En bærekraftig kommuneøkonomi
– Vi er nødt til å gjøre grep for å sørge for at
kommuneøkonomien også gir oss handlingsrom
i fremtiden, sier kommunedirektør Georg N.
Smedhus. Bla om og les mer om handlingsprogrammet for perioden 2023–26 som legges frem for
kommunestyret i Frogn i slutten av oktober.

Ny avfallsløsning i antikvarisk område
Husstander i Drøbak sentrum har på grunn av brannfare og trange gater med vanskelig fremkommelighet for renovasjonsbiler, hatt sekkestativer til restavfall og grøftekantinnsamling til papp og papir.
Nå kommer det moderne og estetisk penere avfallsløsninger også for disse husstandene.
• Båthavna
• Bankløkka
• Lindtruppbakken

De felles oppsamlingsenhetene
graves ned i bakken, noe som sørger for best mulig plassutnyttelse,
minimalt med lukt, bedre brannsikkerhet og mindre skjemmende i
bybildet. De er universelt utformet
og vil sørge for at renovasjonsbilene tømmer noen få punkter
istedenfor å kjøre i alle små gater.
Det gjør tømmingen effektiv og vil
lette trafikkbildet.
De nedgravde avfallsløsningene
kommer på følgende steder:
• Hamborgstranda
• Sjøtorget

Ferdig i april
Frogn kommune skal bygge ut løsningene, og har ansvar for drift.
Follo Ren har ansvar for tømming
på lik linje med alle andre oppsamlingsenheter. Byggeperioden igangsettes i månedsskiftet oktober/
november 2022 og skal stå ferdig i
april neste år.
De nye oppsamlingsenhetene
for restavfall og papir vil være ut-

metallemballasje vil også plasseres
på flere av punktene. Disse vil være
åpne for alle, og fungere som et
miljøpunkt.
Alle husstander som skal benytte de nye oppsamlingsløsningene
for restavfall og/eller papir, vil få
informasjon tilsendt i god tid før
igangsettelse. Tidligere ordning
med grøftekantinnsamling av papir
vil opphøre.
styrt med lås, og beboere som skal
benytte disse vil få nøkkelbrikker.
Nedgravde løsninger for glass- og

Vil du vite mer?
Se www.folloren.no

Innbyggerhøring: Grensejustering mellom Frogn og Nesodden
Statsforvalteren i Oslo og Viken skal i oktober gjennomføre en innbyggerundersøkelse om en eventuell
grensejustering mellom Frogn og Nesodden kommune.
Undersøkelsen skal kartlegge hvor
innbyggerne mener å ha sterkest
tilhørighet, og danner grunnlaget
for om det skal startes en utredning
av grensejustering mellom Frogn
og Nesodden kommune. Dette omfatter Blylaget/ Glenne grunnkrets.
Kommunene har i flere omganger

Les mer om:

tatt opp spørsmålet til politisk
behandling, og kommunestyret i
Frogn har hele veien vært negative
til en slik utredning.
Blylaget vel fremmet initiativ om
en grensejustering ved Blylaget
i Nesodden og Frogn kommuner
i 2016. De har foreslått at en ny

Julemesse på
seniorsenteret
			Se side 3

grense mellom kommunene legges
mellom Dalbakkene og Glennekrysset, og mellom Kopperud og Slottet, slik at Glennekrysset og Slottet
og området nord for dette i Frogn
kommune overføres til Nesodden
kommune.
Alle tilgjengelige telefonnummer

og/eller mobilnummer i grunnkretsen vil bli oppringt inntil 10 ganger
fra og med 18. oktober 2022.
Undersøkelsen vil strekke seg over
en periode på inntil to uker. Opinion lager en rapport fra intervjuene
som Statsforvalteren skal motta i
uke 45.

Snart friskmelding
Helsearbeider?
for Hospitalet 		 Ledige stillinger i Frogn
Se www.frogn.kommune.no
Se side 5
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Kommunedirektør Georg N. Smedhus om kommuneøkonomien:

– Et vanskelig oppdrag
Nå er det tøffe økonomiske tider, også for Frogn kommune som står overfor vanskelige
økonomiske år fremover som følge av den utfordrende situasjonen i verdensøkonomien.
– Det er et vanskelig oppdrag, men dette skal vi komme igjennom, sier Frogns nyansatte
kommunedirektør Georg N. Smedhus som sammen med kommunedirektørene i Nesodden,
Vestby og Ås inviterte til felles pressetreff om den krevende kommuneøkonomien.
Følgene av krisen i Ukraina er noe alle merker
på lommeboken. Frogn kommune merker de
økte rentene og høye strømprisene særlig
godt. Dette skyldes at Frogn har svært høy
gjeld som følge av store investeringer og en
stor bygningsmasse i forhold til innbyggertallet.
Samtidig må kommunen frigjøre mer penger
til pleie og omsorg. I dag har vi 795 personer
over 80 år og eldre. Om 10 år har vi 1400!
Det er jo bare er positivt at vi lever lenger og
lenger, men da må vi samtidig sikre at en
større del av kommunens penger brukes til
pleie og omsorg fremover.
Som en følge av alt dette, har administrasjonen startet et betydelig arbeid for å se
på effektivisering og innsparinger frem mot
fremleggelsen av budsjettet. Dette gjøres nå
for å gi våre folkevalgte et best mulig beslutningsgrunnlag når de skal behandle neste års
budsjett i desember.
– Jeg ber alle om å være forberedt på et
stramt budsjett og tøffe tiltak fremover. Vi
vil fortsatt levere gode tjenester, men vi må
prioritere og spisse tjenestene mer enn det vi
gjør i dag. Dette innebærer at vi kanskje ikke
klarer å levere alle tjenester på det nivået vi
egentlig ønsker. Vi må rett og slett skru på
spareblusset – i likhet med mange husholdninger, sier kommunedirektør Georg
N. Smedhus.
Økonomisjef Jo Ragnar Finserås betegner
dette som det klart tøffeste budsjettet for
Frogn på 30 år.

Kommunedirektørene i Frogn, Nesodden, Ås og Vestby; fra venstre: Georg N. Smedhus, Wenche Folberg,
Tom-Arne Tørfoss og Sjur Authen har noe felles: en tøff økonomisk situasjon i kommunene.

– Kommune-Norge har vært vant til stadig
økte budsjetter. Forventningene fra innbyggerne har økt i takt med dette. Det blir nok
derfor tøft for mange når Ukraina-krisen gir
en bråstopp og vi må begynne med reelle
reduksjoner.
Kommunen er allerede i gang med tiltak
som temperaturregulering, midlertidig
stillingsstopp for en del stillingsgrupper,
arealoptimalisering og effektivisering av
administrative funksjoner. Kommunedirektøren varsler videre at han vil se på om antall
ledernivåer i Frogn kan reduseres, samtidig
som det vil bli færre nye investeringer de
neste årene.

Veien videre for kommunens
handlingsprogram
Rådmannen legger frem sitt forslag til budsjett 31. oktober 2022.
Dette vil streames så langt det er teknisk mulig, og også ligge
tilgjengelig på hjemmesiden www.frogn.kommune.no.
Dette skjer videre:
• Budsjettkonferanse for kommunestyret avholdes 7. november 2022.
• Formannskapet behandler budsjettet 28. november 2022 i Fraunar møterom i Rådhuset.
• Budsjettvedtaket fra formannskapet legges ut på offentlig ettersyn i 14 dager.
• Endelig behandling av budsjettet skjer i kommunestyremøtet 12. desember 2022.

– Jeg skulle gjerne kommet med et annet og
hyggeligere budskap etter mine få uker i ny
jobb, sier kommunedirektør Smedhus, men
er samtidig tydelig på at situasjonen ikke blir
noe bedre av å dytte utfordringene foran oss:
– Vi må ta fatt i dette nå slik at vi sikrer velferdstilbudet best mulig fremover, sier han.

Budsjett 2023/Økonomiplan 2023–2026,
alminnelig ettersyn
Formannskapets forslag til budsjett og
økonomiplan blir lagt ut til alminnelig
ettersyn etter kommuneloven §§ 44 og
45. Forslaget ligger ute fra 28. november
2022 og frem til kommunestyrets behandling 12.desember 2022.
Dokumentene er publisert i sin helhet
på kommunens hjemmeside www.frogn.
kommune.no og ligger også til gjennomsyn på Servicetorget.
Eventuelle uttalelser sendes Frogn kommune, Postboks 10, 1441 Drøbak eller på
epost til postmottak@frogn.kommune.
no. Uttalelser må være mottatt i kommunen innen 12.12.22 kl. 12.00.

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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Konsertprogram for
DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN
Høst/vinter 2022 (med forbehold om endringer)
Smia flerbrukshus

Julemesse på seniorsenteret
Tradisjonen tro blir det julemesse på
Seniorsenteret siste onsdag i november.
25 flittige damer på arbeidsstua i den gamle Prestegården har stått
på og produsert masse fine ting som kan bli flotte julegaver. De har
i tillegg samarbeidet om å lage lappetepper som det på bildet. Det er
produsert av restegarn og er svært populært. Sokker, votter, skjerf, luer
og mye annet selges også; velkommen onsdag 30. november!

Mandag, 7. november kl. 14.00–kl. 15.00
Opera Trio «Klassiske perler»
Opera Trio tilbyr en opplevelse av klassisk sang og musikk på et høyt
kunstnerisk nivå - uten at publikum må oppsøke et operahus. På
programmet står kjære og kjente operaarier, napolitanske sanger,
musikalske perler og andre berømte «operasvisker». Opera Trio består
av sopran Olivera Ticevic, Stefan Soskic på klarinett og Dejan
Milivojevic på piano
For Ullerud Helsebygg sine beboere kl. 11.30
.

Ullerud Helsebygg, Huskestua

Torsdag, 10. november kl. 14.00–kl. 14.30
Kai Robert Johansen og Åge Karlsen
Kai Robert kan se tilbake på 50 år som komponist, tekstforfatter,
salmedikter, trompetist, sanger og entertainer. I løpet av disse årene
har han gitt ut hele 60 platealbum. Kai Robert turnerer jevnlig over
hele Europa og Nord-Amerika med sine egne –og andres komposisjoner. Han deltar ofte i Radio -og TV-show rundt i Europa og i Amerika.
Kai Robert har mottatt både Østfold Fylkeskommunes Kulturpris og
Sarpsborg Kommunes Kulturpris for sitt arbeide med egen musikk
og ikke minst sitt livslange engasjement for sang og musikk med
mennesker med bistandsbehov. I denne konserten vil Kai Robert spille
kjente og kjære melodier som mange vil huske

Arbeidene fortsetter
i Badeparken

Ullerud Helsebygg, Huskestua

Vi står foran et større anleggsarbeid i Badeparken, og en større del av parkens nordlige område sperres av fra oktober 2022.

Ullerud Helsebygg, Huskestua

Frogn kommune har inngått kontrakt med Grimsrud entreprenør for
istandsettelse av murer mot sjøen i Badeparken. Prosjektet omfatter
demontering og gjenoppbygging av alle murer mot sjøen fra Varmbadet og nordover mot Parrstranden. Entreprenøren vil sperre av riggområdet fortløpende. Arbeiderne er planlagt ferdigstilt i juni 2023.

Mandag, 21. november kl. 18.00–kl. 19.00
Sangelever fra Frogn Kulturskole. Egen konsert for beboere,
pårørende og andre besøkende.
Onsdag, 30 november kl. 10.00–kl. 14.00 JULEMESSE

Ullerud Helsebygg, Huskestua

Lørdag, 3. desember kl. 16.00–kl. 17.00
Julekonsert med ÅS ENSEMBLET (kor)

Ullerud Helsebygg, Huskestua

Mandag, 5. desember kl. 14.00–kl. 14.30
Julekonsert med sanger Håvard Gryting og pianist Trond Akerø-Kleven

Ullerud Helsebygg, Huskestua

Mandag, 12. desember kl. 12.00–kl. 13.00
Julekonsert med sanger Kristina Fagervold

Dialog om frivillighet
Tirsdag 25. oktober kl. 18.00-20.30 i Smia flerbrukshus
inviterer Frogn kommune i samarbeid med Frogn kulturråd, Frogn Friluftsforum og Frogn idrettsråd til dialogmøte
med Frivillighet Norge. Tema er samspill og samarbeid
mellom frivillige lag og foreninger og kommunen.
En aktiv og levende frivillig sektor
er grunnleggende for et levende
lokalsamfunn. Interessen og behovet for samarbeid mellom frivillighet og kommune har økt i løpet
av de siste årene. En god relasjon
og dialog mellom kommunen og
lokale lag og foreninger har stor betydning for hvordan vi
sammen kan skape et godt lokalsamfunn. Kommunen ønsker
å utvikle en frivillighetspolitikk og trenger innspill fra foreningene. Kommunen har inngått en avtale med Frivillighet
Norge som vil være ansvarlig for det faglige innholdet på
kveldskonferansen, melder enhet for kultur og minner om
påmeldingsfrist 20. oktober.

Smia flerbrukshus

Mandag, 19. desember kl. 14.00–kl. 15.00
Konsert med KIRSTI SPARBOE & PER HUSBY
For Ullerud Helsebygg sine beboere kl. 11.30
Den kulturelle spaserstokken er en
nasjonal kultursatsing som har som mål
å sørge for profesjonell kunst- og
kulturformidling av høy kvalitet til eldre.
For mer informasjon ta kontakt med:
Cesilie Nielsen Skaslien tlf: 906 91 968
E-post: cesilie.skaslien@frogn.kommune.no
Kultur –og nærmiljøarbeider Ullerud Helsebygg – Den Kulturelle
Spaserstokken Frogn Kommune

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!
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Influensa og influensavaksine
Med lite influensavirus i omløp de siste
sesongene, på grunn av smitteverntiltak i
samfunnet, er immuniteten i befolkningen
lavere. Det gjør at risikoen for en alvorlig
influensaepidemi i Norge denne vinteren er
større. Er du i en risikogruppe for alvorlig
influensasykdom? Da bør du ta influensavaksine! Influensavaksine er tilgjengelig hos
fastlegen fra uke 42 og bør tas i perioden
oktober til november.
Influensavaksine anbefales spesielt for:
• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
• Alle fra fylte 65 år
• Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i
1. trimester med annen tilleggsrisiko
• Prematurt fødte barn, særlig barn født
før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder
(kronologisk alder) til 5 år
• Barn og voksne med:
– kronisk lungesykdom (inkludert astma),
– hjerte- og karsykdom (annet enn

Politiske møter
på rådhuset
Møtene er åpne for publikum.
Møtene i kontrollutvalget,
hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret
streames på Frogn kommunes
hjemmesider.
Møtedokumentene er tilgjengelig på hjemmesiden.
Hovedutvalget for miljø-,
plan- og byggesaker mandag
24. oktober kl. 16.30 på møterommet «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 24. september 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 25. oktober
kl. 17.30 på møterommet
«Fraunar». Eventuelle orienteringer fra kl. 16.30. Se møteinnkallingen på hjemmesiden. Spørsmål
og innspill fra innbyggerne
kl. 18.00.

velregulert høyt blodtrykk)
– diabetes type 1 og 2
– leversvikt eller nyresvikt
– kronisk nevrologisk sykdom eller skade,
spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
– nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks.
organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
– svært alvorlig fedme (KMI over 40)
– annen alvorlig og/eller kronisk sykdom
der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
(f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er
klassifisert annet sted)
I tillegg anbefales influensavaksine til
helsepersonell og andre ansatte i helse- og

Administrasjonsutvalget
onsdag 26. oktober kl. 15:00 på
møterommet «Oscarsborg».
Formannskapet onsdag
26. oktober kl. 16.30 på møterommet «Fraunar». Spørsmål og
innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Kommunestyret mandag
31. oktober ca. kl. 16.30 på
møterommet «Fraunar». Se
møteinnkalling på hjemmesiden
for endelig tidspunkt for møtestart. Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00.
Kontrollutvalget onsdag
9. november kl. 14.00 på møterommet «Filisterkroken».
Eldrerådet mandag 14. november kl. 16.00 på møterommet
«Fraunar».
Rådet for personer med
funksjonsnedsettelse tirsdag
15. november kl. 17.00 på møterommet «Fraunar».
Kommunalt foreldreutvalg
for grunnskolen tirsdag
15. november kl. 18.00 på møterommet «Filisterkroken».
Ungdomsrådet onsdag
16. november kl. 09.00 på
møterommet «Fraunar».
Hovedutvalget for miljø-,
plan- og byggesaker mandag
21. november kl. 16.30 på møterommet «Fraunar». Spørsmål og
innspill fra innbyggerne kl. 18.00.

omsorgstjenesten som har nær kontakt med
pasienter ved behandling eller pleie, personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte i tillegg til
svinerøktere og andre som har regelmessig
kontakt med levende griser.

Se møteinnkallingen på hjemmesiden for eventuelle befaringer i
forkant.
Hovedutvalget for helse,
omsorg og sosiale tjenester
mandag 21. november 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 22. november 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
onsdag 23. november kl. 15:00 på
møterommet «Oscarsborg».
Formannskapet onsdag
23. november kl. 16.30 på møterommet «Fraunar». Spørsmål og
innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Formannskapets budsjettmøte mandag 5. desember kl.
16.30 på møterommet «Fraunar».
Kontrollutvalget onsdag
7. desember kl. 14.00 på møterommet «Filisterkroken».

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!

Hospitalet snart friskmeldt
En lang og komplisert prosess med rehabilitering av Hospitalet
i Drøbak er nå kommet langt, og håpet er å kunne åpne
på nyåret.
– Det krevende arbeidet og kompleksiteten i de ulike skadene vi har kommet over i den gamle
bygningen fra 1793, har gjort det vanskelig å opprettholde en nøyaktig fremdriftsplan, sier
prosjektleder Olav Heyerdahl i enhet eiendom, og forteller litt om innsatsen som er gjort i
det siste:

I mange av gulvene i første etasje har vi måtte
åpne gulvet helt, fjerne gulvbord, leireisolasjon,
stubbloft og selve bjelkelaget for å komme til råteskadet tømmer i selve laftekonstruksjonen. Når vi
har satt tilbake selve gulvkonstruksjonen, har vi
smurt våt leire i alle overganger mellom bjelkelag
og vegger. Dette for å sikre god tetting og hindre
kald trekk i gulvet. Gulvbordene kan ikke legges
før leiren har tørket tilstrekkelig.

Rent tidsmessig har vi den samme utfordringen på
veggene. I stort sett alle yttervegger har det vært
benyttet rapping, et pussystem bestående av leire
og halm. På berørte vegger har denne vært møysommelig demontert, råteskader blitt utbedret for
igjen å remontere leire. Det kreves tålmodighet og
gode håndverksevner for dette arbeidet. Ved påføring av denne rappingen, venter en tørketid på
opptil 4 uker, alt etter tykkelse på pussen.

Den fine tavlen mot Niels Carlsensgate er også
møysommelig restaurert. All løs maling og bladgull
ble skrapet/fjernet med skalpell, og alt utenom
bladgullet fikk et strøk kokt linolje. Det ble strøket
våt i våt flere ganger på utsatte steder som inni
sprekker og steder det vann kan samle seg.
Sprekker og ujevnheter ble kittet. 12 bokstaver
manglet noe, disse ble reparert med treverk av
Dian fra Frank Kristiansen AS.

Er du klar?
Egenberedskapsuka 2022
31. oktober starter en
landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap. Målet med
Egenberedskapsuka
2022, som varer fra 31.
oktober til 6. november,
er å øke folks kunnskap
om egenberedskap, slik
at flere gjør fornuftige
forberedelser. Og ofte
er det ikke så mye som
skal til for at du, og dine
nærmeste, blir litt bedre
forberedt.
Her ser du et eksempel på et beredskapslager for å klare
seg hjemme i minst tre døgn – er du forberedt?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egenberedskap. De har utarbeidet
konkrete råd for alle innbyggere som du kan lese på sikkerhverdag.no

Foto: Alexis Huguet

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn
hvis vann og strøm plutselig blir borte?

Dr. Chinonso
Emmanuel Okorie

Bli bøssebærer
Akkurat nå venter millioner av mennesker på å
bli behandlet av en lege. Med hele Norge
i ryggen skal Leger Uten Grenser behandle
pasienter, utvikle medisiner og gi livreddende
helsehjelp i noen av verdens glemte kriser.
Sammen redder vi liv.
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For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!

BIBLIOTEKET

Datahjelpen: Har du problemer
med å finne frem på nettet? Du får
hjelp på biblioteket med PC, mobil,
apper eller innlogging. Tirsdager
kl. 11.00–13.00.
Babytreff: Er du hjemme i permisjon? Hver tirsdag er det babytreff i
2.etasje på biblioteket. Det blir kaffe til de voksne, og vi legger frem
pekebøker og leker til de minste.
En lavterskel møteplass for foreldre
med sine små! Tirsdager
kl. 10.00–12.00.
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. Hver onsdag
kl. 18.00–19.00.
Bokkafé: Den første onsdagen i
måneden serverer vi en god bok

med en kaffetår/te og litt småsnacks
til. Kl. 13.00–13.30.
Advokatvakt: På biblioteket kan
du få inntil 30 minutter gratis konsultasjon med en advokat.
Kontakt biblioteket for påmelding.
Kl. 16.00–18.00 onsdag 16. november.
Slektsforum er et møtested der
alle som driver med slektsforskning
kan møte likesinnede. Ingen påmelding og åpent for alle.
• Historielaget med Slekt og Data til
stede: kl. 17.00–19.00 onsdag 26.
oktober og onsdag 23. november.
• Historielaget uten Slekt og Data
til stede: kl. 17.00–19.00 onsdag
9. november.
Strikk og lytt: Ta med deg strikketøyet eller annet håndarbeid så leser
vi høyt fra en novelle, dikt eller utdrag fra en roman mens du strikker.
Kl. 13.00–14.00 onsdag
16. november.
Åpen lesesirkel: Lesesirkel på
biblioteket med samling den siste
torsdagen i måneden. Ledet av bibliotekar Fredrik Elfstrand.
Kl. 18.00–19.00 torsdag 27. oktober
og torsdag 24. november.

Navnekonkurranse!
Veiledning for hørselshemmede:
Den andre torsdagen i måneden er
HLF på Frogn bibliotek for å hjelpe
og veilede hørselshemmede.
Kl. 17.00 –19.00 torsdag 10. nov.
Følg med på hjemmesiden vår
frogn.folkebibl.no, eller på Facebook for oppdateringer på hva som
skjer på biblioteket.
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, fredag 09.00–15.00
Onsdag og torsdag 09.00–19.00
Lørdag 10.00–14.00
MERK: På hverdager er det selvbetjent mellom kl. 09.00 og 11.00.
Skrankene er betjent fra kl. 11.00.
Bøker kan leveres i luken i bakdøren
når biblioteket er stengt.
Podcast
Vi har vår egen podcast på biblioteket. Den heter «Boksnakk på Frogn
bibliotek» og du finner den på de
fleste podcast-plattformer. I denne
podcasten snakker vi om og diskuterer både nye og gamle bøker,
forfatterskap, kommer med boktips,
litt om lokalmiljøet og hva som skjer
på biblioteket fremover.

Kan du hjelpe oss å finne nytt
navn på Enhet for Tilrettelagte
tjenester? Vi ønsker å finne et
nytt navn som favner det vi gir
av tjenester og til hvilke målgrupper. Derfor utlyser vi en
navnekonkurranse, og inviterer
både ansatte i kommunen, innbyggere/ brukere og pårørende
til å delta!
Fra 1. januar 2023 samles rus- og
psykisk helsetjeneste for voksne
i samme enhet som tjenester for
personer med ulike funksjonsnedsettelser og boliger for disse. Det
er derfor en fin tid for navneendring. Enheten omfatter
• Omsorgsstønad og støttekontakttjenester
• Individuell avlastning og
avlastning i bolig
• Ambulerende tjenester
• Arbeids- og aktivitetssenter
• Omsorgsboliger med heldøgns
bemanning
• Samtaletjeneste
• Kurs, Psykisk helse
• Lavterskeltilbud Rus- og
psykisk helsetjeneste
Send ditt forslag på mail til
prosjektleder line.fritzon@frogn.
kommune.no innen 15. november
2022. Vi lover premie til vinnerforslaget!

www.bolgenbad.no
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Vi gleder oss til å se deg
på Bølgen i høst!

