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INNHOLD 

DENNE UTGAVEN 

→ I dette magasinet møter du flaggheiser Elin, Andreas som sitter 
i De unges kommunestyre, Sondre som er kommunens første 
lærling i automasjonsfaget, 92 år gamle Birger som fremdeles 
bor hjemme alene – og mange andre spennende askerbøringer. 

→ Du kan også lese om nyankomne flyktninger fra Ukraina, 
skaternes nye tilholdssted i sentrum, Norges største 
trebåtfestival i Sætre, fremtidens boformer og kommunens 
temaplan Leve hele livet, tips til aktiviteter og steder å besøke i 
sommer – og mye mer! 

12 

↑ 

Storstilt 17. 
mai-feiring 
For første gang som 
ny storkommune kunne 
17. mai i år feires uten 
restriksjoner. Hurra! 
Foto: Tordis Ødbehr. 

↑ 

Variert sommerprogram 
I samarbeid med ulike aktører blir det et 
vell av aktiviteter for barn og unge å velge 
mellom i sommer rundt i hele kommunen – 
alt fra svømmeopplæring, til kulturaktiviteter 
og friluftsaktiviteter både ved sjøen og ellers. 

ORDFØREREN HAR ORDET 

En sommer 
full av 
muligheter 
Det står ikke på tilbud og mulig-
heter for kortreiste opplevelser i 
Asker. Og skal jeg komme med en 
oppfordring må det være å opp-
søke minst ett nytt sted eller én ny 
aktivitet i Asker denne sommeren. 
Benytt sommermånedene til å 
utforske bygda vår! 

Etter flere år med restriksjoner, har vi tatt hverdager 
og festdager tilbake med aktiviteter og arrangemen-
ter som samler og bygger felleskap. 17. mai stod 
tettsted og nærmiljø i hele bygda nærmest i fyr av 
glede og felleskap. Slike dager styrker den lokale 
tilhørigheten vår. 
Gjennom samlende arrangementer blir Askers 
særpreg og skjulte skatter løftet frem. Nylig gikk 
Trebåtfestivalen av stabelen i Sætre, den første etter 
at vi ble en ny kommune. Hele dette året markerer 
Oslofjordmuseet at det er hundre år siden båtkon-
struktør Jan Herman Linge ble født, og inviterer 
blant annet til kurs i båtrestaurering for ungdom. 
En av Norges eldste idrettsklubber Graabein i Sætre 
feirer 150 år med arrangementer gjennom hele året. 
Nå står vi foran sommeren med konserter, og tra-
disjonsrike treff som Toftedagen og Bringebærfes-
tivalen. Også i år samarbeider ulike organisasjoner 
om et rikholdig aktivitetsprogram for barn og unge. 
Flere av aktivitetene betyr sommerjobb for andre 
ungdommer. Vinn-vinn! 
Tusen takk til alle som skaper opplevelser, moro og 
sommerminner i hele Asker! 
Jeg ønsker store og små en riktig god sommer! 

Lene W. Conradi 
ORDFØRER 

24 
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32 

← 

Nye boformer 
I det nye boligområdet 
på Landås i Asker har 
beboerne kjøpt seg inn 
i hver sin leilighet, sam-
tidig som de har tilgang 
til et flott fellesareal. 
Foto: Vibeke Glosli. 

6 
← 

– Kult å være nerd 
300 ungdommer møtes til 
Constellation i Asker kulturhus 
lørdag 18. juni for å dyrke 
nerdekultur. Dette er Askers 
største arrangement av og for 
ungdommer. 
Foto: Constellation. 
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FRIVILLIGHET 

Musikkorps-Elin er 
frivillig flaggheiser 
Tofte Musikkorps har det ærefulle oppdraget 
å heise det norske flagget på alle de 16 
offisielle flaggdagene gjennom året. 
TEKST/FOTO: Tore Shetelig 

– Dette er en fin dugnadsjobb som gir 
gode kroner i kassa, sier Elin Kristiansen 
(58). Hun er leder av Tofte Musikkorps. 
Sivilingeniøren er vokst opp på Tofte, 
men reiste ut for å studere og jobbe. For 
ti år siden kom hun tilbake. 

Hver dag flagget går opp om morge-
nen og ned før solnedgang, tikker 1500 
kroner inn i korpsets kasse. Korpset har 

ansvaret for to flaggstenger. En utenfor 
samfunnshuset og en på ungdomssko-
len. 

Sætre speidergruppe gjør en tilsva-
rende jobb på det tidligere rådhuset. De 
har også ansvaret for at flagget kommer 
opp på barneskolen. 

↑ ÆREFULLT OPPDRAG: Korpsleder 
Elin Kristiansen er proff flaggheiser. 
Her heiser hun flagget utenfor 
samfunnshuset på Tofte. 

Frivillige holder strendene strøkne 
Strendene i Vollen er strøkne 
– fri for søppel. Det sørger 
frivillige medarbeidere for, 
med Elisabeth Takle Bye 
i spissen. 
TEKST/FOTO: Tore Shetelig 

Godt hjulpet av lederen på Vollen 
Nærmiljøsentral, legges det til rette for 
at innbyggerne kan holde det pent og 
ryddig. 

– Vi legger lett tilgjengelig fram 
søppelsekker og ryddeutstyr, slik at det 
er lett å gjøre en innsats i hverdagen. Å 
holde det pent og rent her er en kontinu-
erlig prosess, sier Sanna Antell. 

Hun er leder av Vollen nærmiljøsen-
tral, og skryter veldig av ungdommen. 

↑ FJERNER RUBB OG RAKE: Sanna 
Antell (til v.) og Elisabeth Takle Bye 
sørger for rene strender. 

4 Askermagasinet 

– De bruker området rundt Selvikvil-
laen som et treffsted, sitter i hagen og 
koser seg og spiller bowling. De er veldig 
flinke til å hjelpe til med å rydde, og er 
opptatt at det skal være rent og pent her, 
forteller Sanna. 

Foreldre stiller opp 
som natteravner 

Frivillighetens år

I flere av Askers tettsteder, 
fra Tofte i sør til Asker 
sentrum i nord, vandrer 
foreldre og andre frivillige 
gatelangs på kvelds- og 
nattestid. Ofte i helgene, 
iført gule vester. 

TEKST /FOTO: Monica Storjordet 

Natteravnene er trygge voksenperso-
ner som gir av sin tid for å bidra til et 
tryggere nærmiljø for barn og unge. De 
snakker med ungdommen, er synlig til 
stede og hjelper ved behov. Natteravne-
ne er avhengige av de unges tillit og har 
selvpålagt taushetsplikt, men samarbei-
der blant annet med politi, kommune og 
frivillige organisasjoner. 

Trygg skolegård på Rønningen 
– Skolegården på Rønningen skole 

skal være en trygg plass for barn på alle 
trinn, og nå som vi går mot lysere og 
varmere tider vil skolegården igjen bli en 
møteplass for mange etter skoletid, sier 
Ståle Botn, FAU-leder ved Rønningen 
skole. 

I skolegården har de tidligere opplevd 
en del bråk og uro på ettermiddags-
og kveldstid, og også noe hærverk og 
forsøpling.  Rønningen FAU satte derfor 
i gang en «Rønningen-ravn»-ordning 
etter påske, for å sikre tilstedeværelse av 
voksne i skolegården på kveldstid. Hver 
dag, også i skolens ferier, men med en 
pause i fellesferien. 

Botn er imponert over foreldrene. Tre 
foreldre går sammen på hver vakt, og 
det er klassekontaktene fra hvert trinn 
som har satt opp vaktordninger. Rav-
ne-gruppene går i 2-3 timer, med litt 

ulike tidspunkter. 
– Vi får nesten utelukkende gode 

tilbakemeldinger fra foreldrene og er 
glade for at skolegården på Rønningen 
er et samlingspunkt også på kveldstid, 
sier Botn. 

– Som FAU-leder og forelder til to gut-
ter på Rønningen skole har jeg stor tro 
på at tilstedeværelse av trygge voksne 
vil ha en positiv innvirkning på miljøet i 
skolegården. 

↑ RØNNINGEN-RAVNENE Son 
Pham og Hanne Lesteberg er 
foreldre til barn på 3. trinn. 
Øverst i trappen står FAU leder 
Ståle Botn. 

Askermagasinet 5 



 
 

 

 
   

    
   

 

   
 

 
  

  
  

 

    
  

    
   

   
 

  

 
   

   
  

  
 

  
 

   
 

    

  
   

 
 

  

 
  

  
 

 

  
  

 
 

  
   

   

  
 

 
   
   

   
  

 
    

   
  

   
 

  

  
    

 
   

  
  

    
 

    
  

  
  

 
   

   
 

 

  
  

   
   

 
    

  
 

 
  

  
   

   

   
  

   
  

   

BARN OG UNGE 

Aktiv 
sommer 
for barn 
og unge 
Sommerferie betyr ikke at alt stenger 
ned, og at alle aktivitetstilbud 
forsvinner.Tvert imot. Barn og unge 
i Asker har et vell av aktiviteter å 
velge mellom i sommer 

TEKST: Aina Skoland FOTO: Espen Halvorsen 

– Vi samarbeider med mange ulike 
aktører for å sette opp sommerprogram-
met vårt sånn at det skal bli aktiviteter 
over hele kommunen, forteller Morten 
Håland. Han er rådgiver i avdeling for 
innovasjon og læring i Asker kommune, 
og har ansvaret for sommerens aktivi-
tetsprogram for barn og unge. 

Variert program 
I tillegg til bibliotekenes sommerpro-
gram (se egen sak på side 8), blir det en 
rekke andre tilbud å velge mellom, alle 
enten gratis, eller til en svært lav pris. 
Felles for dem alle, er at du finner dem 
ved å gå inn på www.hvaskjeriasker.no, 
og huke av for sommeraktiviteter. 

– Det blir alt fra svømmeopplæring i 
svømmehallene i Røyken og på Risenga, 
til kulturaktiviteter i samarbeid med 

→ STORT UTVALG: Det blir tilbud om mange 
kreative aktiviteter i sommer. 

6 Askermagasinet 

↓ AKTIVITETSPATRULJEN: I sommer 
blir det gode muligheter for å prøve 
nye aktiviteter, finne nye venner, og 
samle mange gode minner. 

– Erfaringsmessig blir dette fine dager 
med høyt energinivå, og en god mulighet 
til å prøve nye ting, smiler Johansen. 

Kreativt verksted, Omattatt 
Ombruksverkstedet Omattatt tilbyr kre-
ativ sommeraktivitet for barn fra 4.– 7. 
trinn, og også de har ansatt ungdom som 
aktivitetsledere. 

– Vi tilbyr ukesopplegg, der barna i 
løpet av uken lærer om bærekraft og 
ombruk, og litt om hva som skjer med 
ting vi kaster i Asker kommune, sier Aud 
Ingeborg Børseth, som er kreativ koordi-
nator på Omattat. Barna får være 
kreative og skape ting av ombruksmate-
riell ved hjelp av maling, klipping og li-
ming, snekring, søm og andre teknikker, 
i tillegg til uteaktivitet og moro. Børseth 
forteller at barna ofte blir overrasket 
over hvor mye fint materiale de har 
tilgjengelig, alt hentet fra gjenvinnings-
stasjonene i Asker. Denne aktiviteten 

«Vi har med oss en henger 
full av utstyr og kan tilby 
alt fra skateboard, SUP, 
beachvolleyball, frisbee, 
lacrosse og badminton» 

kulturskolen, forteller Håland. 
– Man vil også finne mange friluftsak-

tiviteter både ved sjøen og ellers, i regi 
av både NaKuHel, DNT og KFUM/KFUK. 
Blant annet blir Elnestangen i Vollen mye 
brukt i sommer, med alt fra basecamp 
for ungdom, til åpne dager der hele fa-
milien kan prøve seg på alt fra SUP-brett 
til frisbee-golf. Aktivitetene vil spre seg 
over hele sommeren, med hovedtyngde 
på de to første og de to siste ukene av 
sommerferien. 

Vi har tatt en prat med noen av dem 
som skal bidra til en aktiv og minnerik 
sommer i år: 

Aktivitetspatruljen 
Asker idrettsråd gjentar suksessen fra 
tidligere år med å ta meg seg aktiviteter 
og utstyr ut til der folk bor, i løpet av fem 

deilige sommeruker. 
– Vi har med oss en henger full av 

utstyr og kan tilby alt fra skateboard, 
SUP, beachvolleyball, frisbee, lacrosse 
og badminton, forteller Heidi Merete 
Johansen fra Asker idrettsråd. Teamet 
fra Aktiv YNG – idrettspatruljen fra Asker 
idrettsråd vil besøke Tofte, Slemmestad, 
Sætre, Borgen, Hernestangen, Holmen-
skjæret og mange flere steder. Johansen 
er klar på at det er ungdommen som 
holder i arrangementet. 

– Det er aktivitetsledere fra Aktiv YNG 
som står for organisering og gjennom-
føring. På denne måten kan vi både tilby 
aktiviteter til barn, og sommerjobb til 
ungdom. Det er ingen nedre alders-
grense for å delta, men Johansen ber om 
at barna er store nok til å være med på 
egen hånd, eller kommer med foreldre. 

finner sted på innbyggertorgene 
i Slemmestad og Heggedal. 

Ungdomsklubbene 
Nicolas Salvesen fra Ungkultur Asker, 
kan melde om at ungdomsklubbene vil 
holde åpent i ukene 25, 26, 31 og 32. 

– Vi vil holde forskjellige kurs og 
workshops med påmelding på de fleste 
ungdomsklubber. Det blir tilbud som 
Dungeons & dragons, Redesign, Cos-
play verksted og musikkcamp med mer, 
forteller han. Åpningstider og dager, 
samt link til påmelding, vil som alle 
andre aktiviteter denne sommeren 
finnes på www.hvaskjeriasker.no. 

Askermagasinet 7 
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Sommer på 
bibliotekene 
Sommer og sol betyr ikke at det blir stille på bibliotekene. 
Tvert imot. Bibliotekene over hele kommunen er fylt med 
aktiviteter i sommer. Og bøkene tar ikke ferie. 

TEKST: Aina Skoland 

– Vi ønsker å legge til rette for kortreist 
læring, morsomme opplevelser og gode 
minner, forklarer bibliotekar Jon Esteban 
Furøy, som sammen med Anita Holth 
Lous og flere gode kollegaer har ansvaret 
for bibliotekenes sommerprogram. 

– Vi har et helt supert program for 
barn og unge denne sommeren, og alle 
aktivitetene er selvfølgelig gratis, legger 
Lous til. 

Mangakurs, Bibliogames, FabLab, 
sjakk og mye mer 
Hva sier du, eller poden, om for eksem-
pel sirkuskurs for de aktive, mangakurs 
for tegneinteresserte, Bibliogames for 
gamere, sjakkuke for strategene eller 
FabLab med VR, 3D og mye annet spen-
nende for den nysgjerrige? Aktivitetene 
er spredt rundt på bibliotekene i Asker 

klarer Furøy. Og om noen er bekymret 
for stillesittende barn, kan de forsikre at 
det også blir tid til frilek og utemoro hver 
dag. 

Bøkene tar ikke ferie 
I tillegg til organiserte aktiviteter, min-
ner Furøy og Lous om at bibliotekene 
fortsatt er åpne gjennom sommeren, 
og bøkene tar ikke ferie. Registrerer du 
bibliotekkortet ditt kan du også benytte 
deg av meråpent bibliotek på flere steder 
i sommer. 

For mer informasjon og påmelding til 
aktivitetene, gå inn på www.hvaskjeri-
asker.no og velg sommeraktiviteter. Da 
finner du aktiviteter både fra biblioteke-
ne og ellers. Noen av aktivitetene fra bi-
bliotekene kan være fullbooket, så husk 
å følge med neste år om du ser noe dine 

↑ FABLAB: Et drømmested for 
fremtidens forskere og andre 
nysgjerrige barn. I sommer 
finner du dem på biblioteket i 
Tofte. FOTO: Espen Halvorsen 

Hva sier du om 
sirkuskurs for de 

aktive, mangakurs for 
tegneinteresserte eller 

FabLab og mye annet 
spennende for de 

nysgjerrige? 

BARN OG UNGE 

sentrum, Slemmestad, Heggedal og 
Tofte i ukene 25, 26, 30 og 32. 

– Man kan melde seg på til bare én 
dag, eller for hele uken, og på FabLab 
kan man komme uten påmelding, for-

8 Askermagasinet 

barn ønsker å være med på. Påmelding 
åpner i begynnelsen av mai hvert år. 

De unges kommune-
styre er i gang 
Som medborgerskapskommune skal Asker legge til rette 
for at alle stemmer blir hørt. Etter covid-forsinkelser, er 
endelig De unges kommunestyre på plass i nye Asker. 

TEKST: Aina Skoland 

– De unges kommunestyre gir ung-
dommen en kanal for å bli hørt og sett, 
samtidig som det gir politikerne gode 
innspill til mange saker. Dette sier Hanne 
Marie Sønstegaard som er prosjektleder 
for medborgerskap ved Senter for Inno-
vasjon og Læring (Seil) i Asker kommune. 

– Alle de tre tidligere kommunene 
hadde en variant av ordningen, og vi har 
lenge ønsket å få det opp og stå i den nye 
kommunen. 22.april i år var endelig elev-
rådsleder og nestleder fra alle ungdoms-
skolene representert i kommunestyre-
salen i Asker rådhus. Møteleder var som 
seg hør og bør ordfører, Lene Conradi. I 
tillegg deltok ungdomsrådet, som består 
av representanter mellom 15 og 18 år, 
aktivt i organisering og gruppeledelse. 

Litt nervøs 
En av deltakerne på møtet var Andreas 
Hølås Henriksen, som er elevrådsre-

presentant for niende trinn på Vollen 
ungdomsskole. 

– Jeg er opptatt av politikk og er ganske 
engasjert, så da dette med De unges 
kommunestyre kom opp meldte jeg meg, 
sier 14-åringen. 

– Jeg liker å fremme både mine egne 
og andres meninger, forteller Andreas 
som også hadde snakket med barne-
skolene i sitt distrikt før møtet. De sakene 
askerungdommene løftet fram som de 
viktigste på kommunestyremøtet, var 
gratis bind og tamponger på skolene, 
flere møtesteder på fritiden, flere gratis 
fritidstilbud sånn at de er tilgjengelig for 
alle, og bedre transporttilbud for hele 
kommunen. 

– Det var ganske høytidelig og fint å 
være i kommunestyresalen. Jeg var litt 
nervøs, men det ga absolutt mersmak, så 
jeg kommer nok til å fortsette å engasjere 
meg i fremtiden, avslutter Hølås Henriksen. 

↑ ENGASJERT: Andreas 
Hølås Henriksen er glad 
for å være med i De unges 
kommunestyre. FOTO: 
Vibeke Glosli 

← KOMMUNESTYRESALEN: 
Første møte i De unges 
kommunestyre i nye Asker 
ble høytidelig avholdt 
i kommunestyresalen. 
FOTO: Svein-Ivar Fors 
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FLYKTNINGER 

→ TAVLEUNDERVISNING: 
Klym Nesphil er i ferd 
med å lære seg norsk. 

Ukraina-barn i trygg 
skolehavn på Tofte 
Flyktningbarna fra Ukraina kommer trolig til å lære norsk på 
rekordtid på Tofte. Det sørger den norsktalende læreren Inna 
(33) fra deres eget hjemland for. 

TEKST/FOTO: Tore Shetelig 

↑ PÅ SKOLEN: Flyktningene Klym 
Nesphil (9), Oskar Korniichuck 
(12) og Mikahailo Vivtonenko 
(9) sammen med lærer Inna 
Romanenko (til v.) og assistent 
Neringa Konzel. 

Askermagasinet møter de tre første 
elevene som kom til barneskolen på Tofte 
– fra det krigsherjede landet i øst. De tre 
guttene hadde sin første skoledag i Norge 
i siste uke av april. Vi får på nært hold se 
hvordan de lærevillige barna suger inn ny 
kunnskap, der de står foran en elektronisk 
tavle og lærer seg et helt nytt alfabet. Det 
kyrilliske byttes ut med vårt. 

Roser flyktningtjenesten 
Synet av de ivrige ansiktene, og øynene 
som stråler når de lærer nye ting, er en 
sterk opplevelse for en journalist som har 
sett mangt og mye opp gjennom årene. 
Vi ble rørt, ikke minst med tanke på de 
traumatiske opplevelsene som guttene 
har vært gjennom. 

10 Askermagasinet 

Randi Hjortland Roaas er rektor på 
Tofte skole, som har 240 elever. Hun gir 
mye av æren for hvordan kapasiteten 
Inna Romanenko havnet på Tofte til flykt-
ningtjenesten i Asker kommune: 

– Folkene der har hele tiden «rada-
ren» på, og ser mulighetene bedre enn 
de fleste. De fikk nyss om at ukrainske 
Inna satt i et flyktningmottak i Porsgrunn, 
og at hun hadde en venn på Filtvet – etter 
et tidligere besøk i Norge. Hun er topp 
utdannet, med mastergrad i internasjo-
nale relasjoner, og snakker både engelsk 
og norsk. 

Helt magisk 
– Inna hadde allerede fått tilbud om å 
begynne som lærer på en skole i Pors-
grunn. Da jeg ble koblet inn i saken, ropte 

jeg i telefonen: «Hun må si nei. Inna må 
komme til oss!». Jeg fikk snakke med 
henne, og på rekordtid fikk vi ordnet 
barnehageplass til datteren hennes, Arina 
på fem og et halvt år. Det gjorde utslaget. 
Det ble Tofte for Inna, og du verden så 
glade vi er for det. Hun er helt avgjørende 
for tilbudet vårt. Dette er helt magisk. At 
det går an å være så heldige, stråler Randi 
Hjortland Roaas. 

Magnus utslagsgivende 
Inna hadde sin første arbeidsdag på 
skolen 8. april. 

– Kan vi spørre hva kjæresten din på 
Filtvet heter? 

– Han heter Magnus Engh, smiler Inna 
Romanenko. 

Det var altså kjærligheten til en nord-

mann som brakte henne til jobb på Tofte 
skole. Men det er også mye kjærlighet 
i lærerhåndverket hun utøver overfor 
barna som har kommet fra hennes eget 
hjemland – til Norge. 

Hjertevarme 
Mammaen til tredjeklassingen Klym, var 
på besøk på skolen da Askermagasinet 
var der. 

– Hva er førsteinntrykket ditt av skolen 
og folkene som jobber her? 

– Helt fantastisk. Snakk om hjertevar-
me våre barn blir møtt med. Dette hjelper 
oss veldig i en sårbar situasjon – med en 
umenneskelig krig i Ukraina, sier Svitlana 
Neshpil, via en russisktalende tolk. 

Kvinnen som oversetter er Neringa 
Konzel. Hun er fra Litauen, og snakker 

også norsk.Tospannet Inna og Neringa er 
en uslåelig kombinasjon. Språkmektige, 
og med bøttevis av kjærlighet, tar de seg 
av flyktningbarna fra Ukraina, som tørster 
etter kunnskap i nye og trygge omgivelser. 

Tofte skole hadde fra før en velkomst-
klasse for barn av arbeidsinnvandrere. 
Derfor var Neringa allerede på plass, lenge 
før makkeren Inna kom. 

Karin Buberg er konstituert virksom-
hetsleder for inkludering og mangfold i 
Asker kommune. Hun synes at historien 
fra Tofte godt oppsummerer hvordan man 
jobber. 

– Alle tre guttene fikk raskt privat inn-
kvartering hos familier på Tofte. I det hele 
tatt handler det om å hive seg rundt, sier 
Karin Buberg. 

Askermagasinet 11 



  
  

     
   

  
    

   
    

   
   

    

   
    

    
 

    
 

  
    

  

    
  

    
  

 
   

   

  
 

 

→ FOLKEFEST VED 
17. MAI-JUBEL MIDTBYGDA SKOLE 

Foto: Henrik Lindal 

17. mai ble feiret med 
stor glede i hele Asker 

Endelig ble det skikkelig 17. mai igjen – en vakker, 
solrik, frydefull og feststemt dag! For første gang 
som ny storkommune kunne Asker feire grunn-
lovsdagen uten restriksjoner. 

↑ DET BESTE MED 17. MAI 
er at man kan være med 
venner og spise is og god 
mat, sier Erwin Gowers 
Lindal med kompisen 
Jonathan Eide Tobiassen 
i bakgrunnen. 
Foto: Henrik Lindal 

12 Askermagasinet 

tekst 

↑ 17. MAI-TOGET I MIDTBYGDA. Foto: Henrik Lindal 

↖ MADELEN MURI, 1. KLASSE, hadde gledet seg lenge 
til å gå i tog på 17. mai, og syntes det var veldig stas å 
få holde fanen til klassen sin i toget. På skolen var det 
lykkehjul og morsomme leker, men disco på skolen på 
kvelden var det aller morsomste, syntes hun. 
Foto: Henrik Lindal 

← TROMMEGUTTA FRA SLEMMESTAD SKOLEKORPS: 
(f.v.) Sebastian Fjellheim Lorenzini,Theodor Schjerven 
Paulsrud, Jostein Sparr og Sebastian Rozmyslowicz. 
Foto: Ingrid Haugdal Sparr 

↓ BARNETOGET PÅ SKAUGUM. 
Foto: Tordis Ødbehr 

← ÅRETS BLOMSTERBARN PÅ SKAUGUM, 
Leo Wen fra Billingstad barneskole og Malou 
Heatta-Speicher fra Vardåsen barneskole, fikk 
møte kronprinsfamilien. Foto: Tordis Ødbehr 
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UNG I ARBEIDSLIVET 

→ FAST ANSATT: Sondre Foss Haugen 
i driftskontrollrommet for vann og 
avløp. 

Fra pølse-
koking til fast 
ansettelse 
Etter 18 måneder som lærling i automasjon på 
driftsavdelingen for avløp og godkjent fagprøve, 
fikk Sondre Foss Haugen (21) fast ansettelse 
i kommunen. 

TEKST/FOTO: Lene Gimnes 

– Jeg er veldig fornøyd med å ha fått 
jobb i Asker kommune. Jeg har lært 
masse som lærling og blitt godt ivaretatt 
av alle. Som yngstemann i flokken har 
jeg også blitt god på å trekke pølser, sier 
Sondre og smiler. 

Historisk lærling 
Sondre var historisk i Asker kommune 
høsten 2020, da han ble kommunens 
første lærling i automasjonsfaget. En 
automatiker monterer og vedlikehol-
der automatiserte systemer, som blant 
annet finnes i kommunens pumpesta-
sjoner for avløpshåndtering og i vann-
renseanleggene. Dette er systemer som 
reduserer risiko for forurensing og sør-
ger for rent vann til Askers innbyggere. 

VEAS-samarbeid 
Læreplanen i automatikerfaget er om-
fattende og temaene strekker seg også 
utover fagområder som ikke kommunen 
direkte er involvert i eller har ansvar for. 

→ BESTÅTT FAGPRØVE: Sondre Foss Gjennom et samarbeid med VEAS 
Haugen i arbeid på en pumpestasjon. (Vestfjorden avløpsselskap), som har 
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et omfattende elektromiljø, fikk Foss 
Haugen erfaring med «ikke-kommuna-
le» automasjonsoppgaver. I to perioder 
i lærlingetiden har han vært utplassert 
for å få erfaring på områder som ikke 
kommunen dekker. Til gjengjeld tok 
kommunen imot to automasjonslærlin-
ger fra VEAS for at de skulle få erfaring 
med offentlige systemer. 

Fagprøve i en kontainer 
Fagprøven gikk over 15 dager i februar. 

– Vi måtte finne en oppgave som dek-
ket læreplanen, samtidig som Sondre 
skulle jobbe med et anlegg som måtte 
stenges og være strømløst mens fagprø-
ven pågikk, forteller fagansvarlig Johan 
Peter Amb, automasjonsingeniør i drifts-
avdelingene vann og avløp. Sondre fikk 
oppdraget med å oppgradere en mobil 
pumpestasjon for avløpshåndtering, i 
en kontainer som til vanlig benyttes som 
midlertidig løsning for pumpestasjoner 
som er ute av drift. 

– Jeg brukte mye tid på å planlegge 
arbeidet, hva slags deler jeg trengte og 

måtte bestille, tegne koblingsskjemaer 
og hvordan jeg skulle løse oppgaven. 
Midt opp i dette fikk fagansvarlig korona, 
og mulighetene til å rådføre seg fysisk 
med ham ble utfordrende, sier Foss 
Haugen. 

Men fagprøven besto han med glans. 
– Siste dag kom fagprøvenemnda og 

jeg skulle vise fram og teste anlegget. De 
simulerte flere feil som jeg skulle finne 
og løse. Det gikk bra, sier Sondre. 

Positivt med lærlinger 
Opplevelsen av å ha en lærling på drifts-
avdelingen, har vært positiv. 

– Det har vært et friskt pust. Yngre 
krefter bringer med seg liv og røre. I 
tillegg blir vi utfordret faglig da vi må be-
svare spørsmål om hvordan og hvorfor vi 
gjør sånn og slik. Vi skjerper oss rett og 
slett, sier Johan Peter Amb. 

Da driftsavdelingen skulle søke etter 
ny automatiker, var det god timing. 

– Det var et lykketreff for oss at 
Sondre ønsket å søke stillingen, sier 
avdelingsleder for drift avløp, Robert 

Sikström. Om flere lærlinger sier han: 
– Det er lite sannsynlig at vi tar inn 

lærlinger i år grunnet knapphet på res-
surser for å ivareta et lærlingeløp med 
god kvalitet. Men høsten 2023 håper vi å 
være bedre rustet til å ønske nye lærlin-
ger velkommen, sier Sikström. 

Nytt kontrollsystem 
275 vann- og avløpsanlegg og 30 000 
datapunkter samles i et moderne drifts-
kontrollsystem som skal overvåke vann-
og avløpsanleggene i kommunen. 

Etter kommunesammenslåingen 
har Asker hatt to systemer. Det gjør det 
krevende å ha full oversikt til enhver tid. 
I tillegg har kompleksiteten, automati-
seringstakten og signalomfanget i anleg-
gene økt de siste årene. 

– Økt automatisering og bedre 
systemer for overvåking gir driftsavde-
lingene muligheten til å løse problemene 
som oppstår før de skaper forstyrrelser 
for innbyggerne. Vi vil få bedre tilgang til 
driftsdata som gir oss dokumentasjon 
og større kontroll med vannlekkasjer og 
uønskede utslipp. Effekten er at vi sparer 
tid, penger og miljø, sier fagansvarlig 
Johan Peter Amb. 
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HELSE 

NICOLAI KOPPERUD I SVEVET: 
I Asker sentrum kommer det snart 
et nytt skateanlegg. 
FOTO: Magnus Boyle Thorbeck 

Skaterne i Asker får nytt 
anlegg nå–og om 10 år 
Nå kan Nicolai Kopperud og de andre skaterne i Asker endelig puste lettet ut. 
En ny skatepark er på vei – plassert i en ny elvepark ved Føyka. 

TEKST: Tore Shetelig 

Ganske snart kan Nicolai og resten av 
skatemiljøet i Asker ta i bruk den nye 
skateparken – som blir å finne rett ved 
innkjøringen til Føyka, tvers over veien 
for den gamle Elvelygården. 

– Vi anlegger dette nye anlegget for 
rullende aktivitet på et ferdig avrettet 
område, forteller rådgiver Bjørn Erik 
Olsen i Asker kommune. 

– Hva legger du i uttrykket rullende 
aktivitet? 

– Alt man kan hoppe og sprette med. 
Brett, forskjellige typer sykler og spar-
kesykkel. Her blir det rom og plass til 
alt sammen. Vi satser rundt to millioner 
kroner på skateparken – inklusive utstyr. 
Aktivitetsflaten lages i enten betong eller 
asfalt. Vi lager også en steinsetting inn 
mot parkeringsplassen, sier Bjørn Erik 
Olsen til Askermagasinet. 

– Når kan parken stå ferdig? 
– Når veiprosjektet er ferdig. Forhå-

pentligvis i løpet av sommeren. Men vi 
tør ikke å love noen helt konkret åp-
ningsdato. Uansett er dette er høyt prio-
ritert sak hos kommunen, lover Olsen. 

Får være med på å bestemme 
– Får ungdommen være med på å 
bestemme utformingen og hvilket utstyr 
som skal være i parken? 

– Ja, vi vil trekke ungdommen inn i en 
aktiv medvirkningsprosess. Ikke minst 

rundt det jeg kaller «møbleringen» av 
anlegget. Det vil si hvilket utstyr som 
parken skal inneholde. Det har vi voksne 
ingen peiling på, så det overlater vi til 
brukerne. 

Skateparken vil ligge i et pent område 
i Asker sentrum, parallelt med Drengs-
rudbekken. Nye grønt-
områder vil sørge for 
at det blir hyggelig å 
oppholde seg i områ-
det. Skateparken skal 
ligge akkurat der hvor 
den gamle plastbo-
bla sto – for de som 
husker den. 

Kommunedirektør 
Lars Bjerke er mer 
konkret på når skate-
parken er klar til bruk. 

– Den åpner i sep-
tember, sier kommu-
nedirektøren. 

Skatehall om ti år 
Han kan også avsløre en nyhet: 

– Vi planlegger et helårs skatean-
legg – med tak over. Den nye innendørs 
skatehallen vil se dagens lys om ti år, 
sier Lars Bjerke. 

Ti år er veldig lenge for dagens 
ungdom å vente. Det er nesten slik at 
anlegget blir mer aktuelt for barna deres. 

Men uansett, fint blir det. 
Ungdom er og skal være utålmodige. 

Derfor har kommunen kastet seg rundt, 
og kommet opp med et midlertidig ska-
teanlegg på Føyka. 

Skatemiljøet i sentrum har vært i 
oppløsning – etter at ungdommen mistet 

parken på Føyka. 
I fjor ble det satt 
opp et midlertidig «Vi planlegger et 
anlegg, men det 

helårs skateanlegg kom aldri opp 
igjen etter vinteren. 

– med tak over. Nå er skateparken 
på plass igjen. Den nye innendørs 
40 prosent er skatehallen vil se 
uorganisert 

dagens lys om ti Det var lederen av 
oppvekstutvalget, 

år.» Oddvar Igland 
(Sp) som reiste 
saken i formann-

skapet. Han sa at den uorganiserte ung-
dommen ikke kunne stå uten et tilbud. 

Kommunedirektør Lars Bjerke sa seg 
helt enig – ut fra det faktum at 40 pro-
sent av ungdommen i Asker ikke hører 
til den delen som er organisert i lag eller 
foreninger. Så nå kan det snart skates 
ved Føyka igjen. 
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SOMMER I ASKER 

Lokale sommerferietips fra 
turistsjefen: 
• Semsvannet: Du kan gå eller Grønsand gjestegård , eplegår-

løpe runden rundt vannet, den, galleri og flott friområdet på 
og gjerne ta deg en dukkert Freyborg. På gjestegården er det 
underveis. NaKuHel har både aktivitetsmuligheter, som tennis, 
kafé og flere aktiviteter å by på, frisbeegolf og et fint utgangs-
og du kan beundre flotte Sem punkt for turer i marka. 
gjestegård. • Filtvet fyr: Ved Filtvet brygge 

• Vollen: Gå en tur langs kyststien kan du legge til med båten. 
i Vollen, med noen avstikkere. Kommer du med bil, kan du 
Få med deg Vollen sentrum, der parkere ved fylkesveien og rusle 
trehusbebyggelsen bærer his- den korte turen ned. Fyret er et 
torie tilbake til 1862. I dag huser kjent landemerke ved innsei-
de hyggelige butikker og serve- lingen til Oslo. Det er fortsatt i 
ringssteder. Oslofjordmuseet og drift etter 180 år. I dag er fyret 
Selvikvillaen i Vollen anbefales også kulturhus, drevet av lokale 
også. Og du kan bade fra den ildsjeler, med utstillinger og 
nye brygga på Vollen Marina. arrangementer. I kjelleren finner 

• Veien mellom Storsand og du et fyrmuseum. 
Sætre: Dette er en flott strek-
ning, der du blant annet finner 

18 Askermagasinet 

– Selv om det nå er lov til å reise uten-
lands igjen, håper jeg at folk fortsetter å 
feriere i kommunen vår, sier Ann Kristin 
Hagby, som er turistsjef i Asker. 

Asker er best! 
Mila-Rose skal til Frankrike for å besøke 
familie i sommer. Resten av ferien vil hun 
helst være i Asker, bade masse og fiske. 

– Jeg har bursdag midt i sommerferi-
en og skal feire både i Asker og Frank-
rike. Jeg synes Asker er et like fint sted 
som Frankrike, sier Mila-Rose. 

Venninnen Lotte Børke Thorkildsen (9) 
liker også sjøen, enten å være på stran-
den eller å dra på båttur til Håholmen for 
eksempel. 

– I Asker kan man også gå på muse-
um, og det synes jeg er gøy, sier Lotte. 

↖ PRIVILEGERTE: Ann Kristin Hagby 
mener vi er privilegerte som har hele 
173 kilometer kystlinje i Asker, og 
oppfordrer til kortreist sommerferie. 

← 60 STRENDER: Hvalstrand er én av 
over 60 flotte strender i Asker. 

Turistverter 
Mange askerbøringer har verdsatt ferie 
i egen kommune i årevis, og enda flere 
fikk øynene opp for kortreist ferie da vi 
ikke hadde noe valg under pandemien. 
Dersom du trenger inspirasjon eller 
kunnskap om hva som finnes av vakre 
perler og turistattraksjoner i Asker, kan 
du få hjelp ved et av innbyggertorgene. 
Enten i Asker sentrum, Slemmestad, 
Sætre eller Tofte – eller ved turistkontoret 
i Holmsbu. Det vil nemlig være turistver-
ter som kan hjelpe deg ved innbygger-
torgene i hele juli, og ved turistkontoret 
vil det være en turistvert helt fra barna 
får sommerferie og frem til skolen be-
gynner igjen. 

– Alle er velkomne til å ringe eller til å 
komme innom for å få personlig service, 
sier Hagby, som selv bor i det hun om-

– Asker er 
like fint som 
Frankrike 
Pandemien er heldigvis på retur, men kort-
reist ferie i storkommunen er fortsatt like 
aktuelt og attraktivt.–Asker er minst like fint 
som Frankrike, mener Mila-Rose Jambor 
(snart 8), som er halvt fransk og halvt norsk. 

TEKST: Kjersti Salvesen FOTO: Vibeke Glosli 

taler som en «sørlandsperle», nemlig 
Holmsbu. 

Det gode liv 
– Hvilke strender vil du anbefale? 

– Asker har over 60 flotte strender, så 
det er nesten vanskelig å velge, svarer 
Hagby med et smil. Som spesifikke tips 
nevner hun likevel Skjæra og Smelingen 
(Apotekstranda) på Tofte, bystranda i 
Sætre, Høvikvollen, Sjøstrand og Hval-
strand. Hagby mener at alle tettstedene i 
Asker byr på det gode liv. 

– Både Sætre, Tofte, Holmsbu og Vol-
len har en sommeridyll ved seg. Jeg vil 
også anbefale Asker museum på Hval-
stad. Det nye Rortunet og Asker sentrum 
innbyr til shopping på en regnværsdag, 
for de som liker det, sier Hagby. 
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KULTURHISTORIE – FRIVILLIGHET 

→ NORGES STØRSTE: 
Planleggingen av neste 

års trebåtfestival på 
Sætre er allerede i 

gang. FOTO: Tore 
Shetelig 

Peter Charles Ennals: 

– Asker har en stolt 
flytende historie 

VM-satsingen. Da mistet jeg motivasjo- og en gutt i alderen 12 til 18, og alle fire er 
nen, og la opp tvert, sier han. interessert i langrenn og friidrett. 
– Det var på landslaget jeg skaffet meg – Det er ikke tvil om at vi bor i det vakreste 
den gode grunnmuren området i hele Oslo-
formmessig, som jeg fjorden. Dessuten har 
er så heldig å ha i dag, «Jeg elsket vi marka innen umid-
smiler mannen med delbar nærhet, med 
engelsk far og norsk allerede som mange flotte skiløyper. 
mor. Ennals er født i 12-åring 
Norge. Støttet av Asker 

praktisk arbeid, kommune 
Vakkert område – Etter at Asker, 
– Hvordan kom du til og fikk veldig Hurum og Røyken 
Sætre? kommune ble slått 
– Først «mellomlan- mye hjelp av sammen og ble til 
det» vi på Tofte. Jeg «nye» Asker kom-karene jeg ble 
fant et billig hus der, mune, skiftet også 
og pusset det opp. kjent med på «gamle» Hurum 
Etter hvert dukket trebåtfestival navnet 
sjansen til å kjøpe slippen» til Asker trebåtfestival. 
Gamle Storsand Gjennom det gode 
pensjonat opp. Det samarbeidet med 
skjedde i 2006, og kona Mariann og jeg Asker kommune ønsker vi å utvikle 
falt pladask for den flotte beliggenheten trebåtfestivalen videre i lys av trebåt-
helt nede ved fjorden. tradisjonene i Asker, sier Peter Charles 
Peter Charles og Mariann har tre jenter Ennals. 

Askermagasinet 21 

↑ KULTURHISTORIE: Peter 
Charles Ennals vil formidle 
det han kaller flytende Asker-
historie til dagens ungdom. 
FOTO:  Peter Charles Ennals 

Han er nettopp ferdig med 
årets trebåtfestival i Sætre. 

Peter Charles Ennals er 
allerede i gang med plan-

leggingen av 2023-utgaven 
av Norges største trebåt-

festival. 

TEKST/FOTO: Tore Shetelig 
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49-åringen hviler ikke på laurbærene 
etter en ny og vellykket festival. 

– Det var gøy å komme i gang etter to 
års avbrekk på grunn av koronaen. Nå 
handler det om å videreutvikle produktet, 
med seminar til vinteren. Foredragene 
skal dreie seg om de stolte båtbygger-
tradisjonene i Vollen. Særlig representert 
ved Anker & Jensens verft, sier Peter 
Charles Ennals til Askermagasinet. 

– Jeg vil gjerne, i samarbeid med 
Riksantikvaren, plassere Asker i førerse-
tet på dette området også i moderne tid. 
Vi må formidle denne historien til kom-
mende generasjoner, sier mannen som 
bobler over av gode idéer og gjennomfø-
ringskraft. 

Båtkjøp som 12-åring 
Sætre-mannen vokste opp på Bestum 
i Oslo, og kjøpte sin første trebåt som 
12-åring – for 3000 kroner. Det var en 
snekke på 24 fot. 

– Den måtte pusses kraftig opp, 
og motoren fungerte ikke. Jeg fant en 
gammel motor i gresset på slippen, og 

fikk overhalt den. Takket være en pensjo-
nert skipper, som syntes det var moro 
at en 12-åring var så engasjert i gamle 
trebåter. Han og flere gamle sjøulker på 
slippen hjalp meg mye med å få båten i 
skikkelig stand. 

– Jeg elsket allerede da praktisk 
arbeid, og fikk veldig mye hjelp av karene 
jeg ble kjent med. De var skipsmekanike-
re og tømrere, og syntes det var moro å 
hjelpe til, forteller mannen, som sammen 
med Tor Erling Granseter fant opp Asker 
Trebåtfestival. 

Er byggmester 
Levebrødet til Ennals er å bygge og re-
staurere hus. Han er byggmester, med ti 
ansatte i firmaet. 
Det ikke mange vet, er at den allsidige 
tømreren var på det britiske landslaget 
i langrenn i åtte år, fram til 1997-seson-
gen. 
– Da var det VM i Trondheim, og jeg 
hadde gledet meg veldig til det. Men, det 
britiske skiforbundet mistet alle sine 
sponsorer så å si over natten og droppet 



  
  

    
   

  
 

    

 

   
   

 
 

 

 
 

   
   

  

   
   

   
  

 
 

  
 

  
 
   

   
  

  

  

   
   

  
 

    
 

 
  

   
 

 
 

    
 

 
 

 

 
   

  
   

 
  

   
   

 
  

 

 
    

   
   

 
   

   
  

  
  

  
  

   

    
    

 

    
  

 

 
  

  
   

 

 
  

  

  
 

  
 

  
  

 
   

 

   

  
 

     
 

Restaurerte 
Gudmundsenbua 
– fikk pris 

Mer og mer forfallen sto den 
der, Gudmundsenbua i Vollen. 
Det gamle båtbyggerverkstedet 
hadde stått uten vedlikeholdt i 
mange år og fått omfattende 
skader. 

Brannsikker 
sommer 

Sommer betyr for de fleste også ferietid. 
Enten du skal på hytta, båten, hotell 

eller campingferie, ta med deg seks tips 
til hvordan ha en brannsikker sommer. 

TEKST: Eira Kamhaug 

Høstens vakreste eventyr 

Semiaden 
Den tredje søndagen i september 
kan hele familien være med på 
Semiaden – en årlig tradisjon som 
har blitt et flott møtested for alle. 

Søren Gudmundsen drev båtbyggeri i 
Gudmundsenbua fra 1877 til 1909 – star-
ten på en lang og ærerik båtbyggerperiode 
i Vollen. Det ble bygget over 400 båter 
fram til 1950-årene. Christian Jensen, en 
av Søren Gudmundsens tidligere lære-
gutter, sto for byggingen av polarskuta 
«Maud» i Vollen i 1917. 

Stor frivillig innsats 
Gudmundsenbua er i dag det eneste gjen-
værende verkstedet etter Vollens båtbyg-
gertradisjoner. I 2016 bestemte grunneier 
Dag Juell Pedersen og en dedikert frivil-

1. Bålforbud fra 15. april til 
15. september 
I denne perioden er det ikke tillatt å 
tenne bål, engangsgriller, bålpanner eller 
liknende i eller i nærheten av skog og 
annen utmark. 

I Asker og Bærum er det lov å brenne 
Sankthansbål så lenge du tar forholds-
regler. Du er alltid selv ansvarlig for å 
opptre forsvarlig, og på en slik måte at 
brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, 
hele tiden og overalt. 

2. Grilling 
Du kan fortsatt grille i egen hage, i parker 
eller på etablerte grill- og bålplasser. 
Vær oppmerksom på at hvis skogbrann-
varselet viser høyt farenivå, frarådes all 
aktivitet som kan medføre brann. 

3. På hytta 
Husk at det er samme krav til brann-
sikkerhet på hytta som i vanlige boliger. 
Sjekk og test røykvarsleren – og skift 
batteri i røykvarsleren. Brannslokke-
apparatet må også sjekkes med jevne 
mellomrom, slik at du vet at det virker. 

4. På camping 

Semiaden arrangeres på Sem i samarbeid med 
NaKuHel (Natur-Kultur-Helse) og de fem Rotary 
klubbene i Asker – Asker, Hurum, Nesbru, Røyken 
og Skaugum Rotary. 

Året rundt jobber frivillige for at Semiaden skal 
bli en stor opplevelse for alle, særlig for barna. 

Hele området rundt Semsvann gjøres om til en 
aktivitetspark – morsomt, lærerikt, sosialt og for 
alle, med serveringssteder, underholdning og ikke 
minst fine opplevelser. Det deles ut flotte medaljer 
til alle barn som besøker postene. 

↑ HØSTENS VAKRESTE EVENTYR: 
Søndag 18. september er alle invitert 
med på Semiaden i Asker. 

FRIVILLIGHET BRANN OG REDNING 

lig-gjeng fra Vollen historielag og Vollen 
vel seg for en omfattende restaurering 
av Gudmundsenbua. For sin innsats ble 
Dag Juell Pettersen hedret med Akershus 
Kulturvernråds Gjertrudpris. 
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↑ FRIVILLIG INNSATS REDDET GUDMUNDSENBUA: 
Dag Juell Pettersen er fornøyd med resultatet av restaureringen – 
og med Gjertrudprisen. Foto: Tore Shetelig. 

Gjør deg kjent med sikkerhetsreglene 
når du kommer til en ny campingplass. 
Akkurat som hjemme eller på hytta er 
det påbudt med røykvarsler og brann-
slokkingsutstyr i campingvogner og 
bobiler. 

5. På båttur 
Fortøy i god avstand til andre båter, slik 
at det er mulig å slippe ut om en brann 
skulle oppstå. Brannvesenet anbefaler å 
ha gassvarsler, CO-varsler og røykvarsler 
i båter med overnattingsmuligheter. 

6. På hotell 
Sjekk at rommet har røykvarsler som 
virker, gjør deg kjent med rømningsvei-
ene og hvor det finnes slokkeutstyr. Et 
lurt tips er å alltid ta med reiserøykvars-
ler. Plasser den så høyt i rommet som 
mulig. 

Mer om brannsikker sommer og fritid 
finner du på www.abbr.no/fritid 

↑ BRANNSIKKER SOMMER: 
Still best mulig forberedt for en 
trygg og god ferie, også i båten. 

Her er noen av 
stedene du kan 
møte brann-
vesenet i Asker 
i sommer: 

• Toftedagen – lørdag 
2.juli 

• Jubileum Holmsbu 
vel – 27.august 

• Åpen dag i Asker – 
lørdag 24. september 

Askermagasinet 23 
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NYE BOFORMER 

Framtidens 
boliger 
I 50 000 år levde vi mennesker i ulike former for kollektiv. 
Så kom den industrielle revolusjonen, og kjernefamilien 
ble den nye normen. Svinger pendelen nå tilbake? Eller 
vil framtiden by på helt nye måter å bo på? 

TEKST: Aina Skoland FOTO: Vibeke Glosli 

Hele 84 prosent av boligene i Asker er 
familieboliger, men kun 42 prosent av 
dem er bebodd av barnefamilier. I tillegg 
vil vi om tjue år ha dobbelt så mange 
80-åringer som i dag, samtidig som at 
stadig flere unge sliter med å komme inn 
på boligmarkedet. Alt dette må tas med i 
regnestykket når vi snakker om fram-
tidens boformer i temaplan Leve hele 
livet. En som ser utfordringen, er Vesle-
møy Risnes Lerheim, rådgiver i strategi 
og utredning i Asker kommune. 

– Vi må ta på alvor alt fra miljøkrav 
til trusselen om ensomhet. Kanskje kan 
vi finne inspirasjon i de gamle genera-
sjonsboligene, men tenke nytt? Mange vil 
bo alene, men likevel ha mer sosial kon-
takt. Kanskje betyr det at vi for eksempel 
i framtiden vil ha mindre egenareal, men 
til gjengjeld større og mer innholdsrike 
fellesareal, undrer Lerheim. 

Bolig med mer 
Selvaag Bolig, som blant annet står bak 
konseptet Landås pluss i det nye bolig-
området på Landås, har tatt denne ideen 
på alvor. 

– Her har beboerne kjøpt seg inn i 
hver sin leilighet, samtidig som de har 
tilgang til et godt fellesareal, forteller 
Kristin Hansson Jung. Hun er vertinne på 
Landås pluss, og har sin arbeidsplass i 
fellesarealene. 

– Jeg holder orden, lager middag 
på tirsdager, organiserer foredrag og 
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andre aktiviteter, og sørger generelt for 
at beboerne har det bra, smiler hun. 
Fellesarealene består av blant annet 
stue, selskapslokaler med fullt kjøkken, 
treningssenter og gjesterom til utleie. 

– Da kan folk bo på færre kvadrat-
meter, men likevel ha plass til både 
selskap og overnattingsgjester, forklarer 
Hansson Jung, som også har formidlet 
husvask og vannet blomster for beboere 
på ferie. Og skulle noen mangle, ville hun 
nok merke det. 

– Både jeg og de andre naboene blir 
godt kjent med hverandre, så hvis noen 
skulle bli borte uten å si fra, ville vi ha 
merket det, sier hun ettertenksomt. 

Bo enklere 
Blant beboerne er Siv Helland Flaten, 
som har flyttet inn med mann og to søn-
ner på 19 og 21. 

– Vi har barn som er på vei ut av re-
det, har hytte som krever sitt, og ønsket 
et enklere liv. 

Flaten innrømmer at det var en over-
gang å flytte fra hus til leilighet, men de 
har ikke angret én dag. 

– Det er en stund til pensjonsalder for 
oss begge, men vi ønsker å bruke tiden 
vår på andre ting enn gressklipping og 
vedlikehold når barna flytter ut. Da er det 
deilig å flytte inn i en ny og enkel leilighet, 
men fortsatt ha muligheter for trening, 
selskapslokaler og overnattingsgjester, 
smiler Flaten. 

Tenke nytt 
En annen som følger tett med på framti-
dens boformer, er kommuneplansjef Tor 
Arne Midtbø. 

– Nye boligkonsepter kommer vi til 
å se mer av. I tillegg må vi utvikle gode 
nærmiljøer. Kanskje kan man bruke 
kjøkkenet på nærskolen til å lage middag 
til eldre? Kanskje kan man ha en de-
lingsøkonomi der man deler bil, eller at 
en eldre innbygger kjøper leilighet med 
utleiedel som leies ut til en ungdom, mot 
å få hjelp i hjemmet? Midtbø jobber med 
planer med en tidshorisont på mellom 
fem og tretti år, men har ingen illusjon 
om at kommunen skal løse dette alene. 

– Det er først og fremst det private 
boligmarkedet som må tilrettelegge for 
slike nye boformer, og jeg registrerer 
stadig utbyggere som tenker i disse 
baner. 

↑ MER ENN BOLIG: I dette 
nye boligområdet på Land-
ås har beboerne kjøpt seg 
inn i hver sin leilighet, sam-
tidig som de har tilgang til 
et godt fellesareal. 

→ BO ENKELT: Siv Helland 
Flaten har flyttet fra hus 
til leilighet med mann og 
barn, og angrer ikke. 
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LEVE HELE LIVET 

↑ KLARER SEG SELV: Birger 
Grønli (92) bor hjemme, 
og kan med enkle tiltak 
klare seg selv, men setter 
stor pris på kontakt i hver-
dagen. Her er han sammen 
med fysioterapeut Annette 
Røsaker og ergoterapeut 
Torhild Ackenhausen. 

– Hvis vi skal fortsette å yte helsetje-
nestene på den måten vi har gjort til 
nå, må en tredjedel av alle ungdommer 
som går ut av videregående skole velge 
helsefag, forklarer Anne Cathrine Gar-
der. Hun er virksomhetsleder i velferds-
forvaltningen i Asker kommune. Hun 
planlegger framtidens tjenester innen 
velferd, og har sett eldrebølgen komme 
lenge. 

– Vi må tenke nytt, gjøre ting på en 
annen måte, for vi går rett og slett tom 
for hender, sier hun. Dette er noe av det 
kommunen tenker på når de jobber med 
Temaplan Leve hele livet. 

Annerledes – ikke dårligere 
Garder understreker at tjenestene ikke 
skal bli dårligere i framtiden, men at de 
nødvendigvis må bli annerledes. 

– Vi må i større grad legge til rette for 
at hver enkelt skal kunne klare seg selv, 
enten ved å skaffe hjelpemidler eller 
velferdsteknologi til hjemmet, legge til 
rette for nye boformer, tilby nødvendig 
fysisk trening eller aktiviteter for å mot-

virke ensomhet. Det er jo også det de 
fleste ønsker, påpeker Garder. 

– Innbyggerne må ta en større del 
av ansvaret ved blant annet å tilordne 
boligsituasjonen, men så kan vi bidra 
med for eksempel teknologi som kan 
fortelle om en person skulle bli liggende 
på gulvet etter fall. 

En pioner 
92 år gamle Birger Grønli bor hjemme 
alene på Nesbru, mens kona Liv er på 
demensavdelingen på Gullhella om-
sorgsbolig. 

– Da barna ble voksne og datteren min 
overtok huset, bygde kona og jeg nytt på 
tomta, forteller Grønli, og viser rundt i 
huset som ligger med direkte inngang 
fra gateplan og hage. Han var en pioner i 
IT-bransjen, og huset er fylt med minner 
fra et langt arbeidsliv og mange uten-
landsopphold. Alt samlet på ett plan. 

Trening 
Grønli har funnet fram til en hverdag 
som fungerer godt. 
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Lenge leve livet 
– hele livet 

TEKST: Aina Skoland FOTO: Vibeke Glosli 

– Jeg går på styrke- og balansekurs på 
Holmen innbyggertorg på torsdager, fortel-
ler han og smiler mot fysioterapeut Annette 
Røsaker som leder gruppen. 
Røsaker bekrefter at treningen er viktig for 
både styrke og balanse. De fokuserer blant 
annet på å være i stand til å komme seg 
opp fra gulvet på egen hånd. 

– Men torsdagstimene er så mye mer 
enn trening, forteller Grønli, som også går 
turer med staver og klipper plenen for å 
holde seg i form. 

– Jeg kommer meg ut, tar en kaffe og 
noe å spise på kafé, og får handlet litt. I 
tillegg til treningstimen, gir også Røsaker 
hjemmelekser. 

– Å gjøre noen øvelser hjelper også hvis 
dagen av og til kan være litt tung, forteller 
Grønli. 

Mestring i hverdagen 
Ergoterapeut Torhild Ackenhausen har 
også bidratt i hverdagen til Grønli. 

– Sammen tok vi en tur på Hjelpemid-
delsentralen, og derfra fikk han blant annet 
med seg en lupelampe som gjør det en- – Jeg blir veldig glad når jeg får bilder 

↑ TEMAPLAN LEVE HELE 
LIVET: Anne Cathrine 
Garder jobber med å sørge 

Men livet er mer enn bare funksjon og 
gjøremål, og Grønli er klar på hva som 
gir livet mest mening. 

Eldrebølgen er over oss, og vil prege samfunnet og helse-
vesenet i tiårene som kommer. Da er det viktig at vi legger 
en plan for hvordan vi alle best mulig kan leve hele livet. 

for at vi alle skal få leve så 
godt som mulig, hele livet. 

klere å lese selv om synet svikter, forteller 
hun, og Grønli demonstrer gjerne hvordan 
avisen leses under lupen i godstolen. 

– I tillegg har vi installert håndtak på 
toalettet for å forebygge fall, nevner 
Ackenhausen. 

fra barn og barnebarn på telefonen, og 
ikke minst når de tar seg tid til en god 
samtale, smiler han. 
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HELSE OG LIVSSTIL 

Gravide Asker-
kvinner føler at de 
er i trygge hender 
Det finnes ikke noe mer forebyggende enn å forebygge for 
barnet i magen, ifølge jordmor Bente Haugrud Johansen. 

De gravide fullroser oppfølgingen de får ved det nye 
jordmorsenteret på Midtbygda. 

TEKST: Kjersti Salvesen FOTO: Elin E. Worren 

TRYGGHET: Gravide Anine 
Bjerkek Aasgaard føler seg godt 
ivaretatt av jordmoren sin. 
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→ STOLTHET OG GLEDE: 
Teamkoordinator for 
Jordmortjenesten, Bente 
Haugrud Johansen, er stolt 
av alt de kan tilby gravide 
og nybakte mødre i Asker. 

Jordmortjenesten i Asker kommune 
har åpnet et nyoppusset jordmorsenter 
på Midtbygda og ønsker Askermagasi-
net velkommen inn. Her møter vi Anine 
Bjerkek Aasgaard (37) fra Sætre, som er 
på svangerskapskontroll i dag. 
– Jeg har blitt fulgt opp av én jordmor 
hele veien og føler meg godt ivare-

samarbeid med helsesykepleiere og 
fastlegene, sier Johnsen. 
Hun legger til at de også tilbyr blodprø-
vetaking, barselbesøk, samt etterkon-
troll med mulighet for å sette inn LARC 
(langtidsvirkende prevensjon) og foreta 
celleprøve. 

Foregangskommune 
Jordmoren legger ikke skjul på at hun 
er stolt over tilbudet til alle gravide i 
storkommunen – med god grunn. Asker 
er ansett som en foregangskommune 
på landsbasis. Johansen forteller at de 
vil arrangere en åpen dag til høsten: En 
sjekk deg-dag for å ta celleprøver av 
kvinner i kommunen, som er mellom 25 
og 70 år. 
– Jeg var 17 år på Ullevål Universitetssy-
kehus før jeg fikk en full stilling i Hurum 
i 2016. Jeg har tatt med meg nyttig 
erfaring derfra, og har dessuten hatt stor 
glede av prosjektmidler fra Helsedirek-
toratet for å kunne utvikle tjenestetilbu-
det vårt, sier Johansen entusiastisk. 
Det er ikke vanskelig å se at hun brenner 
for yrket sitt. 
– Det finnes ikke noe mer forebyggen-
de enn å forebygge for barnet i magen, 
fastslår Johansen. 
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tatt. Hun har vært opptatt av å spørre 
hvordan jeg har det og har gitt meg mye 
informasjon underveis i graviditeten, sier 
Aasgaard. 
Nå er hun i sluttfasen av svangerskapet 
og har fått vite at barnet ligger i tverrleie, 
noe som kan gjøre fødselen utfordrende. 
– Jordmoren min har gitt meg ekstra 
oppfølging og trygghet i denne fasen, 
sier Aasgaard, som fra før har en datter 
som ble født under pandemien våren 
2020. 
Da hun var gravid første gang måtte hun 
forholde seg til mange ulike jordmødre 
og leger grunnet koronaen. Med den 
erfaringen i bagasjen, setter hun ekstra 
pris på oppfølgin-
gen hun får denne 
gangen. 

Varme og faglig 
dyktighet 
Marthe Elise Fottland 
(30) fra Vollen er også 
på svangerskapskon-
troll i dag. 
–  Helt fra første gang 
vi besøkte jordmor 
Bente, har vi følt at 
vi er i trygge hender 
her. Vi har følt oss 
velkomne og godt 
ivaretatt, også når det 
gjelder kunnskap om 
graviditeten og tiden 
etter fødselen, sier Fottland. 
Dette er 30-åringens første barn, og hun 
verdsetter både den faglige dyktigheten 
og varmen til jordmoren. 
– Jeg føler at jeg kan be henne om råd så 

«Jordmoren 
min har gitt 
meg ekstra 
oppfølging 

og trygghet i 
denne fasen» 

vel som å lufte tankene om jeg har behov 
for å prate. På hver kontroll følger Bente 
opp babyens utvikling og min helse. 
Vi lytter blant annet på hjertelyden og 
kjenner hvordan babyen ligger i magen, 
noe som er veldig fint, sier Fottland, som 
også har deltatt på ammekurs i regi av 
jordmortjenesten i Asker. Hun opplevde 
kurset som nyttig og lærerikt, og har 

– Vi har et fullverdig tilbud til gravide i 
hele kommunen. Fra den første kon-
trollen, der vi kartlegger levevaner og 
behov for individuell oppfølging utover 
basisprogrammet. Vi har et tett og godt 

også meldt seg 
på foreldrefor-
beredende kurs 
sammen med 
partneren. 

Fullverdig tilbud 
Fottlands jordmor, 
Bente Haugrud Jo-
hansen, er team-
koordinator for 
jordmortjenesten 
i Asker kommu-
ne, som teller 12 
jordmødre (åtte 
stillinger), fordelt 
på Skysstasjonen i 
Asker sentrum og 
Midtbygda. 



   

    
 

   

   
    

 
 

   
    

   

 
  

     

 
 

    
 

 
  

 
   

  

    
 

    

  
 

 
 

 
    

  
  

 
   

  
 

   
  

 
  

    
   
   

 

   
  

  
 

  

 
 

    

    
  

  
   

 
 

   

   
 

   

   
    

   

 

   
 

  

  
  

  
 

  
     

    
  

   

  
 

   
  

  

   
 

HELSE OG LIVSSTIL 

Maren (32) etter psykisk trøbbel: 

– Jeg er bra nok, 
og vil hjelpe andre 
Maren Trebler har slitt med psyken i mange år. 
– Det begynte med spiseforstyrrelser, da jeg var 14 år. 
Men nå smiler livet. Jeg har funnet ut at jeg er bra nok, 
sier kvinnen fra Høn. 

TEKST/FOTO: Tore Shetelig 

Nå ønsker hun å dele sine erfaringer med 
tenåringer. 

– Det gjør jeg gjerne ved å holde fore-
drag på ungdomsskolene i Asker. Jeg vil 
først og fremst snakke om spiseforstyr-
relser. Kan jeg bidra til å forebygge at 
ungdom utvikler denne sykdommen, vil 
jeg bli veldig glad. Jeg har jo kjent det på 
kroppen, og har gode råd om hvordan 
man skal unngå å komme i en slik situ-
asjon. Hvis jeg treffer noen ungdommer 
som allerede står midt oppe i det, har jeg 
råd til dem også, sier Maren Trebler til 
Askermagasinet. 

Langt nede 
Livet hennes har vært som en voldsom 
berg-og-dal-bane. Det har vært kort vei 
fra toppene og ned til den dypeste bunn. 
To selvmordsforsøk, det siste i novem-
ber i fjor, vitner om det. 

Mange harde smeller ved å miste flere 
av sine nærmeste, førte til at hun tok 
masse piller. Maren ville dø, og var på vei 
langt inn i den tilstanden, da hun ringte 
Mental Helse. 

– Jeg vil ikke dø alene, sa jeg i tele-
fonen. De sendte en ambulanse med 
én gang, men pulsen min var så lav da 
jeg kom til sykehuset at det det var helt 
på hekta at det hadde gått galt. Det var 
nesten ikke pust i meg, forteller Maren. 

Trening hjalp 
Asker-kvinnen ble lagt inn på psy-
kiatrisk institusjon, men situasjonen 
hennes endret seg ikke så mye før hun 
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rett før jul kom i kontakt med skimiljøet 
rundt Steinar Mundal. Han var sentral 
i et treningstilbud for folk som har slitt 
med problemer knyttet til psyken. Som 
tidligere alkoholiker vet Mundal hvilke 
knapper han skal trykke på. 

Det hjalp også mye å bli godt kjent 
med mammaen til Vibeke Skofterud. 
Den avdøde skistjernen slet jo også 
mye med spiseforstyrrelser, så Kristin 
Westbye og Maren fant fort tonen. Gjen-
nom miljøet i skigruppa kom Maren seg 
bokstavelig talt på beina igjen. 

– Samholdet der reddet livet mitt. 
Mestringen jeg opplevde ved å gå mange 
skirenn forrige vinter, hjalp også mye på 
selvtilliten. Jeg gikk både Vasaloppet og 
Birken, forteller hun. 

Brukte gullskiene 
Symbolsk nok gikk Maren begge rennene 
på gullskiene til Vibeke Skofterud. Sam-
me skipar som skistjernen brukte da hun 
var med på å vinne stafetten for Norge i 
ski-VM i Oberstdorf i 2005. 

Maren legger ikke skjul på at hun i 
mange år fant trøst i rusen, og at det 
ble mye utagerende festing. Nå har hun 
omsider funnet roen, og gleder seg over 
livet igjen. 

– Gjennom all den hjelpen og støtten 
jeg selv har opplevd, har jeg lyst til å hjel-
pe unge mennesker så de kan slippe å 
oppleve noe av det jeg har vært igjennom 
– i kampen for å stadig holde seg sykelig 
tynn. 

→ BRA NOK: Maren Trebler 
viser sin siste tatovering. 
– Nå er jeg sterk nok til å 
hjelpe andre, sier hun. 

↓ AKTIV: Maren har funnet 
god støtte i skimiljøet. 

Trenger du noen 
å snakke med? 
Ta gjerne kontakt med Asker kommune 
på veiledningstelefonen 919 10 500 
hvis du sliter med psykiske proble-
mer- eller har utfordringer med rus. 
Pårørende og andre som har behov for 
råd og veiledning er også velkommen til 
å ta kontakt. 
Er det akutt krise – ta kontakt med 
fastlege eller legevakt, telefon 116 117 

SE ASKER KOMMUNES NETTSIDER: 

www.asker.kommune.no/hel-
se-og-omsorg/psykisk-helse/ 

«Kan jeg bidra til å forebygge at ungdom 
utvikler spisevegring, blir jeg veldig glad. 
Jeg har jo kjent det på kroppen, og har gode 
råd om hvordan man skal unngå å komme 
i en slik situasjon» 

Solid utdanning 
Maren er vernepleier. Hun har solid 
utdanning gjennom to mastergrader i 
ernæring og vernepleie. 

Direktør for oppvekst, Kai Erik Lund, 
tar imot tilbudet med åpne armer. 

– Dette innspillet setter vi stor pris på. 
Vi vil gjerne ha Maren som foredrags-
holder på ungdomsskolene våre, sier 
oppvekstdirektøren. 
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KULTUR 

Magisk fantasiverden 
inntar Asker kulturhus 

↑ CONSTELLATION: 
Aiden Østby Johansen 
som Kravitz fra The 
Adventure Zone. FOTO: 
Astrid Wermåker 

300 ungdommer møtes 
til Constellation lørdag 

18. juni for å dyrke nerde-
kultur. Constellation er 

Askers største arrangement 
av og for ungdommer. 

TEKST: Marte Kvernland 

Ungdomsorganisasjon Radar Event har 
i fire år arrangert Constellation i samar-
beid med Ungkultur Asker og Infected 
LAN. Jennifer Maricela Ulloa Moreno er 
nestleder i Radar Event og Constellation 
og er en av ungdomsarrangørene. 

– Nå er det kult å være nerd, sier hun, 
og forklarer litt om hva nerdekultur er: 

– Nerdekultur er å være over gjen-
nomsnittet interessert i tegneserier, spill, 
animasjonsfilmer og serier. 

Vær deg selv – eller en helt annen 
– Nerdekulturen er for alle, og friheten 
med Constellation er at det er plass til 
alle, man kan være seg selv, eller velge 

å være en helt annen om man vil, 
forklarer Jennifer. 

Constellation er et Cosplay-arran-
gement. Ordet Cosplay er en blanding 
av ordene «costume» og «play»– på 
norsk kostyme og lek eller rollespill – og 
Cosplay har sine røtter tilbake til ameri-
kanske sci-fi messer på 60-tallet, hvor 
Star Trek-fans kledde seg opp som sine 
favorittfigurer. 

Radar Event satser stort 
Constellation er en av hovedsatsnin-
gene til Radar Event. Her får deltakerne 
oppleve alt fra sci-fi, anime og fantasy. 
Det arrangeres rollespill, leker, shows, 
konkurranser, art-stands hvor man 
selger sin egen kunst, til og med en egen 
maid og butler café. Du kan også komme 
for å game og spille brettspill i en spill-
og lekesone. 

Skaperglede og felleskap 
Det ligger utallige timer bak arbeidet 
med å etterligne sin favorittkarakter og 
superhelt fra fantasy-filmer, dataspill 
eller serier. Mange lager også sin helt 
egen karakter. 

Inspirasjon hentes fra alt fra japansk 
populærkultur til Game of Thornes. Det 
bygges, males og sys kostymer, sminkes, 
og øves. Yogamatter og sitteunderlag bru-
kes til å lage rustninger og noen lager egne 
parykker. Det handler om skaperglede og 
felleskap med andre som liker samme 
serier og spill. Ungdommene kan sies å 
være multitalenter innenfor det som er hele 
prosessen fram til et ferdig kostyme. 

Av og for ungdommer 
Constellation er et arrangement laget
 av ungdommer, for ungdommer. 
Ungdomsarrangører vet hva publikum vil 
ha, og selv får ungdommene god erfaring 
i å planlegge og gjennomføre en event for 
flere hundre deltakere. Det gir relevant og 
god jobberfaring. 

– Det beste med å være ungdomsar-
rangør er å lage en møteplass og skape 
noe sammen med venner og for venner. 
Det er hardt arbeid, men veldig lærerikt, 
og gir en mestringsopplevelse for livet, 
sier Jennifer. 

→ COSPLAY: Jennifer 
Maricela Ulloa Moreno og 
Astrid Wermåker i sine 
selvlagde maid-kostymer. 
FOTO: Constellation 

Fikk økonomisk støtte fra kommunes 
Aktivitetspott 
Jennifer forteller at de søkte kommunes 
Aktivitetspott for å komme i gang igjen 
etter pandemien, og at de ønsket å holde 
billettprisene nede, og samtidig satse 
på et program med høy kvalitet og for å 
skape de sosiale sonene. 

– Vi ønsket at dette arrangementet 
skulle nå ut til så mange ungdommer 
som mulig, og vi er glade for at tilskuddet 
fra Aktivitetspotten som har gitt mulighet 
for at flere kan være med. 

Noe du lurer på? 
Trenger du oppklaring eller ordforklarin-
ger etter å ha lest denne artikkelen? Ta 
gjerne kontakt med de som virkelig kan 
forklare det hele – ungdommene selv! 

Søk om støtte fra 
Aktivitetspotten 
Ønsker du eller din forening å bidra til 
aktiviteter, arrangementer og prosjekter 
i Asker-samfunnet? Søk om midler 
fra Aktivitetspotten. Søknadsfrist er 1. 
september og 1. november. Les mer ved 
å gå til www.asker.kommune.no – søk 
etter Aktivitetspotten. 
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KULTUR 

Gåter og godteri 
↓ TEATERGRUPPA BITS: I Tidslabyrinten og i 

Fruktflukten er skuespillerne i alderen åtte til 
tolv år. Her prøver Elina Naddaf (t.v) og Lane – teaterliv på Borgen Abbas (t.h) å løse vriene gåter fra gåtemes-
terne Glede Jessica Chukwuemeka (nummer 
to f.v.) og Lobe Niang (nummer tre f.v.) Foto: 
Vibeke Glosli 

– Hvor vi er? For et rart 
spørsmål! Vi er jo her! 

TEKST: Astrid Urdal FOTO: Vibeke Glosli 

Det er tilsynelatende en vanlig mandag 
ettermiddag. Men inne på Påfuglrommet 
på Borgen innbyggertorg er det full kok. 
Teatergruppa BITS – Borgen innbygger-
torg Teater– tester kostymer for første 
gang før neste forestilling, og de 25 
skuespillerne er i fyr og flamme. 

Tidslabyrinten og en dronnings mørke 
hemmelighet 
To forestillinger skal ha premiere, og 
regissør og teaterlærer i kulturskolen, 
Miriam Jacobsen Sollie, må styre med 
hard hånd for å få gjennomført prøvene 
på den tiden de to teaterpartiene har til 
rådighet. 

I første forestilling handler det om en 
tidslabyrint som man bare slipper ut av 
igjen hvis man kan løse Gåtemesternes 
vriene gåter. Her finnes mystiske urma-
kere som mekker klokker og to barn som 
forviller seg inn i labyrinten etter å ha lest 
en bok på sengekanten. En kanin hopper 
dessuten stadig forbi. Kaninen kan gi 
gode råd i bytte mot gulrøtter og boller, 
men er såpass glad i mat at den også 
lar seg kjøpe av de mindre konstruktive 
kreftene i tidslabyrint-universet. 

I forestillingen Fruktflukten handler 
det om godteriene i godteriland som 
hver dag på skolen blir oppfordret av 
sin dronning til å si at «Frukt er æsj». 
Her gjør kostymene barna om til Kara og 
Mell, Sukker og Spinn, Hubba og Bubba, 
for ikke å glemme Regn- Bue og -Rull 
som har fått kostymer som sklir og som 
kanskje også klør litt i halsen. Hva skal 
godteriene gjøre når de får en mistan-
ke om at Dronning Drops har en mørk 
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hemmelighet? Kan det stemme at den og i Fruktflukten er i alderen åtte til tolv det, forteller Suzanne Bjørneboe, som er 
elskede dronningen selv kommer fra år, og spiller med varme, overskudd og avdelingsleder for teater, dans og visuell 
Fruktland? mye latter og sprell. kunst i Asker kulturskole. 

– BITS er et av kulturskolens bred- – En ekstra motivasjon er naturlig nok 
Varme, overskudd, latter og sprell detilbud innen teater, der man blir at vi øver fram mot en forestilling. Det 
Replikker og timing er vanskelig. Det er kjent med faget gjennom øvelser, lek og å stå på en scene skjerper de fleste, og 
også utfordrende å passe på å ikke kikke improvisasjoner i samspill med andre. da er det naturlig nok mye å lære av det 
ut i sceneteppe-glipen når man selv Elevene får også vært med på en forestil- også, forteller Miriam Jacobsen Sollie 
ikke er på scenen, og å komme seg ut på ling eller visning i løpet av skoleåret. Til- som gleder seg til å se gjengen opptre 
scenen når det er ens egen tur. Gjengen budet er gratis og er for barn og ungdom om kun kort tid. 
som spiller i henholdsvis Tidslabyrinten som bor og går på skole i Borgenområ-

↓ FORNØYD: Asker 
kulturskoles rektor Kim 
Stian Gjerdingen Bakke er 
fornøyd med økning i antall 
friplasser. 

Betydelig økning 
i antall friplasser i 
Asker kulturskole 

–Tidligere har Asker kulturskole hatt 
25 friplasser. Dette antallet har blitt økt til 
100, og det er vi veldig glade for, sier Asker 
kulturskoles rektor Kim Stian Gjerdingen 
Bakke. 

Som tidligere år kan familier med samlet 
bruttoinntekt lavere enn 5G, som er 531 995 
kroner i året, søke om friplass i kulturskolen. 
Når du søker må du dokumentere familiens 
samlede bruttoinntekt. Friplass gjelder for 
ett undervisningstilbud per barn. For å kun-
ne søke friplass, må du først ha en elevplass 
ved kulturskolen. Det ligger mer informasjon 
om gangen i søknaden på kulturskolens 
hjemmesider. 

– Kulturskolen skal være for alle og da 
er dette et godt skritt i riktig retning, sier en 
fornøyd Gjerdingen Bakke. 
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RENOVERING 

↙ FORNYES: 
Samfunnshuset 
på Tofte skal 
totalrehabilteres. 

«Vi er veldig 
opptatt av 

den viktige 
funksjonen som 
samfunnshuset 

har som 
møteplass» 

– Huset trenger en overhaling. Vi skal 
gjennomføre en total antikvarisk rehabi-
litering, sier Synnøve Osmundsen. 

Hun jobber med innbyggerdialog 
og frivillighet, og er avdelingsleder for 
innbyggertorgene på Tofte, Sætre og 
Holmen. 

Selve rehabiliteringen skal skje i løpet 
av første kvartal i 2023. 

– Det er et stort hus, som er godt 
brukt allerede. Men bygningen har 
potensiale for mer bruk. Samfunnshuset 
har sjel og historie, og er en viktig kultur-
scene. Det har vært kino her hele tiden 
– sammenhengende fra 1930, forteller 
Synnøve Osmundsen til Askermagasinet. 

Gjorde stort inntrykk 
Frank Tangen (66) er vokst opp på Tofte. 
Han er med i venneforeningen som ble 
stiftet i slutten av april, og brenner for at 
huset endelig skal få skinne igjen. 

– Jeg var her veldig mye som gutt-
unge. Jeg husker godt at jeg slapp inn 

på James Bond og Dr. No i 1962, sju år 
gammel. Det ble sagt at dersom du rakk 
opp til billettluka, slapp du inn på alt – 
også voksenfilmer, ler Frank Tangen. 

Det gjorde også stort inntrykk på en 
liten pjokk å se radiokjendisene Gunn-
ar Engedahl og Erling Stordahl opptre. 
Sangduoen var en gjenganger i «Ønske-
konserten» på NRK. 

AUF sto naturlig nok sterkt på 
fabrikkstedet, og det ble spilt mange 
revyer. 

Norsk Bygdekino har i alle år kommet 
til Tofte. Nå skal det bli enda hyggeligere 
å se på film – i et nyoppusset lokale, som 
i dag bærer veldig preg av tidens tann. 

Trenger påbygg 
Frank Tangen legger ikke skjul på at de 
mange ildsjelene i vennegruppen og 
lokalsamfunnsutvalget ønsker seg noe 
mer enn en ansiktsløftning av samfunns-
huset. 

– Vi trenger et mer moderne tilbygg, 

Gir 92-åring en 
solid ansiktsløftning 
Samfunnshuset på Tofte skal totalrehabilteres. 
Det sørger penger fra Asker kommune for.  En venne-
forening er stiftet – for å være en aktiv medspiller. 

TEKST/FOTO: Tore Shetelig 

SAMFUNNSHUSET PÅ TOFTE 

• Bygget som Folkets Hus i 
1930 – på initiativ fra Hurum 
Celluloseforening og Tofte 
fagforening. 
• Er i nasjonal sammenheng et 
sjeldent eksempel på art deco 
arkitektur fra denne perioden. 
• Det er satt av 1,5 mill. til et 
forprosjekt. Deretter kommer 
man fram til prislappen for 
rehabiliteringen. 
• Huset er registrert som 
kulturminnebygning med 
verneverdi. 

med bedre plass. Kapasiteten i sam-
funnshuset er ikke på mer enn 150 
personer. I dag er galleriet stengt på 
grunn av sikkerhetshensyn, men selv 
når galleriet åpner igjen, blir plassen for 
liten til konserter og andre arrangemen-
ter. Derfor ønsker vi oss et tilbygg på 
nabotomta. 

Påbyggstemaet blir tatt opp på et 
folkemøte i september. Det blir også 
rehabiliteringen av samfunnshuset. 

– Det er et sterkt engasjement for 
denne saken. Vi følger godt med, og 
kommer med våre ønsker og krav. Vi er 
veldig opptatt av den viktige funksjonen 
som samfunnshuset har som møte-
plass, sier Frank Tangen. Han benytter 
anledningen til å rose kommunen. 

– Vi opplever at vi både blir sett og 
hørt. Kulturfeltet her lengst sør i Asker, 
har helt andre betingelser nå enn 
tidligere. 

Perle igjen 
– Vi skal gjøre bygningen til en perle 
igjen. Her skal det bli en enda mer leven-
de møteplass enn i dag, selv om huset 
også i dag er mye brukt, sier Synnøve 
Osmundsen. 

På en liten inspeksjonsrunde 
innendørs, oppsummerer Frank Tangen: 

– Forfallet har fått lov til å bre seg. 
Dette er ett av de sentrale byggene på 
Tofte, og det er et viktig at det blir reha-
bilitert. 

↑ VIKTIG SIGNAL: - Rehabilite-
ringen av samfunnshuset, er 
et viktig signal om at Tofte tas 
på alvor i den nye kommunen, 
sier Frank Tangen. Her sammen 
med Synnøve Osmundsen. 
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Spreke kvinner går langs hele Asker-kysten: 

– Den beste 
måten å bli kjent 
med fantastiske 
nye Asker 

38 Askermagasinet 

Åse Tynning (52) og 
Hildegunn Øye (60) er 
snart i mål med et krevende 
prosjekt: De går på tur 
langs hele Asker 
kommunes kystlinje. 

TEKST: Tore Shetelig 

Turvenninnene fra Gullhella bobler over 
av entusiasme i møte med Asker-
magasinets utsendte journalist. Vi treffes 
i strålende sommervær – i idylliske Båt-
stø i Røyken. 

– Dette er den beste måten å bli kjent 
med fantastiske nye Asker på. Tidligere 
gikk vi hekk og hagelangs hjemme, men 
nå har vi utvidet horisonten kraftig, sier 
Åse Tynning. 

Hildegunn er nabo med Åse på 
Gullhella. Tospannet er veldig samkjørte, 
etter diverse etapper med ryggsekk og 
niste langs Kyststien. Helt fra grensen til 
Lier kommune og langs Drammensfjor-
den ned til Verket. 

Så gikk ferden videre til Holmsbu, 
og videre rundt den sørligste tuppen 
av Hurumhalvøya – til Tofte. Deretter til 
Filtvet, Sætre, Båtstø, Nærsnes, Slemme-
stad og inn på velkjente trakter i gamle 
Asker– helt fram til Nesøya og grensen til 
Bærum. 

Hytte unødvendig 
– Vi snakker veldig mye om hvor enormt 
flott det er langs hele denne kyststrek-
ningen – i vår egen kommune. Man tren-
ger slett ikke noen hytte når vi bor slik 
til som vi gjør. Hit til Båtstø tar det bare 
en halvtime å kjøre. Og da er vi i en helt 
annen verden! Hvor flott det er, må opp-
leves for å skjønne det, sier Åse Tynning. 

Hun legger til at det ikke er noen grunn 
til å gå over bekken etter vann – for å få 
flotte sommeropplevelser – langs sjøen. 

– Mange reiser i timevis med bil til 
Kragerø og videre nedover Sørlandskys-
ten. Men det er unødvendig når indrefile-
ten, naturmessig, ligger så å si rett foran 
øynene på oss, stråler Åse i kapp med 
junisola. 

Følg i fotsporene 
– Jeg kan absolutt anbefale folk å følge i 
våre fotspor. De som drømmer om hytte, 
kan spare mye penger på å droppe det. 

Ved å gå langs Asker-kysten får man 
trening attpå naturopplevelsene, sier 
Hildegunn Øye. 

– Hvor lang tid har dere brukt på 
prosjektet, som dere kaller «Å runde 
Asker»? 

– Vi begynte i 2019, og da koronaen 
kom skjøt opplegget vårt ytterligere fart. 
Vi sørget for å få gått en tur i uka. Det var 
aldeles herlig å komme seg ut, jevnlig og 
systematisk. Da var det godt å ha et så 
konkret mål å jobbe for å nå. 

– Begge satt på hvert sitt hjemmekon-
tor under pandemien, og det var jo ofte 
til å gå på veggen av. Derfor hjalp turene 
våre oss til å få ny inspirasjon og fornyet 
pågangsmot i hverdagen, forteller Åse 
Tynning. 

Puslespillet fullføres 
Kvinnene mangler noen få etapper, før 
prosjektet er hundre prosent fullført. 

– De bitene vi mangler i puslespillet, 
skal vi fullføre i løpet av sommeren. Vi 
mangler en 200 meter kort strekning, 
rett før Nesøya. Den gangen fristet det 
mer å stikke innom IKEA, enn å fullføre 
etappen, ler Hildegunn Øye. 

Ellers mangler duoen også en strek-
ning ved Dramstadbukta, i Hurum. 

– Drivkraften vår har hele tiden vært 
å fullføre. Det er sjelebot og god helse i 
hver meter vi har gått. De gode luktene 
ute i naturen er et kapittel for seg: Lukten 
av syriner, blomster og tang og tare gir 
fred i sjela, sier de blide kvinnene. 

↑ TAR SEG TID: – Kunsten er å ta seg god 
tid når vi er ute på tur. Ser vi noe spen-
nende, tar vi gjerne noen omveier også, 
sier Åse Tynning (til v.) og Hildegunn Øye. 
FOTO: Tore Shetelig 

← VAKKERT: Turvenninnene oppfordrer 
flere til å se hele kommunen fra kystlin-
jen. FOTO: Åse Tynning 

«Vi snakker 
veldig mye om 
hvor enormt flott 
det er langs denne 
kyststrekningen» 
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Innbyggertorgene i Asker 
Innbyggertorgene er møteplasser vi skaper sammen, og representerer kommunen nær der 
folk bor. Her kan innbyggerne selv arrangere og delta på aktiviteter, få informasjon om hvor-
dan de kan engasjere seg i nærmiljøet og veiledning i kommunale tjenester. 

Holmen Innbyggertorg 
Tofte innbyggertorg 

4. etasje på Holmen Senter 
Vestre Strandvei 3, 3482 Tofte 

Vogellund 6, 1394 Nesbru 
Telefon: 910 06 879 

Telefon: 477 82 793 
E-post: tofte.innbyggertorg@ 

E-post: holmen.innbyggertorg@ 
asker.kommune.no 

asker.kommune.no 

Sætre innbyggertorg Borgen innbyggertorg 
Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre Søndre Borgen 11, 1388 Borgen 
Telefon: 948 48 731 Telefon: 915 88 121 
E-post: saetre.innbyggertorg@ E-post: borgen.innbyggertorg@ 
asker.kommune.no asker.kommune.no 

Slemmestad innbyggertorg 
Heggedal innbyggertorg 

Vaterlandsveien 27, 3470 
Heggedal torg 38, 1389 Heggedal. 

Slemmestad 
Telefon: 477 83 054 

Telefon: 477 89 027 
E-post: heggedal.innbygger-

E-post: slemmestad.innbygger-
torg@asker.kommune.no 

torg@asker.kommune.no 

Asker innbyggertorg 
2. etasje på Kulturhuset 

Spikkestad innbyggertorg 
Kirkeveien 204, 1383 Asker 

Våren 2023 starter vi planleggingen 
Telefon: 477 82 788 

av innbyggertorget i Spikkestad. 
E-post: asker.innbyggertorg@ 
asker.kommune.no 

Slik kan du også komme i kontakt 
med Asker kommune: 

Postadresse: E-post: 
Asker kommune, Katrineåsveien 20, post@asker.kommune.no 
3440 Røyken Dette er postmottak for offisielle 

henvendelser. 
Besøksadresse: 
Asker rådhus, Knud Askers vei 25, Asker Nettsider: 

www.asker.kommune.no 
Telefon: 66 70 00 00 

Vakt- og 
beredskapstelefoner 

Døgnåpen kontakttelefon for psykisk 
helse og rus: 919 10 500 

Døgnåpen barnevernvakt: 
67 50 47 70 

Legevakt: 116 117 

Vakttelefon for vann, avløp, overvann, 
flom, ras og trevelt: 66 90 94 08 

Døde eller skadde dyr 
meldes til politiet: 02800 
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