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Lykkelig barndom i Bødale

Mari og Elise Evensen (snart 19) elsker hjemstedet sitt.
I Bødalen er det trygt og godt å vokse opp.
TEKST: KJERSTI SALVESEN

Mari og Elise tror det kommer
til å ta lang tid før de vil kalle
et annet sted for hjemme –
i Bødalen har de funnet den
roen de har trengt gjennom
barndommen.
Tvillingjentene har syklet og
gått på ski gjennom skogen til
Torvbråten skole, de har ridd
på kjerreveiene, spilt fotball
på gressbanen og gått turer
i lysløypa. Til høsten flytter
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de hjemmefra. Det blir rart.
Både skremmende og litt
trist etter 19 år i Bødalen.
– Barndommen og oppveksten i Bødalen kunne
ikke vært bedre. Røttene
er sterke, sier Elise. Mari
nikker.
– Det er trygt og godt å
vokse opp her. Folk er hyggelige – og skolene har
dyktige lærere som virkelig
ser barna, sier hun.
Foreldrene flyttet fra Bærum

til Bødalen før tvillingene ble
født, men mange av vennene
til Mari og Elise har både
foreldre, besteforeldre og
oldeforeldre som vokste opp
i Bødalen, dalen som har
fått navnet etter gården Bø.
Gården er opprinnelig fra
jernalderen eller vikingtiden.
I 1880 hadde Bødalen gruvedrift etter sølvholdig blyglans.
Gruvegangene gikk 25 meter
dypt med en tunnel mot
Bøbekken og 70 meter innover

Dikemark
Vollen

en

Foto: Morten Flaten

og under dagens fotballbane.
På begynnelsen av 1900tallet var det rundt 40 hus i
Bødalen. I 1933 fikk stedet et
lite postkontor, men Posten
mente det var for mange
Bødaler i Norge. Dermed
døpte de stedet Dalbø. I 1990
fikk innbyggerne tilbake
Bødalen som postadresse.

Kjente musikknavn
Mari og Elise Evensen,
som fyller 19 år i april, har
allerede rukket å markere seg
som musikknavn. I dag har
Mari fiolin som sitt hovedinstrument, mens Elise spiller
klaver og fiolin omtrent like

mye. Siden 14-årsdagen har
søstrene vært en del av talentutviklingsprogrammet til
Norges musikkhøgskole i
Oslo.
– Ved opptaksprøven spilte
vi solo. Det var vel omtrent
den første gangen. Vi spurte
om vi kunne ta en duett også,
en konsertpolka, og fikk heldigvis lov til det, sier Elise.
Opptaksprøven var på
bursdagen – og begge kom
gjennom nåløyet.
– Det var en veldig fin bursdagspresang, sier Mari.
Musikkinteressen oppstod i
barndomshjemmet i Bødalen,
der søstrene klunket på
morens gamle piano. Mamma
Trude fikk høre det allerede
på småbarnssangen; at Mari
og Elise utmerket seg.
– Sanglæreren sa at alle
barn er interessert i musikk,
men at jentene mine var
ekstra mye med. Hun mente
de ville få stor glede av å
holde på med musikk – for
det er ikke så mange barn
som synger rent før de er ute
av bleiene, sier Trude.
Hun legger til at de i utgangspunktet ikke er en musikkfamilie – og at musikkinteressen
har utviklet seg på Maris og
Elises initiativ. Elise sa tidlig at
hun ville spille piano.
Oslofjorden
– Mari sa egentlig helt ut
Drammensfjorden
av det blå at hun ville spille
fiolin. Jeg lurer på om hun
hadde sett noe på TV, forteller
moren, som foreslo Røyken
kulturskole for døtrene. Dette
året var det imidlertid venteliste på piano. Dermed
begynte både Mari og Elise å
spille fiolin. De minnes at de
jublet da Alexander Rybak
vant Eurovision Song Contest
2009 med «Fairytale». Da var
de åtte år gamle. Etter hvert
fikk søstrene tilbud om å spille
kammermusikk ved Asker kulturskole, der de fikk fiolinist
Lise Strandli Pedersen som
lærer. Siden har de vært elever
ved begge kulturskolene.
– Nå går vi det aller siste
året. Etter videregående er
vi for gamle. Det er ganske
trist egentlig, for kulturskolen
har blitt en så stor del av

Heggedal
Slemmestad
Bødalen
Røyken

Nærsnes

Midtbygda

Spikkestad

Båtstø
Hyggen
Åros

Sætre
hverdagen og livene våre.
Det
blir rart å ikke ha kulturskolen
som et fast holdepunkt lengre,
sier Elise.
Storsand

En trio for evig og alltid
Mot slutten av barneskolen
Verket
dannet søstrene, begge
på
Klokkarstua
fiolin, en kvartett sammen
med en bratsjist og en cellist.
Kvartetten er nå redusert til en
trio med Mari, Elise og bratsjist Laura Kumwenda. Trioen
har de siste årene
fått mange
Holmsbu
oppdrag. Nå senestKana
spilte de
på en konferanse, der alle Tofte
lærerne i denRødtangen
nye storkommunen møttes til en kickoff i
Oslo i januar i år.

– Det er ikke så
mange barn som
synger rent før de
er ute av bleiene
Mølen

– Vi har lovet hverandre at
vi aldri skal slutte å spille
sammen. Trioen skal bestå til
vi blir gamle og grå uavhengig
av hvor vi ender opp og hva vi
jobber med, forteller Mari.
Planen nå er å søke Toneheim
folkehøgskole på Hamar, som
er en av landets største folkehøgskoler og tilbyr musikkutdanning i jazz, klassisk og
folkemusikk. Mari skal også
på sesjon, så det er ikke gitt
hvor tvillingparet ender opp
til høsten. Om de vil forsøke å
gjøre musikken til et levebrød
vet ingen av dem helt ennå,
men at musikken alltid vil
være en stor del av livet deres,
dét er begge overbevist om.
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Filtvet

To svanemerkede
skoler i Bødalen
Hvis Mari og Elise skulle vise
frem Bødalen til noen som
aldri hadde vært der før, ville
de startet med barneskolen
sin, Torvbråten skole, som
har betydd mye for dem. Den
gamle skolen er revet og en
ny er under oppbygging. Nye
Torvbråten skole blir landets

andre svanemerkede skole.
Norges – og Nordens – aller
første svanemerkede skole
ligger også i Bødalen, nemlig
Sydskogen skole. Et svanemerket skolebygg tilfredsstiller
ambisiøse krav til både energibruk, byggeprosess, byggematerialer, ferdig bygg i bruk
og til drift av bygningsmassen.
Svanemerket stiller strengere

krav enn myndighetene, ifølge
svanemerket.no.
Deretter ville Mari og Elise
ha vist frem noen av de fine
stiene og lysløypa. De setter
pris på naturen i Bødalen og
opplever at det er et varmt
nærmiljø. Mari og Elise utelukker ikke at de flytter tilbake
etter at de er ferdig med å
studere. n
Foto: Morten Flaten

UT I NATUREN: Tvillingjentene er glade i naturen i Bødalen.
Foto: Morten Flaten

HESTEJENTER: Nest etter musikken er hest den store lidenskapen til Elise (til venstre) og Mari.
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Visste
du at...?

Vi tok kontakt med
Kommune-Kari,
og slik svarte hun:

Hei, hva kan jeg
hjelpe deg med?

Digital post

er langt sikrere, raskere og mer miljøvennlig enn papir.
Viktige dokumenter blir trygt oppbevart og er tilgjengelige
for deg hele døgnet. Tjenesten tilbys av Asker kommune.
Digital post er ikke det samme som e-post. Det finnes to
offentlig godkjente leverandører av digital postkasse –
Digipost og e-Boks. På nettsiden Norge.no finner du ut
hvordan du velger og oppretter en digital postkasse.

Vi lurer på hvem
du er?
Jeg heter Kari
og er Asker
kommunes
nye Chat robot.

Foto: Gerd Altmann Pixabay

Hva kan du gjøre
for oss?

Aktiv på dagtid

er et aktivitetstilbud for voksne i Asker som er helt eller
delvis utenfor arbeidslivet. Aktivitetene er varierte og gode.
Medlemskort koster 300 kroner per halvår og fås kjøpt
hos Innbyggerservice i Sætre, Tofte, Spikkestad og Asker
sentrum. For å bli medlem må du ha dokumentasjon fra
NAV eller en anbefaling fra din fastlege om trening. For mer
informasjon, ta kontakt på telefon 474 51 007 eller e-post:
apd@asker.kommune.no
Foto: Wokandapix Pixabay

Jeg kan svare på
spørsmål om
kommunens
tjenester,
søknadsfrister,
kontaktinformasjon, åpningstider og mye mer.
Jeg lærer stadig,
så jeg kan svare
på mye mer etter
hvert.

Hvordan kommer
vi i kontakt med
deg?

Jeg kan kontaktes hele
døgnet, året
rundt, på Asker
kommunes
nettsider:
www.asker.
kommune.no
Gleder meg til å
hjelpe deg!

En felles gammeldansfestival

for hele Asker blir arrangert 7. mars. Gammeldansfestivalen
er åpen for alle danseglade. Flere musikklag spiller etter
tur, blant annet Hurum spellemannslag. Det blir mye dans,
musikk og god mat. Er dette noe for deg?
Ta kontakt med Asker folkedanslag og få informasjon om
sted og påmelding: www.askerfolkedanslag.com/
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Frivillig innsats
og flotte bøker
Foto: Aina Skoland

Frivillige gjør en stor
innsats i lokalmiljøet, hver eneste
dag. En av dem
som har lagt ned
mange gratis timer
til glede for omgivelsene, er Terje
Martinsen. For
det fikk han Asker
kommunes frivillighetspris.
TEKST: AINA SKOLAND

Heggedal Hovedgård var falleferdig, men takket være blant
andre Terje Martinsen, som
har tilbrakt mesteparten av
livet med ett ben i Asker, og
ett i Røyken, fremstår den nå
i en stand som tilsier at den
fortjener navnet sitt. Også når
det gjelder uteområdet på
Hernestangen, kornmagasinet
i Midtbygda, og Damvokterboligen og Bekkestuahytta ved
Heggedal, har Terje Martinsen
vært en nøkkelfigur.
Dette er noen av stedene der
han har stått på sent og tidlig,
med hammer, skrutrekker og
feiekost, uten å innkassere en
krone på jobben.

Det er derfor vi bor her
Likevel er tastaturet et vel så
nyttig verktøy som hammer
og sag når Martinsen gjør en
innsats for nærmiljøet. Han
var med og startet Heggedalsposten i 2007, og skriver
fortsatt for den populære
nabolagsavisen.
I tillegg har han vært både
forfatter og medforfatter for
flere bøker om lokalhistorie.
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SNEKKER OG FORFATTER: Terje Martinsen trives godt på sitt lokale inn
byggertorg og bibliotek i Heggedal. Her er han med to av sine egne bøker
«Heggedal fra 1800-tallet og fram til våre dager» fra 2008, og «Det er
derfor vi bor her» fra 2019.

Den siste av dem «Det er
derfor vi bor her», utgitt på
Dinamo forlag, er en hyllest til
den nye kommunen. Gjennom
en reise rundt kysten av den
nye kommunen lar Martinsen
og medforfatterne oss få møte
enkeltpersoner, næringsliv og
steder i hverdag og høytid.
– Vi ønsket å lage en bok
som gir innbyggerne en følelse
av tilhørighet, nysgjerrighet
og stolthet over kommunen
vår. Den skal si noe om hva
vi har, og hva vi er, men også
om hva som fortsatt er igjen å
oppdage for den enkelte, forklarer Martinsen.

Frivillighetsprisen
For sin årelange innsats ble
Terje Martinsen i 2019 hedret
med Frivillighetsprisen i Asker
kommune. Denne prisen er
initiert for å synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å
løfte fram gode eksempler på
resultater av frivillig innsats.
Prisen deles dermed hvert
år ut til en initiativrik person,

lokal forening eller gruppe,
som har gjort en bemerkelsesverdig innsats i lokalmiljøet, og i fjor var altså Martinsen den verdige mottaker.

Vil du bidra?
En grunn til å bidra som frivillig, er selvfølgelig resultatet
av innsatsen. Som bøkene
Martinsen har skrevet, og
bygningene han har vært med
på å pusse opp. Eller barn
som kan spille fotball fordi de
får skyss av naboen til trening.
Eller eldre som har fått en
lysere hverdag på seniorsenteret fordi de har fått nye nettbrett til å høre på sanger fra
ungdommen. Eller musikkinstrumenter som er kjøpt
inn takket være korpsets loppemarked. Men det finnes
flere gode grunner til å bidra
med en hjelpende hånd og
litt tid. – Det er veldig sosialt
og hyggelig å gjøre en innsats
sammen med andre, påpeker
Martinsen. Enten hovedmålet ditt er å hjelpe andre,

Historien om Borgen
Det er flere som har bidratt
frivillig på bokfronten når
det gjelder lokalhistorie.
På slutten av fjoråret kom
også boken «Historien om
Borgen». Forfatterne Jon
Christoffersen, Arne Helgesen
og Bente Laugerud har tatt
et dypdykk i historien på
Borgen, et område av Asker
som har gjennomgått enorme
endringer de siste tiårene.
Den ble delt ut gratis til alle
beboere på Borgen, men kan
også kjøpes på Borgen Innbyggertorg. n

Foto: Aina Skoland

LOKALE BØKER: «Det er derfor vi bor her» inviterer oss ut på
en fargerik reise gjennom Asker. «Historien om Borgen» tar
oss med på et historisk dypdykk på Borgen.

gjøre nabolaget litt triveligere,
eller bli kjent med nye mennesker, er det alltid noen som
setter pris på innsatsen din.
Kontakt de lokale frivillighetssentralene, innbyggertorgene,
eller aktuelle foreninger om
du har lyst til å bidra.
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Foto: Anja Østerli

LEGOSJEF: Morten Engebretsen er Legosjef på Hallenskog ombrukslager.

– Gjør et skikkelig kupp
på Hallenskog ombrukslager
Ombruk er i fokus i Asker. På Hallenskog ombrukslager får gamle
varer nytt liv, uten at kundene behøver å betale særlig mye for det.
TEKST: AINA SKOLAND

Hvert år mottar Yggeset gjenvinningsstasjon blant annet
seks tonn med blomsterpotter
og 80 tonn med bøker. Mye
av det som kastes finner nytt
liv gjennom Ombruksbutikken
på Jørgensløkka, arbeidssentrene i kommunen, eller
ombruksverkstedet Omattat.
Eller gjennom Hallenskog
ombrukslager ved Heggedal.

Gode kupp
– Her på Hallenskog får vi
tredjesorteringen fra Yggeset,
og kan selge enda billigere
enn i for eksempel Ombruksbutikken, forteller Anja Østerli
som er prosjektleder for
ombruk og økt materialgjenvinning ved Yggeset gjenvinningsstasjon. Et annet sortiment har de også.
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– Vi har leker og spill,
sportsutstyr, bilder og
rammer, og blomsterpotter,
forteller fagarbeider AnneMaria S. Holmstad og viser
rundt blant store mengder
Lego, Barbiedukker, potteskjulere og bilderammer i alle
farger og størrelser, skiutstyr
og golfkøller, alt priset til
mellom 10 og 200 kroner.
– Det er fullt mulig å gjøre
et skikkelig kupp her. Nylig fikk
vi inn splitter nytt randoneeskiutstyr til flere tusen kroner.
Fem minutter senere fikk en
fornøyd kunde nye ski og
støvler til totalt 400 kroner.

Meningsfylt arbeid
Hallenskog ombrukslager er
åpent for handel hver onsdag
fra klokken 9 til 15, men det
betyr ikke at det er stille her
de andre dagene.

– Dette er også en satellitt
av kommunens nye arbeidssenter på Solbrå, sier
Magnhild Tvedt. Hun og
Karine Wergeland er ledere på
arbeidssentrene i Asker.
– Her har vi totalt seks
fulltids arbeidsplasser for
arbeidstakere som sorterer
bøker til kommunens
bokskap, pusler puslespill
for å sjekke at alle bitene er
på plass, sorterer og rydder
alle varene som kommer fra
Yggeset gjenvinningsstasjon,
og mye annet.
Skal du kvitte deg med
noe som kunne fått nytt liv
på Hallenskog? All levering
foregår på Yggeset. n

Nesten-virkelige
togreiser på Gullhella
Gullhella bo- og aktivitetssenter har fått Norges første virtuelle
togkupé.
TEKST: AINA SKOLAND

Nå kan beboere, barnebarn,
pårørende og venner bli med
på flotte togturer over fjellet til
Bergen – uten en gang å måtte
forlate Gullhella.
– Det var en fin reise over
fjellet med Bergensbanen –
nesten som i virkeligheten, sier
beboer Johannes Hirsch (98)
etter å ha prøvd den interaktive togkupéen med navnet
Gullhella Ekspressen.
Husøkonom Pia Rosenvinge og merkantil konsulent Marianne Sveinsson
på Gullhella bo- og aktivitetssenter fikk idéen til Gullhella
Ekspressen i mars 2019, etter
inspirasjon fra et sykehjem i
England. 50 000 kroner ble
bevilget fra Askers kommunes

«Såkorn»-midler. Firmaet
Cisco, hvor de ansatte har
fem dager i året til veldedighetsarbeid, har hjulpet til med
å bygge togkupéen.

Gjenoppfrisker situasjoner
og gode øyeblikk
Gullhella bo- og aktivitetssenter bruker Gullhella Ekspressen til å skape
gode opplevelser, stimulere
sansene, gjenskape minner og
fremme samvær og samtaler
mellom beboere, pårørende
og de ansatte.
– Vi har satt opp i aktivitetsplanen vår at det skal være
togturer fast fire ganger i
uken, forteller Pia Rosenvinge.
Slik ble togkupeen til
– Cisco utviklet og bygget

Gullhella Ekspressen etter
en skisse fra oss. Norske tog
hjalp til med togseter og bord,
forteller Marianne Sveinsson.
– Vi bruker stort sett film
laget av frivillige fra og via
Cisco, legger de til.
– Lars Bull har laget en togturfilm og vi venter en film av
Steve McDonald, som skal
lage en togtur-film med vinterlandskap. Tanken er at vi skal
ha togtur-film fra alle årstider
og fra mange strekninger i
Norge, og kanskje etter hvert
fra utlandet også. n
Se reportasje
om Gullhella
Ekspressen ved å
skanne QR-koden:

Foto: Svein-Ivar Fors

NSB-TUR: Beboerne Johannes Hirsch og Odd Rosenberg reiser rett som det er med Gullhella Ekspressen, her sammen
med husøkonom Pia Rosenvinge og merkantil konsulent Marianne Sveinsson ved Gullhella bo- og aktivitetssenter.
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Flotte, nye mellomrom
Risenga får ny ishall, nye skoler og idrettshaller. Det som vil berøre de
fleste av oss er likevel uteområdene – mellomrommene.
Illustrasjoner: NCC

MELLOMROMMENE: Uteområdene blir viktige når Risenga bygges ut.
TEKST: AINA SKOLAND

Risenga vil etter hvert se
annerledes ut enn i dag.
Mange utfordringer og muligheter kommer til syne når
enhetlige, pene og funksjonelle uteområder skal
utformes mellom de nye
byggene.

Mellomromprosjektet
– Vi har lagt en plan for å
sikre et helhetlig uttrykk i
området, slik at det skal bli
egnet til lek, læring og uorganisert aktivitet, forteller
Henrik Andreas Borgnes
Pfeiffer. Han er prosjektleder i
plan- og bygningsavdelingen
i kommunen, med ansvar for
det som beskrivende nok blir
kalt for «Mellomromprosjektet».
– Vår oppgave er å komme
med innspill til utformingen av
uteområdene overfor utbyggerne. Vi jobber også med
de kommunale områdene
12 | ASKER-magasinet

mellom bygningene og med
adkomstveiene. Alle de nye
bygningene gir oss mye å ta
tak i, og vi ser for oss mange
gode mellomrom – torg og
utesoner.

Langtidsplanlegging
Pfeiffer forklarer at Mellomromprosjektet er et prosjekt
som egner seg godt til å bli til
underveis.
– I én fase kan vi legge
nøkterne planer, med tanke
på kommunens økonomi –
men senere kan vi komme
opp med nye og mer
omfattende planer.
Vi ønsker å legge til
rette for medvirkning
og samskaping ved
å involvere naboer
og brukere
i planleggingen av
deler av
området,
og slike prosesser tar tid.

Trygt og tilgjengelig
Når alt står ferdig vil uteområdene på Risenga være preget
av grønne lunger til fri aktivitet,
møteplasser med ulike sittesoner, sykkelparkeringer og alt
som hører til – men det betyr
ikke at byggingen i mellomtiden
foregår i et vakuum.
– Risenga hadde 1,3 millioner besøk i fjor. Det er viktig

på Risenga
å sørge for at området er både
trygt og tilgjengelig, også i
byggeperioden. Gjennom et
annet prosjekt, Koordineringsprosjektet, jobbes det
med midlertidige ordninger,
som alternative gangveier
og parkeringsplasser. Ved å

Kommunale gebyrer:

holde oss til planen for å sikre
et helhetlig uttrykk kan vi på
sikt for eksempel vurdere å
la en midlertidig gangvei bli
permanent, eller vi kan bruke
skilter og belysning videre ved
å flytte litt på dem. n

GRØNNE OMRÅDER: Den nye ishallen på Risenga blir liggende i vakre omgi
velser.
Foto: Vibeke Glosli

FREMTIDSVISJON: Henrik Andreas Borgnes Pfeiffer, prosjektleder i Mellom
romprosjektet, planlegger grønne og aktive uteområder på fremtidens
Risenga.

Mellomrom på Risenga			
Asker kommunes visjon for fremtidens uteområder på Risenga
ser slik ut:
Risenga skal være et møtested som inviterer til lek og læring.
Området skal inspirere til aktivitet og god folkehelse gjennom
et mangfold av muligheter og opplevelser, for alle generasjoner
og nivåer.
På Risenga er den største utfordringen at ulike prosesser skjer
raskt og parallelt. Asker ønsker å utvikle gode metoder og løsninger gjennom effektive samskapings- og medvirkningsprosesser med bærekraftsmålene som utgangspunkt.

Vann, avløp,
renovasjon og
feiing på én
faktura
Årsgebyrene for vann,
avløp, renovasjon
og feiing faktureres
samlet – med forfall i
mars, juni, september
og desember.
Vann- og avløpsgebyrene i
Asker består av et fast grunnbeløp – et abonnementsgebyr
– og et variabelt beløp basert
på forbruk. Forbruket blir målt
eller stipulert. Ved stipulering
er det bruksarealet til boligen
som legges til grunn. En bolig
på 120 kvadratmeter bli fakturert for 180 kubikkmeter
vann, med en omregningsfaktor på 1,5. Avløpsmengden
regnes lik vannmengden,
da vannmengde inn er den
samme som vannmengde ut.
Forbruket blir fakturert
à-konto og avregnet etter
vannmåleravlesning første
kvartal året etter.
For bolig- og fritidseiendom
beregnes grunnbeløpet etter
antall bruksenheter registrert
på eiendommen i matrikkelen.
Nærings- og kombinasjonseiendommer betaler en fast del
per eiendom etter fastsatte
kategorier basert på vannforsyningskapasiteten til den
enkelte eiendom.
Se www.asker.kommune.
no for mer informasjon om
gebyrer. n
VANN: Du betaler for ditt for
bruk. Foto: Pixabay
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Foto: Bærum kommune

Nytt brannvesen
– alltid på vakt
Fra 1. januar 2020 har brannvesenet i Asker og Bærum blitt større og
fått nytt navn: Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR).
TEKST: EIRA KAMHAUG

Det viktigste er ikke endret,
nemlig at brannvesenet alltid
er på vakt og klare til å rykke
ut når alarmen går.
Asker og Bærum brann og
redning IKS består av tidligere
Asker og Bærum brannvesen,
Hurum brannvesen og Røyken
brann og redning. ABBR er
en interkommunal brann- og
redningstjeneste som er eid av
14 | ASKER-magasinet

Asker og Bærum kommuner.
ABBR har 180 ansatte.
ABBR vil dekke beredskapen
for 220 000 innbyggere
fordelt over et område på 569
km2, fra Tofte i sør til Fornebu
på grensen til Oslo i nord.
ABBR er lokalisert på seks
brannstasjoner, tre i Asker og
tre i Bærum.

Tre brannstasjoner i Asker
Beredskapsstyrken er fordelt

på seks ulike brannstasjoner,
hvor tre av stasjonene er i
Asker kommune:
• Asker brannstasjon
• Røyken brannstasjon
• Tofte brannstasjon

Nett og Facebook:
Følg brannvesenet på deres
nye Facebookside, Asker og
Bærum brann og redning.
Brannvesenet har fått nye nettadresse: www.abbr.no n

Brannvesen på heltid- og deltid
I det nye brannvesenet er det både heltids- og deltidsmannskaper i
beredskap.
Ved fem brannstasjoner er det
heltidsbrannvesen, der brannmannskaper på vakt hele
døgnet. På Tofte brannstasjon

er det deltidsberedskap. De
som er brannmannskaper
der sover hjemme. De fleste
av dem har andre jobber på

dagtid. Brannmannskapene
som jobber deltid er på vakt
én uke av gangen hver 4. uke.

Tofte
På brannstasjonen på Tofte
er det fire heltidsansatte, to i
forebyggende avdeling og to i
beredskap.
Rolf Sigurd Sørensen
jobber som branninspektør i
forebyggende avdeling. Han
er også deltidsbrannmann
i beredskap. Rolf Sigurd
har jobbet i brannvesenet
siden 2014 og kan fortelle at
egentlig er hele familien på
vakt den uka han er på vakt.
– Når du jobber som
brannmann på deltid tar du
jobben med deg hjem, bokstavelig talt, forteller Rolf
Sigurd.
– Når alarmen går nattestid, så våkner ofte også

kona mi når det piper i terminalen på nattbordet mitt.
Levering og henting i barne
hage og alt av logistikk
hjemme må planlegges etter
når jeg har vakt.
– I tillegg har vi også krav
til fast bosted på grunn av
responstid i min jobb, fortsetter Rolf Sigurd.
Deltidsmannskaper må
bo i nærheten av brannstasjonen – de må være på
plass på stasjonen innen fire
minutter på dagtid og seks
minutter på kveld og natt,
etter alarmen har gått.
– Jeg har underbekledning
liggende klart i en skuff i
gangen, som jeg får på meg

i en fei, før jeg kjører ned
til brannstasjonen på Tofte.
Den kjøreturen tar kun tre 3
minutter.
Når hele vaktlaget på fem
personer er samlet, rykker
vaktlaget ut.

Røyken
Berit Aurstad har jobbet
i tidligere Røyken brann
og redning siden 2016, og
før det jobbet hun deltid i
Hurum.
– Det beste med å jobbe
i brannvesenet er alt det
varierte arbeidet og at det er
mange spennende oppgaver.
Jeg liker utfordringer, og jeg
liker å finne løsninger på problemer som dukker opp, forteller Berit.
– Fordi vi jobber døgnvakter, kommer vi veldig tett

på hverandre. Etter en tid
blir kollegaene på laget ditt
nesten som en familie.
På Røyken brannstasjon,
samt brannstasjonene i Asker
og de tre brannstasjonene
i Bærum – er det døgnberedskap med minimum
fem personer på vakt på to
av stasjonene og minimum
fire personer på vakt på to
andre stasjoner hele døgnet.
På dagtid har brannmannskapene 60 sekunder på
å komme seg i bilen fra

alarmen går, mens nattestid
er kravet 90 sekunder. n
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Miljøengasjert ungdom:

Klimaendringene
– hva kan du og jeg gjøre?
Eventyrer og seniorrådgiver innen klimastrategi og klimakommunikasjon i Footprint, Tobias Thorleifsson, har snakket om klimaendringer
med elever ved ungdomsskolene i kommunen.
TEKST: AINA SKOLAND

Tobias Thorleifsson la ut på
sin klimaturne – en foredragsrunde om klimaløsninger – på oppdrag fra miljøledelsen i kommunen, den nye
avdelingen for natur, miljø og
landbruk.
Fra virkeligheten
I foredraget «Stoppe klimaendringene – hva kan du og
jeg gjøre?» bruker Thorleifsson egne erfaringer fra
ekspedisjoner i polare strøk
til å fortelle ungdommen om
issmelting, klimaendringer
og hva dette betyr for dyreliv,
natur og samfunn.
– Gjennom bilder og historier fra sine egne turer, gjør

han fakta levende og treffer
ungdommen på en helt unik
måte. Han viser problemene
i praksis, men peker også
på løsningene, forteller Mari
Ugland Andresen som er
realfagskoordinator i Asker
kommune.
– Dette foredraget er
tilbudt alle ungdomsskolene
i kommunen som en del av
Askerskolens kompetanseplan og realfagsatsing. I
løpet av noen januardager
besøkte Thorleifsson ni ungdomsskoler, og møtte elever
på tiende eller niende trinn.

laget, påpeker miljørådgiver
Bjørn Nordby, men han er
også opptatt av at et foredrag
alene ikke er nok.
– I forlengelse av foredraget ga vi ungdommene
noen praktiske oppdrag. Blant
annet skal de finne og levere
gamle mobiltelefoner til gjenvinning. De skal dessuten
samle inn data om vaner
rundt mat og transport. Dette
er informasjon vi i kommunen
trenger, men som vi ikke kan
finne på egen hånd, så dette
er reelle oppdrag vi i miljøavdelingen trenger hjelp til. n

Ungdommen med på laget
– I miljø- og klimaarbeidet i
kommunen er det viktig for
oss å ha med ungdommen på

Foto: Aina Skoland
DÅRLIG SKIFØRE: 10. klassingene Vetle Idar Slinning og Christina Glenne Hanssen fra Slemmestad ungdomsskole
synes skiføret er dårlig i Asker. Polfarer Tobias Thorleifsson kan fortelle at det samme er tilfelle i Arktis.
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Foto: Aina Skoland

Hva vil den nye
kommunen
bety for deg?
Farzaneh Razavi,
Spikkestad
– Jeg håper
at en større
kommune
kan bety
at det politiske landskapet
åpnes opp
litt mer. Noe
vil vi nok oppnå ved at vi har
slått oss sammen til en stor
kommune med solid økonomi.

TRYGG I MØRKET: Vilde Ødegård Sveen, Matilde Spurkland, Amalie og Ella
Knap hekler og strikker pannebånd for den som vil synes i vintermørket.

Nevenyttige
ungdomsgründere
Elevbedrift er et populært valgfag i
ungdomsskolen og videregående skole for
fremtidens gründere – også for jentene i
elevbedriften Strikk strikklig.
TEKST: AINA SKOLAND

– I en elevbedrift lærer vi om
idéutvikling, økonomi, markedsføring, samarbeid og mye
annet, sier Matilde Spurkland.
Sammen med fire venninner
fikk hun ideen om å strikke
og hekle pannebånd med
refleksgarn.
– Alt dette er nyttig for
fremtiden, legger venninne
og kollega Vilde Ødegård
Sveen til. De fire jentene går
på niende trinn på Vollen
ungdomsskole, og sist høst

startet de elevbedriften Strikk
strikklig.
– Refleks er viktig, og et
pannebånd kan man enkelt ta
på seg, smiler jentene.
Etter et halvårs drift har
de så høy etterspørsel at de
allerede må planlegge vårens
gründerexpo for å ha nok
pannebånd å vise fram der.
Ingen tvil om at dette er fremtidens gründere. n

Farhad Shabestari,
Spikkestad
– Jeg tenker
at det kan
være noen
fordeler ved
å slå seg
sammen
med en
større
kommune. Og
så har vi jo plutselig kommet nærmere kongefamilien, da.
Darin Diler,
Borgen
– Jeg tror ikke
det kommer
til å ha så
mye å si
for oss
som bor
i «gamle
Asker».
Tenker at det
kanskje blir større endringer
for de som kommer fra de
mindre kommunene.
FOTO: AINA SKOLAND
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Kommuneoverlegen om ungdom og psykisk helse:

Finnes det måter å inkludere alle på?
Vinteren er her, men likevel går tankene til våren – det er ikke lenge til
sola varmer, løvet spretter og russen blir mer synlig.
Foto: Svein-Ivar Fors.

Russen går en hektisk vår i
møte med lite søvn og fare for
å pådra seg infeksjoner. Antibiotika-bruken hos nittenåringer øker i mai, og det er noe
mere hodeskader enn ellers
i året. Det viktigste er å sikre
tilstrekkelig med hvile – det
styrker immunforsvaret!
Russetiden begynner
allerede i første videregående
for mange. De som ønsker
å feire i buss danner bussgrupper. For de som ikke er
med kan det føre til sosial
eksklusjon. Dette kan bidra til
å utløse eller forverre psykiske
plager. Vi voksne bør være
vårt ansvar bevisst – både når
det gjelder å være forbilder
med hensyn til rus men også
å veilede vår ungdom med
hensyn til den – kanskje utilsiktede – ekskluderingen som
oppstår. Kan russen finne
måter å inkludere alle på?
Vi anbefaler meningokokkvaksine til alle mellom 16 og
19 som har tenkt å delta i
russefeiring, spesielt de som
er russ. Vaksinen er virksom
i minst fem år – så for de
det gjelder kan det være like
godt å ta den allerede i første
videregående trinn som
16-åring. n

KOMMUNEOVERLEGE Meera Prakash Grepp.

Bråset legevakt skal benyttes av innbyggere
bosatt i det som tidligere var Røyken og Hurum
kommuner.
Asker og Bærum legevakt skal benyttes av
innbyggere i gamle Asker kommune.
Kontakt legevakten ved å ringe 116 117:
Du får to valg:
• Asker og Bærum legevakt: trykk 1
• Bråset legevakt: trykk 2
• Ved behov for øyeblikkelig hjelp: ring 113
Fastlegen har ansvar for legehjelp som haster
til sine listepasienter på dagtid: Ring fastlegen i
kontorets åpningstid.
18 | ASKER-magasinet

Foto: Svein-Ivar Fors.

Legevakt som tidligere

LEGEVAKT: Innbyggere kan ikke selv velge legevakt,
fordi størrelse, kapasitet og bemanning ved de to
legevaktene er nøye beregnet utfra innbyggertall.
Men telefonnummeret er det samme.

Innbyggertorgene i Asker
Napp ut midtsidene, så har du programmet fram til april 2020.
Innbyggertorget er en møteplass for deg som er innbygger i Asker kommune.
På innbyggertorget er det et bredt utvalg av aktiviteter som er åpne for alle.
Mange av aktivitetene er gratis.
Borgen innbyggertorg

Åpningstider: mandag-fredag 08.30-15.30
Kafé KIME er åpen hver dag. For mer informasjon se Facebook-siden deres @KimeBorgen
Telefon: 915 88 121, E-post: marte.kjolstad@asker.kommune.no
Besøksadresse: Søndre Borgen 11, 1388 Borgen, Facebook: @Borgeninnbyggertorg
AKTIVITET

DAG

FRA

TIL

Språkkafe

BESKRIVELSE

tirsdager

12:30

13:30

I regi av Borgen Nærmiljøsentral

Trim

mandager

09:30

10:30

Seniortrim med LHL

Trim

mandager

11:00

Dametrening

mandager

13:00

14:00

Lett trim for damer

Dataveiledning

tirsdager

10:00

12:00

Dataveiledning med Seniornett

Aktivitetsbuketten

onsdag

12:00

14:00

Samarbeid mellom NaKuHel og Asker kommune. For
transport til/fra tlf. 66 98 75 50. Dato 12.02, 11.03,
15.04 og 22.04

Friluftstrim

fredager

10:00

11:00

DNT inviterer til friluftstrim

Frokostklubb

fredager

10:00

12:00

Deilig frokost i regi av Borgen Nærmiljøsentral

Barseltreff

torsdager

11:00

13:00

Noen torsdager er det tema/foredrag kl.12:00

Yoga for ungdom

fredager

14:30

15:30

Familiehelg

lørdag
og
søndag

12:00

15:00

Nærtur med DNT

Se facebook for mer info
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Heggedal innbyggertorg

Åpningstider: mandag-fredag 08.30-15.30, Posten: mandag-fredag 08.00-10.00 og 15.00-18.00
Bibliotek: Mandag – fredag 08.00-18.00 (for bemanningstider se hjemmeside)
Kafe: Mandag - fredag 09.00-15.00
Telefon: 66 79 12 22 , E-post: astrid.grette@asker.kommune.no
Besøksadresse: Heggedalsbakken 6, 1389 Heggedal, Facebook: @heggedalinnbyggertorg
HVA

DAG

FRA

TIL

BESKRIVELSE

Maleklubb

tirsdager
ulik uke

11:00

15:00 Asker maleklubb, kontaktinformasjon 936 68 546

Barseltreff

fredager

11:00

11:45

Frokostklubb

fredager

10:00

11:30

Reptilpark

torsdag

17:30

18:30 27.feb Reptilparken besøker biblioteket, påmelding

Filmmatiné
voksne

mandag

13:00

15:00 03.feb, 02.mars og 6.april

Foredrag

tirsdag

12:00

13:00 04.feb «Blix gjør Erik Bye»

Lørdagsåpent
bibliotek

lørdag

11:00

15:00 15.feb, 14.mars

Helseinformasjon onsdag

11:30

12:30 12.feb foredrag ved Apoteket

Vinterferie

Hele
uke 8

08:30

15:00 Vinteraktiviteter ved elevene fra valgfaget «innsats for
andre»

Førstehjelp
spedbarn

fredag

12:00

13:00 20.mars ved Tor Raymond Oldernes

Quiz

torsdag

18:30

20:00 26.mars, fra 18 år

Foredrag om
allergi

onsdag

11:30

12:30 15.apr ved Apoteket

Datahjelp

tirsdager

14:00

15:30 Gratis datahjelp med Seniornett

Gode samtaler, foredrag og diskusjoner

Holmen innbyggertorg

Åpningstider: mandag–fredag 10.00–15.30
Telefon: 66 76 81 80, E-post: gro.kristoffersen@asker.kommune.no
Besøksadresse: Vogellund 6, 4.etg., 1394 Nesbru, Facebook: @holmeninnbyggertorg
HVA

DAG

Datahjelp

mandager

11:00

13:00 Gratis datahjelp med Seniornett

Foredrag

onsdag

12:30

13:30 «Thor Heyerdahl - vitenskapsmann eller
sjarlatan?» ved Ragnar Kvam

Foredrag

onsdag

12:30

13:30 «Bienes forunderlige verden» ved Niels Ras- 19.feb
ch-Olsen

Foredrag

onsdag

12:30

13:30 «Er det nok mineralske råstoffer i jordoverflaten, over og under vann?» ved Tore
Vrålstad

26.feb

Foredrag

onsdag

12:30

13:30 Allmøte ved Brukerrådet

04.mar

Foredrag

onsdag

12:30

13:30 «Kina» ved Per Egil Hegge

11.mar
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FRA

TIL

BESKRIVELSE

DATO

12.feb

HVA

DAG

FRA

TIL

BESKRIVELSE

DATO

Foredrag

onsdag

12:30

13:30 «Beethoven 250 år» ved Wolfgang Plagge

25.mar

Foredrag

onsdag

12:30

13:30 «Bofast i Antarktis»
ved Tori Flaatten Halvorsen

25.mar

Arrangement

onsdag

12:00

15:00 Påskelunsj - påmelding

08.apr

Foredrag

onsdag

12:30

13:30 «Anne Grimdalen» ved Eldfrid Hovden

15.apr

Mat og Prat

fredager

10:00

14:00 Samarbeid mellom NaKuHel Asker og Asker
kommune. For transport tlf. 66 98 75 52

Pågår

85+ Gruppen

mandager
ulik uke

12:00

13:00 Vi ønsker å invitere deg som blir 85 år eller
Pågår
mer i 2020 spesielt til oss. Det blir enkel servering og gode samtaler.

Kulturhjørnet, Asker sentrum

Åpningstider: mandag – fredag 08.00-15.30
Telefon: 66 76 83 00, E-post: frid.feyling@asker.kommune.no
Besøksadresse: Kirkeveien 204, 1383 Asker (inngang på baksiden av Asker kulturhus),
Facebook: @kulturhjornet
HVA

DAG

NÅR

DATO

Gratis datahjelp med Seniornett

onsdager

11-14

Pågår

Torsdagsbrunsj

torsdag

10:30

09.jan

Fredagsvaffel og en prat med ungdommer fra Risenga ungdomsskole

fredag

13:00

31. jan

Barselgruppe for flyktninger med Inkludering og mangfold

tirsdag

11:00

14. jan

Frokostklubb

onsdag

10:00

29. jan

Kreativt verksted med KreativVerdi

tidspunkt kommer

Trim med Ellen

mandag og
torsdag

Engelsk språkkurs

tirsdag

12:30

07.jan

Litteraturgruppe

tirsdag

14:00

14.jan

Seniorkor

tirsdag

15:30

07.jan

Digital venn med ungdommer fra Bleiker videregående skole og frivillige nettguider

onsdager
torsdager

11:00
12:00

Pågår

Kom og sy

onsdag

10:00

08.jan

Yoga

onsdag

11:00

08.jan

Seniordans

onsdag

15:30

15.jan

Spansk språkkurs

torsdag

10:00

09.jan

Tysk språkkurs

onsdag

11:00

09.jan

Trim med instruktør

torsdag

13:15

09.jan

Strikkekafé

torsdag

18:30

16.jan

Fransk språkkurs

fredag

10:00

10.jan

Slektsforskning

fredag

10:00

10. jan

14:00 og 06.jan
10:45

Asker frivilligsentral

Telefon: 941 76 261 / 911 83 450, E-post: post@asker.frivilligsentral.no
Besøksadresse: Hasselbakken, Askerveien 47, 1383 Asker
HVA

DAG

Frivilligtreff

tirsdager

12:00

14:00 Første tirsdag i hver måned

Rådgiverne

tirsdager og
torsdager

13:00

16:30 Gratis veiledning- og utdanningsrådgivning for
unge voksne og voksne. Torsdager fra 12-16.

17:00

19:00 For personer over 15 år

Språk - og leksekafé tirsdager

FRA

TIL

BESKRIVELSE
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HVA

DAG

FRA

TIL

BESKRIVELSE

Nærtur Asker Turlag

onsdager

11:00

13:00 Oppmøte utenfor Hasselbakken

Spansk språkkafé

onsdager

18:30

20:00

Damedagen

torsdager

12:00

15:00 Et møtested for kvinner i alle aldre og
nasjonaliteter.

Frihjelpen

torsdager

12:00

16:00 Frihjelpen er et tilbud for innvandrere og flyktninger
som trenger bistand til å finne frem i byråkratiet.

Hurum frivilligsentral

Telefon: 32 79 71 00, E-post: frivilligsentralen@hurum.kommune.no
Besøksadresse: Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre
HVA

DAG

FRA

TIL

BESKRIVELSE

NÅR

Mandagskafé Sætre

mandager

11:00

13:00 Malerhjemmet

20.01, 03.02,
12.02, 02.03,
16.03, 30.03, 20.04

Mandagskafé Filtvet

mandager

11:00

13:00 Kantina på Filtvet bo- og
omsorgssenter

20.01, 03.02,
24.02, 09.03,
23.03, 06.04, 20.04

Språkkafé Tofte

onsdager

12:00

13:30 Tofte bibliotek

Første onsdag i
måneden

Hobbybomba

mandager

10:00

13:00 En hobbyklubb for seniorer.
Bomberommet på Filtvet
bo- og omsorgssenter

hver uke

Turgruppe

onsdager

10:00

Annenhver uke i Røyken og
Hurum. Se www.dnt.no.

hver uke

Røyken frivilligsentral

Telefon: 31 29 62 94, E-post: friroyrk@asker.kommune.no
Besøksadresse: «Teglen» C.A. Johansens plass 1, 3430 Spikkestad
HVA

DAG

FRA

BESKRIVELSE

Stavgang Spikkestad torsdager

11:00

Møtes på Aktivitetshuset «Gamleskolen». I regi av LHL

Stavgang Midtbygda

torsdager

10:00 Møtes ved Rådhuset, vis a vis busslomma

Lesesirkel

mandager

13:00 «Teglen» Spikkestad kirke og kultursenter

Ut på tur-gruppe

onsdager

10:00 Noen turer går i Røyken og andre i Hurum program på
Facebookgruppa «Ut på tur Røyken og Hurum»

Filosofisk kafé

Annen hver
onsdag

11.00

«Teglen» Spikkestad kirke- og kultursenter.
Tema annonseres på aktiviasker.no

Følg oss på Facebook, Aktiv-i-Asker og hjemmesidene våre – eller kom innom for å få et mer detaljert
program. Det som tidligere var seniorsenter blir videreført som en del av innbyggertorgene fra 2020.
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Foto: Seniornett.
DIGITALE VENNER: I flere år har Seniornett gitt hjelp til innbyggere i Asker og Røyken. Veiledere er klare til å yte hjelp til
innbyggere med digitale utfordringer.

Seniornett med gratis datahjelp
Nå kan alle få gratis hjelp med sine digitale utfordringer.
Seniornett Asker og Seniornett
Røyken har inngått avtale med
Asker kommune om å gi innbyggere i Asker hjelp til sine
daglige utfordringer med de
digitale mediene – enten det
er PC, nettbrett, smarttelefon,
eller andre digitale medier.
Avtalen inngår som et element i Digital venn konseptet.
Digital venn er et samarbeid
mellom Asker kommune og
frivillige og kommunale ressurser for å tilby en veileder-

tjeneste om digitale tjenester
for kommunens innbyggere.

Her får du hjelp
Hjelpen vil bli tilbudt på
innbyggertorgene. Det vil bli
etablert faste tider for gratis
datahjelp.
Seniornett Asker har
hovedansvaret for levering
av tjenester i Holmen, Asker,
Borgen, Heggedal, Sætre og
Tofte. Seniornett Røyken har
hovedansvaret for levering

av tjenester i Slemmestad
og Spikkestad. Oppdraget
innebærer hovedsakelig
en-til-en veiledning, men
kan også omfatte kurs og
temamøter.
Ved alle Innbyggertorg vil
det være datahjelp en gang
per uke. Unntaket er Tofte som
vil få datahjelp 2 ganger per
måned. n

Pårørendeskolen våren 2020
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg
som har et familiemedlem eller en nær
venn med demenssykdom.
Fire onsdagskvelder i mars 2020.
Fra klokken 18.00 til klokken 21.00:
4. mars, 18. mars og 25. mars holdes kurset på
Kunnskapssenteret, Drammensveien 915, Asker.
11. mars holdes kurset på kulturhjørnet i Asker kulturhus.
Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får
du kunnskap om demens og treffer både andre pårørende i samme
situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.
Tilbudet er gratis.
Velkommen skal du være!
Påmelding fra 27. januar, via link på www.asker.kommune.no
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Dette får du av Asker kommune
Til sammen 6 500 medarbeidere i Asker kommune tilbyr hver dag sine tjenester til alle Askers 94 200 innbyggere. Lærere, sykepleiere, ingeniører, kokker,
regnskapsførere, fagarbeidere, sjåfører, snekkere, nattevakter, renholdere,
nettredaktøren – og alle andre – jobber for at folk i Asker skal få det de skal ha.

De folkevalgte bestemmer
Det er de folkevalgte i Asker kommunestyre, med
ordfører Lene Conradi i spissen, som legger planer
og bestemmer hva som skal gjøres og utføres – til
innbyggernes beste.
Kommunedirektør Lars Bjerke har fått i oppdrag fra de
folkevalgte å lede dette store, daglige arbeidet. n

Slik fordels driftsmidlene i Asker:
Illustrasjoner: Morten Hjerpsted mtlw

OPPVEKST
Barn, familie,
inkludering, barnehager, skoler.

2448,9
millioner

ADMINISTRASJON OG LEDELSE
Stabs- og støttetjeneste med ansvar
for en rekke fellesfunksjoner på
vegne av hele kommunen.

343,9
millioner
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Les mer om

BUDSJETT og
HANDLINGSPROGRAM
på de neste sidene

SAMFUNNSTJENESTER
Eiendom, renhold og praktisk bistand,
prosjekt og utvikling, vann, miljø, renovasjon,
samferdsel, drift.

455,0
millioner

VELFERD
NAV, heldøgnsomsorg, hjemmetjenesten,
psykisk helse og rus, tjenester til personer med
funksjonsnedsettelser, helse, rehabilitering og
mestring, velferdsforvaltning.

1865,2
millioner
SAMFUNNSUTVIKLING
Samfunnsplanlegging, byggesak,
strategi, næring og
analyse.

51,3
millioner.
MEDBORGERSKAP
Innbyggertorg, bibliotek, kulturskole, kulturliv, idrett og friluft.

280,9
millioner

Se nettsidene:
www.asker.kommune.no
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I KOMMUNESTYRESALEN: De 55 representantene i Asker kommunestyre samles en gang i måneden.

Asker skal bruke 7,6
milliarder kroner i år
Asker kommune er med sine 94 200 innbyggere og 6 500 ansatte
Norges 8. største kommune. Asker kommunes budsjett for 2020 er
på til sammen 7,6 milliarder kroner.
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-2023 er
historisk. Det er det første
budsjettet og handlingsprogrammet for den nye storkommunen Asker.
Handlingsprogrammet
2020-2023 inneholder
budsjett for det kommende
året, økonomiplan for de
påfølgende tre årene, samt

målene kommunen skal
arbeide mot i fireårs-perioden. Budsjettet for det
kommende året er bindende,
økonomiplanen er retningsgivende.
– Med dette aller første
handlingsprogrammet, gir vi
den nye organisasjonen oppdragene, rammene og mulighetene som først og fremst

skal sikre våre innbyggere
trygghet for gode velferds
tjenester i hverdagen når
behov for det skulle oppstå,
sier ordfører Lene Conradi.
Du kan lese mer om
detaljene i årets budsjett
på nettsidene:
www.asker.kommune.no n

Se hva gruppelederne i Asker kommunestyre mener om årets budsjett
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Foto: Svein-Ivar Fors.

– Hva er du mest fornøyd med, og hva er etter din mening
den viktigste saken i årets kommunebudsjett?
Ivar Granum Arbeiderpartiet (A):
BANEBRYTENDE OM HELTID: – Jeg er fornøyd med at vi med årets
budsjett har gitt den nye kommunen den beste starten vi som politikere kunne gi – et stramt men allikevel oppnåelig budsjett og et
handlingsprogram for 2020-2023 som i løpet av perioden vil være et
fundament for de neste tiårene.
– Den viktigste saken mener jeg er vedtaket om å etablere et eget
arbeidsutvalg bestående av de tillitsvalgte, administrasjonen og politikere som skal vurdere kommunens heltidspolitikk – et banebrytende arbeid som kan bli en Asker-modell.

Ole Jacob Johansen Fremskrittspartiet (FrP):
BARN, ELDRE OG TRAFIKK: – Årets budsjett er et spesielt og
historisk budsjett preget av harmonisering mellom de tre tidligere
kommunene. Som gruppeleder for Frp er jeg mest fornøyd med at
vi var med på å hindre utvidet betalingsperiode for SFO – uansett
om man har behov for 11 måneder eller ikke, og at vårt forslag
om lokale kjøkkenordninger for satsing på god og næringsrik mat
på sykehjemmene ble oversendt rådmannen for en vurdering
og tilbakerapportering. Videre er jeg fornøyd med at vi også
får en vurdering fra rådmannen på opprettelse av kommunalt
mobbeombud, samt et større fokus på trafikksituasjonen og
trafikksikkerhet i og rundt Heggedal.
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Håvard Vestgren Høyre (H):
HØYT TJENESTENIVÅ: – Jeg er mest fornøyd med helheten. Budsjettet er ansvarlig og tilpasset både oppstart av ny kommune og
utfordringer vi skimter på horisonten. Den viktigste saken er at
kommunen, til tross for behovet for effektivisering, opprettholder det
høye nivået på tjenester til innbyggerne.

Torleiv Rognum Kristelig folkeparti (KrF):
OMSORG OG NYE BOFORMER: – KrF er mest fornøyd med at Asker
ikke dropper vedtak om heldøgns omsorgsplasser for 21% av innbyggere over 80 år. Alle som ønsker sykehjemsplass skal kunne få
det, og ensomhet og belastning på pårørende med hjemmeboende
pleietrengende må ikke øke ved lavere dekningsgrad. KrF er fornøyd
med den vedtatte plan om nye boformer på tvers av generasjoner,
nær de planlagte innbyggertorgene, og med ansatte som tenker nytt
om velferdsløsninger sammen med de innbyggere som har utfordringer.
Den viktigste saken for KrF er at foreslåtte nedskjæringer i helsetjeneste for barn og unge og i kultur og kirke vurderes på nytt.

Hanne Lisa Matt Miljøpartiet De Grønne (MDG):
GRØNN OMSTILLING: – Vi skal ikke kun slå tre kommuner sammen
til en. Vi skal lage en helt ny kommune. MDG har i sitt aller første
budsjettforslag våget nettopp det – nye, fremtidsrettede prioriteringer. Vi vil kutte den materielle veksten og vedta prioriteringer
som styrker målet om å nå FNs bærekraftsmål i tide. Det viktigste
er grønn omstilling, moderat vekst, mindre forbruk, mer kultur og
natur, nye løsninger og gode kår for barn, unge og de svakeste i samfunnet.

Per Sletaune Pensjonistpartiet (PP):
EN GOD OG VERDIG ALDERDOM: – Vi er svært fornøyd med at vårt
samarbeid med øvrige posisjonspartier gir oss muligheter til å være
tilstede i alle politiske diskusjoner. Vi skal arbeide for gode og mange
nok plasser for personer med omsorgsbehov, vi skal støtte initiativ
for avlastning av pårørende og vi vil engasjere oss i utvikling av nye
boformer for eldre.
Samarbeidsplattformen fremhever en god og verdig alderdom for
alle – uansett helse. Det er liten tvil om at det kommer til å bli viktig
for oss alle.
For oss er uansett hovedsaken at handlingsprogrammets hensyn til
seniorer forblir tydelig – og omsettes i praktisk handling.
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Bård Kjetil Dahl Rødt (R):
SKAL ARBEIDE FOR EN HELTIDSKULTUR: – For oss i Rødt er det
vanskelig å finne de store lyspunktene i budsjettet, og det først og
fremst på grunn av de stadig svekkede overføringene fra regjeringa, også ved årets statsbudsjett. Av det bedre var vedtaket om
at kommunen skal arbeide for en heltidskultur der sykefravær,
vikarbruk, grunnbemanning og turnusordninger er fokus. En av skuffelsene var at flertallet ikke gikk inn for forslaget vårt om at sosialhjelpsmottakere skal få beholde barnetrygda, men vedtaket om at
dette skal utredes vil forhåpentligvis ende opp med at så skjer, og at
noen av de fattigste i bygda får noe mer penger å rutte med.

Oddvar Igland Senterpartiet (SP):
FOREBYGGE PSYKISK UHELSE: – Dette var første anledning til å gi
noen politiske oppdrag til rådmannen basert på samarbeidsplattformen vi har utmeislet sammen med de andre flertallspartiene.
Det gjorde vi gjennom 16 forslag som vil være viktige for at Askers
snart 95 000 innbyggere kan leve gode liv i alle deler av den nye
kommunen. Forslagene er helt i tråd med den kontrakten vi inngikk
med våre 2905 velgere i årets kommunevalg. En av sakene som jeg
særlig vil trekke fram er skolehelsetjenesten og helsestasjon for barn
og ungdom. Dette er ikke minst viktig med tanke på økende psykisk
uhelse blant barn og ungdom.

Martin Berthelsen Sosialistisk Venstreparti (SV):
BUDSJETT FOR EN HELT NY KOMMUNE: – For det første er vi
som parti i opposisjon ikke fornøyd med posisjonens budsjett! Vi
vil likevel si oss fornøyd med at posisjonen gikk for å redusere rådmannens forslag til kutt i tjenestene med 20 millioner ved å gå for
lavere driftsresultat, i tråd med SVs forslag. Våre verbalforslag om
bedring av det psykiatriske helsetilbudet, utvidelse av aktivitetskort
for ungdom og reversering av «gjengs leie» for kommunale boliger
ble vedtatt oversendt, og det er vi også fornøyd med, så får vi se
hvordan budsjettet virker i praksis! Den viktigste saken? At det er et
budsjett for en helt ny kommune!

Njål Vikdal Venstre (V):
PRIORITERE KOLLEKTIVTILBUD: – Retningen vi setter for å verne
våre rike naturverdier langs kysten og i marka er viktig for konsekvensene av vekst og klimaendringer. Det er viktig at vi bekrefter
ambisjonen om at Asker skal være en klimapolitisk foregangskommune. Venstre vil arbeide målrettet for å oppfylle ambisjonen.
Det er viktig med viljen til å prioritere kollektivtilbud slik at både kollektivreisende og de som må kjøre bil kommer raskere fram.
Det er viktig at vi som nytt kommunestyre har tatt ansvar for å ikke
vedta nye investeringer før vi ser hele kommunens investeringsbehov
i sammenheng.
Alle portrettfoto: Torbjørn Tandberg
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Foto: Svein Ivar Fors

Medborgerskap – aktiv

deltakelse i eget lokalmiljø
Medborgerskap er Askers nyeste tjenesteområde, med omkring 215
årsverk og 340 ansatte.
Det nye tjenesteområdet har
et vidt ansvar innen kultur,
idrett, friluftsliv og aktiviteter.
Det omfatter utvikling, forvaltning, drift og tilrettelegging
for service og arrangementer.
Etablering og drift av innbyggertorg og utvikling for nærdemokratiske ordninger hører
også inn under ansvarsområdet.
Tjenesteområdet medborgerskap omfatter de lovpålagte tjenestene bibliotek
og kulturskole. Det ivaretar
også kommunens lovpålagte
ansvar for gravferd og kirkegårder og kostnadsdekning
av kirkelig og øvrige trossamfunns aktivitet.
Tjenesteområdet har også
ansvar for ivaretakelse av folkehelse i henhold til folkehelseloven, og for tilrettelegging
for frivillighet og frivillige organisasjoner. Helt sentralt står
utvikling av arenaer og infrastruktur for kultur, fysisk
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aktivitet, idrett, friluftsliv og
frivillighet.

Samskaping
og nærdemokrati
Innbyggertorgene tilbyr innbyggernære tjenester og blir
arenaer for samskaping og
nærdemokrati.
Innbyggertorg skal være
• Arena for nærdemokratiske
ordninger
• Arena for leveranse fra og
samarbeid med kommunale
tjenester
• Arena for samhandling med
næringslivet og andre samfunnsaktører
• Møteplass for lag og
foreninger
• Frivillighetssentral
• Bibliotek
• Kulturliv
• Kulturskole
Aktiv deltakelse i eget lokalmiljø og hensynet til bærekraftige løsninger ligger

til grunn for mer samhandling mellom kommune,
den enkelte innbygger, lag,
foreninger og øvrige
samfunnsaktører.
Kommunen skal være en
foregangskommune innen et
godt folkehelsearbeid, i samarbeid med innbyggere, organisasjoner, næringsliv og universitets- og forskningsmiljøer.
Kommunen anerkjenner frivillighetens store verdi som
samfunnsbygger og ønsker å
være en god partner som stimulerer til deltakelse i frivillig
arbeid, medborgerskap og
samskaping.
Askers lag og foreninger
tilbys tilskuddsordninger,
forutsigbare ordninger og
praktisk tilrettelegging slik
at lokal aktivitet forsterkes.
Det skal sikres god tilgang på
anlegg for kultur, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hele
kommunen. n

Servicetorget har blitt
til Innbyggerservice
Servicetorget er ikke borte, men har skiftet
navn til Innbyggerservice og er nå en del av
Innbyggertorgene i Asker.
Asker sentrum. I 2021 åpner
den 8. avdelingen på Slemmestad.
Det kan bli litt ventetid på
telefon, da vi har veldig mange
henvendelser.
Vi lover å gjøre vårt beste
for innbyggerne og gleder oss
til vår nye arbeidshverdag,
sier Ellen Hymer Gillebo. n

Nytt telefonnummer:
66 70 00 00
Se nettsidene:
www.asker.kommune.no

Foto: Svein Ivar Fors

Innbyggerservice er «døren
inn» til Asker kommune.
– Vi forsøker å hjelpe til
med det meste innen kommunens tjenester – enten
ved å hjelpe videre til rett
instans, eller ved at du får
løst oppgaven din hos oss.
Til sammen er vi 23 ansatte
fordelt på åtte nye innbyggertorg, sier avdelingsleder
Ellen Hymer Gillebo ved Innbyggerservice.
– Vi finnes på Holmen,
Borgen, Heggedal, Spikkestad, Sætre, Tofte og i

– Langbord,
matglede, kultur
og sosiale felles
skap

Foto: Svein Ivar Fors

Innbyggertorgene er møtesteder hvor det er godt
å være – enten du har et
ærend eller ikke, eller om
du er alene eller sammen
med flere.
Mat er identitet, fellesskap og glede.
Boken «Smaken av Asker» ga inspirasjon til idéen om gjestebud med
langbord. En gang i måneden kan
alle som ønsker å få oppleve en
vakker, men enkel, langbordoppdekning i en lun atmosfære med
hyggelige verter, historier om maten
underveis og kulturelle innslag fra
lokale talenter – etter følgende plan,
med forbehold om endringer:
26. februar: Kulturhjørnet.
18. mars: Borgen Innbyggertorg.
15. april: Selvikvillaen/ Oslofjordmuseet. 20. mai: Heggedal Inn
byggertorg. 17. juni: Holmen Innbyggertorg. 19. august: Drivhuset,
NaKuHel Asker. 16. september:
Frøtvedt Bryggerhus. 21. oktober:
Holmsbu. November: Åpning av
Sætre Innbyggertorg.
16. desember: Klokkarstua.
Påmelding skjer ved oppmøte
på Innbyggertorgene, eller via
Facebook. n
ASKER-magasinet | 31

Ny kommuneadvokat på plass
Med ny kommune kommer også nye roller og funksjoner. Kommune
advokaten er ny av året. Nå er hun på plass og i gang med oppdrag
for de ulike enhetene i kommunen.
TEKST: AINA SKOLAND

Den nye kommuneadvokaten,
Thalina Kofoed Skramstad,
er født og oppvokst i Asker,
og hun er dessuten godt kjent
i det juridiske landskapet i
Røyken og Hurum.
– Jeg kommer fra stillingen som kommuneadvokat i Drammensregionen,
og Røyken og Hurum var blant
kommunene som lå innenfor
organisasjonens område.
Skramstad har vært på plass
siden i fjor høst, og fra nyttår
fikk hun selskap av fem høykompetente medarbeidere.

Interne råd
– Vi skal være en juridisk
tjeneste internt i kommune-

organisasjonen. Skramstad
understreker at det ikke betyr
at de skal være et substitutt
for manglende saksbehandlingskapasitet i linjen.
– I Asker kommune er
juristtettheten høy, så det
meste vil fortsatt løses i linjen.
Vi skal være en rådgivende
instans der det trengs. Det
betyr at vi for eksempel kan
skissere opp et mulighetsrom
for avdelingen som kommer
med en forespørsel, men det
er enheten selv som fortsatt
eier saken, og som tar den
endelige beslutningen. I tillegg
fungerer vi som prosessfullmektig for kommunen overfor
fylkesnemnda og domstolene
der det trengs. Vi skal
dessuten drive kompetanse-

heving for ansatte når det
for eksempel kommer nytt
lovverk. Men uansett oppdrag
og oppdragsgiver så skal vi
være et uavhengig fagorgan,
slår Skramstad fast.
For å unngå misforståelser
mener Skramstad at det også
er viktig å formidle hva de ikke
er.
– Vi er ikke et organ der innbyggerne kan henvende seg
for generelle juridiske råd eller
som et klageorgan i forhold
til andre instanser i kommuneapparatet. Der må innbyggerne fortsatt henvende seg til
relevant enhet. n

Foto: Vibeke Glosli
GODT I GANG: Kommuneadvokat Thalina Kofoed Skramstad og hennes stab skal bidra med juridiske tjenester internt i
kommuneorganisasjonen.
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ASKER KULTURSKOLE gir
undervisning ved 30 ulike
undervisningssteder rundt
om i hele Asker, fra Tofte i
sør til Landøya i nord.

Alle foto: Kristin Aafløy Opdan.

Fire kulturskoler har blitt til én
Dans, visuell kunst, teater og musikk fyller dagens kulturskole. Med
sine 2000 elever og 100 ansatte er Asker kulturskole en av landets
største kulturskoler.
De tre kulturskolene i Hurum,
Røyken og Asker er slått
sammen til én kulturskole. I
tillegg er Asker dans og ballettskole innlemmet i kulturskolen.
– Det er svært gledelig at vi
endelig kan tilby dans som et
av våre fag i kulturskolen, sier
rektor Kim Stian Gjerdingen
Bakke.

Tverrfaglighet
Kulturskolen gir opplæring
i mange ulike fag, slik som
animasjon, ballett, klarinett,
teater, keramikk, jazzdans
eller kor.
– I november 2020 skal
kulturskolen sette opp forestillingen «Den uendelige
historien» basert på boken
av Michael Ende. Dette blir
en stor tverrfaglig forestilling

med mange av kulturskolens
elever innen teater, musikk,
dans og visuell kunst. Forestillingen har fått støtte fra
kulturåret 2020 og Sparebankstiftelsen, og vi håper
mange vil ta turen til kulturhuset for å se forestillingen,
sier Gjerdingen Bakke.

Bredde og fordypning
Kulturskolen har tilbud til
elever med ulike ambisjoner.
– Vi skal også gi elevene
muligheten til å fordype seg,
sier Gjerdingen Bakke. – Vi
har tilbud til elever som er
ekstra motiverte til å utvikle
seg innen dans, musikk og
teater, og som senere ønsker
å satse profesjonelt.
Uten ventelister
Kulturskolen har lange

ventelister innen noen fag,
spesielt piano og gitar.
Rektor Gjerdingen Bakke forteller likevel at det er mange
tilbud som tar inn elever uten
venting.
– Ta gjerne kontakt for å
høre om vi har plass på den
aktiviteten ditt barn ønsker å
være med på, sier han. – Vi
kan for eksempel ta inn elever
umiddelbart på kontrabass,
obo, band, kor, visuell kunst,
dans, trekkspill, musikkproduksjon, musikklek og sang. n

REKTOR Kim
Stian Gjerdin
gen Bakke,
Asker kultur
skole.
Foto:
Olav Heggø.
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Alle foto: Idrettsfil.no/ Hans Ivar Bendiksen.

Gode idrettstilbud
helt i nærheten
Gjennom helgedagene i februar – i forbindelse med Kulturåret 2020
– samarbeider Asker idrettsråd og lokale idrettslag om å vise hvilke
konkrete idrettstilbud som finnes.
– Vi opplever at mange av
Askers innbyggere ikke vet
hvilke idrettstilbud som finnes
i umiddelbar nærhet. Dette
vil vi gjøre noe med. Vi kaller
aktivitetsdagene «lekende
lørdag» og «lekende
søndag». Det er gratis for
publikum å prøve, oppleve
og ikke minst oppdage hvilke
tilbud som finnes, sier daglig
leder Gry Garlie i Asker
idrettsråd.
Idrettsrådet koordinerer «lekende lørdag» og
«lekende søndag», mens
de lokale idrettslagene på
sin side inviterer alle som vil
prøve ut de ulike tilbudene
som er å finne i nærmiljøet.
– Samtidig som vi skaper
oppmerksomhet er også
«lekende lørdag» og
«lekende søndag» en fin
anledning for alle lokale
idrettslag å se over gjerdene

til hverandre. Kanskje kan
nye og spennende aktiviteter
oppstå som følge av samarbeidet i idrettsmåneden
februar?

Bli med
Lekende helger har vært her:
1/2 i Tofte idrettspark, 2/2
på Borgen, 8/2 i Spikkestad
idrettspark, 9/2 i Høvikbakken på Båtstø.
Lekende helger kommer hit:
Lørdag 15/2 i Risenga
idrettspark, søndag 16/2 i
Arnestad idrettspark, lørdag
22/2 i Holmen idrettspark,
søndag 23/2 i Sætre, lørdag
med paraidrett 29/2

•
•

•
•

langrenn, trial, hurtigløp,
fotball, dykking, hunde
kjøring, cricket og synkron
svømming
Over 19 000 6-19-åringer
driver aktiv idrett i
kommunen
Ungdata Junior sier at åtte
av ti barn i Asker driver
med idrett og sport på fast
basis i organisert form
BUA (gratis utlån av idrettsog friluftsutstyr) driftes av
Asker idrettsråd
Idrettslagene har gratis
aktivitetsdager i ulike haller
gjennom året (åpen hall/
FunFriday) n

Visste du at:
• Vi har over 90 idrettslag
i Asker
• Vi har over 70 idretter i
Asker, herunder idretter
som bueskyting, enduro,

Les mer på www.askeridrettsrad.no og www.facebook.com/askeridrettsrad
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ASK - å snakke
uten ord
Noen mister talens bruk, men behovet
for å kommunisere blir ikke mindre.
TEKST: AINA SKOLAND

– Vi bruker mer enn bare ord når vi kommuniserer. Fakter,
håndbevegelser og symboler. For noen er denne ikke-verbale
kommunikasjonen viktig og kanskje den eneste måten å
kommunisere på, sier Anne Kristin Nordvik, spesialpedagog
og en del av kommunens ASK-team.
– ASK står for Alternativ og supplerende kommunikasjon
– som erstatning for eller i tillegg til verbal kommunikasjon,
forklarer Carola Nilsson fra ASK-teamet.
– Det kan være ulike grunner til at noen mangler talespråk.
Det kan være midlertidig eller permanent, men alle har rett
til å kommunisere. Vi jobber for at skoler og barnehager skal
bruke ASK som en naturlig del av omgivelsene, slik at den
enkelte skal kunne kommunisere med et individuelt tilpasset
ordforråd. n

Kirkehistoriker Eivor Oftestad
kommer 10. mars.

Kirkeakademiets
program denne våren:

– Hva er da et
menneske – i
vår moderne
tid?

Foto: Vibeke Glosli

Kirkeakademiet har valgt dette
store spørsmålet som tema for
vårens møter – for å få hjelp til
bedre å forstå hva som skjer,
og få et bedre grunnlag for å ta
stilling.

Tirsdag 10. mars: Teologi eller
teknologi – hva preger våre
menneskesyn i dag?
Foredrag ved kirkehistoriker Eivor
Oftestad
– Det er ikke lenger selvsagt hva
som gir mennesket dets verdi,
og hva som prinsipielt sett skiller
mennesker fra dyr eller fra intelligent datateknologi.
Holmen kirke klokken 1930
Tirsdag 28. april: På vei mot
supermennesket 2.0
Foredrag ved forfatter Dag
Hareide
– Forskere bryter grenser og
går inn i hjernen og inn i genene.
Finnes det et menneskeverd som
bør overleve slike dramatiske teknologiske endringer?
Holmen kirke klokken 1930

IKKE-VERBAL KOMMUNIKASJON: Symboler og håndtegn er viktige
elementer i ASK, her vist av ergoterapeut Kristine Lande.

Kirkeakademiet legger vekt
på å være en arena for åpen
samtale og refleksjon om samfunnsmessige og eksistensielle
spørsmål. n
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Kultur for alle
Kulturåret 2020 er i gang, og med det avdekkes et rikholdig kulturprogram i hele kommunen. Her har du noen forslag til hva du kan
finne av kulturarrangementer de neste par månedene.
Vi får selvfølgelig ikke plass til alt som rører seg i kulturlivet
i kommunen vår her, men hvis du følger med på Kulturåret
2020 på Facebook, sjekker aktivitetskalenderen aktiviasker.no,
eller direkte på arrangementstedet, finner du all nødvendig
informasjon. n

For barna

Foto: Lars Opstad

To av vårens største satsinger for barn i Asker er «Tumble in the jungle», en visuell fest med fokus på
fellesskap, humor og anerkjennelse, og «Alba trosser alt». Alba er en albatross som lærer barnehagebarn om jordens miljøproblemer på en spennende og interessant måte. Forestillingen er for barnehagebarn, og blir på initiativ fra kommunens miljø- og samferdselsvirksomhet, satt opp på Sekkefabrikken og på rådhusscenen i Sætre. Ellers bør nevnes gratis folkemusikkonsert «Dyr og rare kjerringer» i Asker kulturhus i vinterferien. Ellers kommer forestillingen «Sjørøverøya» til alle de tre
bibliotekene: Asker
sentrum, Slemmestad
og Hurum, mens biokjemikeren Hedda Johannesen, som kombinerer teater og naturfag,
kommer til bibliotekene i Slemmestad
og Asker sentrum. Her
blir det også flere fortellerstunder for barn.
I anledning av at det er
100 år siden Anne-Cath.
Vestly ble født, har
Holmsbustuene viet
februar måned til den
populære barnebokforfatteren. Her bør
det være gode muligheter for barna til å få et
lite innblikk i god gammeldags barnekultur.

For ungdommen

Ungdommen går en travel kulturvår i møte. Mars har fått tema «Ungdommens stemme» i Kulturåret
2020. Denne måneden får vi blant annet se resultatet av filmprosjektet som nettopp har fått navnet
«Ungdommens stemme». Her har et team fra UngKultur Asker (kommunens ungdomsavdeling) spurt
ungdom over hele kommunen om hva de tenker om seg selv og fremtiden i Asker. Filmsnuttene slippes
i mars på Facebooksidene til Kulturåret 2020, og til UngKultur Asker. Mars er også måneden da Ungdommens KulturMønstring (UKM) går av stabelen, både i Asker kulturhus og på Sekkefabrikken i
Slemmestad. Gjennom vinteren blir det også bordtennisturneringer på alle de seks ungdomsklubbene
til UngKultur.
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Foto: NaKuHel

VINTER ER GØY: Det blir mange morsomme familieaktiviteter
under «Vintermoro på Sem» i februar.

For de voksne
Det blir selvfølgelig litt av hvert å finne på for de voksne også. På Sekkefabrikken i Slemmestad er
det fullt program med besøk av både Unni Wilhelmsen, Trond Viggo Torgersen og Tore Sagen, og
Damer i Blues, for å nevne bare noe. I tillegg blir det filmklubb, jazzfest og ølsmaking. Hvis du forter
deg til Holmsbu, kan du også få med deg
Anne-Cath. Vestly for voksne på Holmsbustuene, som oppvarming til å ta med barna
dit senere i februar, eller du kan se utstillingen om Kjell Aukrust i april. På Venskaben i Asker sentrum, fortsetter den klassiske konsertserien. Vårens konserter har
fått titlene «Romantikkens kveld: Kjærlighetssanger av Brahms og Schumann»,
«Alene ved klaveret av Thormod Rønningen
Kvam» og «Mestermøte med tre etablerte
artister», og mange vil nok glede seg til
Foto: Thomas S. Johnston
DeLillos kommer til Asker kulturhus.

For hele familien

Tema for februar i Kulturåret 2020 er «Kom deg ut». Isfestivalen på Verkensvannet på Dikemark på
skuddårsdagen er et perfekt eksempel på at det ikke er noen grunn til å sitte inne selv om det er vinter
og kaldt ute. Her kan du prøve deg som isskjærer i god gammel stil, eller se på andre som virkelig kan
det. Du kan også ta deg et oppfriskende isbad, eller få deg noe varmt å drikke i kafeen. Vintermoro på
Sem er også et utearrangement for hele familien i februar. Ved NaKuHel-senteret kan du være med
på orientering og sanseløype, riding eller hundekjøring – og skileik hvis det er snø. I februar har også
idrettsklubbene i hele kommunen gått sammen om å arrangere morsomme aktiviteter for alle, både ute
og inne – les mer om dette på side 34. Vil dere derimot trekke innendørs, kan vi for eksempel friste med
familiedisco i Asker kulturhus i februar, eller Turbotroll på Sekkefabrikken i mars.
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Mange nye
muligheter i
det nye året
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Foto: Morten Flaten.

Hilsen fra ordfører Lene Conradi:

MAGASINET DU NÅ HOLDER i
hendene er den første utgaven av
ASKER-magasinet. Magasinet er
én av kommunens kanaler for å
dele informasjon, og ikke minst
vise frem noe av alt det Asker kan
by på.
Jeg håper du har tatt deg tid til
å lese saken som starter på side
24, og som gir et innblikk i kommuneøkonomien. Lokalpolitikk
handler om prioritering, og selv om
Asker har en robust økonomi, må
selvsagt også vi handle i tråd med
hva som er økonomisk bærekraftig.
Vi må utvikle og effektivisere tjenestene i takt med tiden vi lever i –
og utsiktene for fremtiden – men
alltid med mål om å skjerme de
mest sårbare i samfunnet, de som
trenger oss aller mest.
Asker kommune har valgt fire
verdier som skal kjennetegne oss:
raus, modig, nær og skapende.
Disse er med oss i hverdagen,
også når vi prioriterer. Ved siden
av det daglige politiske arbeidet
med budsjetter, saker og møter, er
noe av det viktigste jeg gjør som
ordfører og folkevalgt, å bidra til
å bygge tillit til demokratiet. Mennesker som opplever at de har
reell påvirkningskraft, og som føler
engasjement og tilhørighet til lokalsamfunnet sitt, er viktige faktorer
for opprettholdelsen av et godt
demokrati, og det gir også bedre
trivsel.
Tilhørigheten til det lokale forsterker vår identitet. «Røttene
er sterke», sier Mari og Elise
fra Bødalen på side 4. Selv om
Asker er stort og langstrakt skal
vi fortsatt dyrke og styrke tilhørigheten til det nære. Innbyggertorgene skal være synlige og åpne
arenaer for nærdemokrati, blant
annet som «hjem» for lokalsamfunnsutvalgene (se side 39). Selv
kommer jeg til å reise rundt med
min «Lene-timen», og kan treffes
både på Asker kulturhus og innbyggertorgene. Sjekk nettsiden til
Asker kommune for informasjon –
her ligger også kontaktinformasjon
til Askers folkevalgte. Bruk den!
Hverdagen som ny kommune er
godt i gang, men vi skal fortsette å
feire vårt nye fellesskap med Kulturåret 2020. Jeg håper vi sees til
både hygge og diskusjon i tiden
fremover! n

Delta i nærdemokratiet
Helt nye lokalsamfunnsutvalg er tenkt etablert
på innbyggertorgene i Tofte, Slemmestad og
Heggedal, som en forsøksordning.
Lokalsamfunnsutvalg er lokalt
oppnevnte politisk utvalg.
Asker kommune ønsker stor grad
av innbyggermedvirkning og gode
nærdemokratiske ordninger.
Lokalsamfunnsutvalgene skal
styrke det representative demokratiet gjennom dialog med
hovedutvalg for medborgerskap,
som høringsinstans i saker som
angår lokalsamfunnet, og med
rett til å fremme saker på vegne
av lokalsamfunnene.

Hvem skal sitte i
lokalsamfunnsutvalgene?
Kommunen inviterer til folkemøter
for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for lokale prosesser, der
viktige tema for lokalsamfunnet
identifiseres. Kunnskapsgrunnlaget vil legge grunnlaget for
arbeidsplaner for utvalget.

Ny visjon
i Asker

Kunnskapsgrunnlaget sees
i sammenheng med kommuneplanarbeidet, og kan
danne grunnlag for å utarbeide
fokustema og planer for lokalsamfunnsutvalgene og innbyggertorgene.
Gjennom det lokale medvirkningsarbeidet skal det velges
en valgkomité for å rekruttere
kandidater til lokalsamfunnsutvalgene. Valgkomiteen velges av
og blant lokalbefolkningen. Det vil
bli gjennomført en utvelgelse etter
gitte kriterier.

Kontakt
Ønsker du mer informasjon eller
kanskje du ønsker å sitte i valg
komiteen til de nye lokalsamfunns
utvalgene? Send en e-post til
virksomhetsleder Øydis Jahren
Oydis.Jahren@asker.kommune.no n

Asker kommune er i
gang med å utarbeide
en ny visjon – en fremtidsrettet beskrivelse av
hva kommunen ønsker
å være. Visjonen skal
motivere og bidra til å
danne en felles identitet
for innbyggere, ansatte
og besøkende.
For Asker er det viktig
å involvere kommunes
innbyggere i arbeidet
med å bygge identitet
og utvikle tjenester.

Medborgerskap og
deltakelse er viktige
mål
Frivillig sektor,
næringslivet og andre
deler av Askers
befolkning samarbeider
med ordfører, varaordfører og arbeiderpartiets gruppeleder om
å komme fram til en
ny visjon. Nytt forslag
til visjon vil bli forelagt
formannskapet i mars.
Deretter skal visjonen
vedtas i kommunestyret i forbindelse med
politisk behandling av
kommuneplanen. n
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Nesbru
Hvalstad
Holmen

Nesøya

Asker

Dikemark
Vollen

Heggedal
Slemmestad
Bødalen
Røyken

Nærsnes

Midtbygda

Spikkestad

Båtstø
Hyggen
Åros

Sætre

Storsand

Verket
Klokkarstua

Filtvet
Holmsbu
Kana

Asker er Norges åttende
største kommune med
94 200 innbyggere.

Tofte
Rødtangen

Les den digitale utgaven
av ASKER-magasinet på
www.asker.kommune.no
Mølen
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