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Når jeg skriver dette, er det enda noen 
uker til denne utgaven av Askerma-
gasinet legges i postkassene. Slik har 
det alltid vært, men det siste året har 
disse ukene mellom innleveringsfrist og 
distribusjon fått en helt ny betydning. 
For hvem vet egentlig hvordan verden ser 
ut noen uker fra nå, og hva er det riktige 
å si? Er det gode nyheter og optimis-
me som preger oss, eller er det økende 
smitte og strengere tiltak på agendaen? 
Vi kan bare håpe på det første. 

Pandemien og konsekvensene av den 
berører og påvirker oss på ulike måter, 
men vi har alle måttet lære oss å leve 
med en usikkerhet. Vi sjekker regler, 
tar forbehold og tilpasser oss så godt 
vi kan. Ja, vi er skikkelig flinke, synes 
jeg – selv om jeg vil tro at det er flere enn 
meg som opplever at det kan gå litt opp 
og ned med både motivasjon og humør. 
Men vi holder ut, store og små, fordi vi 
vet at hvert eneste bidrag teller, og vi vet 
at det er sånn vi får hverdag – og fest – 
tilbake.

For litt over ett år siden, 1. januar 
2020, feiret vi den helt nye kommunen 
vår med høytidelig markering i Slem-
mestad. Festen skulle fortsette med 
Kulturåret 2020, men mesteparten av 
programmet ble satt på vent sammen 
med annen sosial aktivitet da pande-
mien kom. I skrivende stund vet vi ikke 
nøyaktig når vi kan gjenoppta feiringen – 
og kanskje vet vi det heller ikke når dette 
leses. Men det blir med en forsterket 
visshet om at vi står sterkere sammen.

Det siste året har vi sett den nye kom-
munens verdier – raus, nær, modig og 
skapende – spille seg ut i praksis, også 
under helt andre forhold enn vi had-
de i tankene da disse ordene ble valgt. 
Askersamfunnet er robust, med sunn 
økonomi og innbyggere som bryr seg om 
hverandre og vil hverandre vel, også når 
det gjelder som mest. Vi har virkelig mye 
å glede oss over, og vi har mye å glede 
oss til. 

Med ønske om gode vinter- og etter 
hvert vårmåneder i Asker.

Vi har mye å 
glede oss til

ORDFØREREN HAR ORDET

 «Vi holder ut, store 
og små, fordi vi 
vet at hvert eneste 
bidrag teller, og vi 
vet at det er sånn vi 
får hverdag – og fest 
tilbake.»

↑  Lene W. Conradi
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Vaksineringen godt i gang

– Vi begynner å se slutten på pandemi-
en, selv om det er langt igjen og vi må 
leve med smitteverntiltak en stund til. 
Når vi utover våren kan tilby vaksinen til 
stadig flere askerbøringer, håper jeg at 
alle tar den. Da vil vi gradvis kunne åpne 
samfunnet igjen og leve mer normalt. 
Det tror jeg vi alle ser frem til, sier ordfø-
rer Lene Conradi. 

Det er Folkehelseinstituttet som for-
deler vaksinedoser, mens kommunene 
har ansvaret for å vaksinere befolknin-
gen etter de prioriteringer som er gitt 
av nasjonale myndigheter. I Asker, som 
i resten av landet, er det de aller eldste 
innbyggerne og personer i risikogrupper 
som tilbys vaksinen først. 

– Det er ikke nødvendig å kontakte 
kommunen eller fastlegen for å sette seg 
på venteliste. Man vil bli kontaktet for 

tilbud om vaksinasjon. De eldste og per-
soner i risikogrupper vil bli innkalt i tett 
samarbeid mellom fastlegene, hjem-
mesykepleien og vaksinasjonsteamet i 
kommunen, forklarer Conradi. 

Kommunen vil i god tid før oppstart 
av massevaksinasjon informere om 
hvordan øvrige innbyggere kan registrere 
seg for vaksinasjon, bestille time og hvor 
vaksinasjonen vil foregå.

– Våre nettsider oppdateres fort-
løpende med aktuell informasjon om 
vaksinasjonsarbeidet, så følg med der. 

Kommunen har også opprettet en 
egen vaksinasjonstelefon. Nummeret er 
66 71 59 50.

– Vi vet at det er mange som lurer 
på når de skal vaksineres. Derfor har vi 
opprettet et eget nummer folk kan ringe 
om de har spørsmål, sier Conradi.

Vaksinerer helsepersonell 
Kommunene kan sette av 20 prosent av 
tilgjengelige vaksiner til helsepersonell 
som selv har økt risiko for å bli smittet, 
og som av kapasitetshensyn må være 
tilgjengelig dersom smitten øker. I Asker 
startet vaksineringen av helsepersonell 
samtidig som vaksineringen på syke-
hjem. De første som ble vaksinert var 
ansatte ved Bråset legevakt.

– Jeg er svært takknemlig for at hel-
sepersonell prioriteres. Dette gir mening, 
da vi hele veien har stått – og fremdeles 
står – i første linje for å håndtere pande-
mien. Da er det viktig at vi ikke blir syke, 
men kan ta oss av våre pasienter, sier 
Cathrine Dahl Oppi, fungerende leder for 
Bråset legevakt.

Onsdag 6. januar startet koronavaksineringen i Asker. Det er de aller eldste som får  
vaksinen først, men utover våren vil vi kunne tilby vaksinen til stadig flere askerbøringer. 

TEKST: Vibeke Lindeberg Sand. FOTO: Adobe Stock.

Kort fortalt
•  Det koster ingenting å ta  

koronavaksine. 
•  Du trenger ikke å kontakte 

kommunen eller fastlegen 
din. Du vil få tilbud om vaksi-
nasjon når det er din tur.

•  Det er frivillig å vaksinere seg.
•  Mer informasjon om koro-

navaksine finner du på våre 
nettsider: asker.kommune.no/
koronavaksine.

PRAKTISK INFO
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BARN OG UNGE

Vi har besøkt Vendla 
barne hage, Drengsrud 
barneskole og Spikke stad 
ungdomsskole for å høre 
hvordan det går med 
barna, ungdommene og 
de ansatte. 

TEKST: Kjersti Salvesen. FOTO: Elin Eike Worren.

Ett år med en 
annerledes  
hverdag

→ HÅNDVASK: Mira (4) og  
Alfred (4) i Vendla barne-
hage på Nesøya er blitt 
racere på håndvask. 
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Ett år med en 
annerledes  
hverdag

– Korona kom da et menneske spiste 
flaggermus. Nå må alle voksne gå med 
munnbind i butikken. Jeg kjenner noen 
som har fått korona. Det gikk bra, sier 
Mira (4) i Vendla barnehage på Nesøya. 

Hun og Alfred (4) bruker pedagogisk 
leder Christoffer Ing rud som klatrestativ. 
En lek som fremkaller latter og glede. 
Livet går sin gang i barnehagen, selv om 
året med koronabarnehage har vært 
ganske annerledes. Alfred synes det 
er dumt med gjerdene på uteområdet. 
I koronabarnehagen kan du ikke bare 
besøke dem du savner dersom de er i en 
annen kohort. Det fant heldigvis Alfred 
en løsning på. Han lekte med vennene 
gjennom gjerdet. 

– Er det hull i gjerdet, der dere kan se 
og snakke med hverandre?

Alfred nikker og smiler med hele 
ansiktet. 

Trygghet og glede
Camilla Graff, virksomhetsleder for 
Land øya barnehager, er ærlig om at det 
har vært et krevende år. 

– Smittevern har noen ganger trumfet 
både pedagogikken og faget. Sånn måtte 
det være. 

Både hun og Christoffer har savnet å 
jobbe på tvers av avdelingene, som gir 
rom for refleksjon og utvikling. De er like-
vel enige om at de har kommet styrket ut 
av året med koronabarnehagen. 

– Det å gi barna trygghet og glede i 
denne spesielle tiden, ble viktig for oss. 
Små grupper og full bemanning har gjort 
det lettere å se hvert enkelt barn og fange 
opp de mest sårbare barna. Det har 
dessuten blitt mer tid til lek, sier Camilla 
og legger til at hun er stolt av de ansatte, 
som har vist at de både er dedikerte, 
kreative og lekne. Hun roser tålmodige 
og fleksible foreldre også. 

Hjemmeskole
Ved Drengsrud skole, som er den nest 
eldste i Asker, treffer Askermagasinet 
tredjeklassingene Jens (8) og Malin (8), 
samt kontaktlærer og tillitsvalgt Helene 
Fossum og rektor Anita Munkvold. 

– Det begynte i Kina. Jeg tror det var 
på grunn av flaggermus. Så kom korona 
til Norge – og vi fikk vite at vi skulle ha 
hjemmeskole. Da visste vi ikke hva det 
var, sier Malin. 

– Det visste ikke vi heller, sier rektoren 
og ler hjertelig. 

– Var det noe dere fant opp? undrer 
Jens. 

– Ja, på en måte. Akkurat da måtte 
vi finne opp hjemmeskole. Fra den ene 
dagen til den andre gikk vi fra full skole-
bygning til å sitte spredt rundt forbi foran 
hver vår skjerm. 

– Det er dumt at vi ikke kan leke med 
så mange når det er korona, sier Malin. 

Jens nikker. 

← MER LEK:  Pedagogisk leder 
Christoffer Ingrud sier at korona 
har ført til enda mer lek mellom 
voksne og barn.

← TRYGGHET: Camilla Graff,  
virksomhetsleder for Landøya 
barnehager, er stolt av de 
ansatte og roser tålmodige 
foreldre.
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BARN OG UNGE

– Og så er det dumt med karantene, 
legger han til. 

Klassen deres er den eneste ved sko-
len som har vært i karantene dette året. 

– Jeg var hos en venn. Vi fikk bare lekt 
litt – og så kom pappa kjørende og sa at 
jeg var i karantene. «Du tuller», sa jeg. 
«Nei», sa pappa, forteller Jens. 

Aldri jobbet så mye
– Hvordan vil dere oppsummere året 
med koronaskole?

– Annerledes. Aldri har vi jobbet så 
mye. Det gjelder både lærerne, SFO-an-
satte og skoleledelsen. Men det har gått 
bra – og på mange måter har det vært et 
artig år også. Vi kastet oss ut i noe nytt 
– og både barn og voksne har opplevd 
mestring, sier rektor. 

Hun legger ikke skjul på at hun er rørt 
over stå på-viljen, fleksibiliteten, evnen til 
å omstille seg og til å sette eleven først, 
både blant lærerne og SFO-ansatte.

– Jeg er stolt av alt vi har fått til digi-
talt. Jens og Malin var jo andreklassinger 
da vi hadde hjemmeskole – og de fikk det 
til. Elevene er så flinke! Dessuten fikk de 
vist fram både hunder og rommene sine, 
sier kontaktlærer Helene Fossum.

Først glede, så savn

Ved Spikkestad ungdomsskole ble  
elevene først glade da skolen stengte. 

– «Endelig litt ferie», tenkte vi den 
torsdagen skolen stengte. I løpet av april 
en gang, skjønte vi at det ikke var like gøy 
som vi trodde, sier Victor (14), som går i 
niende klasse. 

Lars Andreas (13), som går i åttende 
klasse, er enig. 

– Det var gøy i starten, men etter hvert 
ville jeg bare tilbake til skolen. Det er nok 
mange som har trodd at det ikke var 
mulig å savne skolen før nå, sier han.  

Lærer Amund Høymork oppsumme-
rer året med pandemien i to punkter, 
nemlig digitalisert undervisning og lite 
oppfølging av enkelteleven. 

– Vi sitter i hver vår ende av lednin-
gen uten at læreren kan vite om eleven 
egentlig deltar eller ikke. Det er nok de 
elevene og lærerne med nok selvdisiplin 
og arbeidsvilje som har mestret dette 
best, sier han. 

Dette fikser vi
Rektor Trude Bøe trekker fram at året 
setter skolens praksis i perspektiv. 

– Vi har også fått erfaringer som gir 
oss mulighet for å vurdere varige endrin-
ger. Mange samarbeidsmøter kan fint 
gjennomføres digitalt, og man kan bruke 

digitale plattformer til samhandling og 
koordinering på en mer effektiv og funk-
sjonell måte. Som leder er det gøy å se 
hvordan ansatte, elever og omgivelsene 
våre responderte med gjennomslags-
kraft i en vanskelig situasjon, sier hun. 

Rektoren opplever at: «Dette skal vi få 
til. Dette fikser vi» har vært en gjennom-
gående innstilling hos ungdommene og 
de voksne. 

– Spesielt ungdommene har fått føle 
på medaljens bakside. Mange har strevd 
sosialt og opplevd hvor isolert man blir 
på hjemmeskole. De har kjent på krop-
pen at skolen er en viktig sosial arena, 
og at menneskene man møter kanskje 
er like viktige som det fag og læring er, 
sier hun.  

– Hva tenker dere om tiden etter pan-
demien?

– Når alt er over, vil vi nok nøle før 
vi tar hverandre i hendene. Klemming 
vil forhåpentligvis sakte, men sikkert 
bli vanlig igjen. Det vil nok føles rart å 
være tett på mennesker den første tiden, 
svarer Victor. 

← TRIVES PÅ SKOLEN: Jens 
(8) ved Drengsrud skole 
kjedet seg i karantene. 

↙ NY HVERDAG: Malin (8) 
hadde ikke hørt om hjem-
meskole før det plutselig ble 
hverdagen hennes.

↗ GODT SAMARBEID: Kon-
taktlærer Helene Fossum 
skryter av elevene sine, 
deriblant Jens og Malin. 

→ IMPONERT: Rektor Anita 
Munkvold er rørt over de 
ansattes evne til å omstille 
seg og sette eleven først.
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→ SAVN: Victor (14) og Lars 
Andreas (13) ved Spikke-
stad ungdomsskole savnet 
skolen da den var stengt. 

↓ IKKE BARE NEGATIVT: 
Rektor Trude Bøe, lærer 
Amund Høymork og elevene 
Victor og Lars Andreas 
opplever at det også har 
kommet noe godt ut av året 
med korona. 
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BARNA FÅR SAGT DET

Dette skal  
barna gjøre 
når verden er 
normal igjen 

Askermagasinet møtte fire reflekterte
femåringer for en prat om koronaåret 
2020, de store skuffelsene, og hva de  
gleder seg aller mest til når dagene slik  
vi kjente dem kommer tilbake.
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← 
HELENE:

– Det var litt kjedelig når 
barnehagen var stengt. Jeg 
savner å kunne leke med flere 
venner og å kunne klemme 
bestemor og bestefar igjen. 
Jeg gleder meg veldig til å 
være mer sammen med hele 
familien. Og til å ake mer. 

→ 
LEANDER:

– Det dummeste med 
koronaviruset er at vi ikke 
får vært sammen med så 
mange, og at jeg kan bli syk, 
og det vil jeg jo ikke bli. I det 
nye året gleder jeg meg mest 
til bursdagen min. Jeg håper 
at mamma kjøper sånn Lego 
som jeg ønsker meg. Og så 
gleder jeg meg til å begynne 
på skolen til høsten.

↑ 
LUCY:

– Det var kjedelig å ikke 
kunne gå på ballett da alt 
var stengt, og det var heller 
ikke så mange å leke med 
på den tiden. Det jeg gleder 
meg mest til i det nye året 
er at pappa ikke har vondt i 
ryggen lenger, og så gleder 
jeg meg til å klemme onkelen 
min igjen.

↓ 
CASPER:

– På grunn av korona har jeg 
bare én å leke med når jeg 
ikke er i barnehagen, og det 
er litt dumt. Jeg gleder meg til 
at jeg kan leke sammen med 
flere og til å klemme vennen 
min Sjur. Han går ikke i denne 
barnehagen. Det blir også gøy 
med svømming på Røyken-
badet.

TEKST: Trine Svendsen. FOTO: Elin Eike Worren.  

Det at vi i voksenverdenen rundet et turbulent 
år og gikk inn i det nye med store forhåpnin-
ger om endring, opptar ikke femåringene fra 
grønn gruppe i Slingrebekken barnehage nev-
neverdig. Og godt er det! De er mest opptatt 

av det nære - slik som aking - som de holdt 
på med da vi kom innom tidligere i vinter. I det 
nye året gleder de seg alle mest til bursdags-
feiringer, familietreff og lek. Og til klemmer. 
Mange klemmer.
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– Jeg beundrer  
hverdagsheltene

For kommuneoverlege Meera Grepp handler ikke det å ha et godt og 
meningsfylt liv om fravær av motstand, men om å kunne leve fullt ut 

med motgang og medgang.

TEKST: Kjersti Salvesen. FOTO: Elin Eike Worren.

PORTRETT

– Rollen min det siste året kan oppsum-
meres som et stort, uavbrutt og ved-
varende ansvar. Jeg har til tider måttet 
håndtere en stor grad av usikkerhet 
– samtidig som jeg har forsøkt å ska-
pe trygghet i en uforutsigbar situasjon. 
Asker kommune har vært opptatt av at 
folk ikke skal bli skremt og være unø-
dig bekymret, men samtidig ta alvoret 
innover seg og bidra til dugnaden, sier 
kommuneoverlege Meera Grepp. 

Askermagasinet møter Meera en kjø-
lig vinterdag ved Semsvann for å bli bed-
re kjent med kvinnen som har vært faglig 
ansvarlig for å håndtere koronapandemi-
en i Asker kommune i snart ett år. 

Tvunget til å stoppe opp
– Jeg er fortsatt frisk og oppegående, og 
Asker kommune har klart seg bra, men 
det har vært krevende i perioder, for hele 

samfunnet - og for meg, sier hun alvorlig. 
– Hva er det viktigste du har lært dette 
året?
– At folk virkelig har evne til å ta vare 

på hverandre, at man må glede seg over 
det man kan, at folk har dugnadsånd; 
det er få som ikke bryr seg – og ikke 
minst hvor viktig det er å være til stede i 
øyeblikket. Det er ikke bare negativt at vi 
har blitt tvunget til å stoppe opp, svarer 
Meara. 

Hun legger til at hun har lært, og 
erfart, at man med dyktige kolleger og et 
godt system rundt seg, kan klare mye. 

– Det er mange som er flinke i jobben 
sin, og som har vært villige til å stå på i 
kommunen vår. Det står respekt av det 
vi i Asker sammen fikk til i mars, april 
og mai i fjor. Folk har lagt til rette, vært 
kreative og bekymret seg for hverandre. 
Vi har erfart en stor felles forståelse for 

de begrensningene vi alle har vært nødt 
til å forholde oss til, sier Meera. 

Bekymret for dem som strever
Hun blir stille et øyeblikk. Kommune-
overlegen har vært bekymret for tiltaks-
byrden gjennom pandemien, som for 
mange har ført til nye byrder.  

– Hvordan det går med dem som er 
alene og ensomme – og dem som har 
store utfordringer fra før, ligger mitt 
hjerte nært. De som allerede har en tøff 
hverdag, får det enda tøffere når sam-
funnet og økonomien påvirkes over tid. 
Som helsefagutdannet er jeg opptatt 
av at vi som har ressurser og stabilitet i 
livet, må bidra til å lette byrden for dem 
som strever mest.

Meera brenner for å tenke langsiktig 
folkehelse. Når vi har fått kontroll på 
smitten, må vi se på følgene av pandemi-
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Ja, det bør gå fint! 😊 Kanskje gå opp til
8,5 / 11,25 pkt?
Jeg har en baseline på 2,25 pkt.

 

Det bør da justeres på:

    «Bildetekst / Bildetekst innrykk»
    «Faktaboks / Brødtekst – S»
    «Faktaboks / Mellomtittel»
    «Innhold/Småstoff / Brødtekst – XS»
    «Innhold/Småstoff / Kolofon»

13Askermagasinet



en og tenke langt fremover, mener hun. 
59-åringen kjenner på en ansvarsfølelse 
overfor kommunen og innbyggerne. 

– Det forplikter å være ressurssterk, 
og derfor valgte jeg å bli lege. Jeg har 
hatt flaks med de kortene jeg fikk tildelt 
– og jeg tenker at du må gi noe tilbake 
når du har vært heldig selv. Jeg har en 
grunnleggende tro på at et samfunn 
som tar vare på alle, er et trygt og robust 
samfunn, som vil utvikle seg til det beste 
for alle innbyggerne, sier hun tenksomt.  

Gledelige øyeblikk og små kriser
– Hva har formet deg som menneske?

– En tokulturell oppvekst, og det at jeg 
har møtt mange mennesker og hatt ulike 
jobber. Erfaringene mine. Både de gode 
og mindre gode. Ikke nødvendigvis de 
store tingene i livet, men alle gledelige 
øyeblikk og små kriser. Jeg har et 30 år 
langt og godt ekteskap og har en trygg 
base hjemme med to fine barn, men det 
var utfordrende under pandemien, når 
jeg følte at familien min trengte meg.

Hun trekker pusten dypt. 

– Det at jeg ikke var tilgjengelig og 
kunne stille ordentlig opp når kommu-
neoverlegejobben var min førsteprioritet 
under pandemien.  

Kjærlighetshistorier fra fortiden
Meera nedstammer fra flere sterke og 
aktive kvinner med dype kjærlighets-
forhold. Oldemoren var Rachel Grepp, 
en sentral politisk skikkelse i Oslo, som 
kjempet for kvinners rettigheter. Hun var 
gift med sin livs store kjærlighet Kyrre 
Grepp, og de krysset sosiale skillelinjer. 
Bestemoren var Gerda Grepp, journalist, 
som rapporterte fra den spanske bor-
gerkrigen og var en av de siste til å reise 
ut, lidenskapelig opptatt av kvinners 
kår under krigen. Hun giftet seg med en 
italiener og flyttet til den italienske lands-
bygda med ham. Moren, Sacha Grepp, 
fant sin livslange kjærlighet med en inder 
hun traff i London. 

– Moren min er dement nå, men jeg 
kjenner henne som en nysgjerrig og sterk 
dame. Hun har alltid vært en som bryr 
seg genuint om andre. Det er min mors 

↑

NORSK: Meeras flerkulturelle 
bakgrunn har vært med på å 
forme henne som menneske. I 
dag føler hun seg norsk på alle 
måter.
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fortjeneste at jeg begynte å studere me-
disin. Hun er halvt italiensk, men først og 
fremst bergenser. 

Foreldrene møtte hverandre i en dro-
sjekø mens de begge studerte i England. 
Da Meera var seks uker gammel tok 
moren henne med seg til India for å være 
sammen med faren, som hadde reist i 
forveien. De bodde i India til Meera var 
12.  

– Moren min dro fra trygge Norge – og 
ante ikke hva som ville møte henne. Det 
eneste hun visste, var at dette var man-
nen i hennes liv, sier Meera og smiler 
varmt. 

Da hun var 12 fikk faren en jobb i 
Tyskland. Her begynte Meera på tysk 
skole – og måtte lære seg tysk på kort tid. 
Etter to år flyttet familien til Norge – og 
Meera måtte lære seg norsk. Hjemme 
snakket de engelsk. 

– Nå, etter 40 år i Norge, føler jeg meg 
norsk på alle måter, sier hun. 

Beundrer dem som holder ut
Hvem Meera beundrer? Det er hver-
dagsheltene. De som holder ut dag etter 
dag.

– Det er ikke kampen du vinner eller 
taper, men å holde ut på veien dit. Jeg 
beundrer dem som holder ut når livet er 
vanskelig. 

– Når er du lykkeligst?
– Lykken er ikke en tilstand, men 

handler – i alle fall for meg – om små 
øyeblikk. Å være ute på tur, oppleve 
en solnedgang, stunder sammen med 
familien, når jeg har strevd med noe på 
jobb… Jeg blir lykkelig når jeg endelig får 
det til. Det å se noen sitt ansikt lyse opp 
i glede, spesielt om jeg har ført til det, 
gjør meg lykkelig. Jeg liker å hjelpe til, 
har stor ansvarsfølelse – og et ønske om 
å bidra til at andre skal få det bedre, sier 
Meera.  

Hun går ofte ut i samfunnet med et 
smil. 

– Folk du møter på veien trenger 
kanskje et smil. Jeg liker den norske 
tradisjonen der vi sier hei til hverandre 
på tur. Når vi gjør små ting for dem vi ikke 
kjenner, gjør vi samfunnet til et litt bedre 
sted, tenker jeg. Det å holde en dør, bære 
posene for noen… 

– Hva drømmer du om?
– Om å ha et godt og meningsfylt liv. 

Jeg tenker ikke at det er et liv uten mot-
stand – men at det handler om å kunne 
leve fullt ut med motgang og medgang. 
I 2021 drømmer jeg om å være mer 
sammen med vennene mine igjen – og 
om å kunne reise til nye steder. Kanskje 
til Italia og øve på italiensk.

→

MEDMENNESKE: 
Kommuneoverlege Me-
era Grepp smiler gjerne 
til fremmede på gata. 
Hun er opptatt av å være 
et godt medmenneske.

Kort fortalt
•  Meera Grepp (59)
•  Utdannet lege. Spesia-

list i allmennmedisin og 
samfunnsmedisin. 

•  Jobber som kommune-
overlege i Asker og har 
vært faglig ansvarlig for 
å håndtere pandemien 
det siste året.
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VERDT Å VITE

Velkommen  
til  UKM

Den årlige kulturmønstringen sam-
ler flere hundre askerungdommer 
mellom 10 og 20 år, der de viser 
frem ulike kulturuttrykk. I år blir det 
annerledes. 

– Vi planlegger mindre gruppe-
aktiviteter over hele kommunen i 
løpet av året, etter ungdommens 
ønsker. Fra cosplay og masterchef, 
til re design, friluftsliv og musikk-
produksjon, forklarer Askers UKM-
ansvarlig Inger Marthe Selsaas. 

Kommunens ungdomsavdeling 
Ungkultur og Asker kulturskole 
samarbeider om kursene.

– Det blir også en digital møn-
string fra Radar scene.

Nysgjerrig? Sjekk: ukm.no/asker 
og følg UngKultur Asker på Face-
book.

Visste du at om lag 70 personer i Asker har tatt i bruk en elektronisk 
medisindispenser? Den nye tjenesten tilbys til hjemmeboende som tren-
ger hjelp til å ta rett medisin til rett tid. 

Den lille medisindispenseren forenkler hverdagen ved at den minner om 
når medisinen skal tas og utleverer rett medisin til rett tid. Dersom man 
ikke tar medisinen etter flere påminnelser, varsles hjemmesykepleien. 

– Vi får gode tilbakemeldinger fra tjenestemottakere som har tatt i bruk 
den nye teknologien. De trenger ikke lenger å sitte hjemme og vente på 
hjemmesykepleien, og kan disponere dagen slik de ønsker selv. Det gir en 
følelse av mestring og uavhengighet. Vi mener at dette er god og tilpasset 
bruk av velferdsteknologi som skaper bedre livskvalitet for våre innbygge-
re og samtidig frigjør helsepersonell til andre oppgaver, sier prosjektleder 
Eli Sofie Berg.

Ny teknologi gir frihet i hverdagen 

Slutt på kø 
Planlegger du å besøke Holmen 
svømmehall eller badeanlegget vårt 
på Risenga, må du nå kjøpe billett på 
nett. 

– Salg av billetter på nett gjør at vi 
har bedre kontroll på antall gjester 
som besøker oss til enhver tid, noe 
som er supert når smittevern er i fo-
kus. Tanken er at billetter kjøpes til en 
tidsbolk hvor antall billetter begren-
ses til det som er maksantallet ifølge 
gjeldende restriksjoner. Man slipper 
med andre ord å stå i kø for å komme 
inn, forteller leder for Askerbadene, 
Tore Opheim.  

Gjester med klippekort eller 
periodebillett kan logge seg inn på 
askerbadene.no og booke en eller 
flere tidsbolker. 

Vil gjøre det enklere å kjøpe brukt

Asker kommune jobber med å finne en god løsning for hvordan man kan 
samle tjenester innen ombruk, reparasjon, lån og leie på ett og samme sted. 

– Bruktbutikker ligger spredt og kan ha varierte åpningstider. Om-
brukstjenester på nett er populære og nyttige, men kan oppleves som en 
jungel å navigere i. Vi ønsker å etablere ett sted der du kan handle brukte 
og redesignede kvalitetsvarer, og hvor du får reparert ting du er glad i, sier 
Lisbeth Stokke Fjeldly, virksomhetsleder for miljø og samferdsel i Asker 
kommune.

Det jobbes nå med å se på ulike konsepter og driftsløsninger. Deretter 
skal anbefalingene legges frem for de folkevalgte, som beslutter veien 
videre. 
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Våren 2021 kan våre dyktige instruktører by på 19 varierte og morsomme 
aktiviteter, fra yoga, tennis og golf til spinning, vanngym og Bollywood fitness.

Tilbudet er for deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet og bor i 
Asker. 

 Aktiv på dagtid koster kun 310 kroner per semester. Alle timer er drop-
in-timer. Du kan delta på de aktivitetene du vil, så ofte du vil. Medlemskortet 
kjøper du på innbyggertorgene våre.   

Les mer om tilbudet på kommunens nettsider. 

Visste du at det finnes et  
tilbud som heter Aktiv på dagtid? 

Meråpent på biblioteket

Biblioteket i Asker sentrum har hatt meråpent siden 2019, og nå planlegges 
det tilsvarende tilbud ved flere av bibliotekene i kommunen. Midtbygda er 
først ut. 

Meråpent innebærer at du kan bruke biblioteket utenfor bemannet åp-
ningstid. Ved å samtykke til våre retningslinjer, kan du enkelt bruke lokalet ved 
å registrere deg inn med lånekortet ditt. Tilbudet gjelder for alle over 18 år. 

Følg med på bibliotekets hjemmeside for å se når det nye tilbudet er i drift 
ved ditt lokale bibliotek.

Få med deg vår 
månedlige kul-
turfrokost

Hver første tirsdag i måneden 
inviterer vi alle som er glad i kul-
tur til kulturfrokost. På menyen 
finner du inspirerende foredrag, 
diskusjoner om aktuelle temaer 
og kulturinnslag med våre lokale 
utøvere. Her løfter vi frem det 
gode kulturarbeidet som gjøres i 
Asker og alle de dyktige men-
neskene som står bak.

Frem til mars 2020 har 
kulturfrokosten vært en fysisk 
møteplass i Asker kulturhus. Nå 
direktesendes arrangementet 
på kulturhusets Facebook-side. 
Programmet offentliggjøres i 
god tid, så følg med! 

Har du tips til innslag? Ta 
gjerne kontakt med kulturrådgi-
ver Elise Hatlø på e-post: elise.
hatlo@asker.kommune.no. 
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Ny ungdoms-
klubb i Røyken 

På Klokkergården jobbes det 
iherdig med å ferdigstille et nytt 
kultur- og fritidstilbud for ung-
dom. Foruten ungdomsklubb 
og spennende temakvelder, kan 
dette bli møtested eller øvings-
lokale for dansegrupper, band, 
spillgrupper og ungdomsfore-
ninger.

Tilbudet er i regi av Asker 
kommunes ungdomsavdeling 
Ungkultur, og lokalene skal stå 
klare før vinteren er omme. Vi vil 
gjerne ha innspill fra lokalmiljø-
et, særlig fra ungdommen selv, 
til ønsker og behov for den nye 
klubben. Send mail til: kai.rune.
ebbestad@asker.kommune.no.
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KULTUR

Føler seg trygge  
på biblioteket
Hun er arbeidsledig hotelldirektør. Han er 
pensjonist. Wendy Hennie-Røed (43) og 
Ola Holst (83) roser de ansatte på Asker 
bibliotek for å ha gjort denne viktige  
møteplassen trygg i en krevende tid. 
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← IVRIGE BRUKERE: Wendy Hennie-Røed og Ola Holst 
forteller at biblioteket er et lyspunkt for dem i en ellers 
tøff koronatid. – Dette er mitt annet hjem, sier Ola Holst.

→ FORTJENT SKRYT: – Jeg vil gi ros til våre besø-
kende. De har vært veldig flinke til å bruke munn-
bind, holde avstand og vanske hendene, sier 
konstituert biblioteksjef Ole Rype. Som en premie 
lover han besøk av flere store forfatternavn når 
koronaen er over.

Begge har felles glede og nytte av Asker 
bibliotek. De er i hver sin ende av det vide 
spennet av brukere. De boklige interes-
sene er også helt forskjellige for små-
barnsmammaen Wendy og Ola som kom 
til Asker allerede i 1940.

– Biblioteket har vært spesielt viktig 
for meg under koronaen. Dette er mitt 
annet hjem. Å komme hit er en ypperlig 
måte å se og treffe folk på. Jeg er her tre 
ganger i uka, forteller Konglungen-man-
nen.

Han er ikke på nett, og skryter av de 
hyggelige ansatte som hjelper ham med 
å finne opplysninger på skjermen.

– De er alltid blide og veldig hjelp-
somme. Ikke rart at jeg stortrives her. 
Jeg har alltid følt meg helt trygg i disse 
omgivelsene, også etter at koronaen kom 
til Norge i mars i fjor, sier pensjonisten. 

Hver gang han er på besøk, pløyer 
Holst gjennom seks aviser. Bøker låner 
han ikke.

– Bøker har jeg nok av hjemme. 
Hyllemeter på hyllemeter om kunst og 
kulturhistorie, forteller 83-åringen. 

For hektisk hjemme
Wendy Hennie-Røed sluttet som hotell-
direktør fordi tiden ikke strakk til på 
hjemmebane. Øyvin (3) og Una (2) er i 

en alder hvor det ble for krevende å ha 
ekstra lange dager på jobb.

– Jeg sa opp noen få måneder før 
koronaen kom, så det viste seg jo å ikke 
være noe sjakktrekk. Nå opplever jeg at 
det er vrient å skaffe seg ny jobb, selv om 
jeg er villig til å omskolere meg. Da er det 
ekstra hyggelig å komme hit.

43-åringen fra Gullhella kombinerer 
jobbjakt med å låne barnebøker. 

– Nå er det en bok om kroppen som er 
ekstra interessant for Øyvin. Han sluker 
den. Jeg synes det er topp at vi kan låne 
bøker, og er veldig for gjenbruk og en 
ikke-materialistisk livsstil.

Trygge omgivelser 
Ole Rype er konstituert biblioteksjef i 
Asker kommune.

– Hva gjør dere for å skape trygge 
omgivelser for både brukere og ansatte?

– Vi har en løpende dialog med kom-
muneoverlegen for å kunne tilpasse våre 
tiltak til de enhver tid gjeldende regler og 
anbefalinger. Vi legger blant annet opp til 
stor grad av selvbetjening, sørger for god 
avstand mellom våre besøkende og har 
håndsprit tilgjengelig flere steder i våre 
lokaler.

– Biblioteket er en møteplass for 
mange. Etter at alt stengte ned i mars, 

skjønte vi fort hvor viktig det var å kunne 
holde åpent – i en eller annen form. Vi 
fikk stadig spørsmål om når vi skulle 
åpne igjen. Vi måtte også være kreative 
i de ukene vi holdt stengt for å finne et 
minimumstilbud for våre innbyggere. Da 
ble «poseutlån» løsningen. Folk kunne 
bestille bøker på nett og få dem utlevert 
i poser utenfor bibliotekinngangen, 
forteller Rype.

Biblioteksjefen og de 31 ansatte pus-
tet derfor lettet ut da de i midten av mai 
kunne gjenåpne, selv med flere restrik-
sjoner. 

– Vi innførte publikumstelling og had-
de kapasitet til å slippe inn 300 menne-
sker om dagen – mot 1000 når det ikke 
er korona. Tilstrømningen var god med 
én gang. Det var veldig inspirerende å 
se hvor viktig det var for folk å få komme 
tilbake for å få litt påfyll i hverdagen, sier 
Rype.

Driften har vært lik ved alle avde-
lingene – i Asker sentrum, Slemmestad, 
Heggedal, Midtbygda og Tofte.

– De ansatte har gjort en enorm inn-
sats i en vanskelig og omskiftelig tid. De 
fortjener all skryt de kan få, og det gjør 
brukerne våre også.  

TEKST: Tore Shetelig. FOTO: Torbjørn Tandberg. 
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MEDBORGERSKAP

Innbyggertorg  
for alle
Innbyggertorgene i kommunen er i stadig utvik-
ling. Nå åpnes dørene også i Slemmestad og i 
nye, fine lokaler i Heggedal. 

TEKST: Aina Skoland. FOTO: Vibeke Glosli. 

↑ SAMARBEID: Når Valeria 
Nicholson åpner dørene til to 
nye innbyggertorg, håper hun at 
lokalbefolkningen vil bruke mø-
teplassene aktivt. Her sammen 
med daglig leder ved Heggedal 
nærmiljøsentral Per Sletaune og 
styreleder Sverre Aae.

I disse dager kan en av lederne for inn-
byggertorgene i Asker, Valeria Nicholson, 
åpne dørene til to splitter nye innbygger-
torg; i Slemmestad og Heggedal. 

– Heggedal er teknisk sett ikke et nytt 
innbyggertorg, men vi flytter inn i helt 
nybygde lokaler på 2 200 kvadratmeter 
over fire etasjer, så det blir en betydelig 
endring, forteller Nicholson.

Det nye innbyggertorget vil huse blant 
annet bibliotek, auditorium med 140 

sitteplasser, to kjøkken, flere møterom 
og kafé. 

– Kafeen skal drives sammen med 
den sosiale entreprenøren Kafé Kime, 
som tilbyr arbeidstrening og arbeid 
til minoritetskvinner, og som allerede 
driver kafe på Borgen innbyggertorg. Vi 
tar selvfølgelig også med oss kommuna-
le tjenester i form av innbyggerservice, 
og dessuten blir det også helsestasjon i 
samme bygg. 
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Nytt i Slemmestad
I Slemmestad har det ikke vært innbyg-
gertorg tidligere, og lokalene her må 
kunne sies å bli litt annerledes. 

– I likhet med stort sett hele resten av 
Slemmestad sentrum flytter vi inn i en ny 
paviljong. Her skal vi være de neste årene 
mens sentrum bygges om. Det blir veldig 
fint, og vi får faktisk hele 1 200 kvadrat-
meter å boltre oss på. Også her blir det 
bibliotek, formidlingssal, aktivitetsrom 
og innbyggerservice. Slemmestad inn-
byggertorg skal dessuten samarbeide 
med kulturskolen som vil ha undervis-
ning i de samme lokalene, og det blir 
mulig å få seg en kaffekopp fra Kafé 
Plenum som ligger vegg i vegg. 

Åpningsuker
I disse dager åpner altså begge disse 
innbyggertorgene, om enn ikke akkurat 
med brask og bram. 

– Situasjonen tatt i betraktning har vi 
gått for flere små arrangementer i en åp-
ningsuke, istedenfor ett stort åpningsar-
rangement, forklarer Nicholson. 

I tillegg til Heggedal og Slemmestad, 
åpner også Sætre sitt nye innbyggertorg 
nå på nyåret, Holmen innbyggertorg 
utvider lokalene for å få plass til flere 
aktiviteter, og i Asker sentrum utvides 
lokalene med innbyggerservice i foajéen 
til kulturhuset.

En arena for samskaping
Så, når disse flotte nye lokalene er åpnet, 
og åpningsuken er unnagjort, hva vil da 
skje på innbyggertorgene?

– Det er ikke sånn at man får servert 
en fiks ferdig pakke. Kommunen stiller 
med fine lokaler, infrastruktur og hjelp til 
for eksempel markedsføring, men det er 
opp til innbyggerne å fylle lokalene med 
innhold. Hele konseptet baserer seg på 
samarbeid mellom frivillighet, innbygge-
re, næringsliv og kommunen. I Heggedal 
tar vi selvfølgelig med oss de «gamle» 
aktivitetene som bridge, strikking og 
allsang, men både her og på de andre 
innbyggertorgene kan ulike aktører ta 
initiativ til å arrangere nye treff og aktivi-
teter som er gratis og åpne for alle. Det er 
dette som er tanken bak samskaping og 
medborgerskap, og det er dette vi ønsker 
å dyrke fram til det beste for nærmiljøet 
og den enkelte innbygger, sier Nicholson. 

Åpent for alle
Hun er spesielt klar på at innbyggertor-
gene skal være åpne for alle. 

– Noen av innbyggertorgene er i 
lokaler der det tidligere var seniorsenter. 
Det betyr ikke på noen måte at innbyg-
gertorgene først og fremst retter seg mot 
seniorene, eller at seniorene skal få noe 
mindre plass enn tidligere. Innbygger-
torgene skal være et levende møtested 
for alle generasjoner, og selv om en del 
av aktivitetene naturlig nok vil rette seg 
mot spesifikke aldersgrupper, håper vi 
at det også vil bli treffpunkter på tvers av 
generasjoner – noe vi allerede har sett 
flere eksempler på. 

→ HELT NYTT: Det nye 
innbyggertorget på 
1 200 kvadratmeter 
blir å finne i en  
av paviljongene i 
Slemmestad  
sent rum.
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MEDBORGERSKAP

Nær to millioner kroner 
til lokale drømmer

Fra Bente Roestad, daglig leder i Blekk-
ulfklubben, hørte om tilskuddsordnin-
gen til to søknader var innvilget, gikk 
det knappe to måneder. Går alt som 
planlagt, vil barn som legger turen til 
eventyrlige Holtnesdalen i Holmsbu eller 
kyststien mellom Vollen og Slemmestad, 
allerede i sommer glede seg over skiltet 
Barnas Blekkulfsti med morsomme 
figurer og lærerike miljøposter. Den lille 
blekkspruten og vennene hans har i mer 
enn 20 år lært barn om hvorfor miljøvern 
er viktig, med særlig fokus på forurens-
ning i havet.

– Jeg er overbevist om at når barn blir 
glade i naturen, blir det også helt naturlig 
for dem å ta vare på den. Derfor er disse 
naturstiene viktig for Blekkulf og vennene 
hans, forklarer Bente Roestad. 

Miljøorganisasjonen har mottatt  
50 000 kroner som delfinansiering til 
hver av de to stiene, og nå jobber miljø-
detektivens venner med å få på plass 
ytterligere finansiering.

– Nå har snøballen begynt å rulle, 
og vi våger å tenke store tanker med 
lokalsamfunnene i ryggen, sier Roestad 
entusiastisk. 

Mer i potten  
Medvirkning og engasjement i lokal-
samfunnet er viktig for demokratiet. For 
å motivere folk til å delta og bry seg, har 
kommunens tre lokalsamfunnsutvalg fått 
midler til lokale tiltak som fremmer aktivi-
tet og felleskap på tvers av alder, kulturell 
bakgrunn og organisasjonstilhørighet. 

I tillegg til to Blekkulf-stier, er det også 
gitt tilskudd til blant annet belysning i en 
treningstrapp i Heggedal, oppgradering 
av en sliten lekeplass i Bødalen og ny 
utendørs kunstutstilling i Holmsbu. 

– Det er flere penger i potten og 
fortsatt mulig for innbyggere, organisa-
sjoner og andre lokale aktører å søke om 
tilskudd. Vi oppfordrer til samarbeid i 
nabolagene, og søknader der flere står 
sammen prioriteres. Lokalsamfunnsut-

valgene behandler søknadene fortlø-
pende, og vi håper å se flere gode forslag 
til tiltak fra engasjerte ildsjeler, sier Ole 
Andre Eriksen, leder av Tofte lokalsam-
funnsutvalg.

TEKST: Nina H. Foss Haugen. FOTO: Torbjørn Tandberg.

Bor du i Heggedal, Slemmestad eller Tofte og har en idé 
til glede for fellesskapet, kan drømmen din gå i oppfyl-
lelse med tilskudd fra lokalsamfunnsutvalget der du bor. 
De har til sammen nær to millioner kroner i potten.

Blekkulf-mamma Bente Roestad har fått 
tilskudd til å etablere to Barnas Blekkulf-
stier i Asker. Linnea Haugen (8) gleder 
seg til å ta med familien på naturstiene i 
Holmsbu og Vollen, for å lære enda mer 
om hvordan vi kan ta vare på naturen. 
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TEKST: Aina Skoland. FOTO: Vibeke Glosli. 

↓ ENGASJERT GJENG: Julius 
Kvello Mellgren og resten av 
ungdomsrådet engasjerer seg 
for ungdommen i Asker. Her ser 
du seks av rådets medlemmer.

Ungdommens stemme
Julius Kvello Mellgren er leder 
av ungdomsrådet i Asker. Hans 
viktigste oppgave er å repre-
sentere interessene til ungdom 
i kommunen og sørge for at de 
unges stemme blir hørt i saker 
som angår dem. 

Asker kommune er opptatt av at 
innbyggerne engasjerer seg i det som 
skjer i kommunen. Én av kanalene inn 
til politikerne og andre beslutningsta-
kere er ulike råd der valgte medlemmer 
er innbyggernes representanter. Et av 
disse er ungdomsrådet. 

– Vi er elleve faste medlemmer og 
seks varamedlemmer i alderen 15 
til 19 år. Vi kommer fra ulike steder i 
kommunen, og på den måten sørger 
for at ungdommene i hele kommunen 
er representert, forteller Julius Kvello 
Mellgren fra Nærsnes. 17-åringen er 
leder av ungdomsrådet og går i andre 
klasse på videregående skole. 

Fremmer de unges interesser
Ungdomsrådets viktigste oppgave er å 
snakke for ungdom fra hele Asker. 

– Vi møtes månedlig, og tar blant 
annet opp saker som skal behand-
les i kommunestyret. I det siste har vi 
jobbet mye med innspill til kommunens 
temaplaner. I tillegg får vi henvendelser 

fra andre organisasjoner som ønsker 
våre innspill. Målet vårt er å fremme 
ungdommenes interesser, forteller Mell-
gren, som selv ble med i ungdomsrådet 
fordi han syntes det var en fin mulighet til 
å påvirke sitt nærmiljø. 

Rigger for fremtiden
Ordfører Lene Conradi har lenge vært 
opptatt av å løfte fram ungdomsmed-
virkning. 

– Når vi bygger en kommune, rigger 
vi samtidig en fremtid for våre barn og 
unge, så vi trenger å ha dem med på 
reisen. Det å lytte til de unge på deres 
premisser er dessuten viktig i seg selv, 
fordi det skaper innbyggere med tilhø-
righet og engasjement, sier hun. 

– Ungdomsrådet er en viktig kanal, 
men vi har også med ungdom gjennom 
lokal samfunnsutvalgene våre, Asker-
konferansen og et levende elevrådsar-
beid i askerskolen. 

Er du ungdom og ønsker  
å gi innspill til ungdomsrådet?  
Send gjerne en e-post til  
ungdomsradet@asker.kommune.no.
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Valgforberedelsene er i gang
Mandag 13. september er det stortings- og sametingsvalg.  
I Asker er valgsekretariatet godt i gang med å planlegge valghøsten. 

TEKST: Randi Kvåle Iversen. FOTO: Valgdirektoratet. 

– Vi er godt i gang med å legge til rette 
for at alle får stemme ved valget til høs-
ten, sier Rolf Brakstad, leder av valgse-
kretariatet i Asker. Det innebærer også 
å ta hensyn til de til enhver tid gjeldende 
smittevernregler.

Stemme på forhånd 
Du trenger ikke å vente til 13. september 
med å avlegge stemme. Fra 10. august 
åpner kommunen for den ordinære 
forhåndsstemmegivningen, blant annet 
på innbyggertorgene. For dem som ikke 
kan benytte seg av det ordinære tilbudet, 
vil det bli gitt tilbud om tidligstemme-
givning fra 1. juli. Ved kommune- og 
fylkestingsvalget i 2019 benyttet 17 160 
innbyggere seg av muligheten til å for-
håndsstemme. 

– Den lange stemmeperioden gjør at 
velgere kan planlegge å stemme når det 
er lite pågang, og dermed unngå kø og 

eventuell smitterisiko, sier Brakstad, og 
legger til at mer informasjon kommer 
når det nærmer seg. 

Digitalt valgkort
Nytt i år er at du vil få tilsendt valgkortet 
ditt digitalt. Å få valgkortet er først og 
fremst en bekreftelse på at du har stem-
merett ved valget. På valgkortet står det 
også hvilken valgkrets du tilhører, slik at 
det er enkelt for deg å vite hvor du skal 
stemme på valgdagen. 

Personer som har reservert seg mot 
elektronisk post i Kontakt- og reserva-
sjonsregisteret, eller som ikke har oppda-
tert eller bekreftet kontaktinformasjonen 
sin i registeret de siste 18 månedene, 
kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Mer informasjon om forhåndsstem-
meperioden og valgdagen finner du på 
www.asker.kommune.no/valg. 

Kort fortalt
•  I år arrangeres valget  

13. september. 
•  Du kan forhåndsstem-

me fra 10. august. 
•  I begynnelsen av august 

kommer Askermaga-
sinet med et eget 
valgnummer som vil ta 
for seg alt du trenger 
å vite om stortings- og 
sametingsvalget. Det blir 
sendt ut til alle husstan-
der i Asker.

VALG
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turområder, spennende opplevelser og 
oversikt over organiserte fritidsaktiviteter 
for barn og unge. Her vil du enkelt få rede 
på hvor du kan trene karate, spille klari-
nett eller ta det chill på ungdomsklubb.

– Vi håper kalenderen kan bidra til at 
enda flere deltar i ulike aktiviteter, og at vi 
blir bedre kjent med nye steder, menne-
sker og tradisjoner i den nye kommunen 
vår. Samtidig er dette en flott plattform 
for frivillige organisasjoner, næringsliv 
og enkeltpersoner å markedsføre sine 
aktiviteter, enten det er pop up-utstilling, 
jazzkonsert eller rebusløp, sier Sætre.

AiA-rabatt og gratis utstyr 
Flere av aktivitetene gir såkalt AiA-ra-
batt. Har du barn eller ungdom mellom 
6 og 18 år i huset, må du laste ned 
kommunens aktivitetsapp AiA. Da får du 

15-20 prosent rabatt på flere populæ-
re fritidstilbud. Og skulle du gjerne ha 
prøvd en aktivitet, men mangler utstyr, 
er kanskje BUA utlånssentral svaret? 
Der kan alle låne skøyter, akebrett, kano, 
stormkjøkken og mye mer - helt gratis. 

Den nye kalenderen finner du på  
www.hvaskjeriasker.no. 

Visste du at Asker har en 
egen aktivitetskalender?

HVA SKJER I ASKER?

At det ikke bugner av aktivitetstilbud 
akkurat nå, har sin naturlige korona-
forklaring. Men i takt med at samfunnet 
åpner igjen, fylles også den nye kalen-
deren Hva skjer i Asker med mange 
aktiviteter og arrangementer. 

– Asker byr på fantastiske fritidsmu-
ligheter enten du vil på bokbad, galleri el-
ler legge søndagsturen til en skøytebane. 
Den nye kalenderen skal vise det store 
mangfoldet i kommunen vår og gjøre det 
enklere for både store og små å finne noe 
gøy å gjøre, forklarer Charlotte Sætre, 
virksomhetsleder for innbyggertorgene. 

Flere barn og unge i aktivitet 
Det er kalenderen Aktiv i Asker som 
nå skifter ham og favner bredere enn 
tidligere. I tillegg til aktiviteter og ar-
rangementer, vil du også få tips til flotte 

Aktiv i Asker har fått et ansiktsløft og byttet navn til Hva skjer i Asker?, men 
målet med kalenderen er fortsatt det samme: Å gi deg god oversikt over 
smått og stort som skjer i den nye storkommunen.

TEKST: Nina H. Foss Haugen. FOTO: Netlife. 
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KULTUR

2020 skulle bli det store kulturåret i As-
ker med storslagen feiring av at tre kom-
muner ble én og mange flotte aktiviteter 
og arrangementer gjennom året. Men så 
kom koronaen i mars i fjor, og det meste 
ble avlyst eller utsatt på ubestemt tid. 
De få arrangementene som ble avholdt 
var med begrenset publikum til stede og 
svært strenge smitteverntiltak.

Nå gir vi kulturåret et nytt forsøk ved å 
videreføre konseptet og sette av to milli-
oner kroner til Kulturåret 2021. 

– Kultur er en av de beste arenaene for 
å bygge felleskap. Vi er optimistiske, og 
håper at vi i 2021 kan gi våre innbyggere 
mange fine opplevelser innen kultur, 

idrett og natur. Målet er som før å gi flest 
mulig mulighet til å delta i ulike aktivite-
ter og styrke vår identitet som ny kom-
mune, sier prosjektleder Hilde Wahl. 

Bli med
Kulturåret 2021 er et samarbeidspro-
sjekt mellom kommunen, de frivillige og 
det profesjonelle kulturlivet i Asker. Nå 
inviterer vi ildsjeler, organisasjoner og 
andre aktører til å ta initiativ og bli en del 
av satsningen. 

– Koronapandemien har vært krevende 
for kulturlivet på mange måter. Samtidig 
har den utfordret aktørene til å tenke 
nytt. Nå sitter mange av arrangørene 

med ny erfaring og stor vilje til å gi våre 
innbyggere nye opplevelser i ny form. Vi 
håper at flere sender oss gode forslag 
til arrangementer og aktiviteter som kan 
gjennomføres i løpet av året innenfor de 
til enhver tid gjeldende smittevernregler, 
sier Wahl.

Send din søknad med prosjektbeskrivel-
se og budsjett via kommunens nettsider: 
asker.kommune.no/kulturaret. 

Velkommen til 
Kulturåret 2021
Koronaen til tross – vi gir kulturåret et nytt forsøk, 
og setter av hele to millioner kroner til fine  
opp levelser i månedene som kommer.

TEKST: Elena Solberg. FOTO: Kjell Hustad. 
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Kulturprisen til  
bokhandleren  
på Tofte
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Hos bokhandleren på 
Tofte får du mer enn 
bøker. Ronnie Mag 
Larsen serverer deg 
gjerne en Mordet på 
orientespresso, en 
skjønnlatteratur eller 
en Charlie og sjoko-
ladedrikken, om du vil. 

I mars 2017 befant Ronnie Mag Larsen 
seg i den gigantiske bokhandelen Barnes 
& Noble i New York. Han nøt atmosfæ-
ren. Lukten av bøker og nykvernet kaffe. 
De grønnmalte veggene kledd med 
malerier av store, avdøde forfattere. 
Følelsen av inspirasjon. Ronnie var på tur 
med filmlinjen ved en folkehøgskole der 
han var lærer. I over ti år hadde han tatt 
med seg elevene til New York, så dette 
var ikke første gang han var innom Bar-
nes & Noble. Men denne gangen satte 
han ord på det til en annen lærer. 

– Tenk å drive et sånt sted, sa Ronnie.   
Vel hjemme i Norge igjen fikk folke-

høgskolelæreren beskjed om at det var 
for få søkere til neste års filmlinje. 

– Rektor sa at det ikke ble noen film-
linje det året, men at skolen likevel ønsket 
å beholde meg i en hundre prosent 
stilling. Litt forbanna fordi de hadde lagt 
ned linjen min uten å diskutere det med 
meg først, kjørte jeg av gårde til Tofte. 
Jeg måtte innom Wenches bokhandel 
for å kjøpe noen billetter til en forstilling 
barna mine var med i, forteller Ronnie. 

Meant to be
Trebarnsfaren, som er bosatt på Filtvet, 
registrerte at Wenche hadde opphørs-
salg. 

– Hæ? Skal du legge ned? spurte han. 
Wenche, som har solgt bøker på Tofte 

i over 40 år, svarte at hun så seg nødt 
til det. Hun var moden for pensjonisttil-
værelsen. Da Ronnie var på vei ut døren, 
spurte Wenche: «Du vil ikke overta du, 
da?» I dét sekundet visste han at det var 
det han skulle. Det var meant to be. 

Ronnie startet med å male veggene 
grønne. Deretter hang han opp bilder 
av over 50 avdøde forfattere. I tillegg til 
bøker ville han selge LP-plater. Dessuten 
fikk han bygget en konsertscene. Ronnie 
arrangerte bokbad og konserter med 
gratis inngang det første året. I dag har 
han etablert et trofast publikum – og når 
han booker artister som trekker et større 
publikum enn det butikken rommer, 
flyttes de til samfunnshuset. 

Et sted man reiser til
– Jeg har et stort nettverk innenfor 

TEKST: Kjersti Salvesen. 
 FOTO: Elin Eike Worren.

KULTUR

28 Askermagasinet



 

↓ STORT: Ronnie Mag Larsen fra Tofte var 
den første til å motta nye Asker kom-
munes kulturpris. – Det er stort og betyr 
mye for meg, sier prisvinneren. 

musikk og litteratur – og det er stas når 
ukjente musikere og forfattere overrum-
pler publikum. 

I dag driver Ronnie «Bokhandleren 
på Tofte» 100 prosent med to ansatte – 
da kulturprisvinneren også jobber 100 
prosent ved Follo folkehøgskole.

I juryens begrunnelse står det blant 
annet: «Årets vinner av kulturprisen 
har klart å få Tofte til å bli en plass man 
reiser til.»

– Hva betyr det for deg å få prisen?
– Å bli nominert betød mye, og å få 

den … Det er stort, sier Ronnie tydelig 
rørt.  

Han er den første som får nye Asker 
kommunes kulturpris. I Hurum kommu-
ne var det 9 500 innbyggere, mens det i 
nye Asker er 94 500. 

– At jeg, blant alle aktuelle kandidater, 
fikk prisen, det betyr mye for meg, sier 
Ronnie med et smil. 

Frivillighetspris  
for fokus på det friske
Are Lerstein fant motivasjonen for et bedre liv i naturen, 
og i mai 2017 startet han foreningen Medvandrerne, som 
hjelper rusavhengige tilbake til livet. 

– Å bli tildelt denne prisen betyr ufattelig mye for meg. 
Spesielt siden den kommer fra hjemkommunen min – byg-
da jeg vokste opp i – og som har vært en viktig del av livet 
mitt på godt og vondt. Jeg har gått fra å være en belastning 
i kommunen og for mine nærmeste, til å bli en ressurs. Det 
gjør at denne anerkjennelsen har en større betydning enn 
det mange aner. Denne prisen setter lys på hva jeg gjør og 
er, og det er jeg takknemlig for, sier Lerstein. 

Gjennom motivasjonsturer, frivillig arbeid, erfaringsfor-
midling og andre sosiale aktiviteter skapes mestringsfølel-
se og sunne relasjoner. Lerstein og Medvandrerne har fokus 
på det friske og på at hver og en har mulighet til å bidra. 
Meningen ligger i å tilhøre noe større enn oss selv. 

Tilgjengelighetspris  
til Hvalstad aktivitetspark
Hvalstad aktivitetspark er en møteplass for idrett, aktivitet 
og lek. I et samarbeidsprosjekt mellom Hvalstad idrettslag, 
Hvalstad vel og engasjerte foreldre er det etablert en aktivi-
tetspark i tilknytning til Hvalstad skole, som Askermagasi-
net tidligere har skrevet om.

– For Hvalstad aktivitetspark betyr tilgjengelighetsprisen 
fra Asker kommune veldig mye. Det er fantastisk å bli aner-
kjent for et av de bærende prinsippene for utviklingen av 
aktivitetsparken, nemlig tilgjengelighet. Vi ønsket å utvikle 
en arena som økte aktiviteten for alle, sier styrelder Tom 
Lehrmann. 

Torvbråten skole  
lever opp til FNs bærekraftsmål
Asker kommunes byggeskikkpris 2020 gikk til Torvbråten 
skole i Slemmestad. Barneskolen stod ferdig høsten 2020 
og åpnet dørene for elevene i januar i år. Skolen lever opp 
til Asker kommunes verdier og FNs bærekraftige mål, både 
når vi ser på byggeprosessen – og etter at skolen er tatt i 
bruk. Bygget er svanemerket og gir 60 prosent reduksjon i 
CO2-utslipp sammenlignet med andre referansebygg.

– Det er viktig å vise frem gode byggeprosjekter i kom-
munen, og i 2020 var det flere spennende prosjekter som 
konkurrerte om prisen. Torvbråten skole viser at det er 
mulig å finne en god balanse mellom kvalitet, arkitektur og 
bærekraft. Vi håper denne prisutdelingen vil inspirere flere 
til å velge bærekraftig retning, sier leder for kommunens 
utvalg for plan og byggesak, Håvard Vestgren.
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Samfunnsutvikling

– Handlingsprogrammet viser de øko-
nomiske prioriteringene de folkevalgte i 
Asker har gjort. Samtidig handler det om 
demokratiet vårt, og hvordan vi definerer 
nye mål for vår nye kommune, forklarer 
ordfører i Asker, Lene Conradi.

Handlingsprogrammet, som består 
av blant annet kommunens drifts- og 
investeringsbudsjett for 2021 samt 
økonomiplan for de neste fire årene, ble 
vedtatt av kommunestyret 16. desember. 
For å møte fremtidens utfordringer skal 
kommunen blant annet satse på inno-
vasjon, digitalisering og medborgerskap, 
og samtidig fortsette å møte innbygger-
nes behov.

– Et godt handlingsprogram dreier 
seg om trygghet for å få hjelp når du 
trenger det  Til tross for strammere 
rammer, skal Asker fortsatt være et godt 
sted å bo. Innbyggerne våre skal være 
trygge på at de skal få gode, likeverdige 
og fremtidsrettede tjenester, både i 2021 
og i årene som kommer, sier Conradi. 

Robust økonomi, mye gjeld
Asker kommune har god økonomi, noe 
som skyldes høye finans- og skatteinn-
tekter. Samtidig er kostnadsnivået for-
holdsvis høyt sammenlignet med andre 
kommuner. I tillegg har kommunen høy 
gjeld. Det betyr at en stor del av kommu-
nens inntekter går til å betale renter og 
avdrag. 

– En robust, stabil og forutsigbar 
økonomi er avgjørende for å kunne 
opprettholde og videreutvikle tjeneste-
tilbudet til våre innbyggere. Vi har et høyt 
ambisjonsnivå i Asker. For å hindre at 
gjelden øker i den neste fireårsperioden, 

er det viktig at nye investeringer vurderes 
opp mot vedtatte investeringer. Kanskje 
vil det være nødvendig å utsette noen 
av prosjektene. For å frigjøre kapital, 
foreslår vi også økt salg av kommunale 
eiendommer, sier kommunedirektør 
Lars Bjerke, som også varsler at det kan 
være behov for flere budsjettjusteringer 
de neste månedene. 

Utfordrende korona-år
Siden mars i fjor har kommunen forsøkt 
å balansere en svært krevende krise-
håndtering med ordinær drift for å 
sikre innbyggere gode tjenester og 
tilbud. Koronapandemien har hatt store 
konsekvenser for kommuneøkonomi-
en, med både lavere inntekter og større 
utgifter. Mye tyder på at også 2021 vil bli 
preget av pandemien.

– Det er foreløpig knyttet stor usik-
kerhet til om kommunene fullt ut vil bli 
kompensert for merutgiftene. Det betyr 
at Asker kommune i årene fremover må 
ha økt fokus på omstilling og effektivise-
ring, sier Conradi, men legger til: – Selv 
om usikkerheten er stor, har vi grunn 
til å være glade for å kunne videreføre 
driftsrammene uten ytterligere krav til 
innsparinger enn det som allerede lå 
der fra før. Det er det ikke alle som har 
anledning til. Vi styrer mot stramme-
re rammer og usikre tider, men vi er 
privilegerte som har oppsparte midler 
og økonomiske muskler til å kunne stå 
gjennom en slik krise uten at det går ut 
over tjenestene våre. 

Koronapandemien har i tillegg ført til 
at arbeidet med flere oppgaver har blitt 
helt eller delvis utsatt. Dette gjelder blant 

anent kulturbygging i ny kommune,  
harmonisering av tjenester samt ny 
politikkutforming gjennom utarbeidelse 
av temaplaner. 

– Dette arbeidet vil få økt oppmerk-
somhet i 2021 og videre i perioden, men 
må sees i sammenheng med hvordan 
pandemien utvikler seg, sier Bjerke. 

Første klimabudsjett 
Norge skal være et lavutslippssamfunn 
innen 2050. Asker kommune ønsker å 
bidra i arbeidet med å redusere utslipp-
ene av klimagasser, og har nå vedtatt sitt 
første klimabudsjett.

– Som en av landets største kom-
muner er det mye Asker kan gjøre for å 
redusere utslippene av klimagasser. Kli-
mabudsjettet gir oss konkrete tiltak som 
skal bidra til å nå de nasjonale klimamå-
lene, og vi skal jobbe systematisk med 
dette de kommende årene, både som 
organisasjon og som kommune, sier 
Conradi, og nevner blant annet hold-
ningsskapende arbeid, støtteordninger 
og formidling av kunnskap som noen av 
grepene kommunen tar for å få innbyg-
gerne til å ta gode klimavalg i hverdagen.

– Vi ser hele vårt virke i en større og 
mer helhetlig sammenheng fordi vi har 
FNs bærekraftsmål som rammeverk 
for utviklingen av askersamfunnet. Nå 
fortsetter vi arbeidet med å gjøre målene 
til handling og konkrete prosjekter som 
skaper økonomisk, sosial og miljømes-
sig bærekraft. 

Lys fremtid med  
robust økonomi 
Konsekvensene av koronapandemien fører til usikre tider og strammere  
økonomiske rammer for Asker kommune. Likevel blir det både gode 
innbyggertjenester, storsatsing på klima og fullt fokus på digitalisering de 
neste årene. Alt takket være robust økonomi.   

TEKST: Elena Solberg. FOTO: Pia Camilla Skjøthaug. 
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Dette bruker  
kommunen pengene på 
I 2021 er det estimert at vi bruker 7,5 milliarder kroner på drift samt tjenester 
og tilbud til våre innbyggere. Her er noen eksempler på hva pengene går til.  

milliarder til  
helse- og omsorgstjenester
• Av disse går ca. én milliard 

kroner til hjemmetjenester og drift 
av våre institusjoner. 171 millioner 
går til psykisk helse og rus, mens 
tjenester til personer med funk-
sjonsnedsettelser får 569 millioner 
kroner. 

• Det er blant annet satt av 6,6 mil-
lioner kroner til å sikre rekruttering 
og stabilitet i fastlegeordningen. 

• To millioner går til velferdsteknolo-
giske løsninger. 

• Avlastning for pårørende til pasi-
enter som er hjemmeboende med 
demens støttes med fire millioner 
kroner.

• 4,9 millioner kroner settes av til 
drift av nye Hurum bo- og om-
sorgssenter som er klar for gradvis 
innflytting høsten 2021. Selve 
bo- og omsorgssenteret har en 
kostnadsramme på 600 millioner 
kroner.  

I tillegg er det satt av 333 millioner 
til investeringer som blant annet 
Helsehus Søndre-Borgen med 40 
nye heldøgnsplasser, Hurum bo- og 
omsorgssenter med 110 sykehjems-
plasser og flere omsorgsboliger.

millioner til medborgerskap 
• Av disse går 38 millioner 

til innbyggertorgene, 175 
millioner kroner til kultur og kirke 
samt 79 millioner til idrett og friluft. 

• Det er satt av 1,8 millioner kroner 
til gratis hall-leie for barn og unge 
under 18.

• Fem millioner kroner går til har-
monisering av tilbud i svømme-
hallene.

• 2,9 millioner går til bibliotekdrift 
på Sætre innbyggertorg. 

• Lokalsamfunnsutvalgene i Hegge-
dal, Slemmestad og Tofte får 1,5 
millioner kroner. 

• Det er satt av 1,7 millioner kroner til 
oppstart av Slemmestad innbyg-
gertorg, mens 2,2 millioner kroner 
går til utvidet tilbud på Heggedal 
innbyggertorg.

• Kulturåret 2021 videreføres og 
støttes med to millioner. 

I tillegg er det satt av ca. 417 millioner 
kroner til investeringer som rehabi-
litering av kirker, utvikling av Risenga 
ishall samt innkjøp av utstyr og in-
ventar til blant annet kulturskolen, 
idrettshaller og idrettsanlegg. 

milliarder til  
tjenester innen oppvekst

• 825 millioner kroner går til barne-
hager og én milliard kroner til sko-
ledrift, mens øvrige tjenester innen 
oppvekst som blant annet bar-
nevern, pedagogisk-psykologisk 
tjeneste og skolehelsetjeneste får 
511 millioner kroner å rutte med.

• Det settes av én million kroner 
til vaksine mot smittsom hjer-
nehinnebetennelse for elever på 
videregående skole.  

• Det settes av fem millioner ekstra 
til avlastnings- og omsorgstje-
nester til barn og unge. 

• Satsning på digitale læremidler 
støttes med tre millioner kroner.

• 1,6 millioner går til habiliterings- 
og avlastningstilbud til barn og 
unge med nedsatt funksjonsevne.  

I tillegg er det satt av 134 millioner 
kroner til investeringer som for ek-
sempel utvidelse av flere skoler og 
barnehager samt innkjøp av inventar 
og utstyr.   

1,9 292

2,4

32 Askermagasinet



millioner til  
samfunnstjenester

• 317 millioner går til leie, drift og 
vedlikehold av eiendommer og 
bygg, 114 millioner til miljø og 
samferdsel og 75 millioner til fel-
les samfunnstjenester, inkludert 
brann og redning. 

• Det leies inn eksterne lokaler 
til Heggedal og Slemmestad 
innbyggertorg for fem millioner 
kroner i 2021. 

• To millioner går til koordinering 
av kommunens klimabudsjett 
og arbeidet med temaplan for 
handling mot klimaendringene. 

I tillegg settes det av 652 million-
er kroner til investeringer. I denne 
potten finner man blant annet reha-
bilitering av vann- og avløpsanlegg, 
tettstedsutvikling, utbedring av 
kommunale veier, gjennomføring 
av ulike trafikksikkerhetstiltak, 
oppgradering av veilysanlegg, 
brannsikring av formålsbygg, samt 
oppfølging av ulike utviklings-
prosjekter. 

millioner kroner til  
administrasjon og ledelse

• Midlene går til administrativ 
ledelse og demokratisk styring 
samt drift av åtte seksjoner som 
jobber blant annet med plan-
legging, utredning, økonomi, 
juss, anskaffelser, HR, kommu-
nikasjon, innovasjon og digita-
lisering. Lisenser og drift av alle 
IKT-systemer går også fra denne 
potten. 

• Det er satt av 1,9 millioner kroner 
til gjennomføring av årets valg. 

• 10 millioner går til implemente-
ring av nye digitale løsninger for 
våre innbyggere. 

 
I tillegg er det satt av 42 millioner til 
IKT og digital satsning i skolen. 

514 357millioner til  
samfunnsutvikling 

• Midlene går til drift av to planom-
råder: Strategi, næring og analyse 
samt Plan og bygg. Her jobbes det 
blant annet med strategiutvikling 
og samfunnsplanlegging, men 
også med løpende behandling av 
regulerings- og byggesaker. 

• Utredning av tettstedsutvikling er 
støttet med to millioner kroner. 

millioner kroner  
til renter og avdrag 

• Asker kommune har 10,7 milliar-
der i gjeld. I 2021 vil 316 millioner 
gå til å dekke renter, mens 395 
millioner til å betale avdrag.

47

711
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Tøffe tak for 
næringslivet 

KREVENDE TIDER: Nåværende og avtroppende 
næringssjef i Asker kommune, Asbjørn Flo og Morten 
Bastrup, og leder i Asker næringsforening, Steinar  
Bustad, gjør det de kan for å hjelpe næringslivet  
gjennom koronakrisen.

NÆRINGSLIV
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For ett år siden kunne vi umulig ha 
forutsett hvilke utfordringer hver og en 
av oss skulle møte på i 2020. Dugna-
den har vært formidabel, og den er ikke 
over ennå.

– Pandemien har rammet svært ulikt, 
forteller næringssjef i Asker, Asbjørn 
Flo. – Enkelte bransjer, som for eksempel 
byggevare og innredning, har opplevd 
større pågang fordi folk er mer hjem-
me. Andre derimot, som klesbransjen, 
reise- og utelivsbransjen samt trenings-
sentrene, har hatt det utrolig tungt. Den 
vedvarende usikkerheten har likevel 
truffet alle, både bedriftseiere, arbeids-
givere og arbeidstakere. 

Lokal handel
Oppfordringen til å bruke lokalt næ-
ringsliv har vært sentral gjennom hele 
koronapandemien. Det er et budskap 
også Steinar Bustad, leder i Asker Næ-
ringsforening, stiller seg bak. 

– Vi har kanskje gjentatt det til det 
kjedsommelige, men det blir ikke min-
dre viktig av den grunn. Folk må bruke 
penger lokalt. Det kan gjøres på en trygg 
måte. Butikker, serveringssteder og an-
dre følger omfattende smittevernregler, 
og mange har dessuten lagt til rette for 
utkjøring av varer eller andre innovative 
tiltak. 

Avtroppende næringssjef i kommu-
nen, Morten Bastrup, skyter inn: – Det 
virker kanskje ikke som det store bidra-
get å stikke innom den lokale kafeen og 
ta med seg en kaffe, men én ekstra kaffe 
latte solgt hver dag blir 16 000 

kroner i løpet av et år. Det er viktige pen-
gestrømmer for småbedrifter.  

Kommunens tiltak
Både Flo, Bustad og Bastrup har nok 
kjøpt flere kaffekopper det siste året, 
men de forsikrer om at kommunen har 
bidratt på flere måter. 

– Noe av det første som skjedde 
etter nedstengingen i mars, var at vi 
fikk hasteinnvilget den såkalte Asker-
pakken på 65 millioner kroner, forteller 
Flo. – Disse pengene ble brukt til kjøp 
av produkter og tjenester, samt til ulike 
støtteordninger som husleiefritak til 
unge bedrifter, en fondskonkurranse for 
å fremme innovative prosjekter, lokale 
tiltak over hele kommunen gjennom 
sentrumsforeningene, og flere Handle 
lokalt-kampanjer gjennom våren og 
sommeren. 

Næringsforeningen satte også i gang 
en dugnad.

– Vi opprettet to rådgivningstjenester 
som er gratis for askerbedrifter. Den ene, 
Rådføringskanalen, har ekspertise på 
støtteordninger, økonomi og personale 
i koronasituasjonen. Den andre, Råd-
givningskanalen, bistår bedrifter med å 
videreutvikle forretningsplanene i denne 
nye virkeligheten de brått står i, forklarer 
Bustad. – Men den aller største jobben 
har blitt gjort ute hos bedriftene. 

Runde to
Etter en tøff vår og noe lysere sommer, 
var det igjen bråstopp utpå senhøsten. 

– Denne andre runden var faktisk vel 

så tøff for bedriftene som den første, 
forklarer Bastrup. 

– Mange av tiltakene kommunen 
har måttet innføre i løpet av høsten og 
på nyåret, har i perioder teknisk sett 
ikke vært statlige tiltak, selv om de 
ble innført under klar forventning fra 
regjeringshold. I de tilfellene gjelder da 
heller ikke mange av de statlige støt-
teordningene fra i våres, som kortere 
arbeidsgiverperiode og enklere vei til 
permittering. Dette har bidratt til store 
merkostnader for mange bedrifter. 
Resultatet er blant annet en arbeids-
ledighet i Asker som er mer enn det 
dobbelte av normalen.

Lys i horisonten
Nå gleder vi oss alle over at 2020 er et 
tilbakelagt kapittel, og at vaksineringen 
mot korona er i gang, men enn så lenge 
er det et stykke igjen til målstreken. 

– Vi håper 2021 totalt sett skal bli 
bedre enn fjoråret for veldig mange, men 
det er klart at vi vil merke effektene av 
koronapandemien på økonomien i lang 
tid, medgir Flo. – Nå har vi imidlertid 
vedtatt Askerpakke 2, og jobber videre 
for å hjelpe flest mulig gjennom krisen. 

Alle tre ønsker likevel å understreke 
at næringslivet er avhengig av at alle 
bidrar. 

– Handle lokalt, ber de, nærmest i 
kor. 

De siste tolv månedene har vært utfordrende for norsk 
næringsliv. Flere tiltak er iverksatt for å hjelpe bedrifter 
gjennom koronakrisen, og det har vært lagt ned en  
imponerende innsats i askerbedriftene.

TEKST: Aina Skoland. FOTO: Vibeke Glosli. 
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PRAKTISK INFO

– I disse dager lanserer vi en film som 
beskriver hvordan vannet kommer inn til 
huset ditt, vannbehandlingsprosessen, 
og hvilke funksjoner som er på jobb hver 
dag hele året for å sikre forsvarlig drift og 
vedlikehold. På en enkel måte ønsker vi å 
forklare hvordan hele denne næringskje-
den inngår i beløpet du betaler for god og 
trygg tilgang til vann, sier Hilde Michelet, 
leder for avdelingen Vann og vannmiljø i 
Asker kommune.

Fire ganger i året får du faktura for 
vann- og avløpstjenester. Fakturaen har 
forfall i mars, juni, september og de-
sember. Har du spørsmål til innhold i 
fakturaen, kan du finne gode svar på våre 
nettsider, under «Oftest stilte spørsmål 
om kommunale gebyrer». Her finner du 
også den nye filmen. 

Du får langt mer  
enn bare vann
Mange av oss tar det for gitt at vi kan hente oss et glass vann fra 
springen, dusje, vaske tøy eller trekke opp etter toalettbesøket. 
Vann og avløp koster. Det gjør også maskineriet og folka som 
holder det i gang 365 dager i året.

TEKST: Lene Gimnes. FOTO: Adobe Stock.

Visste du at ...

• ... en norsk husstand betalte i 
gjennomsnitt 9 850 kroner i 
vann- og avløpsgebyr i 2018? Det 
betyr at du for 27 kroner i døg-
net kan tappe rent vann hjemme 
hos deg selv og samtidig bli kvitt 
avløpsvannet. Til sammenligning 
brukte samme husstand i gjen-
nomsnitt 18 240 kroner på strøm. 

• ... drikkevann fra springen koster 
ca. to øre per liter? Til sammen-
ligning koster vann på flaske  
1 000 ganger mer per liter.

• ... alle landets kommuner er 
lovpålagt å levere vann- og 
avløpstjenester etter selvkost-
prinsippet? Det betyr at du skal 
betale det drift og vedlikehold av 
disse tjenestene faktisk koster. 
Kommunene kan med andre ord 
ikke tjene penger på sine vann- og 
avløps tjenester.

• ... de kommunale gebyrene 
justeres årlig og vedtas i kommu-
nestyret?

Kilde: SSB og Norsk Vann
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Slik kan du sikre  
eiendommen din  
mot vannskader

Hyppigere og kraftigere 
regnskyll kombinert med 
tettere bebyggelse, gjør at 
vi stadig oftere opplever 
at kjellere, uteområder og 
veier oversvømmes når det 
regner. 

– Ved hjelp av enkle tiltak kan du re-
dusere sjansene for vannskader på din 
eiendom, sier Marius Gulbrandsen, 
seniorplanlegger i virksomhet Vann og 
vannmiljø.

Ved kraftige regnskyll klarer ikke 
grunnen å ta unna alt vannet. Ofte hin-
drer harde flater som belegningsstein 
eller asfalt vannet i å trenge ned i bakken. 
I tillegg hender det at områder er bygd 
ut eller fylt opp, slik at vannet ikke lengre 
finner sin naturlige vei. Det er dette som 
kalles overvann.

– Kommunen, utbyggere og grunn-
eiere har et felles ansvar for å håndtere 
overvann. Mens kommunen har det 
overordnede ansvaret for å sørge for 
en helhetlig planlegging og bærekraftig 
overvannshåndtering, er det du som 
grunneier som har ansvaret for å sikre 
egen eiendom mot vann på avveie og 
flom, sier Gulbrandsen.

Hva kan du gjøre?
Det er flere ting du kan gjøre selv, eller i 
samarbeid med naboen.

– Et enkelt, men godt råd er å følge 
med på værmeldingen. Værdata blir 
stadig bedre, og det er utarbeidet gode 
varslingsrutiner som gjør det mulig å 
forberede hus og hage på større ned-
børsmengder. Med jevne mellomrom 
bør du også rense sluk og rister på 
eiendommen, fjerne kvist, blader og an-
net som kan forhindre at vannet renner 
dit det skal. I tillegg bør du kontrollere 
takrenner og utløp, og påse at vannet har 
fri bane.

Gulbrandsen sier videre: 
– Generelt bør du prøve å lede vannet 

bort fra huset og mot områder i terrenget 
som er egnet for å tåle større mengder 
vann.

TEKST: Lene Gimnes. FOTO: Adobe Stock. 
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Dette skjedde i 1920

10. januar: Versaillestraktaten trer i 
kraft, og Fredsorganisasjonen Folke-
forbundet stiftes.

16. januar: Forbudstiden mot bren-
nevin innføres. Dette baner vei for 
gangstersyndikatene. 

9. februar: Svalbardtraktaten inngås. 
Norge får suverenitet over Svalbard.

24. februar: NSDAP holder sitt første 
massemøte der Adolf Hitler presente-
rer partiprogrammet.

4. mars: Stortinget vedtar å melde 
Norge inn i Folkeforbundet.

19. juni: Bondepartiet stiftes på 
Norsk Landmandsforbunds årsmøte.

21. juni: Otto Bahr Halvorsen (H) blir 
statsminister.

25. november: Stemmerettsalderen 
blir satt ned fra 25 til 23 år.

1. desember: Ny folketelling viser at vi 
har 2,6 millioner innbyggere i Norge.

Den vitale veteranen har de fire siste åre-
ne holdt til på Filtvet helsetun. Tidligere 
bodde han i Sætre. Kona hans døde for 
lenge siden, men han har en kjæreste. 

– Hun heter Berit Bondi. Vi har kjent 
hverandre siden 1985. To ganger i uken 
kommer hun på besøk, smiler den tidli-
gere dyrlegen.

Han var kjent for å være en arbeids-
maur. Da den norske pensjonsalderen 
innhentet ham, flyttet Dahlmann til 
Sverige.

– Der fikk jeg lov til å jobbe til jeg var 
80 år. Jeg arbeidet på en offentlig vete-
rinærklinikk i Dalarna, tre mil nord for 
Falun. Der snakket jeg flytende svensk, 
fordi min far opprinnelig kom fra Sverige, 
forteller han.

Den bereiste mannen har også jobbet 
som veterinær på New Zealand på 
1950-tallet, og snakker flere språk: tysk, 
engelsk, nederlandsk og arabisk.

I kamp med tyskerne
Dahlmann vokste opp i Sarpsborg, og 
som 19-åring var han med på å forsvare 
Greåker fort, da tyskerne angrep Norge i 
april 1940.

– Jeg var skarpskytter – med min 
Krag-Jørgensen rifle. «Still siktet på 700 
meter, gutter». Det var ordren vi fikk fra 

vårt øverste befal da de tyske soldatene 
dukket opp. Kommandanten var nazi-
vennlig og hadde stukket av.

Kampene varte i to timer før nord-
mennene måtte overgi seg. Det ble 
løsnet 6 000 skudd fra fortet, som var 
utstyrt med kanoner. 28 tyske soldater 
ble drept, og et stort antall ble såret. 
Ingen norske soldater mistet livet.

Etter freden ble Dahlmann offiser. Han 
var veterinærløytnant på øvelser. 

– Men vi fikk beskjed om at hesten 
ikke hadde noen framtid i Forsvaret, 
humrer den humørfylte mannen. 

7. juni 2020 fylte han 100 år – på 
selveste unionsoppløsningsdagen. På 
den datoen løsrev Norge seg fra Sverige 
i 1905.

Kjeder seg aldri
Erik Otto sier at han aldri kjeder seg. 
Han har bøkene sine, og det hender han 
koser seg med et glass rødvin eller en 
akevittdram.

– Døtrene mine, som bor i Fredrikstad 
og Tønsberg, er flinke til å besøke meg. 
Og så har jeg jo mange samtaler med 
de kjekke jentene som jobber her. De tar 
seg veldig godt av meg, roser Erik Otto 
Dahlmann.  

Erik Otto Dahlmann 
har rundet 100
50 knebøyninger om dagen pluss litt annen gymnastikk. Det er noe av 
oppskriften på å bli hundre år. – Men noen andre råd vil jeg ikke gi. Jeg 
vil ikke fremstå som noen besserwisser. 

TEKST: Tore Shetelig. FOTO: Torbjørn Tandberg. 

HELSE OG LIVSSTIL
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VÆRT MED LENGE: Allerede i 1947 var Erik Otto Dahl-
mann ferdig utdannet veterinær. I juni i fjor fylte han 100 
år. – Hvis jeg skal gi andre mennesker råd om hvordan 
de skal leve livene sine, kommer jeg til å fremstå som en 
besserwisser. Nei. Det må både unge og eldre finne ut av 
selv, sier Dahlmann.
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Ombruk i praksis
I Ombruksbutikken Modus finner du alt fra fine møbler til porselen. Alt i 
topp stand. Det rikholdige utvalget er en del av kommunens strategi for å 
nå FNs bærekraftsmål. 

TEKST: Aina Skoland. FOTO: Vibeke Glosli. 

Ombruk  
på Instagram

Er du nysgjerrig og in-
teressert i hva ombruk 
betyr i 2021? Da bør 
du følge den ferske 
Instagram-kontoen til 
Asker kommune  
@asker_ombruk.
Her blir du både inspi-
rert og oppdatert på 
siste ombrukstrender. 
Hensikten er å bidra til 
økt ombruk og mindre 
forbruk, og gjøre det 
enklere for innbygger-
ne å leve mer klima-
vennlig.  

BÆREKRAFTIG ASKER

→ MODUS: Ombruksbutik-
ken Modus er en viktig del av 
kommunens ombruksstrategi. 
Anja Østerli og Turid Ski ønsker 
kundene velkommen.

– Vi drar daglig på Yggeset gjenvin-
ningsstasjon og plukker ut det vi vil ha i 
butikken vår. Hos oss blir tingene renset 
og eventuelt reparert før de havner i 
butikkhyllen, forteller Turid Ski som er 
arbeidsleder ved Ombruksbutikken 
Modus på Jørgensløkka i Asker. 

Det er nemlig et viktig prinsipp på 
Modus; Ombruksbutikken skal være 
som en hvilken som helst annen butikk. 
Varene skal være i god stand, utstillinge-
ne inspirerende og betjeningen hyggelig. 

– I disse koronatider er selvfølgelig 
også smittevern svært viktig. Hos oss 
står varene i karantene i fem dager før de 
blir satt ut i butikken, forklarer Ski. 

Et sted for trender
Utvalget på Modus består i all hovedsak 
av husgeråd, altså store og små møbler, 
pyntegjenstander, porselen, smykker og 
malerier. 

– Vi prøver å holde oss oppdatert 
på trender i samfunnet. Nå for tiden 
finkjemmer vi for eksempel ombruksbua 
på Yggeset etter brukte springformer, 
for det har blitt veldig populært å bruke 
springformer til å lage dekorative lyshol-
dere og oppbevaringsbokser, forteller 
Ski. 

Bærekraft i fokus
Modus er bare ett eksempel på hvordan 
Asker kommune jobber med bærekraft. 

– Det er vedtatt at den nye kommunen 
skal tuftes på FNs bærekraftsmål, og 
et vesentlig element i den strategien er 
fokus på ombruk, forteller Anja Østerli. 
Hun er prosjektleder for ombruk, en tittel 
hun var først ute med i Norge. 

– Vi ønsker å hente mest mulig ut 
igjen fra gjenvinningsstasjonene våre, og 

på den måten gi ting forlenget levetid. 
Derfor har vi blant annet Ombruksbu-
tikken Modus, i tillegg til Hallenskog 
ombrukslager der vi selger både fritids-
utstyr, spill og leker. Dessuten selger 
Miljøpatruljen både byggevarer, verktøy 
og restmateriell som er levert til ombruk, 
sier Østerli før hun ramser opp videre: 
– Vi samarbeider også med foreningen 
Omattatt – kreativt ombruksverksted, og 
har ulike prosjekter for ombruk av bøker. 
Og så må vi ikke glemme Ombruksfesti-
valen som vanligvis avholdes to ganger 
i året.

Ombruk står også høyt i kurs på 
arbeids sentrene i kommunen, og på 
deres utsalg, Galleri Unika. 

– Ombruksbutikken Modus er et 
godt eksempel på hvordan kommunen 
jobber med flere av bærekraftsmålene. 
Butikken driftes av NAV Asker og tilbyr 
alt fra arbeidstrening til arbeidsplasser 
for personer med spesielle behov, og på 
den måten motvirker utenforskap, sier 
Østerli. 

Mer til ombruk 
Alle disse tiltakene, kombinert med en 
endret holdning til ombruk hos innbyg-
gerne, har ført til at ombruken øker i 
kommunen. I 2018 ble det hentet ut 80 
tonn med avfall fra Yggeset til ombruk, 
og i 2019 - 101 tonn. 

– Samtidig kaster nordmenn nesten 
dobbelt så mye i året nå som det vi 
gjorde på midten av 90-tallet. Her har vi 
mye å gå på, og alle må gjøre en innsats 
om vi skal være ressurseffektive og nå 
bærekraftsmålene våre.  
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Ta vare på maten!

Visste du at den aller største utslipps-
kilden til klimagasser fra Askers inn-
byggere er knyttet til matforbruket? 
Disse utslippene er indirekte og skjer 
i all hovedsak utenfor kommunens 
grenser. Samtidig kaster hver og en av 
oss ca. 38 kg mat som kunne vært spist 
hvert eneste år. Det vi kaster mest av er 
måltidsrester, frukt og grønt samt brød 
og bakervarer.

Dette kan vi og du gjøre noe med. 
Gjennom dette året kommer vi til å 
dele både oppskrifter og nyttige tips 
i sosiale medier og på våre nettsider. 
Følg gjerne innbyggertorgene våre og 
Omattatt - kreativt ombruksverksted på 
Facebook.

Her er fem kjappe tips for å unngå 
matsvinn:
• Ta en titt i kjøleskapet før du skriver 

handleliste
• Husk at «best før» faktisk betyr best 

før og ikke «ødelagt etter»
• Innfør én restemiddag i uka og bruk 

rester som en utfordring til å lage noe 
helt nytt

• Bruk sansene før du kaster noe –  se, 
lukt, smak!

• Oppbevar maten riktig slik at den 
holder seg lengre og bedre

Er det forskjell på  
matavfall og matsvinn?
Skall og skrell, fiskebein, kaffegrut og 

andre ting vi ikke kan spise kaller vi for 
matavfall. Matsvinn, derimot, er den 
maten vi kunne og burde ha spist, men 
som av ulike grunner blir kastet. Når 
spiselig mat kastes, sløses det ressur-
ser som vann, areal og energi. Maten vi 
spiser har gått gjennom flere ledd i en 
lang verdikjede før den havner hos oss, 
deriblant produksjon, lagring, pakking 
og distribusjon. Jo lengre ut i verdikje-
den et matprodukt kommer, desto større 
er kostnaden – både miljømessig og 
økonomisk – ved at det ender opp som 
svinn.

TEKST: Ingvild Apelseth Hage. FOTO: LOOP.

I en hektisk hverdag kan det være vanskelig å unngå å kaste mat 
som kunne vært spist. Likevel er det å spise opp maten noe av det 
viktigste og enkleste vi kan gjøre for å ta vare på miljøet.

BÆREKRAFTIG ASKER
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Tilbyr bøker på ulike 
språk 

Askerbibliotekene har i høst invitert 
flerspråklige lånere til å anbefale 
bøker på sitt morsmål. De modige le-
serne har delt sine boktips på somali, 
sorani, mandingo, tyrkisk, islandsk og 
arabisk.

Over 16% av Askers innbyggere er 
flerspråklige, men ikke alle er like godt 
kjent med bibliotekenes flerspråklige 
tilbud. Til enhver tid er over 25 ulike 
språk representert i hyllene våre, og 
det kan lånes inn på flere språk fra 
andre bibliotek etter ønske. I tillegg 
finnes det e-bøker og lydbøker på  
en rekke språk til utlån på  
verdensbiblioteket.no.
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Bidrar i stor 
inter nasjonal 
studie

Asker kulturskole er i samarbeid med Norges musikkhøgskole  
involvert i et stort EU-finansiert forskningsprosjekt som heter 
HOMESIDE. Prosjektet retter seg mot personer med demens som 
bor hjemme med en partner eller et annet nært familiemedlem. Ho-
vedmålet er å teste hvilken effekt musikk og lesing har på demens-
symptomer. 

– Dette er forskning som vil påvirke fremtidens omsorgstilbud for 
hjemmeboende med demens, også i Asker kommune, forteller mu-
sikkterapeut ved Asker kulturskole, Hanne C. W. Aamodt. Hun legger 
til: – Jeg tror parene som blir med i prosjektet vil oppleve mange 
meningsfulle øyeblikk sammen. Med en sykdom som ikke har noen 
kur, kan dette være avgjørende for helsen til de involverte. 

Utgir ny kokebok
Likte du kokeboken «Smaken av Asker 
– tradisjonsmat fra Hurum, Røyken og 
Asker» som kom ut i 2019? Ja, da er 
det bare å glede seg. I løpet av høs-
ten kommer nemlig en ny kokebok: 
«Smaken av Asker – nye tendenser». 

– Denne gangen inviterer vi inn-
byggere med flerkulturell bakgrunn 
til å vise frem sin matkultur og hvilke 
spennende mat oppskrifter de har 
tatt med seg til Asker. Hver oppskrift 
følges med en historie om matrettens 
opprinnelse og om menneskene som 
har bidradd med den. Vi håper at vi 
får vist mattradisjoner fra hele verden 
og på den måten også synliggjort det 
store mangfoldet vi har i kommunen 
vår, sier prosjektleder Frid Feyling. 

Kokeboken har fått støtte fra 
tilskuddsordningen for identitetsbyg-
gende arrangementer og prosjekter. 
Det er også inngått samarbeid med 
Bleiker videregående skole. 

– Vi ønsket å bruke lokale krefter i 
arbeidet, og har derfor engasjert tre 
elever som går på Informasjonstek-
nologi og medieproduksjon på Bleiker. 
De bistår oss med fotografering og 
etterbehandling av bildene som en del 
av sin skoleprosjektoppgave. 

HOMESIDE rekrutterer nå. 
Ønsker dere å være med? Ring oss gjerne på  
tlf.: 455 15 766 for en uforpliktende prat. For direkte 
påmelding, besøk homesidestudy.eu/norway. 
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BRANN OG REDNING

Stadig flere bruker vaskemaskin, tørke-
trommel og oppvaskmaskin om natten 
eller når de ikke er til stede. Bekymrings-
fullt, mener brannvesenet.

TEKST: Eira Kamhaug. FOTO: Adobe Stock. 

– Dette er høye tall. Statistikken viser at 
hver tredje brann i elektrisk utstyr skjer 
i nettopp vaskemaskin, tørketrommel 
eller oppvaskmaskin. Det at halvparten 
av våre innbyggere regelmessig bruker 
disse apparatene mens de sover eller 
ikke er hjemme er foruroligende, sier 
Alexander Colle, leder av forebyggende 
seksjon Bolig og innbygger i Asker og 
Bærum brann og redning.

– Det er ikke større risiko for at det 
skal oppstå brann om natten, men kon-
sekvensene er potensielt så mye større, 
og i verste fall kan en slik hendelse få 
dødelig utfall – om du ikke oppdager 
brannen tidlig, hører varsling eller får 
evakuert boligen i tide, poengterer Colle.

Avdekker holdninger   
Funnene kommer fra spørreundersø-
kelser som er gjennomført av Norstat 
Norge på vegne av Asker og Bærum 
brann og redning i henholdsvis 2018 og 
2020. Spørreundersøkelsene er gjen-
nomført for å avdekke holdninger hos 
innbyggere og deres kunnskap rundt 
brannsikkerhet. 

– Dette er et av flere verktøy vi har for 
å måle om våre forebyggende tiltak og 
aktiviteter gjør en forskjell. Etter planen 
skal samme spørreundersøkelse gjentas 
i 2022, forklarer seksjonslederen.

Viktig forebyggende arbeid
En av brannvesenets aller viktigste 
oppgaver er nettopp å spre informasjon, 
bidra til bedre forståelse av brannsikker-
het og endre holdninger hos innbyggerne 
– for å verne liv, helse, miljø og materielle 
verdier. Colle forklarer nærmere: 

– Vi ønsker å nå innbyggerne i ulike 
livsfaser og jobber målrettet med ulike 
forebyggende tiltak og budskap. Brann-
statistikk og spørreundersøkelser hjel-
per oss å vise retning for dette.  

Fokusområder 
I 2021 har Asker og Bærum brann og 
redning satt opp følgende fokusområder 
og mål, i tillegg til andre faste oppgaver, 
som blant annet oppfølging av feiertje-
nesten og tiltak rettet mot målgrupper 
og virksomheter der risiko og konse-
kvensene ved brann er størst:
• Redusere kjøkken- og komfyrbranner
• Redusere branner i søppelkontainere 

og -kasser
• Øke kunnskap om krav til røykvarsler
• Bedre holdninger og øke kunnskap 

om branner i oppvaskmaskin, vaske-
maskin og tørketrommel

• Bedre holdninger og øke kunnskap 
om oppladbare produkter, som for 
eksempel elektriske sparkesykler

Mer om noe av dette kan du lese i neste 
utgave av Askermagasinet. 

Halvparten  
bruker vaske- 
maskin om natten
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Slik unngår du brann 
• Vær våken og til stede når du bru-

ker vaskemaskin, oppvaskmaskin 
og tørketrommel

• Husk å rengjøre lofilteret i tørke-
trommelen etter bruk. Tette lofiltre 
kan faktisk gi så høy varmeutvikling 
at det kan føre til brann

• Følg produsentens råd med tanke 
på plassering og bruk av appara-
tene 

Hvis du oppdager røykutvikling 
eller brann
• Varsle andre i husstanden / på ar-

beidsplassen og eventuelt naboer 
ved behov  

• Ring brannvesenet på telefonnum-
mer 110

• Forsøk å slokke brannen om den 
ikke er for stor 

• Dersom du ikke klarer å slokke 
brannen, lukk dører og vinduer og 
forlat bygningen 

• Vent på brannvesenet. Hold 
eventuelt kontakt med alarmsen-
tralen per telefon til brannvesenet 
ankommer stedet 

For mer informasjon, se www.abbr.no 
og følg brannvesenet på Facebook.

Slik kommer du i kontakt med oss 
• Generelle henvendelser sendes til 

post@abbr.no. 
• Spørsmål om brannsikkerhet sen-

des til forebyggende@abbr.no. 
Du kan også sende oss en melding 
på Facebook. 

• Er du bekymret for brannsikkerhe-
ten hos noen du kjenner? Meld fra 
på www.branntips.no.  

• Ved ulykker og brann, kontakter  
du alltid brannvesenet på nød-
nummer 110.

« Det er ikke større risiko for at 
det skal oppstå en brann om 
natten, men konsekvensene er 
potensielt så mye større, og i 
verste fall kan en slik hendelse 
få dødelig utfall.»
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TEKST: Tore Shetelig. FOTO: Torbjørn Tandberg. 

PRAKTISK INFO

Jobber for å bedre  
trafikksikkerheten

↑ JOBBER SENT OG TIDLIG: Nassima Håkonsen og Kris-
tian Enersen er to av kommunens fire trafikkbetjenter. De 
jobber både kvelds- og helgevakter – i trafikksikkerhe-
tens tjeneste. 

Askermagasinet møter to av kom-
munens trafikkbetjenter på jobb - på 
parkeringsplassen i Elveroa. Selv om de 
innimellom må skrive ut forelegg – fra 
300 til 900 kroner, handler deres ar-
beidshverdag om så mye mer enn bøter. 

– Vi ønsker å ha god dialog med 
innbyggerne, øke deres kunnskap om 
trafikksikkerhet og veilede der vi kan. I 
gamle Røyken og Hurum var det ikke tra-
fikkbetjenter, så dette er en ny tjeneste for 
mange, sier Nassima Håkonsen og kom-
mer med et konkret eksempel: – Utenfor 
Villa Malla på Filtvet var det feilparkering 
på begge sider av veien i sommer. Da ga 
vi folk tips om hvor de kunne sette fra seg 
bilen lovlig. 

En mann som feilparkerte på en buss-
holdeplass, ble tilbudt hjelp.

– Han hadde gått tom for olje og ventet 
på veihjelp. Da jeg fikk vite hvorfor han 
hadde stoppet der, tilbød jeg å kjøre han 
til nærmeste bensinstasjon, forteller 
Enersen.

Ute på kontroll får Nassima Håkonsen 
en telefon. En fortvilet kvinne har trykket 
feil på en parkeringsautomat. Dermed 
ble det 80 i stedet for 40 kroner. Trafikk-
betjenten forklarer hvordan kvinnen skal 
gå fram for å få igjen pengene. 

– Vi veileder med et smil om munnen, 
men må selvfølgelig også være klare og 
tydelige – når det trengs. Husk å ikke 
parkere på fortau, i busslommer og på 
HC-plasser. Det kan skape trafikkfarlige 
situasjoner. Hvis du parkerer her, blir det 
gebyr på 900 kroner. 

– Dessverre er det mange 
som møter oss med frykt. 
De tror vi er ute etter å 
straffe dem, men vi går på 
jobb hver dag for å bidra til 
bedre trafikksikkerhet og 
trygg trafikkavvikling i As-
ker, sier Kristian Enersen.

46 Askermagasinet



Det kan du gjøre på flere måter. 
• Du kan selvfølgelig prate med oss. Det gjør du ved å ringe nummeret 

66 70 00 00. Våre hyggelige og kunnskapsrike ansatte på innbygger-
service er klare til å svare på dine spørsmål eller hjelpe deg å finne riktig 
kontaktperson i kommunen hver dag mellom kl. 08.00 og 15.30. 

• Ønsker du ikke å ringe, kan du sende oss en e-post til innbyggerser-
vice@asker.kommune.no. Vi svarer på alle henvendelser fortløpende 
og senest innen to arbeidsdager. 

• Du kan også besøke oss. Innbyggerservice finner du på innbyggertorget 
i Asker sentrum, Heggedal, Slemmestad, Sætre, Holmen og Tofte. Sjekk 
gjerne våre åpningstider på kommunens nettsider. Her vil du også se 
om vi holder åpent eller om vi for øyeblikket må holde stengt for besøk 
grunnet korona. 

• Vår blide chatbot, Kommune-Kari, er også svært kunnskapsrik. Hun er 
tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året, og kan svare på mange 
spørsmål om kommunens tjenester og tilbud.  

• På nettsidene våre finner du også en oversikt over ulike vakt- og bered-
skapstelefoner om det skulle være en akutt hendelse, og du trenger å 
komme i kontakt med oss utenom ordinær åpningstid.  

Hva kan vi hjelpe 
deg med?
Å komme i kontakt med 
kommunen skal ikke 
være vanskelig. Er det 
noe du lurer på, så håper 
vi at du tar kontakt. 

TEKST: Elena Solberg.  
FOTO: Geir Anders Rybakken Ørslien. 
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Slik kommer du i kontakt 
med Asker kommune:

Andre viktige telefoner

Postadresse
Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Besøksadresse
Asker rådhus
Knud Askers vei 25
1384 Asker

Telefon
66 70 00 00

E-post
post@asker.kommune.no

Husk at all post til  
kommunen er offentlig.

Instagram
@askerkommune

Facebook
facebook.com/asker.kommune.no

Spør Kommune-Kari
Henne finner du på nettsidene våre.
Kari svarer deg når som helst på døgnet.

Nettsider
www.asker.kommune.no

Akutte hendelser som flom,  
ras, skred, lekkasjer og liknende

66 90 94 08

Manglende brøyting, strøing eller  
andre problemer med kommunale veier

905 83 616

Døgnåpen barnevernvakt  
i Asker og Bærum

67 50 47 70

Døgnåpen veiledning for personer som 
sliter med psykiske problemer og rus

919 10 500

Bestilling av koronatest
digitalt eller ved å ringe

66 71 59 99

Spørsmål om  
koronavaksinering i Asker

66 71 59 50


