorsenteret kl. 18.00.
Bindende påmelding innen 25.
januar til Seniorsenteret på tlf. 64 90
61 85. Betaling med kort på Seniorsenteret, eller via nettbank til Frogn
Seniorsenters Venner til kontonr.:
1617 35 00657.
(Husk å merke hvem fra, og hva betalingen gjelder).

Ny bevillingsperiode
2020-2024

Nåværende bevillingsperiode for
salg- og skjenking av alkohol i
Frogn kommune utløper 30. juni
2020. Søknadsfristen for å få behandlet saken før utløpet av inneværende
periode er 27. januar 2020. Se www.
frogn.kommune.no for mer info.

ÅPNE MØTER I RÅDHUSET:
Eldrerådet mandag 20. januar kl.
16.00 i møterommet Fraunar. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl.
16.00.
Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 21. januar kl.
17.00 i møterommet Fraunar.
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 21. januar kl.
18.00 i møterommet Filisterkroken.
Hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker mandag 27.januar kl.
16.30 i møterommet Fraunar. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl.
18.00.
Hovedutvalget for helse, omsorg
og sosiale tjenester mandag 27.
januar kl. 18.00 i møterommet Filisterkroken. Presentasjon av relevante enheter i kommunen kl. 16.30. Spørsmål
og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Temadiskusjon om kommunens alkohol- og skjenkepolitikk for bevillingsperioden 2020-2024 i etterkant
av eventuelle spørsmål og innspill fra
innbyggerne.
Hovedutvalget for oppvekst og
kultur tirsdag 28. januar kl. 18.00 i
møterommet Fraunar. Presentasjon

av relevante enheter i kommunen kl.
16.30. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Formannskapet onsdag 29. januar kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne
kl. 18.00.
Kommunestyret mandag 3. februar
kl. 16.30 i møterommet i Fraunar.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne
kl. 18.00.

Pengestøtte til unge

Barn og unge i Frogn kan søke
pengestøtte hos Ungdommens
kommunestyre (UKS).
Ungdommens kommunestyre i Frogn
er tildelt 150.000 kroner for 2020.
Barn og unge i Frogn inviteres med
dette til å søke om midler fra dette
fondet.
Betingelser for å søke:
• Barn og unge bosatt i Frogn kommune
• Tiltaket det søkes om skal komme
flest mulig til gode
• Søknaden må være spesifisert og
godt begrunnet
Søknadsfrist for UKS-midler 2020 er 1.
mars 2020.
Søknaden sendes: Ungdommens
kommunestyre v/politisk sekretariat,
Frogn kommune, Postboks 10, 1441
Drøbak eller e-post: politisketjenester@frogn.kommune.no

NYTT FRA TEKNISK
Frogn kommunestyre behandlet
i møte 09.12.2019 sak 145/19 –
Fastsetting av planprogram for
dypvannskai ved Sjøtorget.
Det ble fattet følgende vedtak:
«Kommunestyret vedtar ikke planprogrammet for dypvannskai ved Sjøtorget og ber rådmannen stanse det
videre arbeidet med dypvannskai.»
Link til dokumentene som var til
behandling i saken finner du på kommunens hjemmesider: https://www.
frogn.kommune.no/enheter/samfunnsutvikling/reguleringsplaner/planer-pagaende/dypvannskai-pa-sjotorget/. Beslutning om ikke å fastsette
planprogram kan ikke påklages, jf.
plan- og bygningsloven § 12-9.

Vannmålerbytter

Prosjektet med bytte til automatiske
vannmålere fortsetter i 2020. Vannog kloakkforbruk for 2020 vil fortsatt
bli fakturert som à konto og avregnet
per 31.12.2020. Vi har foreløpig ingen
mulighet til å fakturere etterskuddsvis
etter faktisk forbruk.

Overvann i Jørnsebakken

Etter pålegg fra Fylkesmannen skal
Frogn kommune separere overvann
og kloakk i Jørnsebakken. Dette
innebærer at vi nødt til å grave i
veien og renovere kloakkledningene.
Arbeidene settes i gang så snart det
er mulig mht vær og temperaturer,
men vi håper å komme i gang i løpet
av mars måned.

Varsel om oppstart av
detaljreguleringsplaner

GSV Fv. 156 Tusse–Dal skole / GSV
Fv. 156 Glenne veiskille–Grøstad
I henhold til plan- og bygningslovens
§12-8 varsler Fylkeskommunen og
Statens vegvesen oppstart av detaljregulering for «Gang- og sykkelveg
(GSV) langs fv. 156 mellom Tusse og
Dal skole og mellom Glenne veiskille
og Grøstad» i Frogn og Nesodden
kommune. Mer informasjon og plandokumenter finnes på kommunens
nettsider: https://www.frogn.kommune.no/enheter/ samfunnsutvikling/
reguleringsplaner. Eventuelle innspill
merkes GSV fv. 156 og sendes til Viken
fylkeskommune, pb 1200 Sentrum,
0107 Oslo eller til prosjektleder Sabrina Bayer på telefon 48 18 37 60 eller
e-post sabrinab@viken.no innen 18.
februar 2020.
Informasjonsmøte om planarbeidet vil
bli holdt tirsdag 4. februar 2020 klokken 18.30 på Dal skole, Nesoddveien
207, 1455 Nordre Frogn.

Gratis drop in:
Data og mobilhjelp
Trenger du hjelp med apper, innlogging og
andre dibelidupper på PC, nettbrett, PAD
eller mobil?
Velkommen til Frogn bibliotek tirsdager mellom kl 10.00-12.00!
Hilsen Frogn Frivilligsentral

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

BIBLIOTEKET
sultasjon med en advokat. Påmelding. Tilbudet er en gang i måneden, onsdag 22. januar og onsdag
26. februar, kl. 16.00 - 18.00.
Slektsforum med Frogn historielag: Vi har slektsforum et par
ganger i måneden på biblioteket.
Det er åpent for alle som er interessert i og har lyst til å lære
mer om slektsforskning. Kl. 17.00
– 19.00. «Slekt og data» Norges
største organisasjon for slektsforskere, er med på noen av møtene.
Bibliotekets lesesirkel: Vi har
lesesirkel første torsdag i måneden kl.19.00, nå torsdag 6. februar.
Åpen for alle, men det er påmelding. Begrenset antall plasser
Språkkafé: Velkommen til vår
språkkafé hver onsdag kl. 19.00.
Her møtes innvandrere fra mange
land og nordmenn for å snakke
sammen. Kaffe/te/kjeks.
Åpen barnehage: Hver tirsdag kl.
09.30 -12.00. Følger skoleruta.
Datahjelpen: Har du problemer
med å finne frem på nettet? Med
PC, mobil, apper eller inn- logging?
Du kan få hjelp på Datahjelpen av
flere fra Frogn Frivilligsentral hver
tirsdag kl. 10.00-12.00

Lørdag 25. januar:
Høytlesningsdagen
Høytlesingsdagen avholdes i norske
bibliotek 20. – 26. januar. Vi leser
høyt for deg kl. 13.00. Historien
som leses blir for voksne. Enkel
servering. Velkommen til en hyggelig stund!
Tirsdag 4. februar: Bokormfest
Vi feirer Bokormene for 2019 med
fest på biblioteket kl. 18.00. Enkel servering, noe godt å drikke,
diplomer og en invitert gjest. Invitasjoner er sendt ut til Bokormene.
Lørdag 29. februar: Greenbonanza med Mia Frogner, forfatter,
blogger og inspirator. Kl. 13.00.
Hun vil inspirere til et grønnere og
mer bærekraftig alternativ i hverdagen. Enkel servering. Gratis
FASTE ARRANGEMENT:
Bokkafé: første onsdag i måneden; nå onsdag 5. februar. Vi serverer en god bok, en kopp kaffe og
noe å bite i. Kl. 13.00 -13.30.
Tannlegevakt: 30 minutters gratis konsultasjon med en tannlege
første onsdag i måneden, nå onsdag 5. februar. (Ingen behandling).
Påmelding. Kl. 17.00 -19.00.
Advokatvakt: 30 minutters kon-

Vil du representere
Bølgen bad & aktivitetssenter
i NM i vannsklie?
Ett av årets høydepunkter:
Kvalifisering til NM i vannsklie 8. februar 2020!
Bli med du også!
Se mer på bolgenbad.no

Klar for trening!
Treningsgruppe styrke og balanse
Oppstart i januar 2020 uke 4:
Styrke og balansetrening i gruppe
to ganger i uken på dagtid. Tilpasset trening for din funksjon. Nyttig
informasjon om helse, aktivitet og
fallforebygging.
Gruppen passer for deg som:
• er hjemmeboende
• er ustø, opplever redusert balanse,
er engstelig for å falle eller har falt
i løpet av det siste året
• har begynnende vansker med daglige aktiviteter som for eksempel:
reise deg fra stol, ustø gange og gå
trapper
• går med hjelpemidler
Kontaktinformasjon: Fysioterapeut
Siri Bjarkøy, tlf. 474 68524.

Åpen treningssal
• Egentrening i sal, med fysioterapeut tilstede.
• Tilpasset trening for din funksjon.
Gruppen passer for deg som:
• er hjemmeboende
• har utfordringer med å komme i
gang med egentrening
• har vanskelig med å benytte deg av
andre treningstilbud
Kontaktinformasjon: Fysioterapeut
Bente Schjølberg, tlf. 906 88863
Vi starter opp på Ullerud helsebygg i januar 2020, og har trening mandager og torsdager.
Pris: En gang i uka kr. 600 per semester. To ganger i uka, kr. 1000 per
semester.
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Helse og glede for alle!

Bølgen bad & aktivitetssenter
Belsjøveien 2, 1440 Drøbak
Tlf.: 64 90 62 80
bolgen@bolgenbad.no

WWW.BOLGENBAD.NO

Vi tilbyr deg spennende og varierte aktiviteter!
Se mer på bolgenbad.no
Helse og glede for alle!
Bølgen bad & aktivitetssenter
Belsjøveien 2, 1440 Drøbak
Tlf.: 64 90 62 80
bolgen@bolgenbad.no

WWW.BOLGENBAD.NO
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