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Et hjem i Asker
Hvor vi bor har mye å si for oss. Hvorfor vi bor akkurat 
der vi bor er noen ganger nøye overveid og planlagt, 
andre ganger mer tilfeldig.

Alle som mottar Askermagasinet bor 
i Asker kommune, selv om vi kanskje 
kommer fra mange ulike steder – både 
innad i kommunen, fra andre steder i 
Norge eller fra andre land. Det er likevel 
hvor vi har hjemmet vårt, her og nå, som 
betyr mest i hverdagen. Det er godt å 
kjenne tilhørighet til nærmiljøet, nabo
laget, gata vår – selv om vi også har 
venner, familie, aktiviteter og viktige 
felles skap helt andre steder.

På side 21 til 26 forteller Hans 
Kongelige Høyhet Kronprins Haakon 
om sin oppvekst på Skaugum; konge
familiens eiendom her i Asker, og vi får 
også et innblikk i hva kronprinsfamilien 
verdsetter mest ved hjembygda si.

Kronprinsen har tidligere fremhevet 
frivilligkraften som en viktig faktor for det 
gode lokalmiljøet i Asker, og noe av det 
han setter pris på for seg og sin familie. 
Jeg tror det er mange som kjenner seg 
igjen i det. I ordførerhverdagen kommer 

jeg hver uke tett på mennesker som 
deler av tiden og energien sin, og gjør 
en innsats for andre, som for eksempel 
Karl Johan Andreassen – 68åringen 
fra Katrine åsen – som vi kan lese om 
på side 28 i denne utgaven av Asker
magasinet. Frivilligheten kommer i 
et uendelig antall former, og grensen 
mellom frivillig arbeid, og det å være et 
engasjert eller raust medmenneske, er 
heller ikke alltid så lett å se – og kanskje 
gjør ikke det noe. Jeg tenker uansett på 
frivilligkraften som livskvalitet, og det å 
se seg selv som del av noe større – som 
for eksempel nabolaget der du bor.

Med ønske om en god høst og vinter 
i Asker!

Lene W. Conradi
ORDFØRER

«Det er hvor vi har 
hjemmet vårt, her og 
nå, som betyr mest 
i hverdagen.»

Foto: Elin Eike W
orren
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Kommuneplanens arealdel omhandler 
hvordan arealene i kommunen skal 
brukes, og er dermed svært omfattende. 
Rådgiver Linn Tautra Grønseth har vært 
med i teamet som har ledet arbeidet 
med planen siden i fjor vår. Teamet 
har hentet inn uttalelser fra flere titalls 
av kommunens egne fagfolk, i tillegg 
til at de fikk inn over 300 innspill fra 
innbyggere, utbyggere og offentlige 
myndigheter i fjor sommer.

– Det har vært en veldig stor og 
viktig prosess, og den er ikke over ennå, 
forsikrer hun. 

I disse dager forbereder Grønseth 
og resten av teamet seg på politisk 

behandling, før de skal oppdatere 
planen i tråd med det politikerne vedtar 
i oktober. Så skal planen ut på høring.

– Vi håper å få gode innspill fra inn
byggere, næringsliv, lag, organisasjoner 
og myndigheter, forteller Grønseth. – For 
å kunne gjøre en grundig prosess og 
sørge for at alle innspill blir tatt med, må 
alle som ønsker å si sin mening gjøre det 
via et skjema på kommunens nettsider.

Viktig med innspill
En annen som setter stor pris på inn
byggernes engasjement er direktør for 
samfunnsutvikling i Asker kommune, 
Per Morstad. 

– Arealdelen berører hver enkelt av 
oss. For å kunne utvikle en kommuneplan 
som er til innbyggernes beste, er det 
derfor helt avgjørende at innbyggerne 
engasjerer seg. Kommunen skal legge 
til rette for god medvirkning, men alle 
har et selvstendig ansvar for å bry 
seg. Jeg ser fram til en spennende og 
konstruktiv dialog med innbyggere fra 
hele kommunen i den videre prosessen, 
avslutter han.

Hvordan skal 
vi utvikle Asker?
I oktober skal politikerne i Asker behandle kommuneplanens arealdel 
og legge planforslaget ut på høring. Så er det din tur til å si hva du mener 
om planen som regulerer alt fra strandsonen og bevaring av natur og 
kulturverdier, til bolig, næring og stedsutvikling.

TEKST: Aina Skoland ILLUSTRASJON: HyperRedink

SAMFUNNSUTVIKLING

Foto: Elin Eike W
orren
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Tettsteds utvikling 
i en langstrakt 
kommune
Asker består av mange større og mindre tettsteder. Alle 
med hver sin stolte historie og sitt særpreg. De skal utvikles 
hver for seg, men likevel i sammenheng med hverandre.

TEKST: Aina Skoland

– Asker tippet nylig 95 000 innbyg
gere, men vi er ingen by, understreker 
kommuneplansjef Tor Arne Midtbø. 

– Rundt 30 000 innbyggere har 
gangavstand til Asker sentrum, men vi 
har også definert ni andre lokalsentre 
rundt om i kommunen. Alle har sine 
unike særtrekk som vi skal beholde og 
bygge videre på når vi utvikler de ulike 
stedene. Man skal kjenne igjen sitt eget 
tettsted, også i fremtiden, slår Midtbø 
fast. – Det er ikke noe mål om at man 
skal definere seg selv som «fra Asker» 
om ti år, men like gjerne «fra Tofte», 
«fra Spikkestad» eller «fra Holmen». 
Det viktigste for oss er å skape gode 
tettsteder.

Et godt tettsted har tre ting til felles: 
Det er et transportknutepunkt, et 
service senter og en møteplass. Her kan 
man finne en del offentlige tjenester, 
handle, delta på aktiviteter eller bare ta 
en kopp kaffe på den lokale kafeen. 

I en kommune som Asker er det 
alltid utvikling og planlegging på gang, 
men som Midtbø er den første til å 
innrømme: Tettstedsutvikling tar lang tid. 

Her er en liten oversikt over noen av de 
største og mest omfattende utviklings
prosjektene som pågår i Asker nå.

SAMFUNNSUTVIKLING

«Man skal kjenne igjen sitt eget 
tettsted, også i fremtiden.»
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Heggedal
Heggedal har funnet sin form, mener 
Midtbø. 

– Den nye sentrumsbebyggelsen gir 
Heggedal en ny karakter, men de gamle 
meieriene, industribebyggelsen og van
nene ivaretar stedets egenart. Innbygger
torget er på plass, og boliger og butikker 
er i ferd med å fylles. Neste sommer vil 
torget og parken mot Kistefoss dammen 
komme på plass. I løpet av det neste 
tiåret vil det komme enda flere boliger 
og næringsarealer når området rundt 
Heggedal Fabrikker skal bygges ut.

Slemmestad
Slemmestad er godt i gang med trans
formasjonen. Rortunet blir nå ferdigstilt 
og åpnet. Mesteparten av Vaterland har 
flyttet inn i midlertidige paviljonger på 
fabrikktomta for å gi plass til nye bygg. 
Nå er man i gang med å legge infrastruk
turen til rette for fremtidens utbygging, 
og så kan utbyggerne rykke inn. I første 
omgang er det snakk om rundt 400 
boliger i vannkanten, og med det et 
til hørende nytt Slemmestad sentrum. 

– Dette trinnet er landet om tre til fire 
år. Deretter kommer utbyggingen på 
Norcem kaia og fabrikktomta. Parallelt 
ut reder vi, i samarbeid med Ruter, ny 
hurtig båt terminal i Slemmestad, for
klarer Midtbø.

Sætre
Sætre sentrum har gjennomgått en stor 
forvandling de siste årene, med utbyg
ging av boliger og næringslokaler. Det er 
likevel ikke stopp her. 

– Det neste store utviklingsområdet, 
på Øra, forutsetter at vi finner en ny 
løsning for bussterminalen og pendler
parkering, noe vi ser i sammenheng med 
at vi på sikt ønsker anløp for hurtig
båten i Sætre. I tillegg er det flere mindre 
utbyggingsprosjekter i området. Vi ser 
imidlertid at utviklingen i Sætre om noen 
år vil kreve større investeringer i infra
struktur, medgir Midtbø. – Vi vil møte 
et kapasitetstak på renseanlegget her, 
i tillegg til at vi etter hvert får behov for 

← MYE PÅ PLASS: 
Heggedal har 
funnet formen, 
men fortsatt 
kommer mye til å 
skje her framover.

↓ NYTT SENTRUM: 
Transformasjonen 
er godt i gang på 
Slemmestad.Fo
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SAMFUNNSUTVIKLING

økt barneskolekapasitet. Ny barneskole 
må flyttes på grunn av risikosonen rundt 
sprengstoffindustrien på Engene, og er 
tenkt lagt til Grytnes. Deretter må vi finne 
en ny plassering av ungdomsskolen.

Spikkestad
Det har blitt påpekt at det er en stillstand 
i utviklingen på Spikkestad, men Midtbø 
kan fortelle at aktivitetsnivået her er høyt.

– Spikkestad er det stedet i kommu
nen som har vokst raskest, relativt til 
egen størrelse, de siste tiårene, forklarer 
han. – Det har gjort at vi har nådd en 
grense for hva rense og avløpssystemet 
kan håndtere. Derfor foregår det nå et 
større arbeid for å utvide denne kapasi
teten. Parallelt samarbeider grunneierne 
i sentrumsområdet nå om konkrete pla
ner for fremtidens Spikkestad. Jeg ser 
for meg at vi fra 2026–2027 vil se store 
endringer her.

Tofte
Det gamle industrisamfunnet på Tofte, 
med en cellulosefabrikk i hver ende, har 
gjort at tettstedet strekker seg over en 

↑ SLIK KAN DET BLI: Tofte 
vil dra nytte av den idylliske 
beliggenheten langs fjorden 
også i fremtiden.

→ MYE PÅ GANG: På Elvely i 
Asker sentrum er det store 
planer for de neste årene.
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avstand på bortimot to kilometer, fra 
Statkraft sin tomt i nord til Sagene i sør. 

– På Tofte bor det rundt 3 500 inn
byggere, og da sier det seg selv at det 
var dramatisk da området mistet 350 
arbeidsplasser i løpet av ikke så altfor 
mange år, da begge fabrikkene ble lagt 
ned, forklarer Midtbø. – Utvikling av 
arbeidsplasser i Asker sør er sentralt i 
vår planlegging, og vi er derfor glade for 
å se at det skjer spennende saker på 
det området. Statkraft jobber nå med å 
utvikle både biooljefabrikk og etter hvert 
et forskningssenter på Tofte. 

En ting Midtbø mener er særpreget 
med Tofte, er hvordan hele sentrums
utviklingen har skjedd langs hovedgaten. 

– Her har vi et stort potensial med 
tanke på å trekke sentrumsutviklingen 
mot sjøen, og da snakker jeg ikke om 
høyhus i vannkanten, men om å trekke 
sentrum inn på den sydligste delen av 
Statkrafts eiendom, og tilrettelegge for 
handel, servering, boliger og attrak
tive torg og aktivitetsområder. Også på 
Sagene er det mye på gang, med både 
boliger og næring.
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Asker sentrum
Asker sentrum er for tiden preget av 
omkjøring og stengte gater. 

– Kirkeveien er stengt fordi man jobber 
med å overføre infrastrukturen fra sen
trum til Elvelyområdet på andre siden av 
gaten, i tillegg til at det blir en ny bru over 
Askerelven. Disse arbeidene vil fortsette 
fram til juletider, forklarer Midtbø. 

Og nettopp Elvely vil være i vinden 
fremover. 

– Her starter nå utbyggingen når byg
get nærmest sentrum rives og gir plass 
til et bygg med næring og leiligheter. På 
litt lengre sikt, når Varmestua flyttes, 
kommer det her et større kontorbygg på 
syv etasjer. Det blir et signalbygg som vil 
synes godt i sentrum. Parallelt jobber vi 
med å planlegge bruken av de siste to 
bygningene på Elvely. Den første delen av 
denne store ombyggingen vil være ferdig 
om to til tre år, og om fem år vil området 
fremstå ganske annerledes enn i dag. 

Utbyggingen på Høn går også sin 
gang, og parallelt fortsetter også plan
prosessen om Føyka, der det tilrette
legges for boliger på den øvre delen av 
området. 

Ellers i sentrum er både Bankveien og 
Wesselgården i ferd med å ferdigstilles, 
og på Trekanten vil kjøpesenteret om få 
år få selskap av både et hotell og kontor
lokaler som skal knyttes sammen av en 
ny strøksgate gjennom området. 

– I tillegg har vi et ganske spennende 
prosjekt på gang som vil gjøre Asker 
sentrum til et enda hyggeligere og mer 
åpent sted, sier Midtbø engasjert. 
– AskersHus vil flytte inn i første etasje 
i Vinkelgården, rett over gata for politiet, 
der det i dag er garasjeanlegg. Der håper 
vi på et yrende kontorfellesskap, med 
gode møteplasser og kafeer også for 
publikum, til høsten neste år. Nede på 
Risenga vil skole og idrettsanleggene 
stå klare i løpet av 2022, og blir dermed 
et formidabelt møteplass i seg selv.

Vil du vite mer om ulike utviklings
prosjekter i Asker kommune? Sjekk 
kommunens nettsider.

«Tofte har et stort potensial. 
Her kan vi trekke sentrums-
utviklingen mot sjøen og 
tilrettelegge for handel, 
servering, boliger og attraktive 
aktivitetsområder.»
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Gratis badeglede for 
alle andreklassinger

– Jeg kan svømme! Jeg gikk på svøm
ming da jeg var fem eller seks år og lærte 
det da, sier Nikoline Lübbe Løvseth (7) 
stolt. Hun er andreklassing på Mellom 
Nes skole.

Nikoline synes svømmeopplæring 
med skolen er helt supert. 

– Jeg blir enda bedre til å svømme og 
lærer å flyte på magen som en sjøs
tjerne, sier hun, og legger til at det å være 
sjøstjerne kan være litt vanskelig.

Nikoline tar seg en svømmetur under 
vann. På overflaten igjen sier syvåringen: 
– Jeg liker å svømme under vann. Som 
en havfrue. Det er gøy å hoppe og dykke 
etter leker også.

Første skoletime i svømmehallen
Alle andreklassinger i Asker får gratis 
adgang til de kommunale badeanleg
gene fra august til juni. Og ikke nok med 
det: Siden alle barn under 12 år må ha 
følge av en voksen i svømmehallen, gir 
kommunen også gratis inngang for én 
voksen per andreklassing. Tilbudet kan 
også benyttes i høst, jule, vinter og 
påskeferie.

Andreklassingene ved MellomNes 
skole på Nesbru har sin aller første time 
med svømmeopplæring i skolens regi 
når Askermagasinet besøker Risenga 
svømmehall. 

– Jeg kan også svømme. Jeg gikk på 
svømmekurs på Holmen da jeg var fem 
år, sier William Furu (7). Selv om han kan 
svømme, synes William at svømme
opplæring med klassen er veldig gøy. 

– Vi har lært hvordan vi skal svømme 
med froskebeinspark. Jeg synes for
resten også at det var gøy å ta buss med 
klassen til svømmehallen, sier han – og 
legger til at han går på svømmekurs på 
fritiden hver torsdag. Da liker William 
best å svømme som en pil på magen. 

Trygghet for store og små
Foreldrene til både Nikoline og William 
sier at pandemien har resultert i få 
svømmehallturer som familie, men at 
de håper de får benyttet seg av gratis
tilbudet i året som kommer. 

– Gode svømmeferdigheter betyr 
mye for oss som bor rett ved sjøen og 
har flere badeglade barn. Selv om de må 

passes på, betyr det mye at barna selv 
føler en trygghet når de er i vannet, sier 
Williams mamma, Ida Caroline Furu. 

Nikolines foreldre er opptatt av at det 
er enklere å tilegne seg gode svømme
ferdigheter når man begynner tidlig. 

– Vi bor også nær vannet, så for oss 
er det viktig at barna kan føle seg trygge 
og vite hvordan de oppfører seg i og 
nær vannet, sier mamma Birgitte Lübbe 
Løvseth.

Bruk A!A-appen
Daglig leder for Askerbadene, Tore 
Opheim, sier at Asker kommune startet 
med gratistilbudet til elever på andre 
trinn og foreldrene deres i august 2017. 
Ordningen gjelder også for andre
klassinger som går på svømmekurs 
på fritiden. 

– De betaler kun kursavgift, og 
trenger ikke å betale inngangsbillett. 
På svømme kurs vil barna imidlertid ikke 
ha anledning til å ta med en «gratis» 
voksen, da sikkerheten på kursene er 
ivaretatt av instruktørene, sier Opheim.

Han er opptatt av at jo mer barn 

Visste du at både du og barnet ditt får gratis inngang i svømme
hallene i Asker dersom barnet ditt går i andre klasse? 

TEKST: Kjersti Salvesen FOTO: Elin Eike Worren

BARN OG UNGE

→
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TRIVES I VANN: William 
og Nikoline fryder seg 
i Risenga svømmehall. 

Fjorårets andre-
klassinger fikk ikke 
benyttet gratis tilbudet 
like mye som man 
ønsket grunnet pandemi. 
Asker kommune har 
derfor vedtatt at tilbudet 
i år også gjelder for 
tredjetrinnselevene. 



A!A
• Aktivitetsappen A!A lastes ned 

på smarttelefon. 
• I A!A får man rabatt på utvalgte 

enkeltaktiviteter og kan også 
betale for organiserte aktiviteter. 

• Her finner andreklassinger og 
deres foreldre QRkoden som 
gir gratis inngang til kommunens 
svømmehaller. 

• A!A er for barn og unge mellom 
6 og 18 år.

Les mer på hvaskjeriasker.no.

↑ DYKTIGE INSTRUKTØRER: 
Det er Asker svømme klubb 
som har undervisningen 
for andretrinns elevene. Her 
er William sammen med 
instruktør Nora Vælitalo.

→ VIKTIG SATSNING: Daglig leder 
for Askerbadene, Tore Opheim, 
er overbevist om at jo mer 
barn leker og øver seg i vann, 
desto tryggere blir de. Tall fra 
2019 viser at totalt 15 000 
besøkende benyttet seg av 
kommunens gratisordning.

leker og øver seg i vann, desto tryggere 
blir de. 

– Vi har dyktige instruktører ved 
undervisningen elevene får i skoletiden, 
men barna styrker helt klart ferdighetene 
ytterligere ved å trene og leke i vann på 
fritiden også, sier Opheim. 

– Hvordan går man frem for å benytte 
seg av gratistilbudet? 

– Selve billetten er tilgjengelig via 
aktivitets appen A!A. Her får du en QR 
kode som du skanner i resepsjonen 
i den valgte svømmehallen. Da vil du 
få utlevert billetter og armbånd, sier 
Opheim. 

Populært før pandemien
– Benytter folk seg av tilbudet? 

– Ja, absolutt. Ser vi på tallene fra 
Askerbadene (Risenga og Holmen) fra 
2019, som var det siste året med normal 
drift uten koronarestriksjoner, hadde vi 
totalt 15 000 besøkende som benyttet 
seg av gratisordningen. Av disse var 

9 250 elever fra andre trinn, og 5 750 
var foreldre som fulgte barna i svømme
hallen. 

Men det finnes også mange barn som 
ikke benytter seg av ordningen. 

– Årsakene er flere. Noen barn har 
rett og slett ikke lyst til å bade. Andre har 
kanskje ikke svømmedyktige foreldre eller 
foreldre som ønsker å dra i svømme
hallen, sier Opheim, og legger til: – Dette 
er nok en ordning som har kommet for å 
bli, men vi bør se på hvordan vi kan klare 
å «fange opp» barn som ikke har noen 
voksenpersoner som kan følge dem i 
svømmehallen. Det er fryktelig trist for 
de elevene som aldri får benyttet seg av 
denne unike ordningen.

Svømmeopplæring i skoletiden
Asker kommune tilbyr ti timer svømme
opplæring for andre trinn i skoletiden. 
Også tredje og fjerde trinn får ti timer per 
skoleår, mens syvende og niende trinn 
får seks timer.

BARN OG UNGE
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– Det er Asker svømmeklubb som har 
undervisningen for andretrinnselevene, 
mens de øvrige trinnene blir undervist av 
svømmehallens egne instruktører. Disse 
har pedagogisk kompetanse og erfaring 
i tråd med kravene i opplæringsloven, 
forklarer Opheim. 

Gode svømmeferdigheter i Asker
Resultatene viser at svømmeopp læringen 
fungerer godt. Ifølge Opheim måler de 
svømmeferdighetene til elevene ved endt 
svømmeundervisning på fjerde trinn.

– Vi har gode resultater både ved 
Røyken badet, der elevene fra gamle 
Røyken og Hurum får svømme opplæring, 
og ved Holmen og Risenga, der elevene 
fra gamle Asker får sin under visning. 
Mål oppnåelsen ligger på litt i overkant 
av 90 prosent i snitt, sier Opheim.

Kompetansemål 
for svømme-
ferdigheter
Læreplanen for kroppsøving har 
satt følgende kompetansemål for 
svømme ferdigheter for fjerde
klassingene: 
• leke og utføre grunnleggende 

øvelser med vanntilvenning, som 
å dykke, flyte, skli, skape fremdrift, 
hoppe uti og orientere seg i vann

• være svømmedyktig ved å falle 
uti på dypt vann, svømme 100 
meter på magen – og underveis 
dykke ned og hente en gjenstand 
med hendene, stoppe og hvile i 
tre minutter mens man flyter på 
magen, orientere seg, rulle over 
og flyte på rygg – og så svømme 
100 meter på rygg og ta seg opp 
på land

«Undervisningen elevene får i skoletiden 
er viktig, men barna styrker helt klart 
ferdighetene ytterligere ved å trene og leke 
i vann på fritiden også.»

En ny undersøkelse blant tiåringer 
som ble gjennomført av Norges 
svømme forbund tidligere i år, viser at 
kun fire av ti klarer å svømme 200 meter. 

– Vi kan derfor si at tallene i Asker er 
svært gode. Vi begynner nå å se effekten 
av det økte tilbudet i kommunen. Jo flere 
svømmetimer elevene får, jo flere elever 
klarer måloppnåelsen. Dessuten ser vi 
at mange familier forstår viktigheten av 
vanntilvenning og svømming. De fleste 
er flinke til å ta med barna i svømme
hallene eller til stranden på fritiden og i 
ferier, og barna blir tidlig trygge i vann og 
har dermed et bedre utgangspunkt for 
å nå målene i svømmeundervisningen.
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Hvis barn 
hadde styrt 
Norge
TEKST: Tore Shetelig FOTO: Torbjørn Tandberg

BARN OG UNGE
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Askermagasinet har møtt fem livlige femåringer 
fra Klokkarstua barnehage for å høre hva som er 
viktig for dem, og hva de ville ha gjort hvis de var 
i statsministerens sko. 

↓ 
CARMEN 

– Jeg er ikke så veldig opptatt av 
hvem som styrer Norge, men én 
ting må han tenke på: vi må få 
ordnet det sånn at det bygges 
flere lekeplasser i Norge. Det 
morsomste jeg vet er å leke.

← 
TIM 

– Jeg er glad i å løpe. Hadde 
jeg kunnet bestemme, hadde 
det vært lov for alle barn å løpe 
innendørs.

↑ 
IDA 

– En statsminister har altfor 
mye å gjøre. De må reise rundt 
på besøk overalt, og så må de 
snakke med så veldig mange. 
Derfor synes jeg at det skal 
være to statsministre i Norge 
– samtidig. Så kan de hjelpe 
hverandre.

↑ 
EVEN 

– Vi må få flere klatrestativer. 
Neste år skal jeg begynne på 
skolen, og da håper jeg at det er 
mange høye lekeapparater der. 
Det er tøft å komme høyt opp 
i lufta.

↓ 
BENJAMIN 

– Hadde jeg vært statsminister, 
hadde jeg delt alle pengene mine 
med andre mennesker. Litt mer 
politi hadde også vært noe.

BARNA FÅR SAGT DET
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Styrker under-
visning i digitale 
kunstuttrykk
I høst utvider Asker kulturskole 
sitt animasjons tilbud, og det 
blir undervisning også på Tofte. 
Musikkproduksjon har fått ny 
lærer og satser videre.

TEKST: Astrid Urdal FOTO: Torbjørn Tandberg

↑ ANIMASJONSMAGI: Melinas selvportrett 
med den vakre hårmanken imponerer.

→ FABEL: Cecilie Quam har ikke tegnet en 
drage, men en blanding av mange ulike 
fabeldyr. 

Asker kulturskoles animasjonstilbud.
– Det er en slags alvete fe, sier 

Josephine om sitt selvportrett. 13  
åringen er stødig på hånden, og tegner 
konsentrert og erfarent etter flere år som 
Bøs elev. Det samme gjør Furkan, som 
er så ivrig at han har en egen YouTube 
kanal til animasjonene sine.

Animasjon også på Tofte
Rundt bordet er ikke mindre enn seks 
forskjellige barne og ungdomsskoler fra 
Asker kommune representert. Om lag 
halvparten av elevene har vært med fra 
oppstarten for drøye tre år siden. 

– Noen sier at de aldri skal slutte, og 
jeg sier også at de ikke får lov, ler den 
rutinerte animasjonslæreren. 

Nå er hun glad for at tilbudet skal 
utvides, og at det i løpet av høsten også 
vil bli mulig å delta i animasjonsklasser 
på Tofte.

Digital beat i Slemmestad
I Slemmestad er den nye musikk
produksjonslæreren kommet godt i gang 
med høstsemesteret. Han er opptatt 
av at kurset skal være utviklende for 

– Oi, Melina! Hår er noe av det vanskelig
ste, og du bare kjører på. Så bra! Så fint 
det blir.

Det er tirsdag kveld på Landøya ung
domsskole, og Melina, som er forholds
vis fersk animasjonselev, jobber med 
oppgaven selvportrett. Kulturskolelærer 
og animatør, Hege Bø, lar seg imponere 
av den vakre hårmanken som Melina 
har tegnet. Håret bølger opp og ned over 
iPadskjermen. 

Som animatør kan man jobbe med 
ulike materialer. Bø viser fram noen 
oppstilte legofigurer på et bord og en 
gruppe med figurer i grønn, oransje og 
rød plastilina på et annet. Hun viser også 
fram tidligere elevarbeider, der barna har 
laget selvportretter av farget papir. Mens 
én elev har sett seg selv som en ananas, 
har en annen blitt til en grønn mann med 
hoggtenner.

– Både lego, plastilina og papir
portretter kan animeres og gjøres levende 
ved hjelp av digitale hjelpe midler. Opp
legget er elevstyrt. Liker man ikke å jobbe 
med plastilina, får man lov til å konsen
trere seg om andre teknikker, forteller Bø, 
som har vært sentral i oppbyggingen av 
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← POPULÆRT TILBUD: Plastilina kan også animeres. 
Rundt bordet sitter barn og ungdommer fra seks 
forskjellige skoler i Asker. 

↓ KREATIVT: Når Josephine skulle lage selvportrett, 
ble det en alvete fe.

alle elever, uansett forutsetninger og 
ambisjoner. Alle elever er forskjellig, 
og opplegget tilpasses individuelt.

– Ønsker eleven å ta et dypt dykk ned 
i musikkproduksjon og pushes videre, 
er det mulig. Men det er også helt greit å 
komme hit én gang i uken, ha det gøy og 
la det bli med det, sier Edvard Bredok.

Han har master i digital komposisjon, 
og er nyansatt som lærer i musikk
produksjon. På kurskveldene lærer elev
ene grunnleggende teknikker i musikk
produksjon, og jobber med programvare 
som GarageBand og Logic Pro. 

– Kurset er ikke knyttet til noen 
bestemt musikksjanger – man kan 
lage hva som helst. Vi forholder oss til 
musikalske grunnelementer som rytme, 
form og dynamikk, og det jobber vi mye 
med ved siden av å lære oss de tekniske 
virkemidlene.

Undervisningen er lagt til torsdager 
i Slemmestad, og elevene er delt inn i 
grupper tilpasset nivå og alder. I skriven
de stund er elevene mellom 8 og 16 år. 

– Det er fremdeles plass til flere! Både 
nybegynnere og dem med mer erfaring, 
sier Bredok.

«Det ligger mange muligheter i ny teknologi. 
Det må vi som kulturskole fange opp, slik at 
barn og ungdom får gode tilbud også i mindre 
tradisjonelle kulturskolefag.»
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Vant ærefull pris
Torvbråten skole i Bødalen utmerker seg både når det 
kommer til innovasjon, bærekraft, arkitektur og estetikk. 
Tidligere i år ble skolen kåret til årets skolebygg.

TEKST: Kjersti Salvesen FOTO: Elin Eike Worren

– Jeg begynte selv på gamle Torvbråten 
skole da jeg startet i tredje klasse. Da 
var skolen helt ny. Da jeg kom tilbake 
som lærer hadde det jo gått noen år, og 
skolen hadde forfalt, sier Randi Roen 
Hauglund. Hun jobber som IKTansvarlig 
og kontaktlærer for syvende trinn. 

Nye Torvbråten skole, som er bygget 
i massivtre, er kåret til årets skolebygg 
i 2021. Bygget stod ferdig rett før jul i 
fjor, og elevene startet opp på ny skole 
i januar i år.

Askermagasinet treffer Hauglund 
sammen med rektor, Grethe Hultgren, 
og femteklassingene Tristan (9) og 
Synne (10). 

– Den nye skolen har blitt minst like 
bra som den gamle, mener Tristan og 
legger til: – Den gamle skolen hadde 
tagging på veggene, men det har heldigvis 
ikke denne! Nå har vi større gymsal og 
sjakkbrett malt på bakken utenfor.

– Vi har fått større skolegård, og det 
er mange forskjellige ting vi kan gjøre 
i friminuttene, sier Synne. 

Ifølge rektor er det nye uteområdet 
tre ganger så stort som det gamle.

Tøff konkurranse
Torvbråten skole er Norges andre svane
merkede skole, og var én av fire skoler 

som var nominert til prisen «Årets 
skole bygg 2021». Landets første svane
merkede skole i massivtre, Sydskogen 
skole, ligger for øvrig like i nærheten. 

– Vi hadde aldri trodd vi skulle 
vinne, men det gjorde vi. Vi får ros for 
blant annet innovasjon, klimavennlige 
løsninger, arkitektur og estetikk. Skolen 
er et godt sted å være og lære, sier 
Hultgren tydelig stolt.

De tre andre nominerte var Høg
skulen på Vestlandet, Ullerål skole i 
Ringerike kommune og Åsane videre
gående skole i Bergen. Det er kurs og 
konferanse arrangøren Nohrcon som står 
bak kåringen, men det var en offentlig 
avstemning som avgjorde det hele. 

Miljø- og helsevennlig skole
– Å være på en svanemerket skole 
innebærer en hverdag omgitt av miljø
vennlige materialer, rolige farger, sunt 
inneklima og god akustikk. Her er det 
få som klager over hodeverk. Det er høy 
trivsel og lite sykefravær. Vi ser også at 
det er færre konflikter mellom elevene 
i utetiden. Barna opplever variasjon og 
mangfold, og finner lettere sin plass på 
den nye skolen, sier Hultgren. 

Det er tatt mange pedagogiske 
hensyn ved utformingen av skolen. 

«Her er det høy 
trivsel. Barna 
opplever variasjon 
og mangfold, og 
finner lettere sin 
plass på den nye 
skolen.»

→
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↑ STOR ANSVARSFØLELSE: – En bærekraftig 
skole forplikter. Vi skal være verdige gjester 
i dette bygget, sier Randi Roen Hauglund, 
kontaktlærer for syvende trinn.

← TRIVES: Tristan og Synne trives godt på 
den nye skolen. Spesielt fornøyd er de med 
skolegården, naturfagrommet og det nye 
biblioteket.

← NYTT OG STORT: Den nye skolen i Bødalen, som 
er bygget i massivtre, stod ferdig rett før jul i fjor. 

↓ SVANEMERKET: Rektor Grethe Hultgren forteller 
stolt at Torvbråten skole er Norges andre svane
merkede skole. 
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← SPESIALROM: Den 
nye skolen har et stort 
bibliotek, musikkrom 
med scene, naturfag
rom og tre ulike rom 
for kunst og håndverk. 

For eksempel hvordan de ulike rommene 
er plassert i bygget. 

– Her er SFO og klasserommene til 
1. og 2. trinn samlet og lett tilgjengelig ved 
henting og levering. Kontordelen ligger 
i 2. etasje og gir de ansatte skjerming 
og ro. Klasserommene kan åpnes opp 
når trinnet jobber prosjekt basert eller 
skal samles felles. Flerbruks hallen er 
plassert slik at man kan gå inn uten å 
forstyrre andre deler av skolen. Ute er 
det godt gjennomtenkt hvordan de ulike 
aktivitetsmulighetene er lagt opp, og det 
er en egen sone for de minste barna, 
forteller rektoren.

Stolt av spesialrommene
Torvbråten skole har et stort uteområde 
med både sjuerbane, multibane, sykkel
bane og flere lekeapparater. Den nye 
skolen har også flere spesialrom som 
alle er stolte av.

– Vi har et stort bibliotek og musikk
rom med scene og flere instrumenter, 
sier Synne. 

– Også det rommet med skjelett. 
Naturfagrommet, sier Tristan. 

Torvbråten skole
• Skolen er dimensjonert for 480 elever.
• Her finner man 17 klasserom, i tillegg til flere 

spesialrom og en flerbrukshall.
• Uteområdet består av blant annet sjuerbane, 

multibane, sykkelbane og lekeapparater.
• Bygget er oppført i massivtre og har passivhus

standard, som betyr at bygget har lavere 
energi behov enn «vanlige» bygg.

• Energien kommer fra solceller på taket og 
geobrønner.

• Klimagassregnskapet viser en besparelse 
på over 60 prosent.

• Den nye skolen har kostet 240 millioner 
kroner eks. mva. 

Skolen har tre ulike rom for kunst og 
håndverk. Et for tekstil, et for keramikk 
og et for sløyd. 

– Spesialrom var mangelvare tidligere, 
men her har vi alt vi ønsker oss, sier 
rektor og slår ut med armene. 

– Og så er det amfiet vårt, da. Det 
er hjertet av bygget. Vi har hatt noen 
samlinger her, blant annet den formelle 
åpningen av skolen, da kunnskaps og 
integreringsminister Guri Melby og 
ordfører Lene Conradi var her. Og det 
blir mange flere sammenkomster i tiden 
fremover, fortsetter Hultgren. 

Allerede nå, 16. oktober, blir det åpen 
dag for publikum ved Torvbråten skole.

Fylt med ærefrykt
Å jobbe og å være elev på en bærekraftig 
skole forplikter. 

– Vi må være verdige gjester i dette 
bygget, og ta vare på skolen, sier Randi 
Roen Hauglund.

For å lære om bærekraft, fulgte 
elevene rivingen av det gamle skole
bygget samt byggingen av det nye.

– Barna lærte mye om hva som skjer 
med dyr og planter når man bygger, 
hvordan man kan skåne naturen, og om 
material valg og solenergi, for å nevne noe. 

Nå gleder barn og voksne seg til 
kaldere dager. De har nemlig fått en 
snøkanon i gave av FAU. 

– I vinter finner barna akebakker over
alt. Lysløypa er tett på oss, og elevene 
kan gå på ski i gymmen og i friminuttene, 
avslutter rektoren med et smil. 
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Roser hjembygda 
– Inntrykket mitt er at Asker er et godt sted å være. 
Jeg tror askerbøringene er veldig glade i kommunen sin, 
sier kronprins Haakon.

TEKST: Kjersti Salvesen FOTO: Elin Eike Worren

Vi møter kronprinsen på Skaugum – 
kronprinsparets residens – en formiddag 
i september.

– Det er også et godt sted å vokse opp. 
Jeg gikk selv i barnehage på Føyka og 
har alltid verdsatt å bo landlig, i tillegg 
til nærheten vi har til Semsvannet og 
marka, sier kronprins Haakon. 

Han har bodd i Asker nesten hele 
livet, med et lite avbrekk utenlands i 
studietiden.

– De årene jeg studerte, bodde moren 
og faren min på Skaugum, og jeg dro 
hjem til dem innimellom da også.

Godt kjent i Asker
Som liten gikk kronprins Haakon på 
skole i Oslo. De vennene han hadde i 
Asker, var de han gikk sammen med i 
barne hagen, samt noen fra gården på 
Skaugum og lagkamerater fra fotballen. 

– Jeg spilte fotball en stund, og hadde 
kontakt med askermiljøet gjennom 
vennene på laget. Etter hvert begynte jeg 
med windsurfing på Børsholmen ved 
Asker seilforening. Der var det også et 
godt miljø, sier han.

Kronprinsen minnes at han som 
ungdom var på leirskole nede ved →
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«Jeg tror både 
Marius, Ingrid og 
Magnus har en 
tilknytning til Asker 
og opplever at det er 
hjemmet deres.»

sjøen på Nærsnes. Han har også kitet 
en del på Verket på Hurumlandet.

– Der er det en kitespot som er veldig 
bra, og det er dit jeg har dratt mest. 
Forholdene er fine, og det er langgrunt. 
Det skal mye til at du må svømme 
så veldig langt om det går galt, sier 
kronprinsen og ler hjertelig. 

Idyllisk oppvekst for barna
– Hva verdsetter prinsesse Ingrid 
Alexandra og prins Sverre Magnus ved 
oppveksten i Asker? Er det de samme 
tingene som kronprinsen trekker frem 
fra sin barndom?

– De har jo sine egne opplevelser, 
men verdien av den landlige oppveksten 
og nærheten til marka har nok vært 
viktig i barndommen deres også, sier 
kronprinsen. 

Han forteller at barna gikk i NaKuHel 
barnehagen ved Semsvannet og var ute 
på Rødstua om sommeren.

– Det er en så idyllisk friluftsbarne
hage som du kan få, sier kronprinsen, 
og legger til at de ansatte var dyktige, 
og at de skapte gode turopplevelser for 
barna. Prinsesse Ingrid Alexandra og 
prins Sverre Magnus gikk i NaKuHel
barne hagen fra de var tre år gamle til de 
begynte på skolen. 

– Er det noe som har forandret seg på 
Skaugum siden kronprinsens oppvekst 
her?

– Internett. Telefon og Snapchat. 
Telefon hadde vi jo, men den satt fast i 
veggen. Det er lenge siden, altså, svarer 
kronprinsen lattermildt. 

– Er for mye skjermtid en utfordring 
i kronprinsfamilien også?

22 Askermagasinet



– Ja, det er jo noen ulemper ved 
teknologien, men også mange fordeler, 
svarer han med et smil.

– Vi er veldig heldige 
Noe av det fineste ved å bo i Asker, er at 
man både har marka og fjorden, ifølge 
kronprinsparet. Nærheten til sjøen har 
de satt ekstra stor pris på.

– Selv liker jeg godt vannaktiviteter og 
å være ved havet. Det å komme seg ut 
på sjøen er veldig fint. Det er likevel om 
sommeren på Sørlandet vi er aller mest 
i båt. Men vi prøver å få til noen båtturer 
nå på høsten også, her i Asker, sier 
kronprinsen idet kronprinsesse Mette
Marit kommer innom stuen vi sitter i. 

– Hei. Så koselig, sier hun, og legger 
armene rundt ektemannen og gir ham 
en klem.

– Vi snakker om oppveksten i Asker. 
Hva synes du er den viktigste kvaliteten 
ved å vokse opp her? Eller ved å bo her 
for din del? spør kronprinsen.

– Det er jo helt fantastisk natur her. Vi 
er veldig heldige. Her kan du hoppe rett i 
sjøen, for eksempel på Hvalstrand, og på 
vinteren kan man spenne på seg skiene 
rett utenfor huset, sier kronprinsessen, 
og legger til at det var hyggelig å hilse på 
før hun må videre.

Føler tilknytning til Asker
– Jeg tror både Marius, Ingrid og Magnus 
har en tilknytning til Asker og opplever at 
det er hjemmet deres, sier kronprinsen – 
og understreker at også kronprinsessen 
føler seg hjemme i Asker etter å ha bodd 
her i mange år.

Om vinteren forsøker kronprinsen å 
få med seg familien ut på ski. 

– Barna er ikke kjempeglade i å gå på 
langrenn. De vil helst stå på slalåm, og 
da blir det som regel på Tryvann i Oslo. 
Der har alle tre vært med i skigrupper, 
men Magnus sto litt i Vardåsen sist 
sesong, forteller han. 

Det hender kronprinsen går på ski 
hjemmefra når det er mye snø og det er 
kjørt opp spor på jordet nedenfor. 

– Jeg må jo krysse noen veier, da, så 
som oftest kjører jeg bort til Semsvannet, 
opp til Solli gård eller Vestmarksetra. 

Noen ganger får kronprinsen med 
seg kronprinsessen, men som oftest går 
han alene. 

– Barna gikk en del på langrenn 
sammen med oss da de var yngre, men 
nå får de bestemme mer selv. 

↑ NATUR-
OPPLEVELSER: 
Kronprins Haakon 
møter Asker magasinet 
på Skaugum. Her 
forteller han mer 
enn gjerne om sine 
natur opplevelser 
i hjembygda.

→ TRIVES GODT: 
Kronprinsesse 
MetteMarit føler seg 
hjemme i Asker etter 
å ha bodd her i mange 
år. Opprinnelig er 
kronprinsessen fra 
Kristiansand. 

→

Foto: Sven G
j. G

jeruld
sen, D

et kongelige hoff
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↑ VOKST OPP I ASKER: Kronprins Haakon har bodd på Skaugum nesten hele 
livet, med et lite avbrekk i studietiden. Han flyttet tilbake til eiendommen 
i 2003 – sammen med kronprinsesse MetteMarit.

Mye naturglede i oppveksten
Barn som ikke vil gå på langrenn, bringer 
kronprins Haakon tilbake til sin egen 
barndom. 

– I oppveksten var moren min den 
som var mest aktiv på å ta oss med ut. 
Faren min var også med, på sykkelturer 
for eksempel, men det var moren min 
som tok oss med på orientering, gå og 
løpeturer og langrenn. Hun er aktiv selv, 
og ville gjerne at vi skulle drive med ting 
ute i naturen. Men jeg likte ikke langrenn 
den gangen. Jeg mislikte det ganske 
sterkt, egentlig. Orientering likte jeg 
heller ikke. Jeg følte jeg kom litt til kort. 
Jeg fant aldri frem, og det gjør jeg fort
satt ikke. Jeg er ikke så god med kart og 
kompass i marka, sier han lattermildt. 

Kronprinsen innrømmer samtidig at 
han har blitt veldig glad i langrenn som 
voksen.

– Så det fungerte jo! Moren min gav 
meg de natur og langrennsopplevelsene 
som gjorde at jeg kunne sette pris på det 
da jeg ble litt eldre. 

Gode turopplevelser 
– Hva er kronprinsens favorittsteder 
i Asker?

– Både Semsvannet, Hvalstrand og 
marka, men det er jo alles favorittsteder, 
da, sier han og smiler. – Vi går også på 
tur i Vollen og på kyststien utover.

En annen favorittur, spesielt da barna 
var yngre, var å gå fra Vestmarksetra opp 
til Gupu, hvor de kjøpte boller.

– Den turen er veldig hyggelig på en 
lørdag eller søndag sammen med barn 
og hunder. Vi har tatt denne turen på ski 
også, men for små barn er det bedre 
å gå fra Solli, der det er litt flatere, sier 
kronprinsen.

Inkluderende og raust samfunn
Kronprinsparet engasjerer seg i lokal
samfunnet og er opptatt av både frivillig
het, raushet og medmenneskelighet. 
De ønsker å bidra når de kan.

– Som familie er vi glad i arrangemen
ter som TVaksjonen, der vi noen år har 
laget et lite salgsbord med vafler, saft og 
kaffe på fortauet nedenfor her. En annen 
gang stod vi ved Semsvannet, og et år 
var vi på Nesøya. Vi har også gått med 
bøsser i nærmiljøet. Når du kommer 

«Jeg erfarer at 
det er mange 
flinke folk i Asker 
som er opptatt av 
lokalsamfunnet, 
og som jobber 
hardt for at det 
skal vare et fint 
sted å leve.»

ned foran Asker kulturhus, sitter alle de 
frivillige der. Det er så hyggelig å treffe 
dem. Det er alltid god stemning der, 
synes jeg, sier kronprinsen. 

– Opplever kronprinsen at vi har et 
inkluderende og raust samfunn i Asker?

– Ja, det opplever jeg absolutt. Inn
trykket mitt er at dette er et godt sted 
å være for mange av innbyggerne. Jeg 
tror askerbøringene er veldig glade i 
kommunen sin. Jeg synes det gjøres 
mye flott arbeid, og erfarer selv at det er 
mange flinke folk i Asker, som er opptatt 
av lokalsamfunnet og som jobber hardt 
for at det skal være et fint sted å leve. 
Samtidig har ethvert samfunn noen ting 
man må jobbe med, og som kunne vært 
litt annerledes. Det er sånn livet er, sier 
kronprins Haakon.
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← SKIGLEDE: Kronprins Haakon, 
prinsesse Märtha Louise, 
kronprinsesse Sonja og kron
prins Harald på ski i hagen på 
Skaugum i 1981.

↑ PÅ SYKKELTUR: Prinsessene 
Ragnhild og Astrid sammen med 
prins Harald på Skaugum gård. 

← FØR BRANNEN: Hoved
bygningen på Skaugum 
gård før den brant ned til 
grunnen i 1930.

↓ STATSBESØK: Dronning 
Elizabeth har også besøkt 
Skaugum. Her sammen 
med kong Haakon og 
kronprins Olav.
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Foto: De kongelige samlinger
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Visste du dette 
om Skaugum?
Opprinnelig tilhørte Skaugum 
Mariakirken i Oslo og Nonneseter 
kloster. I 1909 kjøpte minister 
Fritz WedelJarlsberg stedet. Da 
kronprins Olav giftet seg med den 
svenske prinsesse Märtha i 1929, 
opp stod det en diskusjon om hvor 
de skulle bo. WedelJarlsberg løste 
utfordringen ved å tilby Skaugum 
som offisiell residens for kronprins 
paret. Eiendommen ble overført fra 
WedelJarlsberg til kronprins Olav for 
120 000 kroner, og de nygifte flyttet 
inn samme år. 

Året etter brant hovedbygningen 
ned til grunnen. Etter brannen fikk 
arkitekt Arnstein Arneberg oppgaven 
med å planlegge den nye kronprins
boligen. Oppdraget gikk ut på å 
forme bygningen i en arkitektonisk 
brytnings tid mellom nyklassisismen 
og funksjona lismen. Skaugum, som 
tidligere var bygget i tre, ble bygget 
brann sikkert i mur. Bygget ble utformet 
som et hjem, med mindre vekt på 
representasjon og offisielle handlinger. 
Det var også et krav til arkitekten at 
rommene måtte utformes slik at 
de møblene som var blitt reddet fra 
flammene skulle få en verdig plass 
i det nye huset. 

I 1932 flyttet kronprins Olav og kron
prinsesse Märtha inn i det nye huset. 
Kong Olav bodde på Skaugum til 1968. 
Da gav han gården i bryllups gave til 
kronprins Harald og kron prinsesse 
Sonja. De bodde på Skaugum frem til 
de flyttet inn i den nye konge  leiligheten 
på Slottet sommeren 2001. Kronprins 
Haakon og kronprinsesse MetteMarit 
flyttet inn på Skaugum i desember 
2003.

Kilde: Kongehuset.no.
→ KRONPRINSBOLIG: Kronprins 

Olav, kronprinsesse Märtha og 
prinsesse Ragnhild i 1932 foran 
hovedbygningens inngangsparti.
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Det er kun bæsj, 
tiss og dopapir 
som skal i do

Alt annet skal i avfallsbøtta.
Vi håper du har lagt merke 

til dovettkampanjen med dette 
enkle budskapet som for 
mange dessverre er vanskelig 
å etterleve. 

Bidra til å redusere unødige 
stopp i avløpspumpene og 
risiko for kloakkforurensning i 
nær miljøet ditt. Husk at det er 
kun bæsj, tiss og dopapir som 
skal i do. I avfallsbøtta kaster du 
våtservietter, qtips, kondomer, 
hår, fett og alt annet.

VERDT Å VITE

Ikke glem refleksen 

Bruk fem minutter på Refleksdagen 
21. oktober til å feste refleks på både jakker 
og bagger. Da har du én ting mindre å 
huske på i hverdagen og er trygg i mørket.
Slik bruker du refleksen riktig: 
• Fest refleks på alle jakker og bagger.
• Bruk refleks som beveger seg når 

du går – den synes best.
• Heng refleksen i knehøyde.
• Bruk to reflekser for å bli synlig 

fra alle kanter.
• Sjekk at refleksen ikke er veldig 

ripete – da fungerer den dårligere.

Husk at refleksvester kan miste effekt 
etter to–tre år eller etter hyppig vask.

Kilde: Trygg Trafikk

I løpet av året har ebiblioteket blitt enda større! Askerbibliotekene 
kan nå tilby tre gratis strømmetjenester for film med helt ferske titler, 
klassiske perler og fortellinger fra alle verdenshjørner.

Lyd og ebokappen BookBites har også blitt pusset opp og 
relansert i høst. Her finner du korte ventelister på populære titler som 
«Tollak til Ingeborg», «Hekneveven» og «August». I appen Libby 
kan du låne ebøker og lydbøker på engelsk. Vi tilbyr også utlån av 
aviser og magasiner i appen PressReader. 

Visste du at store 
deler av biblioteket 
kan tas med på tur?
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Få støtte til å 
pusse opp 

Visste du at du kan få økonomisk 
støtte om du gjennom fører tiltak 
som reduserer varmetap? Hvis 
boligen din er bygd før 1990, 
kan du blant annet få støtte til 
etterisolering av vegger, gulv og 
tak eller til fornyelse av vinduer.

Ta kontakt med vår energi
rådgiver på tlf.: 930 09 955 
eller epost: energiradgiver@
asker.kommune.no.

Nytt personvern-
ombud på plass

Eirin Oda Lauvset er ansatt som 
kommunens nye personvernombud. 
I stillingen vil hun
• rådgi kommunens ledelse når 

person vernregelverket skal 
etter leves, for eksempel ved 
anskaffelser av digitale løsninger

• være et ombud for de ansatte og 
svare på spørsmål om hvordan 
kommunen som arbeidsgiver 
behandler person opplysninger 

• være et ombud for innbyggerne 
og svare på spørsmål om hvordan 
kommunen som forvaltningsorgan 
behandler personopplysninger 

Har du spørsmål? Ring Eirin Oda 
Lauvset på tlf.: 457 23 857 eller send 
henne en epost: eirin.oda.lauvset@
asker.kommune.no.

Snart tid for å lese 
av vannmåleren

Mange av vannmålerne i Asker blir 
fjernavlest, mens noen må leses 
av manuelt. Er du blant dem som 
får vannmåleren fjern avlest, skjer 
det automatisk, og du trenger ikke 
å foreta deg noe. Hvis du må lese 
av vannmåleren manuelt, vil du få 
melding om det – enten via et vann
målerkort du får i posten, eller på 
SMS/epost.

Slik kan du forberede deg:
• Rydd plass rundt vannmåleren slik 

at den er tilgjengelig for avlesning. 
• Sjekk at du kan lese tallene – 

vannmåleren viser det totale 
vannforbruket i kubikkmeter.

• Be om hjelp fra en nabo hvis 
du synes det er vanskelig å lese 
tallene.

Er det noe du lurer på? 
Sjekk asker.kommune.no/
vannmaler sporsmal eller ta 
kontakt med Innbyggerservice 
på tlf.: 66 70 00 00.

Medborgerskap – hva er det?
I Asker satser vi på medborgerskap. Hva betyr det i praksis for deg? 

Enten du tar vare på dine eldre foreldre, plukker søppel i naturen, 
engasjerer deg i et idrettslag eller sitter i elevrådet, er du en medborger.

Vi gir eksempler og fyller ordet med innhold gjennom en vandrende 
fotoutstilling du kan se i Asker sentrum, ved innbyggertorgene og i sosiale 
medier i vinter.

Her kan du lese mer om hvordan du kan delta: asker.kommune.no/jegermed.
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MEDBORGERSKAP

De frivillige feires med eget år
Karl Johan Andreassen (68) forbereder vinter sesongen på Herstadhei 
turisthytte. I 2022 skal han og andre frivillige feires med et eget år.

Det er godt og bratt der vi trasker opp
over bakkene til Herstadhei. Andreassen 
leder uanstrengt an til turisthytta, som 
ligger 343 meter over havet – fem kilo
meter fra Katrineåsen. 

– Dette er den tredje turen hit denne 
uka, smiler lederen i Herstadhei turist
hytteforening.

Den første turen hadde den spreke 
pensjonisten med 15 liter bensin til 
strømaggregatet. Andre gangen fylte 
han sekken med ti kilo matvarer til å lage 
vafler og annet snadder til turfolket når 
hytta er åpen for servering hver søndag. 
Og så var det opp igjen. Denne gangen 
på tur med Askermagasinet for å fortelle 

om sin tilværelse som hjelper for andre 
mennesker.

Andreassen, som bor på Katrine åsen, 
er en beskjeden kar. Men lista over alle 
hans gjøremål som frivillig til lokal
samfunnets beste er langt fra beskjeden.

Sterkt forhold
I 12 år har Andreassen vært leksehjelper 
for flyktningbarn. De tre–fire siste årene 
har han hjulpet til i velkomstklassen på 
Midtbygda skole.

– En afghansk familie i Bødalen har 
jeg hatt et ekstra godt forhold til. Det 
begynte da ungene gikk på barneskolen, 
og én av dem hjalp jeg helt fram til hun 

TEKST: Tore Shetelig 
FOTO: Torbjørn Tandberg
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← HENGER I: Karl Johan 
Andreassen bærer alt som skal 
opp til Herstadhei turisthytte 
på ryggen. Engasjementet deler 
han med flere andre frivillige. 
Sammen legger de ned mange 
dugnadstimer for at turfolket 
skal få glede av turisthytta.

↓ SNART KICKOFF: 25. nov ember 
er det avspark for Frivillig hetens 
år. – Det skjer i Spikkestad 
kirke og kultur senter, forteller 
Christian Vesseltun.

Frivillighetens 
år 2022
• Målet med Frivillighetens år er 

å vise frem og feire den frivillige 
innsatsen som legges ned i lokal
samfunn, få med flere frivillige, øke 
mangfoldet og gjøre flere arenaer 
for frivillighet tilgjengelige.

• Hans Kongelige Høyhet Kronprins 
Haakon er høy beskytter.

• Les mer om hva som skal skje 
under Frivillighetens år i Asker 
på kommunens nettsider.

gikk i 2. klasse på videregående skole. 
I dag er hun ferdig utdannet innen salg 
og markedsføring, forteller den glade 
hjelperen.

Betyr veldig mye
Andreassen er også medlem av ressurs
gruppa for Røyken Frivilligsentral og 
styremedlem for Asker kommunale 
frivilligsentraler. Han har vært engasjert 
i velforeningen på Katrineåsen i en 
årrekke. Røykenmarsjen er også et av 
hjertebarna hans.

– Hva betyr det for deg å være frivillig?
– Jeg gikk av med pensjon som 

62åring. Det gir meg derfor mye å holde 
hodet i trim ved å lære nye ting og hjelpe 
til der jeg kan. Men den menneskelige 
kontakten er aller viktigst. Jeg er fortsatt 
god venn med familien fra Bødalen, og vi 
har spist middag hjemme hos hverandre 
flere ganger.

Lager festår
Snart skal det settes ekstra pris på fri
villige som Karl Johan Andreassen – ikke 
bare i Asker, men i hele Norge. 

«Det gir meg 
mye å holde 
hodet i trim ved 
å lære nye ting 
og hjelpe til der 
jeg kan.»

– Den store innsatsen de frivillige 
legger ned fortjener anerkjennelse. Det 
er derfor bestemt at neste år blir frivillig
hetens år, sier Christian Vesseltun. Han 
er daglig leder av Røyken Frivilligsentral 
og koordinator for Frivillighetens år 
2022 i Asker.

Året er forankret i regjeringens 
Frivillighetsmelding, og det er Frivillig
het Norge som har fått ansvaret for å 
koordinere innsatsen. Det skal markeres 
fra nord til sør, på digitale og analoge 
flater og gjennom både fysiske og 
digitale arrangementer. 

Programmet for markeringen i Asker 
spikres i disse dager.

– Asker kommune har satt av 1,2 
millioner kroner til å gjøre stas på de 
frivillige. En halv million kroner er øre
merket støtte til lag og foreninger. Det 
skal også utgis et eget magasin for å vise 
inn byggerne hva som utføres av frivillig 
innsats i Asker, forteller Vesseltun, og 
legger til: – Målet er å aktualisere, aner
kjenne og få enda flere med på laget til 
frivilligheten.
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– Det er svært gledelig å se at en så stor 
andel av Askers befolkning har takket 
ja til å la seg vaksinere mot korona. Det 
gjør hver enkelt av oss mer beskyttet 
mot å utvikle alvorlig sykdom og bidrar 
til å stoppe smittespredningen i asker
samfunnet, sier kommuneoverlege 
Meera Grepp.

Fortsatt mulig å få vaksine
Massevaksinasjonsprogrammet går nå 
mot slutten i Asker kommune. Alle over 
16 år har nå fått tilbud om dose to og 
barn fra 12 til 15 år har mottatt én dose 
koronavaksine. 

Det betyr ikke at vaksinering mot 
korona er over, eller at det er for sent å 
få koronavaksine hvis du har ventet med 
å ta den.

– Vi fortsetter å vaksinere innbyggere 
som ønsker koronavaksine. Det er bare å 
ringe vår vaksinasjonstelefon og bestille 
time, eller å registrere seg for vaksinasjon 
på kommunens nettsider, sier Grepp.

Over 90 prosent av Askers 
befolkning over 16 år har 
fått minst én dose korona
vaksine. De fleste er nå 
fullvaksinerte. 

TEKST: Vibeke Lindeberg Sand 
FOTO: Elin Eike Worren

← TAKKNEMLIG: 
Kommune overlege 
i Asker, Meera Grepp, 
takker alle som har 
bidratt i vaksinasjons
arbeidet. 

Beundringsverdig innsats
I tillegg til stor oppslutning fra inn
byggere, har Asker kommune opplevd 
stort engasjement fra frivilligheten og 
kommunens egne ansatte.

– Jeg vil takke alle som har bidratt 
til dette viktige arbeidet; ansatte ved 
kommunens bo og omsorgssentre, 
ansatte i hjemmetjenesten og fast legene 
i kommunen som bidro til en trygg 
og effektiv vaksinering av Askers aller 
eldste innbyggere i trygge rammer tidlig 
i 2021. I tillegg vil jeg takke frivilligheten 
som har stilt opp underveis, og ansatte 
som har blitt omdisponert til arbeid på 
Vaksinasjons klinikken, sier Grepp og 
legger til: – En stor takk går også til alle 
dere som har vaksinert dere. Den høye 
vaksinasjonsdekningen gjorde at vi 
kunne gjenåpne Norge 25. september, 
og de aller fleste av oss kan nå leve som 
normalt. Det er svært gledelig. I Asker 
opprettholder vi beredskapen slik at vi 
kan følge med på smittesituasjonen i vår 
kommune og gjennomføre nødvendige 
tiltak ved behov. 

Stor opp slutning om 
korona vaksinasjon i Asker
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Stortrives 
på Korpåsen

Fredrik (23) flyttet hjemmefra for ett år siden. 
Nå bor han i sin egen leilighet på Korpåsen. 
Elleve andre mennesker bor også her, i et 
bofelleskap med tilrettelagte leiligheter for 
unge voksne med funksjonsnedsettelser.

TEKST: Tore Shetelig FOTO: Elin Eike Worren

– Nå skal jeg steke fiskepinner. Og etter
på lager jeg meg potetmos. Det er det 
beste jeg vet, sier Fredrik Augdahl.

Når Askermagasinet kommer innom 
Korpåsen er han i kjempehumør.

– Selv om barndomshjemmet ligger 
bare tre minutter herfra, er dette helt 
klart mitt hjem nå. Det er her jeg trives 
best og hører hjemme. Vi har et veldig 
fint miljø her, og blir tatt med på mange 
aktiviteter, forteller askergutten.

– Hva synes du om de ansatte?
– De er snille, sier Fredrik og viser 

meget sigende en tommel opp. →
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Full av lovord
Pappa Rune er full av lovord over hvor
dan hverdagene til sønnen og de andre 
elleve beboerne blir lagt opp. Trivsels
faktoren er høy.

– Før var det beste Fredrik visste å 
være med på helgetur på hytta, men nå 
synes han at en hel helg der blir for lenge 
å være borte fra Korpåsen. Sist vi var på 
hytta hadde han pakket ferdig sakene 
sine i bilen tidlig søndag morgen. Fredrik 
ga klar beskjed om at han ville hjem til 
leiligheten sin.

– Harmonien og samholdet her er 
unikt. Her er det trivsel på alle bauger og 
kanter. Alle de ansatte er fullt opp datert 
på det de skal til enhver tid. Sønnen 
min er avhengig av å få medisinene 
sine til riktig tid. Alt sånt går på skinner. 
Ledelsen har vært flinke til å håndplukke 
folk, slik at alle utfyller hverandre – til 
beboernes beste, sier Rune Augdahl.

Mindre stress i hverdagen
Nora Michelet Ukkelberg gjennomførte 
russetiden sist vår. De ansatte arrangerte 
russefeiring på Korpåsen, og hjalp 
henne med inspirasjon, så hun kunne 
lage russe knuter. Nora følger tilrettelagt 
under visning på Sandvika videregående 
skole. Der går hun nå på fjerde året.

Nora har ikke språk, og trenger hjelp 
til alt praktisk i hverdagen. Mamma 
Kristin forteller på hennes vegne at det 
første året på Korpåsen har vært veldig 
bra for datteren.

– Nora er veldig fornøyd. Hun er blitt 
roligere, og det er ikke så mye stress i 
hverdagen lenger. Det var tøft for meg 
i begynnelsen da hun flyttet hjemmefra, 
men nå har alt gått seg til.

Kristin Michelet Ukkelberg sitter 
i Brukerrådet, og forteller at hun ikke 
har fått én eneste klage fra de andre 
foreldrene. – Heller tvert imot, sier 
mammaen.

↑ KORTSPILL: Nora Michelet Ukkelberg spiller ofte Vri åtter med sin mamma Kristin. 
19åringen trives på Korpåsen. 

«Alle som jobber her gjør det de kan for at 
beboerne skal ha et variert og meningsfylt liv.»

HELSE OG LIVSSTIL

↑ PÅ BESØK: Her hygger Fredrik Augdahl og pappa Rune seg utendørs. Korpåsen 
bofellesskap består av tre bygninger med fire leiligheter hver og et felles gårdstun.
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↓ OMBRUK: Avdelingsleder Britt Landstad forteller at hun 
har stått for all innredning av fellesarealene. – Mye av 
inventaret har vært i bruk på andre steder i kommunen 
før. Vi er veldig bevisste på ombruk. Her er hun sammen 
med virksomhetsleder Grete Skustad Floberg.

Strekker seg langt
– Personalet strekker seg langt for å gi 
gode og tilpassede tjenester, sier virk
somhetsleder Grete Skustad Floberg, 
og nikker smilende bort mot avdelings
leder Britt Landstad.

– Det er jeg enig i. Alle som jobber her 
gjør det de kan for at beboerne skal ha 
et variert og meningsfylt liv og få oppleve 
mestring i dagliglivets aktiviteter, sier 
Landstad.

Bak suksessen ligger bruker
medvirkning, men også så mye mer.

– Det er utrolig viktig at menneske
rettigheter for personer med funksjons
nedsettelser er førende. Beboerne 
skal bestemme i eget liv ut fra sine 
forutsetninger. Vi legger dessuten veldig 
stor vekt på samskaping – at man 
sammen skal skape gode tjenester – og 
her er pårørende en viktig ressurs, sier 
Skustad Floberg.

50 ansatte, fordelt på 30 årsverk, 
jobber på Korpåsen. De går i døgn
kontinuerlig turnus.

Kostet 52 millioner
Lars Hanstensen har vært prosjektleder 
for bygget. Han opplyser at anlegget på 
Korpåsen har kostet 52 millioner kroner. 

– Egentlig skulle prislappen ha vært 
så høy som 91 millioner – hvis vi ikke 
hadde fått forskjellige fratrekk og statlig 
støtte. Vi fikk støtte fra Husbanken på 
19,9 millioner, og 17 millioner i moms
kompensasjon. Fordi vi bygde i tre, fikk 
vi 1,3 millioner i klimastøtte fra staten, 
forteller prosjektlederen.

– Hva kjennetegner bygget?
– At vi har brukt så mye tre som over

hodet mulig. Boligene er hovedsakelig 
bygd med massivtre og innblåst tre
fiberisolasjon. Det er mye eksponert tre 
også inne i leilighetene, noe som bidrar 
til gode bokvaliteter og et godt inne miljø. 
Løsningene som er valgt er robuste, 
klimavennlige og ressursbesparende 
– og ikke minste enkle å vedlikeholde, 
sier Hanstensen. 

Han kan fortelle at leilighetene på 
Korpåsen er svært energieffektive med 
nærnullenergi standard. De får tilført 
fornybar energi fra energibrønner og 
250 kvadratmeter med solceller. 

– Vi er godt fornøyd med hvordan 
bygget fremstår og hvordan det fungerer. 
Det har vært veldig inspirerende å jobbe 
med noe så nytt og framtidsrettet. Det 
finnes ikke noen lignende bygg i Norge.

Korpåsen 
bofelleskap
• Boligene på Korpåsen består av tre 

bygninger med fire leiligheter hver.
• Boenhetene er fullverdige 

leiligheter med egen inngang, 
vindfang, kjøkken, stue, soverom, 
bad og bod.

• Hver bygning har også et felles 
oppholdsrom.

• Korpåsen er kommunens tredje 
formålsbygg som gjennomfores 
som et forbildeprosjekt i Future
Built. Et forbildeprosjekt har som 
mål å redusere klimagassutslipp 
fra transport, energibruk og 
materialbruk med 50 prosent 
sammenlignet med konvensjonelle 
løsninger. 

• Boligene er svart energieffektive – 
med nærnullenergi standard.
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Målgruppen for kurset er ansvarlige 
foretak. Nå skal det skapes en møte
plass mellom kommunen og bygg og 
anleggsbransjen.

– De ansvarlige foretakene søker 
ofte på vegne av privatpersoner som 
enten skal bygge nytt eller utvide 
eksisterende eiendom. Selv om de er 
profesjonelle utøvere, kan det også for 
dem være krevende å forstå lovverket 
og kommunens planer, sier Bjorøy til 
Askermagasinet.

Han kan fortelle at kommunen bruker 
mye tid på retting av søknadene.

– En god søknad krever forarbeid. 
Man må ha kjennskap til både kom
muneplanen og reguleringsplanen, og 
vite hva slags informasjon kommunen 
etterspør i en søknadsprosess. Vi får 
mange søknader som er fulle av feil og 
mangler, slik at vi må sende mangel
lister. Vi opplever at mange ikke tar 
oppgaven på alvor, og blir nøyaktige først 
når de har fått mangellista fra oss, sier 
virksomhetslederen, som innrømmer at 
også kommunen kan bli bedre. 

– Vi ønsker å ha en god dialog med 
bygg og anleggsbransjen, og tar gjerne 
imot forslag til hvordan vi kan gjøre 
saksbehandlingsprosessen enklere for 
dem som skal bygge.

Blir ingen pekefinger
Kurset har plass til ca. 100 deltakere, 
og vil foregå i kommunestyresalen i 
Asker rådhus over tre–fire høstkvelder. 
(Se datoene på kommunens nettsider). 

Bjorøy sier at det å utarbeide bygge
søknader ikke er en enkel oppgave som 
har to streker under svaret. Mange 
opplever både endeløse mangelbrev 
og avslag som kanskje kunne ha vært 
unngått. Kurset fokuserer derfor på hva 
som skal til for å utforme en god søknad, 
slik at den holder på første forsøk.

– Jeg lover en hyggelig atmosfære. 
Her blir det ingen pekefinger. Kurs
deltakerne vil få både gjennomgang 
av regel verk og rutiner, og ikke minst 
interessante oppgaver de kan diskutere 
sammen. 

Vel anvendte tusenlapper
– Hva er ditt beste tips om en huseier skal 
bygge nytt eller utvide eksisterende bolig?

– Engasjer et seriøst foretak som 
kan være ansvarlig søker og som vet 
hva som skal til for å få et grønt lys. Vi 
snakker om å bruke noen tusenlapper 
på en søknad på en enebolig som 
koster mellom fem og ti millioner eller 
et tilbygg til en til to millioner. Får vi en 
godt utformet søknad, gir vi tillatelse til 

Inviterer søkere til kurs
Mellom 60 og 70 prosent av byggesøknadene kommunen 
mottar har feil og mangler. – Derfor arrangerer vi kurs for 
ansvarlige søkere i november, sier virksomhets leder for 
byggesak i Asker kommune, Malvin Bjorøy.

TEKST: Tore Shetelig FOTO: Adobe Stock
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å bygge i god tid. Blir det mangelbrev, 
vil prosessen ta lengre tid.

Bestemmer man seg for å bruke 
ansvarlig søker, er det viktig å be om 
referanser. 

– Kontakt for eksempel byggmestre 
eller arkitektforetak – og hør med naboer, 
venner og bekjente om de har noen de 
kan anbefale, sier Bjorøy, og legger til: 
– Et annet råd til alle som ønsker å bygge, 
er å sjekke plan bestemmelsene godt 
og prøve å unngå dispensasjoner. Noen 
planer er gamle, slik at det er naturlig 
med en dispensasjon eller to, men 
dispensasjoner koster og kan fort føre 
til avslag. 

God info på nettet
For folk som skal bygge, rive eller 
endre finnes det god informasjon på 
kommunens nettsider.

– Vi har laget en veiviser der man 
enkelt ved å svare på noen spørsmål får 
beskjed om man må søke byggetillatelse 
eller ikke, sier avdelingsleder for bygge
sak, Marianne Estevenin.

I tillegg til byggesakskontoret i Asker 
sentrum, vil det også være mulig å ta 
kontakt med byggesaksbehandlere på 
kommunens innbyggertorg. Der skal de 
jobbe en til to dager i uka, slik at de som 
ikke finner fram på nettet eller sliter med 
å forstå lovverket kan be om hjelp.
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Pårørende til en 
rusavhengig? 

Grindestua, Asker kommunes 
rusfrie møteplass, har ansatt 
Anita Sundbakken som på
rørende kontakt og har startet 
en pårørendegruppe.

Mange som har deltatt i en 
pårørendegruppe, får en aha
opplevelse gjennom å se seg 
selv og møte andre med liknende 
erfaringer. Her er fokuset på de 
parørende, og hvordan de kan ta 
være på seg selv i en krevende 
livssituasjon – slik at de også blir 
bedre hjelpere.

Ønsker du å høre mer? Ring 
Anita på tlf.: 950 63 492. Fo
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VERDT Å VITE

Aktiviteter for 
enhver smak

Drømmer du om å oppleve en 
klassisk konsert, se en kunst
utstilling eller lære et nytt språk 
i høst? Trenger du digital hjelp, 
mangler du en turkamerat eller 
lurer du på hva du skal gjøre 
med barna i helgen?

Sjekk kommunens propp
fulle aktivitetskalender Hva 
skjer i Asker (hvaskjeriasker.no). 
Siste nytt er oversikt over 
organiserte aktivitetstilbud over 
hele kommunen.

Fram mot jul kan Askers seniorer melde seg på ulike 
arrangementer rundt om i kommunen. 

– Sammen med Norsk Smaksskule, NaKuHel og DNT Asker 
Turlag arrangerer vi flere aktiviteter der matglede og mat
inspirasjon står i høysetet. Det blir både bakstekurs, ute brunsj 
og ulike foredrag, forklarer prosjektleder Astrid Grette. 

Mer informasjon finner du i kommunens aktivitetskalender.
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Samvær 
rundt gryta
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Få informasjon 
om din faktura 
når det passer 
deg

Nå kan du finne informasjon om 
dine betalte, ubetalte og delbe
talte fakturaer på Min side. Du 
kan også finne opplysninger om 
eiendommen din, for eksempel 
informasjon om vannforbruk, 
renovasjonstjenester og feiing. 

Med disse løsningene gir vi 
deg fleksibilitet og mulighet til 
å finne informasjonen du er ute 
etter akkurat når du trenger den. 
Min side finner du på kommu
nens nettsider.

Har du innspill 
til handlings-
programmet?

Kommunedirektørens forslag 
til handlingsprogram for 
perioden 2022–2025 ble lagt 
fram 21. september.

Handlingsprogrammet gir 
grunnlaget for kommunens 
prioritering av ressurser og 
satsninger innenfor de ulike 
tjeneste områdene. FNs bære
krafts mål danner et ramme
verk for utviklingen av asker
samfunnet og ligger til grunn for 
våre satsnings områder. Vi følger 
opp den nasjonale må l settingen 
om at Norge skal være et lav
utslipps samfunn innen 2050 
gjennom temaplan for handling 
mot klima endringene og 
handlings programmets klima
budsjett.

Forslaget til handlings
program ligger nå på høring, 
og våre innbyggere kan gi sine 
innspill via kommunes nettsider.

Ord på overtid

Som en reaksjon på utviklingen 
i Afghanistan, startet Asker
bibliotekene kampanjen «Ord på 
overtid». Flere bibliotek i Norge 
har sluttet seg til kampanjen.

– Norske bibliotek jobber 
hver eneste dag for ytringsfrihet. 
Men selv om vi i vårt samfunn 
gjør det, er det i verden rundt 
oss helt andre utfordringer. Der 
forsvinner ytrerne – en etter en, 
forklarer virksomhetsleder Siri 
Tidemann Nålsund, og legger til: 
– I Asker må lånere erstatte tapt 
materiale. Nå skal vi gi fire ukers 
returomsetning til ICORN og 
Norske Pen sine nødfond. En bok 
som skulle vært levert, er på en 
måte «ord på overtid», og disse 
kan bedre vilkårene for det frie 
ord i Afghanistan.Fo
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Lurer du på hvordan du 
kan pusse opp og samtidig 
ta vare på miljøet?
– Vi er i gang med å utforme en ny rådgivningstjeneste der inn byggerne kan 
ta kontakt og få konkrete råd og anbefalinger. Vi håper tilbudet vil stå klart 
til våren, sier miljø rådgiver Bente Støa.

Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder oppussing. I 2020 pusset 
vi opp for 84 milliarder kroner, viser tall fra Prognosesenteret. 

– Det er mye du og jeg kan gjøre for miljøet når vi pusser opp. Det 
handler blant annet om reduksjon av avfall, bruk av miljø vennlige og varige 
materialer og valg av energibesparende løsninger. I tillegg kan reparasjon 
og ombruk bli en vinner for både miljøet og lommeboka, sier Støa.
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Snart kommer Askers 
første ombrukssenter
Bruktbutikker, reparasjonstjenester og opplevelser 
under samme tak. Høres det ut som en god idé? Ombruks
senteret Omigjen skal åpne dørene våren 2022.

TEKST: Christina Ek Reindal FOTO: Torbjørn Tandberg

↗ MANGE SKATTER: Det leveres 
tonnevis med avfall til 
kommunens gjenvinnings
stasjoner. Mye har høy kvalitet 
og kan brukes om igjen. Det nye 
ombrukssenteret skal gjøre det 
enklere å handle brukt.

Bergans er en av flere aktører som 
vurderer å etablere seg på det nye 
ombruks  senteret Omigjen. 

– Vi vet at vi må redusere forbruket 
vårt, og store, etablerte handels aktører 
er viktige i det grønne skiftet. Et ombruks
senter gir muligheter for felles løsninger 
som gjør det enklere å snu seg i en bære
kraftig retning, sier bærekrafts ansvarlig 
i Bergans, Yngvill Ofstad.

Enklere hverdag
Våren 2021 vedtok politikerne i Asker 
å etablere et ombrukssenter i Asker 
nord, med en avdeling lenger sør i 
kommunen. Hensikten er å gjøre det 
enklere for askerbøringer å handle brukt, 
reparere, abonnere eller leie. Planen er 
å åpne dørene på Omigjen våren 2022. 
Nå jobbes det med å avklare lokaler 
og hvilke aktører, butikker og tjenester 
senteret skal huse. 

– Du skal finne det meste av det du 
trenger, og vi håper det blir en møteplass 
som oppleves som hyggelig og levende. 
Matservering og kafé hører med, 
gjerne med kortreiste varer fra lokale 
leverandører, forteller prosjektleder 
Anja Østerli.

I tillegg til det fysiske senteret, plan
legges det en digital oversikt over alle 
aktører i Asker som driver innen ombruk 
og reparasjon.

38 Askermagasinet



← FINNER LØSNINGER: Leder i Asker 
næringsforening, Steinar Bustad, og Asker 
kommunes prosjektleder for ombruks
senteret, Anja Østerli, jobber sammen for 
å skape Askers første ombrukssenter. Her 
er de på besøk i ombruksbutikken Modus 
i Jørgensløkka 66.

– Ombrukssenteret kommer til å gi 
stordriftsfordeler som gjør det enklere 
for gründere og næringsaktører å drive 
lønnsomt innen ombruk og reparasjon. 
Vi vet at det er vanskelig å tjene penger 
på brukthandel. Ombruk krever en 
annen logistikk enn nysalg, fordi 
varer må sorteres, vaskes og kanskje 
repareres eller redesignes før salg. 
Felles lagerplass, reparasjonsløsninger, 
arealer for vask og sortering og kanskje 
personell vil kunne bli kostnads
besparende, sier Østerli.

Ønsker innspill
Asker næringsforening er en viktig 
samarbeidspartner for Asker kommune. 

– Vi vil bidra i omstillingen til en mer 
bærekraftig økonomi, og ombruks
senteret er et skritt i riktig retning. Og 
så er det viktig at det ikke etableres en 
konkurransesituasjon som fortrenger 
private aktører, men jeg tror vi finner 
balansen, sier leder i Asker nærings
forening, Steinar Bustad.

I disse dager gjennomføres det en 
undersøkelse blant innbyggerne for å få 
innsikt i hva de ønsker seg på ombruks
senteret. 

– Ombrukssenteret skal bli et 
attraktivt sted for innbyggerne. Det 
er det viktigste for å drive bærekraftig 
handel, avslutter Østerli.

«Her skal du 
finne det meste 
av det du trenger. 
Vi håper det blir 
en møteplass 
som oppleves 
som hyggelig 
og levende.»

Mer ombruk gir mindre avfall
Bakgrunnen for ombrukssenteret er 
behovet for å redusere avfall og øke leve
tiden på ting som allerede er produsert. 
Kommunen har flere roller, både å sørge 
for mer ombruk av avfallet som leveres 
til gjenvinningsstasjonene, og å være en 
pådriver og tilrettelegger for næringsliv 
og frivillighet. 

– Hver uke leveres tonnevis med 
avfall til kommunens gjenvinnings
stasjoner. Mye har høy kvalitet og kan 
brukes om igjen. Det er blant annet 
møbler, leker, barne utstyr, hvitevarer, 
elektronikk, maling, sykler, fritidsutstyr 
og bygge varer. Bare innenfor små
elektronikk leveres det i snitt elleve tonn 
avfall hver uke til Follestad og Yggeset, 
forklarer Østerli og legger til: – Som 
kommune må vi gjøre noe med dette. 
Vi må tenke nytt, og vi må tenke sammen 
med næringsaktører, frivilligheten og 
innbyggerne. 

Nye næringsmuligheter og nytt 
fellesskap
Ideen er at varer levert på gjenvinnings
stasjonen kan forvaltes og selges av 
små eller store næringsaktører, men det 
krever en helt annen drift og logistikk enn 
det som eksisterer i dag. Gjenvinnings
stasjonene er ikke designet for ombruk 
i storskala. 
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– Vi planlegger å hjelpe bryggeriet med 
å levere kullsyren de trenger i ølet sitt. 
Etter hvert kan vi også gjødsle bygg kornet 
de dyrker på jordene sine, og humlen 
som brukes for å få den rette smaken på 
ølet, forteller administrerende direktør 
Ragnhild Borchgrevink.

Gjødselen er bearbeidet kloakk
slam, mens kullsyren er et biprodukt fra 
biogass produksjonen på Slemmestad. 

– Dette er et pilotprosjekt i samarbeid 
med SINTEF. Veas klargjør CO2 som 
skal bli kullsyre. Vi skal i høst sjekke at 
kullsyren har matvarekvalitet. Når det er 
i orden, skal vi sammen med bryggeri
et starte testproduksjon av øl neste år.

Moderne eierstyring
Helt tilbake i 1982 begynte visjonen til 
selskapet om å gjenvinne ressurser 
tilbake til kretsløpet.

– Kommunene har lenge hentet ut 
fjernvarme fra den 42 kilometer lange 
tunnelen vår fra Bøler i Oslo til rense
anlegget på Slemmestad. Vi kom også 
tidlig i gang med jordforbedringsmidler 
til bønder. Basisen er kloakkslam, som 
blir stabilisert, hygienisert og tilsatt kalk.

– Den strategiske visjonen vår er 
å bidra til maksimal samfunnsnytte. 
Derfor har vi strammet inn målet vårt 

kraftig. Tidligere var målsettingen å ha 
en renest mulig Oslofjord innen år 2100, 
men nå skal målet nås innen år 2040, 
sier Borchgrevink.

Derfor er Veas i ferd med å bli om
organisert til et aksjeselskap, fordi det 
er store verdier i avløpsvannet.

– Vi omorganiserer for å få en mer 
moderne eierstyring. En del av dette er at 
vi skiller den kommersielle aktiviteten fra 
den lovpålagte delen. Sistnevnte dreier 
seg om å drive renseanlegg og sørge for 
en ren Oslofjord.

Anlegg til 150 millioner
Det grønne skiftet er allerede i full gang 
hos Veas. 20. desember i fjor åpnet det 
nye biogassanlegget – med en prislapp 
på 150 millioner kroner. I tillegg ble det 
kjøpt inn en fyrkjele som går på pellets. 

En kuriositet er at hver tankbil på 
biogass som blir kjørt ut av anlegget 
kan kjøre 75 meter på ett toalettbesøk.

– Så nå tjener dere penger, i 
motsetning til før da alt ble drevet til 
selvkost, basert på det innbyggerne 
betalte i regninger for vann og avløp 
i hjemmene sine?

– Ja, biogassavtalen er godt lønnsom. 
Prisene er høyere enn da vi startet. Så 
det er over all forventning.

Det skjer 
mye hos Veas
Det sørger selskapets utviklingsavdeling for. 
Siste nytt er et spennende samarbeid med 
SINTEF og et lokalt bryggeri på Vettre.

TEKST: Tore Shetelig FOTO: Torbjørn Tandberg

«Visjonen vår er å 
bidra til maksimal 
samfunnsnytte. 
Tidligere var mål-
settingen å ha en 
renest mulig Oslo-
fjord innen 2100, 
men nå skal målet 
nås innen 2040.»

→
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Veas
• Veas, som er Norges største 

renseanlegg, eies av kommunene 
Oslo, Bærum, Asker og Nesodden.

• Avløpsvann fra befolkningen rundt 
Oslofjorden blir transportert til 
renseanlegget på Bjerkås i Asker. 

• Anlegget ligger i fjell og er i drift 
året rundt.

• I tillegg til vannrensing, bringer 
Veas næringsstoffer tilbake til 
kretsløpet gjennom produksjon av 
kalktilsatt avløpsslam (Veasjord) 
og en nitrogenløsning som brukes 
i landbruket. 

• Biogass som dannes fra avløps
slammet renses og foredles 
til flytende drivstoff i det nye 
raffinerings anlegget, som ble satt 
i drift i 2020.

← PILOT: Slik ser det ut på 
innsiden av Veas sitt siste 
pilotprosjekt. – Det er her 
kullsyren skal lages, sier 
administrerende direktør 
Ragnhild Borchgrevink.
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I dag kjører mange personbiler på 
biogass i Sverige. 

– Jeg tror at en god del tung
transport går over til å kjøre på biogass. 
Det nytter ikke med el på de tyngste 
kjøretøyene, fordi batteriene veier for 
mye, og det blir mindre plass til lasten, 
mener Borchgrevink.

Har 104 ansatte
104 ansatte jobber på Veas. Ikke mange 
av dem er på det nye biogassanlegget. Det 
er så moderne at mesteparten av driften 
er automatisert. Tomten til Veas er på 40 
mål og ligger idyllisk til på Bjerkåsholmen, 
to steinkast fra sjøkanten.

Selskapets egen utviklingsavdeling har 
knekt mange nøtter, men noe gjenstår.

– Vi har hittil ikke greid å finne noen 
løsning på å gjenvinne søppel, sand og 
grus, så det må kjøres til forbrenning eller 
deponi. Oslo kommune bruker opptil 
40 000 tonn strøgrus per vinter, så her 
er det mye å hente. Det er kommet i gang 

forsøk med grusvasking på Romerike, 
og dette er et felt vi ønsker å utvikle, sier 
Veasdirektøren.

Stolte av utstillings vinduet Veas
– Veas er Osloregionens viktigste miljø
bedrift og har bidratt til en ren Oslofjord 
i en årrekke, sier Ragnar Sand Fuglum, 
direktør for samfunnstjenester i Asker 
kommune.

– Det er stor forskjell på vannet i 
Oslo fjorden i dag og hvordan det var 
på 60 og 70tallet. Men fjorden har 
spesielle utfordringer også nå. Torsk og 
reker forsvinner, og bunnvegetasjonen 
blir borte. Veas er en motor i arbeidet 
med å finne ut av dette og forebygge 
miljø problemene.

– Hvordan vil du beskrive Veas?
– Som et veldig fremoverlent og 

innovativt selskap. De ser verdiene 
i restprodukter. Veas er Norges 
største produsent av biogass. De er et 
utstillingsvindu vi er veldig stolte av. 

Bedriften får besøk av delegasjoner fra 
hele verden. Før pandemien hadde de 
besøk fra både Kina og Japan.

– Asker kommune eier flere ulike 
selskaper. Hvilke fordeler ligger i det? 

– Hensikten er å samarbeide om store 
og viktige oppgaver. Et godt eksempel 
er eiendomsutvikling. Et AS egner seg 
ekstra godt i det private marked. Ellers 
har vi veldig mye igjen for å samarbeide 
med andre kommuner, gjennom inter
kommunale selskaper. 

Viktig institusjon
Også ordfører Lene Conradi ser på Veas 
som en viktig institusjon, og er stolt av 
selskapets historie og utvikling. 

– Veas sørger for å holde fjorden ren. 
For oss som kystkommune er det av stor 
betydning. Det er en spennende bedrift 
som ligger langt framme, og er ett av 
flere selskaper i Asker som driver med 
sirkulær økonomi i praksis.

↓ BIOGASS: I desember i fjor åpnet Veas sitt nye biogass
anlegg – med en prislapp på 150 millioner kroner.
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Brannsikkerhet 
på tvers av kulturer
Hvert år besøker brannvesenet Folkeuniversitet for å undervise 
flyktninger i brannsikkerhet. Det krever mer enn bare kunnskap 
om brann. For hvordan når man gjennom med et budskap som 
så lett drukner i traumatiske historier fra krigsherjede land?

TEKST: Camilla Guriby Hilland FOTO: Elin Eike Worren

↓ VIKTIG OPPLÆRING: Bård 
K. Bråten, brann inspektør 
i Asker og Bærum brann 
og redning, får drahjelp 
av flyktningene i arbeidet 
med å forebygge brann. 
Her lærer Letina Meheri og 
Husam Abbas hvordan de 
skal bruke brann slokkings
apparatet.

I en landsby på Afrikas horn, nærmere 
bestemt i Eritrea, brant det i et stein
hus. 28årige Letina Meheri husker 
hendelsen godt. 

– Hele nabolaget stormet til for å 
bekjempe flammene. Brannen ble 
slokket av innbyggerne – med vann, 
jord og tepper. Brannvesenet var siste 
ressurs på plass, forteller Meheri. 

28åringen kom til Norge som flykt
ning i 2017 med en toåring på armen. 

Fra Eritrea flyktet hun og datteren – via 
Sudan og Libya – sjøveien til Italia, og 
videre gjennom Østerrike, Tyskland, 
Danmark og Sverige. I Norge skulle hun 
gjenforenes med sin mann, som hadde 
flyktet to år tidligere.

Brann på asylmottaket
Irakiske Husam Abbas (51) kom til Norge 
høsten 2015. Sammen med kone og tre 
barn ble han innlosjert på Mannheimen →
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statlige mottak på Rjukan, som natt 
til nyttårsaften 2016 ble total skadet i 
brann. Heldigvis omkom ingen i brannen.

Selv om Abbas har langt mer 
dramatiske opplevelser i bagasjen, 
slik som bombeangrep i hjemlandet, 
beskriver han brannen på Rjukan som 
skummel. Han erindrer også en annen 
episode fra tiden på asylmottaket.

– Det brant på kjøkkenet hos en 
nabo. Jeg varslet naboen og reddet et 
barn ut fra røyken, forteller Abbas, som 
også forsøkte å slokke brannen med 
husbrann slange. 

– At det fantes slokkeutstyr i boligen 
var nytt for meg. I Irak er det kun krav 
om håndslokker i bil, ikke i hus, legger 
han til.

Takknemlig for opplæring
Abbas sitt første minne om enkel brann
vernopplæring var fra universitetet i 

hjemlandet. Utvidet brannvern opplæring 
med praktisk slokking fikk han først 
oppleve på asylmottaket i Norge.

Eritreiske Meheri minnes at hennes 
far snakket om brann da hun var liten 
jente, og at hun og de elleve søsknene 
ikke fikk lade om natten. 

– Vi hadde ingen røykvarslere eller 
slokkeutstyr. Heller ikke forsikring, så 
det gjaldt å ta vare på det man hadde, 
sier Meheri. 

I dag lærer hun villig vekk hva hun 
selv har lært om brannsikkerhet – enten 
det er til barna eller til venner og bekjente. 

– Det er viktig å ha kunnskap om 
brannvern, slik at vi kan hindre at det 
begynner å brenne. Dessuten blir vi 
også tryggere på hva vi skal gjøre hvis 
det først oppstår brann, påpeker hun. 

Abbas nikker bekreftende og legger 
til at han er glad for at de fikk lære om 
brannvern på Folkeuniversitetet i Asker. 

↑ MYE NYTT: Irakiske Husam Abbas og eritreiske Letina 
Meheri har lært mye om brannvern siden de kom til Norge.

«Det er viktig å 
ha kunnskap om 
brannvern, slik at 
vi kan hindre at 
det begynner å 
brenne.»
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↑ PRIORITERT OPPGAVE: Brannvernopplæring for flyktninger er en 
enkel prioritering for brannvesenet. Branninspektør Bård K. Bråten 
er en av flere som underviser på Folkeuniversitetet. 

Prioritert oppgave
Hvert år kommer Asker og Bærum 
brann og redning til Folkeuniversitet 
for å undervise. Gjennom dialog, bilder 
og film får flyktningene lære om norsk 
sikkerhets kultur, brannvern og første
hjelp ved brannskade. De får også 
besøke brannstasjonen i mindre grupper 
for å se på brannbiler og utstyr. 

– Asylsøkere og arbeidsinnvandrere 
er, i tillegg til blant annet eldre, rus
misbrukere og personer med demens 
eller psykiske lidelser, blant de særskilt 
risikoutsatte – de som i størst grad 
omkommer eller skades i brann. 
Sammenlignet med gjennomsnittet av 
befolkningen har innvandrere dårligere 
boforhold, lavere syssel setting og 
dårligere økonomi, noe som igjen kan 
gi økt dødelighet ved brann ulykker, 
forteller Bård K. Bråten, brann inspektør 
i Asker og Bærum brann og redning.

Derfor er brannvernopplæring for 
flyktninger en enkel prioritering for 
brannvesenet. 

Forebyggende tiltak
Både Meheri og Abbas svarer med iver 
når Askermagasinet spør hva de husker 
fra opplæringen.

– Aller best husker jeg at det er viktig 
å ha røykvarslere som virker, og at man 
bytter batteri i dem hvert år, sier Meheri. 

– I desember bytter vi, stemmer 
Abbas i. – 1. desember er røykvarslerens 
dag. 

Videre nevnes at det å lukke dører og 
vinduer for å isolere brannen er vesentlig. 
De to fortsetter nærmest i kor med å si 
at man må varsle både brannvesenet og 
andre i bygget om at det brenner. 

– Riktig adresse er avgjørende. Si hvor 
det brenner, så brannbilen vet hvor de 
skal, føyer Abbas til. 

– Når vi evakuerer fra et bygg hvor 
brannalarmen går, samles vi på en avtalt 
møteplass, sier Meheri og presiserer 
at man skal unngå å lagre ting i nød
utganger og felles oppganger, så folk 
ikke skal risikere å snuble på vei ut. 

– Bruk aldri vaskemaskin, tørke
trommel og oppvaskmaskin når du sover 
eller ikke er hjemme. Og ta ut ladere 
av stikkontakter før du legger deg. Det 
er også lurt å unngå gardiner som blir 
hengende inntil panelovner, sier Abbas.

Meheri følger opp med en siste opp
fordring:

– Ved matlaging skal man alltid være 
til stede og våken. Jeg lar aldri barna 
mine bruke komfyren alene. Og brenner 
det i olje, så vet jeg nå at det er lokk på 
kjelen som gjelder – aldri vann.

Slik kommer du 
i kontakt med 
brannvesenet
• Generelle henvendelser sendes 

til post@abbr.no.
• Har du spørsmål om brann

sikkerhet? Send epost til 
forebyggende@abbr.no. Du kan 
også nå brannvesenet på Facebook. 

• Er du bekymret for brannsikker
heten hos noen du kjenner? 
Meld fra på www.branntips.no.

• Ved ulykker og brann, ring 110.
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9. DESEMBER KL. 19.30 

• ASKER KULTURHUS

Oslo jazz-
ensemble og 
Ola Kvernberg

Det er utrolig hyggelig å kunne 
presentere åpningskonserten 
fra Oslo jazzfestival i Asker 
kulturhus. Her blir det musikk i 
stort format signert Ola Kvern
berg, en av våre aller fremste 
komponister og artister. Til 
møtet med Oslo jazz ensemble 
har Kvernberg ikke bare med 
seg felene, men også helt 
nyskrevet musikk, i tillegg til 
nyslipte arrangementer av egne, 
prisbelønte perler som «Liar 
Bird» og «Mechanical Fair».

29. OK TOBER KL. 19.30 

• ASKER KULTURHUS 

Sol Heilo

Fyrverkeriet Sol Heilo gjorde 
internasjonal karriere med 
bandet Katzenjammer, nå gjør 
hun endelig konsert på egne 
bein i Asker kulturhus. Heilo 
er opptatt av å gi publikum en 
opplevelse som utfordrer alle 
sansene, og som de kan ta med 
seg videre. Tekstene spenner 
over et rikt spekter av følelser, 
som bæres av dynamiske 
og sjanger overskridende 
arrangement. Heilos tilstede
værelse og formidlingsevne har 
gjort henne til en av landets 
mest populære artister. 

Velkommen til en helt spesiell og spinnvill sirkusopplevelse for hele familien! 
Absence Crew, kjent fra Norske Talenter og Mitt Dansecrew på TV2, har tatt 
små og store publikummere med storm med sine energifylte og underholdene 
breakeshow. Nå har de slått seg sammen med koreograf Jo Strømgren, som er 
kjent verden over for sine oppfinnsomme og ofte komiske danseforestillinger.

Daniela Reyes albumdebuterer, 
og det blir så klart slippkonsert 
på hjemmebane i Asker! De som 
har sett Reyes spille, glemmer 
det ikke med det første. Det er 
noe med de skjøre sangene som 
hun formidler med en kombina
sjon av intens tilstedeværelse, 
stor musikalitet og selvsikkerhet 
som gjør et sterkt inntrykk på 
publikum. Anmeldere har skre
vet om Reyes at hun kombinerer 
det uskyldige med det mektige 
i sitt naivistiske og tankefulle 
univers, og at det låter vakkert, 
men også morsomt og alvorlig.

23. OK TOBER KL. 19.30 

• ASKER KULTURHUS 

Daniela Reyes

7. NOVEMBER KL. 13.00 • ASKER KULTURHUS

Circus Absence 
med Absence Crew
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22. OK TOBER KL. 20.00 • 

SEKKEFABRIKKEN KULTURHUS

Solveig Slettahjell

Solveig har gått svanger med 
idéen og ønsket om et nytt jazz
band lenge, og har nå samlet 
sitt drømmelag av musikere 
bestående av Andreas Ulvo 
på piano, Trygve Waldemar 
Fiske på bass, Pål Hausken på 
trommer og selvfølgelig Solveig 
selv på vokal og tidvis også 
piano. Bandet arbeider med 
sanger fra jazz tradisjonen og 
tilliggende kuriosa, og den nye 
plata, som Solveig tar med seg 
til Sekkefabrikken, er hennes 
14. album siden debuten med 
«Slow Motion Orchestra» i 
2001.

16. OK TOBER KL. 12.00–16.00 

• ASKER KULTURHUS

Barnas 
verdensdag

For 13. år på rad arrangerer 
Asker kulturhus Barnas 
verdensdag – en familiefestival 
der man får oppleve kultur
uttrykk fra ulike steder i verden. 
Det blir blant annet musikk
verksted med Thulani Maluleka 
og Ante Skaug, liv og røre med 
streetdanser Herbie Skarbie, 
forestilling for de aller minste 
barna med Raymond Sereba 
og flerspråklig eventyrstund 
på biblioteket. Kafé Kime tilbyr 
internasjonal mat.

Flere aktiviteter 
finner du på
→ hvaskjeriasker.no

6. NOVEMBER KL. 20.00 • 

SEKKEFABRIKKEN KULTURHUS

Bokassa

Powertrioen Bokassa fusjonerer riffene 
og grooven fra stonerrocken med energien 
og aggressiviteten til punken, til sin egen 
unike «stonerpunk». Debuten «Divide & 
Conquer» ble belønnet med strålende 
anmeldelser over hele verden. Metallica
tromme slager Lars Ulrich kalte bandet 
«my favourite new band» – og Bokassa 
ble håndplukket som supportband for 
Metallica på deres «WorldWired»turné 
i 2019!

11. NOVEMBER KL. 19.00 • 

SEKKEFABRIKKEN KULTURHUS

Julesanatoriet 
med Ingrid 
Bjørnov og Kari 
Slaatsveen

Endelig er de tilbake! Radio
doktor Kari Slaatsveen og 
hekse doktor Ingrid Bjørnov 
tilbyr verbal inn leggelse – og 
musikalsk pleie av sand blåste 
førjuls nerver. De som kjenner 
høy tiden stramme, kommer til 
hektene i løpet av 90 minutter 
i Jule sanatoriets forrykende 
favn. Jule sanatoriet gjør igjen 
døren høy og porten ganske vid.
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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,
1383 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

Døgnåpen barnevernvakt 
i Asker og Bærum 

67 50 47 70

Bestilling av koronatest digitalt 
eller ved å ringe 

66 71 59 99

Døgnåpen veiledning for personer som 
sliter med psykisk problemer og rus

919 10 500

Spørsmål om korona 
vaksinering i Asker

66 71 59 50 

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

66 90 94 08

Helsemyndighetenes
informasjonstelefon om korona 

815 55 015
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