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La om produksjonen
Korona har snudd tilværelsen på hodet for mange
– også for damene hos Sisters in Business.
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E-post
post@asker.kommune.no
Dette er postmottak for
dokumenter, brev og
offisielle henvendelser.
Nettsider
www.asker.kommune.no
Chat roboten
Kommune-Kari
Still spørsmål og
få direkte svar
www.asker.kommune.no
Sosiale medier
facebook.com/
asker.kommuneside
Twitter:
@askerkommune
Besøksadresse
Asker rådhus
Knud Askers vei 25,
Asker
Vakt- og
beredskapstelefoner
• Vakttelefon for vann,
avløp, overvann, flom,
ras og trevelt:
66 90 94 08
• Kommunale veier:
905 83 616
• Døde eller skadde dyr
– meldes til politiet:
02800
• Døgnåpen veilednings
telefon for psykisk
helse: 919 10 500
• Legevakt: 116 117
• Koronatelefonen
i Asker: 66 71 59 99
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Takk, askerbøringer
HVERDAG: Våren 2020 har vært helt spesiell, og koronaviruset vil
fortsette å prege tiden som ligger foran oss. I skrivende stund er det
god kontroll på smittesituasjonen i Norge, og samfunnet er gradvis på vei tilbake til noe som kan minne om normalitet. Vi kommer
nok alle til å huske følelsen da alvoret gikk opp for oss i begynnelsen
av mars, og hvordan hverdagen endret seg da barnehager, skoler og
arbeidsplasser stengte – hvordan vi måtte begynne å holde avstand
til både kjente og ukjente for å beskytte oss selv og andre. Det føltes
rett og slett uvirkelig, og for mange også skremmende.
Men det tok ikke lang tid før det dukket opp lyspunkter i all usikkerheten. Både enkeltpersoner og den organiserte frivilligheten tok
kontakt med kommunen for å tilby hjelp. Ermene ble brettet opp i de
tusen hjem, lærerne sørget for fortsatt undervisning og den delen av
næringslivet som fremdeles kunne levere varer og tjenester tilpasset
og omstilte seg. Helsearbeiderne rustet seg til kamp, og bidro der
det trengtes mest. Det er ganske utrolig å tenke på hvordan vi klarte
å snu oss rundt, omtrent fra en dag til en annen, og hvor lojalt retningslinjene for smittespredning ble fulgt.
Min egen hverdag som ordfører endret seg også fullstendig. Alt av
arrangementer og besøk ble avlyst, og kalenderen fyltes isteden av
møter med kriseledelsen og annet som handler om korona. Heldigvis
har vi klart å opprettholde mye av den politiske virksomheten
gjennom digitale møter – vi har avholdt både formannskaps- og
kommunestyremøter. Også 17. mai-komitéen møttes jevnlig fra hjemmekontorene, og jammen ble det 17. mai-feiring i år også, takket
være fantastisk engasjerte innbyggerne og ansatte i hele Asker, som
bidro til å skape høytid og fest.
Selv om vi tilpasser oss og gjør det beste ut av den situasjonen
vi fortsatt befinner oss i, lengter vi etter samfunnet vårt slik det
egentlig er. Det er imponerende det vi har fått til digitalt, og vi skal
ta med oss mye av den erfaringen videre, men krisen har først og
fremst vist oss hva det betyr for oss å være sammen – både det å
være sammen spontant og ubekymret med venner og familie, og den
menneskelige kontakten vi får gjennom våre daglige gjøremål.
Jeg lengter etter den vanlige hverdagen, men jeg er utrolig takknemlig for alle som bidrar til at vi her i Asker opplever fellesskap,
omtanke og glede også i denne helt spesielle tiden. Det hjelper oss til
å holde ut og til å holde sammen – og til å fortsette dugnadsarbeidet
i månedene som kommer.
God sommer til alle!
Hilsen Lene Conradi, ordfører

Foto: Torbjørn Tandberg.
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Mange

Hverdag og
Da koronakrisen
traff verden med
full kraft denne
våren, ble Norge
– og også Asker –
hardt rammet.

lysglimt i en krisetid
Foto: Torbjørn Tandberg.

TRYGG LEDELSE: Kommuneoverlege Meera Grepp, ordfører Lene Conradi og kommunedirektør Lars Bjerke legger vekt
på to viktige faktorer i sin kriseledelse – faglig trygghet og god kommunikasjon.

ledelse i en tid med korona
Torsdag 12. mars satte re
gjeringen og landets myndig
heter i verk de sterkeste og
mest inngripende tiltak noensinne i fredstid. Næringslivet
stoppet opp, skoler og barnehager ble stengt, alle offentlige arrangementer ble avlyst
og strenge karanteneregler
ble innført.

Lokal beredskap
Den nasjonale krisen ble
straks til en lokal krise, med
ordfører, kommunedirektør
og kommuneoverlege i beredskap og døgnkontinuerlig
kriseledelse.
– Innbyggerne ser kanskje
ikke på kommunen som en
beredskapsorganisasjon, men

i tillegg til at vi er en vanlig
driftsorganisasjon, har vi også
en stor operativ kriseberedskap, forteller Askers kommunedirektør Lars Bjerke.
– Vi samarbeider med
nasjonale myndigheter og
samfunnsaktører som heimevern, forsvar, politi, helse og
brannvesen.
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Foto: Svein-Ivar Fors.

Kommunen er det lokale
leddet i en helhetlig, nasjonal
krisehåndtering.

Virkeligheten
Koronakrisen kommer i bølger
og kan ha flere topper, og
den vil slå ut på forskjellige
måter i samfunnet og blant
folk. Samfunnskritiske funk
sjoner settes på prøve. Alt
fra økonomi, arbeidsplasser,
helsevesen, skoler og barnehager og kollektivtransport
blir utfordret. Viruset smitter bredt, og kan smitte store
deler av befolkningen.
– Det som er krevende med
en pandemi som denne er at
usikkerheten blir så stor. Det
er krevende å måtte handle
i usikkerhet hele tiden, sier
Lars Bjerke.
– Men – virkeligheten er det
virkeligheten er, den må takles
fra dag til dag og det må tas
tydelige grep, konstaterer han.
Dugnad
– Det er viktig å spille på
samme lag. Når det er krise
må vi stå sammen. De ansatte
i Asker har virkelig hjulpet til i
denne dugnaden. Ordet dugnad passer godt – for folk har
stilt opp, blitt omdisponert fra
jobb i svømmehaller eller kulturhuset til assistenter i skoler,
barnehager eller SFO – og
noen har sågar vært mannskaper på teststasjonene våre.
De ansatte har i stor grad stilt
opp i denne dugnaden og har
vært villige til å ta på seg andre

ASKER RÅDHUS: Denne våren har rådhuset stått nesten tomt. Aktiviteten i
kommunen har likevel vært høy – med flere på hjemmekontor og mange
medarbeidere rundt om i kommunen opptatt med arbeidsoppgaver knyttet til
krisehåndtering og oppfølging av koronapandemien.

arbeidsoppgave knyttet til
krisehåndtering og oppfølging
av korona, dette står det respekt av, sier Lars Bjerke.

Hold ut
– Nå har vi kommet til neste
fase i beredskapssituasjonen,
forteller kommuneoverlege

Meera Grepp.
– Vi skal over i en hverdag
med vanlig drift, men med
beredskap som en del av det
hele.
Vi ser at folk har lært seg
måter å unngå smitte på. Folk
er flinke til å vaske hendene
sine og de unngår unødig

FAKTA

FAKTA

Lurer du på om du er smittet med korona?
Koronatelefonen i Asker: 66 71 59 99
Asker kommune har en koronatelefon hvor helsepersonell be
svarer spørsmål på om du trenger å ta koronaprøve. Telefonen er
bemannet fra klokken 08.00-17.00 mandag til fredag, og klokken
09.00-15.00 lørdag og søndag.
Generelle spørsmål om koronavirus
rettes til Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015.

Disse rådene
gjelder fortsatt:

Se nettsidene
Les et utfyllende intervju med kommunedirektør Lars Bjerke
og kommuneoverlege Meera Grepp om koronakrisen – på
ASKER-magasinets nettsider:
www.asker.kommune.no/askermagasinet
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• Hold god avstand til
andre – minst én meter,
helst to
• Vask hendene ofte og
grundig
• Husk god hostehygiene
• Har du symptomer på
luftveisinfeksjon – hold
deg hjemme
• Unngå steder der det
ofte samles mange mennesker

Lettere i juni
– Fra juni har vi normal drift
igjen, samtidig som vi må
jobbe parallelt med kriseberedskap. Det betyr i praksis at noen blir dobbeltarbeidende. Da er det om å gjøre
å passe på at folk ikke sliter
seg selv ut – at vi klarer å ta
de nødvendige pusterommene
når det er mindre intensitet i
pandemien.
– Det kan likevel se ut til at
vi får en liten topp til høsten
igjen – sånn i septemberoktober en gang, sier kommuneoverlege Meera Grepp.
– Hvor stor denne toppen
blir avhenger av hvor godt folk
følger smittevernrådene. n

Foto: Svein-Ivar Fors.

kontakt. I tiden fremover bør
dette bli en del av måten vi
oppfører oss på – i hvert fall
i minst ett år framover, kanskje lengre.
Om vi alle holder ut og
samtidig endrer litt på hvordan vi gjør ting, vil det bidra
til at vi ikke får noen høy topp
før vi får en vaksine som vil
hjelpe oss med immunitet.
– Det finnes ingen kvikkfiks løsninger for den krisen
vi nå er midt oppe i, sier Lars
Bjerke, – slik vi har ved branner, utslipp, forurensning
eller skipsulykker som er
stedbundne hendelser som
varer i noen timer, et døgn
eller kanskje opptil en uke.
Koronakrisen er av en
annen type – den er snikende
og vil vare i lang tid. Det er
ingen som vet hvordan denne
krisen vil forløpe, så vi må
være tett på og vurdere situasjonen kontinuerlig. Vi må
skaffe oss mest mulig kunnskap for å kunne ta de rette
valgene og sørge for at gode
beslutninger blir tatt i tide.
Dynamisk kriseledelse er av
stor betydning, vi er opptatt
av kommunikasjon, nærhet,
tydelighet og evne til å prioritere underveis. Vi må drive
kontinuitetsplanlegging for
noe som skal skje over lang
tid, sier kommunedirektør
Lars Bjerke.

TOMT I KOMMUNESTYRESALEN: Slik har det sett ut fra kommune
styrets talerstol denne våren. Selv om kommunestyresalen i Asker
rådhus har stått tom, har de folkevalgte kunnet møtes – digitalt.

Digital møtesuksess
I løpet av april og mai ble det
avholdt to kommunestyremøter og fem formannskapsmøter digitalt. Alle politiske møter
skal være åpne for publikum,
og møtene er blitt sendt direkte
på kommunens hjemmeside.
Ifølge ordfører Lene Conradi har gjennomføringen av
møtene vært vellykket.
– Det har egentlig gått over
all forventning, og jeg er utrolig
glad for at vi har denne muligheten. Men jeg gleder meg

samtidig til vi kan møtes fysisk
igjen. Det er noe med atmosfæren i rommet under debattene som man går glipp av, sier
hun.
Det er usikkert når kommunestyret kan møtes i rådhuset igjen på grunn av plassbegrensninger, men formannskap, råd og utvalg gjenopptar
normal møtevirksomhet i juni –
selvsagt i tråd med reglene for
smittevern. n
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Har du Askers fineste hage?
Kulturåret 2020 inviterer til hagekonkurranse – så nå er det bare å ta
på hagehanskene og komme seg ut i solen.
– Det er mange fine hager
rundt om i hele kommunen,
sier Hilde Wahl som er prosjektkoordinator på Asker kulturhus, og står bak konkurransen.
– Jeg vet ikke om det skyldes jordsmonnet eller landbrukstradisjonene her
omkring, men mange legger ned mye omtanke og tid
for å lage vakre hager til glede
for både seg selv, naboene og
insektene. Disse innbyggerne
ønsker vi nå å hylle.

Nominer på Instagram
Gjennom sommeren kan
man nominere seg selv, eller

naboen, ved å legge ut bilder
av hagen på Instagram med
emneknaggen #Askersfinestehage og #Kulturaret2020.
Blant nominasjonene plukker komiteen ut noen finalister som så blir vurdert av en
jury bestående av Siw Berit
Bjelland fra Fiori blomster
på Holmsbu, gartner Marius
Foss fra Hageland Foss i
Midtbygda, Aslak Asklien fra
NakuHel, og ordfører Lene
Conradi.

To klasser
Juryen får en vanskelig oppgave med å kåre den fineste
hagen, både i klassen for

private og i klassen for bedrifter eller parker. Så hva ser de
etter?
– En fin hage kan være så
mangt, men den bør være litt
gjennomtenkt, synes Marius
Foss. Han understeker samtidig at man ikke trenger en stor
hage for å imponere. Siw Berit
Bjelland har en særlig svakhet for hager som bugner av
farger og blomster, og gjerne
noen kreative løsninger.
– En mangfoldig hage er
også bra for miljøet fordi den
sørger for både mat og bolig
for humler og bier, påpeker
hun. n

HAGEKONKURRANSE: Juryen gleder seg til å besøke mange vakre hager i august, sier Marius Foss, Aslak Asklien og
Siw Berit Bjelland – her hos Foss Hageland. Jurymedlem og ordfører Lene Conradi var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Morten Flaten
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Alle foto: Kjell Henry Hustad

Kulturåret 2020
Alle vårens aktiviteter i Kulturåret 2020 ble avlyst på grunn av situasjonen omkring koronaviruset. Aktivitetene starter så smått opp igjen
med utendørsarrangementer som lar seg gjennomføre denne sommeren. Følg Kulturåret 2020 på Facebook for å holde deg oppdatert
på hva som skjer.
ASKER-magasinet | 9

Sommer i Asker –
Asker har mange spennende sommeraktiviteter å by på. Du kan
bestige topper, besøke idylliske tettsteder eller nyte late dager på
kystkommunens mange strender.
TEKST: LISA VILBO

Foto: Ann Kristin Hagby

Foto: Bente Larsen

URSKOGEN I HOLTNESDALEN
Den fredete urskogen og naturreservatet ved Holmsbu
prydes av tepper av hvitveis om våren, men her kan man
gå på oppdagelsesferd hele sommeren. I skogen er samt
lige norske edelløvtrær representert, bortsett fra bøk.
Foto: Stanley Abels

KULTURMARKED OG GRATIS SOMMERKONSERTER
Hver helg denne sommeren – alle fredager, lørdager og søndager fra 20.
juni til 9. august – er kulturmarkedet på Hernestangen ved Hyggen åpent
mellom klokken 11 og 16, med bruktmarked og salg av brukskunst og husflidsprodukter. Det blir også gratis sommerkonserter flere søndager klokken
14 på Hernestangen friluftscene. Ta med egen niste og hold god avstand.
Program finner du på Kulturåret 2020 Facebook, og aktiviasker.no

MAUDHEIM TOFTE
I 2018 kom polarskipet «Maud» hjem til Asker 100 år etter det ble sjøsatt
i Vollen, og står nå til konservering i Tofte. Maudheim er tilgjengelig for
publikum og kan ses fra kaikanten på Hurum brygge. Omvisinger etter
avtale.
Foto: Jan Wanggaard
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KITING PÅ VERKET
Grunt vann og gode vindforhold har gjort Verket i Dram
mensfjorden til et av Norges beste kiteområder. Hit kom
mer kitere fra hele landet for å leke seg i bølgene.

BERGVANG GÅRD
Ved Semsvannet finner du Bergvang gård som tilbyr turridnin

Foto: Kjersti Wessel-Berg Giørtz

Foto: Vibeke Glosli

aktiviteter for alle

MORSOM TUR-APP
Med TUR-appen kan du oppleve nærmiljøet på en lærerik og morsom
måte. Appen har detaljerte turkart med nok poster for hele sommeren. Du
får poeng for hver post du besøker, og bonuspoeng om du løser quizen
som følger med. Se turappen.no. Tekst og foto: Hanne Paulsrud.

Foto: Tone Sudman Varfjell

KYSTSTIEN
Vollen er et godt utgangspunkt for en tur langs den oppmerkede kyststien,
som går fra Holmen til Storsand og videre fra Filtvet til Verket. I Vollen kan
man besøke en av de koselige kafeene, handle i de små nisjebutikkene
eller lære mer om kystkulturen på Oslofjordmuseet.

UTENDØRSKLATRING I HYGGEN

Foto: Tone Sudman Varfjell

Hyggen har de siste årene blitt til en regional klatredesti
nasjon. De fire største klippene byr på over 200 varierte
ruter i alle vanskelighetsgrader. Det er enkel tilgang til
feltene og flere tørker raskt etter regn.

g, hundekjøring, gårdsbesøk, kafé og gårdsbutikk.
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Sissel og Asle tar

PLANLEGGING: Grunnlaget for å finne posten ligger i å gjøre et godt veivalg. Her diskuterer Sissel og Asle den beste
veien til posten – før de forlater idylliske Tveitersetra.
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200 poster i året
Samboerparet Sissel og Asle har tatt alle postene i Askeladden flere
år på rad. – Vi driver hverandre fram, og gir oss ikke før vi har funnet
samtlige 200, sier Sissel Barhaugen.
TEKST OG FOTO: TORE SHETELIG

– Hva synes dere er det beste
med tur-orienteringen?
– At vi kommer oss ut på
stadig nye steder. Og så er jo
selve jakten på posten veldig gøy og spennende. Det er
også stas å sitte hjemme og
planlegge turene. Det er aldri
noen diskusjon hjemme – om
hva vi skal finne på, sier paret
som har vært sammen i 15 år.
Det er fint å brenne for
samme interesser. Begge
sykler, og Asle lokker også
med fjellturer. Han er turleder
i DNT.
Når de ikke er ute i skog og
mark, jobber Sissel med forsikring mens Asle er IT-mann.
Stillesittende jobber, som gjør
at paret stortrives når de tar
av jobbantrekket og finner
fram orienteringskartene.

Sprek av skauturene
I fjor ble Sissel hofteoperert.
Mange av postene ble derfor
tatt på krykker. Langt ute i
Vestmarka. Ofte i kronglete
terreng, langt utenfor stier og
veier.
– Før operasjonen bestemte
jeg meg for at inngrepet ikke
skulle ødelegge sesongen.
Etter hvert som jeg ble sterkere, kastet jeg krykkene, og
gikk over til å bruke staver.
Jeg er sikker på at det gode
fysiske grunnlaget fra alle
skauturene hjalp meg til å
kunne komme meg så raskt ut
på tur igjen, forteller til Sissel
Barhaugen.
– Vi løste det ved å ta en del
kortere turer enn vanlig. Så
det ble flere turer enn normalt – for å komme i mål med
alle postene, sier den spreke

58-åringen – med ny titanhofte.
– Jeg synes hun er tøff. Sissel er typen som aldri gir seg,
sier samboer Asle Nistad (53).

4 000 deltakere
– Vi opplever en eventyrlig
utvikling når det gjelder oppslutningen om Askeladden i
år. Vi har mer enn doblet deltakerantallet fra i fjor. Denne
sesongen sørger vi for at
4 000 mennesker er ute i
marka. I fjor aktiviserte vi i
underkant av 2 000, forteller leder av Askeladden-komiteen, Øyvind Gylver.
I 2019 kunne dette populære arrangementet feire
50-års-jubileum.
– Vi er verdens eldste
tur-orientering, og takker fortsatt Jan Martin Larsen. Han
fant opp hele greia, sier en
stolt Askeladden-leder.

– Det var veldig uventet at
vi kom opp i et så stort deltakerantall i år. Det skyldes
to ting. Korona-krisen gjorde
at mange fikk øynene opp for
denne aktiviteten, som noe av
det som ikke var smittefarlig å
drive med. Vi har jo god plass
i marka. Dessuten kunne vi
starte ekstra tidlig, fordi vinteren var snøfattig, sier Øyvind
Gylver.
Askeladden har solgt 1 800
deltakerkonvolutter i år.
Mange i familiene deler på
innholdet. Dermed kommer
deltakerantallet opp i cirka
4 000.
Det er 13 kart å boltre seg
på. Det er ikke for sent å starte
denne sesongen. Her er det
noe for enhver smak – for alt
fra nybegynnere og barnefamilier og opp til folk som liker
å lete litt ekstra etter postene i krevende terreng. n

FUNNET: Sissel Barhaugen og Asle Nistad har funnet en av postene i Tveiter
marka. – Det er like spennende hver gang. Særlig på dette kartet, hvor ter
renget er litt ekstra krevende, sier samboerparet.
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Den tause våren i

ENDELIG TILBAKE: Kontaktlærer på 5. trinn, Tuva Østli Andreassen (f.v.), Teo Pettersen Norling (4. trinn), Ebbe Fosse
Alkvist (6. trinn) og rektor Gøril Gunnestad, er alle glade for å være tilbake på Tofte skole, selv om skoledagen fortsatt er
litt annerledes.

Hvis noen hadde sagt i januar at skolene skulle stenge denne våren,
og at alle barna skulle på hjemmeskole – hadde du neppe trodd det.
Men, sånn ble det. Og vi klarte det!
TEKST: AINA SKOLAND

Både store og små satt målløse da beskjeden kom den
12. mars; nå stenger skolene! Derfra og ut var det om å
gjøre å dra lasset sammen.
14 | ASKER-magasinet

– Vi var ganske godt forberedt, så da nyheten sprakk
12. mars, ringte vi rundt til
foreldrene til alle elevene
våre for å informere, forteller Tuva Østli Andreassen, som er tillitsvalgt, og

kontaktlærer på femte trinn
på Tofte skole. Rektor ved
skolen, Gøril Gunnestad, nikker bekreftende.
– Vi har kun sett positiv innstilling og oppbrettede ermer
fra første stund, fra både

skolegården
Foto: Aina Skoland.

elever, lærere og foreldre, slår
hun fast.

Digital læring
Fra den dagen av var livet
snudd på hodet for oss alle,
men ikke minst for barna. Fra
å delta i klasserommet, og
leke med venner i friminuttet,
bar det rett hjem foran skjermen. Alene. Men de er en
digital generasjon.
– Det har gått ganske greit.
Jeg har stått opp tidlig og
begynt på oppgavene når de
har blitt lagt ut klokken syv for
å bli fort ferdig, forteller Teo

Pettersen Norling, som går på
fjerde trinn på Tofte skole.
– Det vanskelige har vært
når vi har skullet lære nye
ting, som koordinatsystemer
og sånt.
– Samtidig er det andre ting
vi har fått øvd mer på, som
digital kommunikasjon, lesing
og selvstendig arbeid, skyter
Andreassen inn.
– Mye av dette kommer vi til
å ta med oss inn i skolehverdagen igjen når ting normaliserer seg.

Møteplasser
Ebbe Fosse Alkvist er elevrådsleder på Tofte og går på
sjette trinn. Han har hatt en litt
annen tilnærming enn Teo.
– Jeg er veldig glad i å sove,
men de daglige digitale morgenmøtene har gjort at jeg
har måttet komme meg opp
og starte skoledagen, forteller
han. De digitale møtene, som
elevene har hatt én eller flere
av daglig, har vært av stor
betydning.
– Ja, de har vært viktige,
både i undervisningen, og
som et «sted» der elevene
kan samarbeide og være sosiale, sier Gunnestad. Både
elever og voksne sier de har
problemer med å se for seg
hvordan skolehverdagen ville
vært uten Chromebooks for
alle elever nå i koronakrisen.
Berømmer innsatsen
En annen som nå er glad for
at Asker kommune har ligget i front i den digitale skolesatsingen, er skoledirektør Kai
Erik Lund.
– Det at vi hadde de digitale verktøyene på plass, har
vært essensielt i koronakrisen,
sammen med en imponerende innsats fra alle skolene.
Særlig har dette vært viktig for
å følge opp elever med ekstra
behov, påpeker Lund.
– Skolestengingen har vært
vanskelig for en del sårbare

SKOLEHVERDAG: Direktør for
oppvekst i Asker, Kai Erik Lund, er
glad for at skolene har begynt å
åpne opp igjen. Foto: Ståle
Weseth, Laagendalsposten.

barn, og andre som av ulike
grunner ikke har kunnet få tilstrekkelig oppfølging hjemmefra. Det har vært den store
bekymringen i alt dette, og
enda en grunn til at vi har
ønsket å få skolene i gang
igjen så fort som mulig.

Balansegang
Den situasjonen vi har hatt,
og har, er et scenario som har
vært helt utenkelig tidligere.
– Alt av rutiner og planer
har måttet gjøres om. Samtidig griper stengte skoler inn i
alle plan av samfunnet, påpeker Lund.
– Selv om skolene nå har
åpnet for elever igjen, kan vi
ikke si at skolehverdagen er
som før. Vi skal strekke oss
for å få det til, men samtidig må vi ivareta smittevernreglene, så det kan nok bli en
utfordrende balansegang i
tiden framover. n
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La om
produksjonen

I disse
koronatider

Korona har snudd tilværelsen på hodet for mange.
Så også for damene hos Sisters in Business.
Foto: Sandra Celine Knutsen Tollefsen.

TEKST: AINA SKOLAND

Til vanlig syr damene
her forklær, bagger og
andre nyttegjenstander til
private og bedrifter.
Kundene ble borte over
natten 12. mars, men da
de ansatte var på vei ut
av døren på systuen med
permisjonsvarsel i hånden, kom det dalende en
smittefrakk fra en bedrift
på Ringerike. Kunne de sy
det?
– Vi satte i gang. Etter
noen dager kom en artikkel på trykk i Budstikka,
og etter det har ikke telefonen stått stille, forklarer
daglig leder for Sisters in
Business, Sandra Celine
Knutsen Tollefsen. Nå har
de sydd rundt 3 000
vaskbare flerbruksfrakker.
En av de på bestillingslisten, er Tommy Hestem,
anskaffelsessjef i Asker
kommune.
– Vi har så langt bestilt
400 vaskbare stellefrakker fra Sister in Business.
– Dette fungerer veldig
bra, sier en fornøyd Hestem. n

LA OM: Sisters in Business
har byttet ut produksjon av
grillforklær med stellefrakker.
Nå syr Hamida og Fatima
og kollegaene deres som
aldri før.
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-

Hagaløkka
skole fikk hjelp
av Lions Club
Borgen med
smittevern
Etter flere uker med
hjemmeskole har
elevene nå vendt
tilbake til skolen.
Som et viktig smittevernstiltak
skal alle elevene ha sitt eget
pennal med skrivesaker og fargeblyanter.
Lions Club på Borgen har
bevilget flere tusen kroner til
Hagaløkka skole til å kjøpe inn
pennaler og skrivesaker, slik
at alle elever skal ha sitt eget.
Borgen Lions har i mange år
vært en god lokal støttespiller og samarbeidspartner for
Hagaløkka skole.
– Vi setter stor pris på samarbeidet vårt og den hjelpen vi
får når vi henvender oss til dem,
sier rektor Birgitte Vedeler. n

TRADISJONSRIKT HÅNDARBEID: Astrid Lindstad viser
hvordan man karder ull.

Foto: Birgitte Vedeler.
Hagen fra Lions Borgen og SFO-leder
Pål Høgli fra Hagaløkka skole sitter
klar med skrivesaker og fargeblyanter
til hver enkelt elev på Hagaløkka
skole.

spælsauene følger med i
aktivitetssettet som kan
lånes på Hauger gård.

Fra saueull til ulltråd
Astrid Lindstad på Hauger gård i Heggedal
driver besøksgård og har mange barn innom
hver dag i høysesongen. Nå ønsker hun at
barna skal forlenge gårdsbesøket og lære
om bærekraftig utvikling med aktiviteter de
kan gjøre i etterkant.
TEKST OG FOTO: LISA VILBO

SMITTEVERNHJELP: Per Oddvar

BÆÆREKRAFTIG ULL: Ull fra

– Det er vel lite som er mer
bærekraftig enn å jobbe med
ull, sier Astrid, som selv driver
med sau.
Hun har grupper fra barnehager, skoler og SFO på dagsbesøk, men da fokuseres det
mest på nærkontakt med
dyrene på gården. Nå ønsker
hun at barna skal få lære mer
om hvordan man bearbeider
ulla på tradisjonelt vis.
– Å spinne med spinnehjul
er den eldste måten å spinne
på, og metoden benyttes
over hele verden hvor det er
sauedrift, forteller Astrid.
Med midler fra Sparebankstiftelsen har hun sørget for to

aktivitetssett som er tilgjengelig for utlån til alle som jobber
med aktiviteter for barn.
– Med aktivitetssettet får
barna lære hvordan man karder ull, spinner tråd og tover
en ball. Fremgangsmåten er
beskrevet i instruksjonsheftet, men det er lov å være kreativ og lage andre ting, påpeker Astrid.
Aktiviteten tar rundt to timer,
men man kan velge å tove én
dag og spinne en annen dag. I
heftet er det også en «spinnesull», så her kan barna samtidig lære litt norsk tradisjonsmusikk. Tilbudet er gratis.
Astrid Lindstad kan nås på
post@hauger-gard.no. n
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KLIPP HER!

Foto: Svein Aurmark

Barn
her!
KLIPP HER!

Hekk
her!

FRISIKT: Vær med på å gi barn og alle andre trafikanter et trafikksikkert og trygt bomiljø, klipp hekken!

Tenk trafikksikkerhet
– klipp hekken
Har du tenkt på at hekken din kan forårsake en skade eller ulykke?
Mye kan skjule seg bak en hekk; det kan være et barn oppslukt av lek
eller en møtende bil.
Det er viktig at hekker og trær
på din eiendom ikke vokser ut
over fortau og vei.

Hvordan klippe?
Krav til frisiktsoner er regulert
i Vegloven. Hekk, busker og
gjerder i frisiktsonen må ikke
være høyere enn 50 cm, eller
18 | ASKER-magasinet

være plassert utenfor frisikttrekanten. Frisikttrekanten vil
si at i avkjørsel eller kryss skal
du kunne se det som skjer på
veien 30 meter til hver side
når du står 4 meter inn, ved
en fartsgrense på 30 km/t.
Avstanden øker med økende
fartsgrense.

Se våre nettsider
Du kan lese mer om retnings
linjer for fri sikt i kryss og av
kjørsler på
www.asker.kommune.no –
søkeord «frisikt». n

– Vi må ta mye mer
ansvar for miljøet
Midt under koronakrisen rigget Isak, Michael og Alvind seg til i Asker
sentrum og var med på å sette rekord i antall klimamarkeringer i
landet på én dag.
Foto: Svein Ivar Fors

På grunn av koronakrisen
foregikk markeringen i små
grupper rundt omkring i landet.
– Vi krever 55 prosent kutt
i utslipp på landsbasis innen
2030, ikke flere letelisenser til olje og gass og stans av
tapet av naturmangfold. Asker
må bli en klimanøytral kommune og stoppe nedbygging
av utmark, natur, strandsonen og matjord. Vi vil at klima
og miljø prioriteres framfor økonomisk vekst, og vi vil
ha bedre kollektivtransport
for alle i hele Asker, var blant
kravene fra Isak, Michael og
Alvind.

KLIMAFORKJEMPERE: Michael Brandsar, Alvind Audestad Holtet og Isak
Gregers Eriksen fra Sydskogen streiket for miljøet sammen med mer enn 1300
ungdommer fra hele Norge – ikke alle på samme sted, men alle til samme tid.

Hulkenveien – ny vei i Asker
– Jeg bor i Hukenveien, men jeg synes det hadde vært kulere om den
het Hulkenveien, skrev Emre (5 år) i et brev til ordføreren.
TEKST OG FOTO: AINA SKOLAND

Foto: Aina Skoland

Emre fikk svar fra ordfører med forklaring på hvorfor
Hukenveien ikke kunne endre
navn – selv om mange veier
nettopp da skulle få nye navn
i forbindelse med kommunesammenslåingen.
Emre ga seg ikke. Han møtte
opp til Lene-timen.
– Vi ble enige om at den
navnløse lille turstien ved
siden av huset hans kunne
døpes Hulkenveien, forteller
ordfører Lene Conradi.
Moren til Emre, Ine Gerlinde
Blaas, bestilte skilt hos Asker
Produkt, og det ble høytidelig

åpning av Hulkenveien med
ordfører og 70 barn fra Furuly
barnehage og Drengsrud skol,

og med tilhørende servering
av boller med Hulken-grønn
glasur. n

STOR DAG: Emre åpnet
Hulkenveien sammen med
ordfører Lene Conradi.
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Krisetid i
næringslivet
Foto: Vibeke Glosli.

LANGTIDSPERSPEKTIV: Eldar Hauge fra Indra Navia regner med at det kan bli tøffe tider framover.
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Når verden stopper opp, som nå i koronakrisen, stopper også
næringslivet. Og når næringslivet stopper opp, mister folk levebrødet.
For noen er det håp i horisonten, mens andre vil merke den i lang tid.
TEKST: AINA SKOLAND

– Folk trenger fortsatt å klippe
håret, og de trenger planter
til hagen, eller håndverkere til å pusse opp huset, så
mange næringer vil nok se at
hverdagen er på vei tilbake
etter denne tøffe tiden, sier
næringssjef i Asker kommune,
Asbjørn Flo.
– Men så har vi andre, som
oljerelaterte bedrifter, og selskaper som jobber i globalt
rettede kompetanseintensive næringer. Her vil vi merke
etterdønningene i mange år.

Store konsekvenser
Adek er et eksempel på en
bedrift som tenker at det bør
være mulig for hverdagen å
returnere i overskuelig fremtid. Utfordringene er ventet å
vare lenger for selskaper som
Indra Navia, som leverer systemer og løsninger til luftfarten.
– Våre kunder er luftfartsmyndigheter og flyplasser over hele verden. For oss
vil det ta litt tid før vi får oversikt over situasjonen og konsekvensene av koronakrisen,
men vi er forberedt på at markedet kan være ganske annerledes i fremtiden, sier administrerende direktør i Indra,
Eldar Hauge.
Næringssjef Asbjørn Flo er
ikke overrasket.
– Indra Navia er en kompetanseintensiv bedrift med høy
grad av internasjonal eksponering, og retter seg mot en
del av næringslivet som er
spesielt hardt rammet. Mange
arbeidsplasser i Asker er i
denne kategorien. Samtidig
er det en hel kjede av bedrifter som blir rammet av det

samme problemet. Det er for
eksempel heller ikke enkelt å
være en flyserviceleverandør
nå. Problemet forplanter seg,
slår næringssjefen fast.

God innsats
Likevel er Flo forsiktig optimist
for næringslivet i fremtiden.
– Jeg tror stedbunden
næring, som butikker, frisører og restauranter, vil komme
seg på fote relativt bra. Og
når det gjelder de langtrekkende problemene har statsminister Erna Solberg satt
ned ekspertgrupper på ti ulike
områder, som for eksempel energi, for å se hvordan vi
sammen kan bedre konkurransekraften for årene som
kommer.
Dugnadsviljen er stor blant
næringsliv og politikere på
både statlig, regionalt og
kommunalt nivå. Nå må vi
jobbe sammen, understreker
Flo. n
Foto: Vibeke Glosli.

Mange tiltak
Nettopp fordi næringsliv og
arbeidsplasser er så viktig,
bruker stat og kommune store
summer på å redde arbeids
plasser, gjennom tiltak som
kortere arbeidsgiverperiode
i permittering, husleiestøtte,
gründerstøtte, null prosent
rente i Norges Bank, og så
videre. Denne typen tiltak og
ordninger er ment til støtte for
bedriftene.
Asker kommune samarbeider tett med Asker Næringsforening, som er eid av medlemmene. Det er mye for en
bedrift å forholde seg til i
disse tider, så mange medlemmer tok kontakt med
Asker Næringsforening for å
spørre om råd. De kom opp
med en løsning for å hjelpe
Asker-bedriftene.
– Vi visste at flere av medlemsbedriftene våre har god
kompetanse på juss, økonomi
og bedriftsrådgivning, og de
sa seg villige til å stille opp på
en dugnad for å hjelpe andre.
Dermed hadde vår nye Rådføringskanal blitt til, forklarer konstituert daglig leder i
Asker Næringsforening, Hilde
Thorud.

Gode råd
En av bedriftene som har fått
hjelp gjennom Rådføringskanalen, er Eksponeringshuset
Adek i Asker sentrum.
– Vi er en liten bedrift, og har
måttet permittere alle ansatte
helt eller delvis, forklarer eier
og driver Randi Mette Aalberg.
– Jeg hadde flere spørsmål
som ville tatt meg mange
arbeidstimer og våkenetter å
finne ut av på egen hånd, men
ved hjelp av Rådføringskanalen, fikk jeg svarene med
én telefonsamtale. Dermed
kunne jeg bruke energien min
på å prøve å holde bedriften i
gang, sier Aalberg takknemlig.

ASKERPAKKEN – TIL STØTTE
FOR ASKERS BEDRIFTER: En av
næringssjef Asbjørn Flos viktigste
oppgavene for tiden er å iverksette
Asker-pakken, vedtatt av Askers
politikere.
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Trenger du hjelp
– eller vil du hjelpe?
Asker kommune var raskt ute med å ta i bruk mobil-appen Nyby da
samfunnet vårt endret seg dramatisk på grunn av koronapandemien.
Nyby-appen er en samhandlings-app som gjør det enkelt
å be om hjelp – og tilby frivillig hjelp. Appen kan lastes
ned via App Store eller Google
Play. Der kan forespørsler om
hjelp legges ut – og frivillige
kan enkelt ta kontakt.
Alle har noe å bidra med.
En person som trenger noen

å snakke med, kan kanskje
hjelpe noen med språkopp
læring?

300 frivillige
I Asker kommune er det de
tre kommunale frivilligsentralene i Røyken, Hurum og
Asker sentrum som koordinerer bruk av Nyby-appen.

Nærmiljøsentralene, innbyggertorgene, innbyggerservice
og Norsk Folkehjelp Asker &
Bærum bistår også.
Godt over 300 personer har
siden koronautbruddet meldt
seg inn som frivillig, men det
er få som har bedt om hjelp
via gruppen «Jeg trenger
hjelp i Asker». n

Foto: Svein-Ivar Fors

NYBY – GI HJELP OG FÅ HJELP: – Vi oppfordrer alle til å informere om Nyby og de hjelpemulighetene som finnes, sier
daglig leder Jorunn Schie ved Asker Frivilligsentral Hasselbakken – her ledsaget i kjøkkenhagen av bak f.v. Maria René
Hansen, Margrethe Skauen, Eva Sandbakk, Randi Hernes og Margit Hoen.
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INVITASJON: Torsdag 18. juni klokken 10.00-11.00
inviterer Asker eldreråd til årets Seniorkonferanse med følgende tema:

Det kommer noe godt ut av dette

Foto: Svein-Ivar Fors

Foto: DNV GL

– På grunn av koronasituasjonen har vi valgt å gjennomføre
en digital konferanse før sommerferien – og vi har valgt
et tema som vi mener er viktig for mange nå. Det gjelder
å fokusere på det gode – det
positive og beholde humøret
oppe, sier Kirsten Koht, leder
av eldrerådet.
– Vi har vært så heldige å
få Sven Mollekleiv, tidligere
generalsekretær og president
i Norges Røde Kors, til å gi
oss noen gode betraktninger
rundt dette tema. I en tid hvor
vi trenger å være SAMMEN –
men må være ALENE.
Kirsten Koht er stolt av å
kunne satse på en digital konferanse i år, og håper virkelig at mange tar fram datamaskin og kaffekoppen og litt
frokost og lytter til noen tanker om den rare situasjonen
vi alle har kommet i grunnet
korona. n

SAMMEN ALENE: Sven Mollekleiv

RAR SITUASJON: Eldrerådets leder

bidrar med sine betraktninger på
Asker eldrerådets seniorkonferanse.

Kirsten Koht og nestleder Trygve Lia
ønsker velkommen til en digital
seniorkonferanse torsdag 18. juni.

DU KAN DELTA på denne annerledes konferansen ved
å klikke deg inn på www.asker.kommune.no/seniorkonferansen

Seniornett tilbyr gratis
datahjelp også i en koronatid
Koronarestriksjonene gjør at den frivillige organisasjonen Seniornett
Asker har måttet avlyse sine aktiviteter frem til sommerferien.
erstattet tidligere samarbeidsformer. Våre frivillige i Seniornett kan bistå over telefon
eller med kontakt via e-post
og Facebook for å hjelpe deg
å komme inn og bruke nye
digitale løsninger, sier leder
Knut Skattum i Seniornett
Asker.
Seniornett Asker er en lokalforening av Seniornett Norge,
som er en ideell forening for
opplæring av og støtte til seniorer for å bygge og vedlikehold digital kompetanse blant
landets seniorer. n

Se mer på nettsidene www.seniornett.no/lokalforening/asker/

SENIORNETT i Asker tilbyr
PC-hjelp, kan Knut Skattum og
Kirsten Koht fortelle.

Foto: Svein-Ivar Fors

Veiledningstimene på innbyggertorgene i Asker må vente.
Det gjør det selvsagt vanskelig å kunne hjelpe alle i Asker
som har behov for best mulig
å kunne bruke sine digitale
hjelpemidler, som PC, nettbrett og smarttelefoner.
– Men det er hjelp å få, sier
leder Knut Skattum i Seniornett Asker.
– Det finnes nye digitale løsninger som det er verdt å lære
seg bruken av. Møter, seminarer og overføring av kulturelle
arrangementer har i stor grad
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Strenge koronatiltak
for å verne de eldre
Ingen korona-smittede pasienter. Kun tre ansatte ble tidlig smittet. De
er for lengst friske igjen. Det var statusen – da sykehjemmet på Bråset
kunne åpnes igjen for besøk.
TEKST OG FOTO: TORE SHETELIG

Fra 18. mai ble det igjen
lov til å ta imot besøk – i
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kontrollerte former. Men ring
og avtal tid.
– Det er viktig å informere
de besøkende grundig om

hvilke restriksjoner som fortsatt gjelder angående smittevern. På den måten beskytter
vi både den som kommer på

har vært utslagsgivende for
at det har gått så bra helse
messig.
– Vi har veldig mange
flinke folk, og er et godt trimmet mannskap. Våre smittevernsansvarlige er også dyktige. De var tidlig på med opplæring av de ansatte. I tillegg
har legene periodevis gått på
jobb døgnet rundt – på tvers
av vaktene sine, for å gi tett
oppfølgning til alle våre pasienter. Avdelingslederne har
også vist et stort pågangsmot.

Stor dugnad
Han betegner innsatsen fra
samtlige ansatte som en stor
dugnad.
– Folk har jobbet godt og
hardt. Jeg har gitt blomster
som bevis på min takknemlighet, smiler Jan Frisk.
Da statsminister Erna Solberg proklamerte sine første
og omfattende korona-tiltak
torsdag 12. mars, var det om
å gjøre å handle raskt.

– Vi nedsatte øyeblikkelig en
beredskapsgruppe. Der deltar smittevernansvarlig, lege,
fagrådgiver og jeg. Vi har daglige møter. Det kommer vi til å
fortsette med ut juni.
– I begynnelsen var det engstelse og uro blant de ansatte.
Men vi fikk veldig raskt kontroll.
Vi har kjørt treningsprogrammer for bruk av smittevernsutstyr, og nå er alle trygge.

Trives med Skype
- Hva med pasientene, som så
lenge var isolert fra sine pårørende?
Jeg synes våre beboere har
taklet situasjonen på en veldig
god måte. De har dessuten fått
øynene opp for at det fint går
an å kommunisere på Skype
og Facetime som erstatning
for fysisk besøk. Dette har sikkert kommet for å bli her hos
oss. Det fins jo beboere som
har sine nærmeste helt i Hong
Kong og USA. n

– Vi kan teste 4 750 i uka

VELKOMMEN INN: – Strenge

Aud Hansen er direktør for velferd i Asker kommune. Hun roser
helsearbeiderne i Asker:
– Ledere og ansatte har håndtert koronaen på en profesjonell
og god måte. Ikke bare på Bråset, men også på de andre sykehjemmene våre, Gullhella, Nesbru, Solgården, Filtvet og Klokkarstua, har omstillingsviljen vært stor, sier hun.
– Vi har vært gjennom en intens beredskapsperiode. Men
beredskapen gjelder fortsatt. Vi har jobbet intenst med å kunne
høyne testnivået. Nå har vi kapasitet til å teste 4 750 innbyggere
pr. uke. Alle med symptomer kan ringe vår koronatelefon –
66 71 59 99, sier Aud Hansen.

smitteverntiltak må vi nok leve
med hele 2020. Men velkommen
inn på Bråset, sier virksomhetsle
der Jan Frisk.

besøk og våre pasienter, sier
Jan Frisk.
Han leder de ansatte i kampen mot at viruset skal få innpass blant de sårbare 200
menneskene som bor på Bråset. 67-åringen elsker jobben
sin som virksomhetsleder på
Bråset.
Et viktig slag må alltid ha en
general, men Jan Frisk er rask
med å understreke at det er
innsatsen til de ansatte som

KAN TESTE MANGE: – Nå som samfunnet åpnes opp, er det viktig at vi
har fått økt testkapasitet, sier Aud Hansen, direktør for velferd i Asker
kommune.
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Kommuneplanen

– hvem, hva, hvor?
Kommuneplanen er et begrep som dukker opp i mange sammenhenger, men hva er egentlig kommuneplanen? Og hva har den
med deg å gjøre?
TEKST: AINA SKOLAND

Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige
styringsverktøy. Planen utarbeides for 12 år av gangen,
og revideres hvert fjerde år.
Planverket skal ivareta både
kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Vi
er nå inne i kommuneplanen
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2020–2032, den første der
hele 12-års perioden omhandler den nye kommunen.

To deler
En slik plan er nødvendigvis
svært omfattende, og den
er derfor delt inn i to deler;
samfunnsdelen og arealdelen. Samfunnsdelen setter de langsiktige målene for

samfunnsutviklingen, den legger føringer for hvordan Asker
kommune skal utvikle sine tjenester, og hvordan kommunen
skal kunne løse oppgavene
sine best mulig. Samfunnsdelen legger med dette det
strategiske grunnlaget for
veien videre. Arealdelen tar
for seg arealutvikling, vekst
og vern, hvor vi skal bygge, og

Foto: Ronny Boysen

Inkluderende prosesser
Når det gjelder arbeidet med
dette planverket, er det ikke
sånn at kommuneplanen tas
fram hver gang kalenderen
sier at det er fire år siden sist
den var til behandling.
– Dette er en kontinuerlig
prosess som involverer mange
ulike møter, vurderinger og
høringsrunder i forskjellige
stadier. Hele arbeidet med
kommuneplanen er basert på

tar for seg blant annet areal
utvikling, vekst og vern.
Du kan komme med innspill til
arealplanen innen 1. august i år.

lovbaserte medvirkningsprosesser, forteller kommuneplansjef, Tor Arne Midtbø.
– For eksempel skal samfunnsdelen av kommuneplanen godkjennes i kommunestyret nå i disse dager,
men formelt startet arbeidet med ny kommuneplan for
Asker høsten 2018. Dette var
altså mens området vårt fortsatt var delt inn i tre kommuner. Forarbeidene ble
imidlertid igangsatt av fellesnemnda da intensjonsavtalen for den nye kommunen var
på plass i 2016. Siden da har
det vært satt ned flere politiske utvalg som har utredet ulike temaer, det har vært
avholdt ulike workshops med
for eksempel frivilligheten og
næringslivet, vi har avholdt
telefonintervjuer med innbyggere, og det har vært satt ned
innbyggerpanel med innbyggere fra hele kommunen. Vi
har hatt to store høringsrunder, med åpne møter rundt i
kommunen, og fått inn over
130 skriftlige tilbakemeldinger
fra innbyggere, næringsliv, lag
og foreninger, myndigheter og
politiske utvalg. Disse innspillene har blant annet direkte
påvirket utformingen av samfunnsdelen, med sine mål,
strategier og politiske føringer for alt videre planarbeid i
kommunen. Når så samfunnsdelen er godkjent, vil vi varsle
oppstart av arbeidet med arealdelen, som da vil gjennomgå
tilsvarende prosesser fram
mot vedtatt plan sommeren
2021.

FNs bærekraftsmål
Det har vært mye snakk om
FNs bærekraftsmål i forbindelse med kommuneplanen.
Grunnen til det er at FNs
bærekraftsmål er vedtatt å stå

som et overordnet rammeverk
for utviklingen av Askersamfunnet, og dermed ligger de
også til grunn for kommuneplanen. Dette er mer enn bare
fine ord.
– På bakgrunn av FNs bærekraftsmål har vi delt inn kommuneplanen i åtte hovedmål,
28 delmål og 89 strategier.
Når man leser om de ulike
satsningsområdene i kommuneplandokumentene, finner man da også referanser
til hvilke bærekraftsmål som
påvirkes av det aktuelle satsningsområdet, og hvordan det
er tenkt å jobbe konkret for å
trekke i ønsket retning.

Si din mening
Midtbø mener det er relevant
for alle askerbøringer å følge
med på kommuneplanprosessen.
– Dette er et planverk som
påvirker både samfunnsutviklingen, kommunens tjenester overfor innbyggerne,
frivilligheten og næringslivet,
så det griper definitivt inn i
hverdagen til hver enkelt innbygger.
For å se mer om kommuneplanen, de ulike plandokumentene, og arbeidsprosessen, gå inn på
www.asker.kommune.no og
søk på «Kommuneplan».
Den første frist for å komme
med innspill til arealplanen
er 1. august i år. Alle tilbakemeldinger må være i skriftlig
form for å kunne bli tatt med i
den politiske behandlingen. n

Foto: Vibeke Glosli

hvor vi ikke skal bygge Areal
delen er konkret og juridisk
bindende.

AREALDELEN i kommuneplanen

PLANSJEF: Tor Arne Midtbø er
kommuneplansjef i Asker.
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Foto: Torbjørn Tandberg.

NY VANNMÅLER: Rørleggerlærling Martin Foss er en av dem som skifter vannmåler for Drammen Rørservice AS.

Derfor bør du montere vannmåler nå:

Tenker du over hvor
mye vann du bruker?
Kommunestyret har vedtatt
at alle husstander i Asker
skal ha fjernavleste vannmålere i løpet av 2020. Derfor
bør du montere vannmåler i
din bolig nå. Hvis du ikke har
vannmåler, må du kontakte
en rørlegger.

Hvorfor vannmåler?
• Du får en nøyaktig måling,
basert på faktisk forbruk:
Dette sikrer en mest mulig
rettferdig fordeling av kostnadene ved at du betaler for
ditt faktiske vannforbruk, og
ikke ut fra areal og størrelse
på eiendom.
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• Fra 2021 trenger du ikke
å lese av vannmåleren.
Vannmåleravlesningen sendes digitalt til kommunen.
• Lekkasjer og rørbrudd i
huset oppdages raskere:
Det betyr at vanntap minimeres, noe som er en fordel for økonomien din – og
miljøet!
Fra 2021 vil du få et pålegg
eller krav om å montere
vannmåler.
Lasse F. Mortensen, ingeniør i Vann og vannmiljø
ved Asker Kommune påpeker viktigheten av å montere vannmåler så raskt som
mulig.

– Ja, dette er viktig av flere
årsaker. Ikke minst fordi det
kan være bra for lommeboken din, og for miljøet. Her
får vi dobbel gevinst, sier
Mortensen.

Du blir kontaktet hvis du
allerede har vannmåler
Drammen Rørservice AS
skifter vannmåler på vegne
av Asker kommune.
Du får en melding på SMS
med forslag til tidspunkt for
når du skal skifte vannmåler.

Hei. På vegne av Asker kommune bytter vi din vannmåler 12T030091 i Hønsveien
314, 18.06.2020 kl. 14.0014.10. Svar JA på denne
meldingen om dato og klokkeslett passer. Skriv NEI
dersom tiden ikke passer.
Du vil da senere få tildelt ny
dato og klokkeslett. Sjekk
nettsidene for hva du må ha
i orden før vi kommer, www.
asker.kommune.no/vannmaler. Mvh Drammen Rørservice AS, www.dras.no,
tlf. 32897755

Vi oppfordrer deg til å svare
raskt: JA hvis tidspunktet
passer, NEI hvis det ikke passer. Du vil få forslag til ny
dato dersom tidspunktet ikke
passer.

HMS-tiltak for å unngå
koronasmitte
Drammen Rørservice har
innført nye og strenge rutiner for å ivareta helse, miljø
og sikkerhet (HMS), både for
innbygger og håndverker.
– I disse koronatider skal
kundene våre være sikre på
at vi tar smitterisikoen på

alvor. Vi har fått på plass
nødvendige HMS-tiltak for å
unngå smitte under besøkene
våre. Blant annet bruker alle
våre rørleggere munnbind og
engangshansker. Og vi rengjør selvsagt med desinfeksjonsmidler, sier daglig leder
Jan Terje Kristiansen.
Han presiserer at alle rørleggere følger Folkehelseinstituttets anbefalinger og
gjennomfører fortløpende en
risikovurdering av smittefaren.
– Det betyr at det er minimal risiko å ha en håndverker
fra oss på besøk, sier Kristiansen.
Først mottar du en SMS
fra Drammen Rørservice om
tidspunkt for bytte av vannmåler. Deretter vil du få en
ny SMS med informasjon om
koronatiltakene og kontaktinformasjon.

Dette må du gjøre før
rørleggeren kommer
For at rørleggeren skal bytte
vannmåleren din, må du gjøre
noen forberedelser:
• Du må vite hvor vannmåleren din er plassert.
• Du må rydde plass rundt
vannmåleren, og det må
være mulig å komme til.
Dette gjelder spesielt hvis
vannmåler er plassert i en
luke eller i en kasse.
• Test hovedkranen og sjekk
at den holder tett.
• Sjekk om det er montert
frimutter over og under
vannmåler. Disse bidrar til
at vannmåler kan skiftes
uten ekstra arbeid.
Er du usikker på punktene
over, kan du ta kontakt med
Drammen Rørservice på
telefon 32 89 77 55. n

Bytte av
vannmålere
er i tråd med
FNs bærekraftsmål
Arbeidet med fjernavleste
vannmålere er direkte relatert til FNs bærekraftsmål og
Askers kommunes utvalgte
mål:
Mål 9 Innovasjon og
infrastruktur: Fjernavleste vannmålere er en
viktig del av infrastrukturen
for vannforsyningen. Gjennom
å ta i bruk digitale løsninger
med fjernavlesning gjør vi det
enklere og skaper økt trygghet
for at abonnentenes kostnader fordeles mer rettferdig.
Mål 11 Bærekraftige byer
og samfunn: Vann er
en begrenset
ressurs. Det
er viktig at vi har god kontroll
på forbruket av denne ressursen og lett kan motivere til et
bevisst forhold til dette.
Les mer om hvordan Asker
kommune jobber med FNs
bærekraftsmål:
Se nettsidene:
www. asker.kommune.no/
samfunnsutvikling/fns-barekraftsmal/

FAKTA

Bytte av vannmåler
• Gjennomsnittstid for utskifting av vannmåler: Ca. 20 min.
• Antall husstander per dag/per rørlegger: Ca 20 husstander.
• 15.000 vannmålere er så langt skiftet i Asker kommune.
• Les mer om vannmåler på www.asker.kommune.no

AUTOMATISK: Den nye vann
måleren, Qalcosonic W1.
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– Hva kan jeg hjelpe
deg med?
Med disse ordene blir du møtt av
Kommune-Kari, Asker kommunes
blide chat-robot. Hun er behjelpeligheten selv, og svarer etter
beste evne på spørsmål om
kommunens tjenester, søknadsfrister, kontaktinformasjon, åpningstider og mye mer.
Du har kanskje allerede vært
i kontakt med henne? Forhåpentligvis svarte hun da på
det du lurte på. Har du ikke
møtt henne ennå, treffer du
henne på nettsidene www.
asker.kommune.no – 24 timer
i døgnet, 365 dager i året.
Siden Kommune-Kari startet sin tjeneste 10. februar i år
har hun håndtert og besvart
mer enn 6 000 henvendelser fra Askers innbyggere.
Det er 2 200 henvendelser
i måneden og 80-120 hver
dag. Flesteparten av spørsmålene dreier seg om helse
og omsorg – deriblant mye
korona, i tillegg til skoleog barnehage, tømming av
avfall, byggesaker og informasjon om kultur- og fritidstilbud.

Vann og vannmiljø følger
Kommune-Kari tett
Avdeling for Vann og vannmiljø jobber tett på Kommune-Kari for at hun skal gi gode
og relevante svar på temaer
relatert til vann og avløp.
Avdelingsleder Hilde Helene
Michelet har dette å si om alle
henvendelsene:
– Vi ser at Askers innbyggere er interessert i temaer
som gjelder bytte og bestilling av vannmåler, vannlekkasjer, drikkevannet og kommunale gebyrer.
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Michelet
oppfordrer
innbyggerne
til å bidra
med å forbedre svarene til Kommune-Kari.
– Kommune-Kari
er som andre ansatte,
hun trenger tilbakemeldinger for å utvikle seg. Innbyggerne våre kan hjelpe henne
til å bli bedre ved å gi tommelen opp dersom du er
fornøyd, og tommelen ned
dersom du mener svaret
du får ikke er godt nok, sier
Michelet.

Derfor bør du teste henne
• Du sparer tid – kortere vei
til svarene og ingen telefonkø.
• Du kan stille spørsmål og
få svar når som helst på
døgnet.
• Hun forstår dialekter og
skrivefeil og spørsmål stilt
på ulike måter.
• Du kan være anonym.
• Kommune-Kari kommer
med såkalt innebygget
GDPR. Det vil si at samtaler som inneholder personopplysninger automatisk sensureres, du kan
selv slette eller laste ned
samtalen og alt innhold
slettes etter 21 dager.

KOMMUNE-KARI,
Asker kommunes
nye digitale med
arbeider

Og husk – hun kan best svare
på spørsmål om kommunale
tjenester. Så får vi leve med at
hun fortsatt trenger å jobbe
litt med «lurespørsmål» og
mer kompliserte problem
stillinger. n
FAKTA

Kommune-Kari
• Kommune-Kari er en
chatbot, eller en digital
medarbeider, som jobber
på kommunens nettside.
• Hennes hovedoppgave er
å gi deg konkrete, raske
og relevante svar, uavhengig av tid på døgnet eller ferieavvikling for
kommunens ansatte.
• Mer enn 80 kommuner
har ansatt KommuneKari.
• Hun betjener cirka 1.4
millioner innbyggere.
• Hun har cirka 6 000 svar
i sin database, som stadig forbedres og øker.

Vann, avløp, renovasjon og feiing
på én faktura – hvert kvartal
Du som er eier av bolig i
Asker kommune, skal nå ha
fått dine to første fakturaer
der årsgebyrene for vann,
avløp, renovasjon og feiing er
samlet. Lurer du på hva som
ligger til grunn for fakturaen,
kan du lese mer om det på
våre nettsider, www.asker.
kommune.no.
På nettsidene finner du også
de vanligste stilte spørsmålene om kommunale gebyrer
og fakturering. Det kan være
nyttig å ta en titt på disse før
du eventuelt tar kontakt med
oss.
Fremover vil du motta
faktura hvert kvartal. Neste
faktura kommer i august.

• Hvis du har krysset av i
nettbanken for at du ønsker
fakturaen på e-faktura eller
Vipps, får du fakturaen
direkte dit. Husk å sjekke
beløpsgrensene for innbetaling.
• Asker kommune kan ikke
tegne nettbankavtale på
dine vegne. Hvis du trenger
bistand til dette må du ta
kontakt med banken din.
• Hvis du har fått fakturaen
per post, og fortsatt ønsker
det, trenger du ikke å gjøre
noe.
Merk at vi har nytt kontonummer for innbetaling:
8109.08.45136. n

Få varsel på
SMS når vannet
ditt blir stengt
Vi varsler deg på telefon
hvis vi må stenge vannet
ditt eller hvis det skjer noe
som kan påvirke drikkevannet ditt. Da er det viktig at du er registrert med
riktig telefonnummer.
På www.asker.kommune.
no/telefonvarsling får du
råd om hva du må gjøre
for å stå oppført med
riktig telefonnummer. n

Asker først ut med ny digital løsning for
bekymringsmeldinger til barnevernet
Flere norske kommuner har samarbeidet med Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet om å utvikle en digital løsning som gjør det enklere
å sende bekymringsmelding til barnevernet i kommunen. Asker var
først ute.

Viktig å ta kontakt
Barnevernsjef AnneKarin Andvik i Asker
er glad for at den digitale løsningen «Nasjonal portal for

bekymringsmeldinger
til barnevernet» er
klar til å tas i bruk, slik
at barnevernet kan
gi sikrere, raskere og
bedre hjelp til barn
som trenger det aller
mest.
– Din bekymringsmelding kan være
svært viktig for barnet
det gjelder, sier Andvik.

Foto: Myriam Zilles.

Lanseringen av den nye
portalen kommer etter
at mange den siste
tiden har vært bekym
ret for barn som ikke
har kontakt med
barnehage og skole
og som risikerer omsorgssvikt i hjemmet.

DIGITALT gjør det enklere
å sende bekymringsmel
ding til barnevernet.

Les mer på nettsidene:
www.asker.kommune.no/aktuelt/asker-forst-ut-med-ny-digital-losning-for-bekymringsmeldinger/

ASKER-magasinet | 31

Foto: Peter Albers.

I disse
koronatider

DRIVE-IN KINO: Rundt omkring i Asker er det mange som har tatt i bruk alternative metoder for å bringe kulturen ut til
folket. I Slemmestad arrangerte Slemmestad Filmklubb Drive-In kino to helger i april. – Vi viste Bohemian Rapsody og
Kill Bill, til svært god mottakelse, sier en fornøyd nestleder i klubben, Peter Albers.

Digitalt, blomstrende og
smittefritt kulturliv
Vi har så vidt kommet i gang med å nyte det gode kulturliv igjen,
etter mange ukers skrantende kulturtilbud.
TEKST: AINA SKOLAND

– Kultur er viktig, fordi det
bidrar til livskvalitet, sier kultursjef i Asker kommune, Jan
Erik Lindøe.
– Mange artister og andre
utøvere lever av kulturen, og
vi har tatt i bruk digitale virkemidler for å streame arrangementer for barn, ungdom
og voksne som et bidrag til å
holde hjulene i gang.

Startet med barna
Mari Haugen er ansvarlig for
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barneprogrammet i Asker
kulturhus. Hun har vært sentral i den digitale satsingen.
– Vi har i løpet av
våren hatt interaktive
live-streaminger for barn. I
etterkant har disse blitt lagt
ut på Facebooksidene til kulturhuset og har blitt sett
minst like mye etter forestillingene. Sendinger som
familiedisco med Herbie, trylling med Hans Henrik Verpe, og nå sist Peter og
Ulven, har hatt mange visninger, og kan fortsatt ses.

– Vi har investert i utstyr og
kunnskap for digital kulturformidling; til forestillinger
for barn, konserter for voksne
og til digital fritidsklubb på
Radar. Selv om vi kan åpne
salene våre igjen, skal vi ikke
se bort fra at vi kan komme
til å bli mer aktive innen digital formidling i fremtiden, sier
Haugen. n

-

Gratis bøker og selvbetjente poteter
Foto: Ingvild Hjortdahl Becke.

En familie fra Høn gikk på tur i nabolaget og
fant dette koselige tilbudet – en eske full av
bøker med påskriften: – Gratis bøker – bare
forsyn deg!
Barna i familien tok med seg hver sin bok og
var storfornøyde.
Samtidig hadde gården borti gata selvbetjent
potetsalg, med beskjed om å ta med en stor
pose poteter og vippse en tier til gården.
– Gøy og trivelig, synes familien fra Høn. n
KORONAKRISEN har fått naboer til å ta vare på
hverandre på nye måter – samhold og omtanke.

Gudstjeneste via Facebook
i Østenstad kirke
– Det føles veldig riktig og spennende å gjøre det på denne måten,
sier sokneprest Astrid Sætrang Morvik.
TEKST: SONIA ANITA JENSEN

Soknepresten ønsket å si noen
ord til menigheten sin i disse
koronatider. Datteren Torun
filmet henne med mobiltelefonen. Dermed var videooverførte gudstjenester fra Østenstad kirke blitt til.
– Jeg fant ut at jeg ville ta
på prestekjolen, og så var det
plutselig blitt en hel gudstjeneste ut av det, forteller
sokneprest Astrid.
– Vanligvis har vi gudstjenester hver søndag, så
TV-sendte gudstjenester
gir ikke mer jobb, men jeg
kjente jo at jeg hadde litt høyere skuldre enn vanlig i møtet
med kameraene, forteller hun.

kunnskaper for å gjøre produksjonen bedre.
– Dette er lokalt og veldig
hyggelig, sier han, før han setter seg inn i kontrollrommet
som er rigget til i naborommet.
Simen har full oversikt. På
skjermen ser han hvor mange

som følger sendingen.
Musikk og salmesang fyller rommet og sendes ut til
en lyttende menighet. Ingen
går rundt og tar opp kollekt,
så offergavene betales med
Vipps. n

FORSAMLET: Mer enn 800
medlemmene av menigheten fikk
med seg den første sendingen,
her ledet av sokneprest Astrid
Sætrang Morvik.
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Foto: Svend Aage Madsen.

Simen har full kontroll
Simen Udnes (24) fra Torp
Høymyr meldte seg til tjeneste med gode tekniske

17. mai i Asker

– en fin og spesiell dag
Det ble en annerledes 17. mai i år – uten barnetog.
Men fest ble det likevel.
Foto: Svein-Ivar Fors.

VINNERTEGNINGEN: Antonette Hansesveen Dalsrud fra Drengsrud skole vant tegnekonkurransen til årets 17. maipro
gram. Det ble ikke noe 17. maiprogram i år, men ordfører Lene Conradi inviterte Antonette til rådhuset og hedret henne
med en høytidelig overrekkelse av den flott innrammede vinnertegningen hennes.

Grunnlovsdagen 2020 ble
feiret på en flott og verdig
måte, uten offentlige arrangementer rundt om i Askes
tettsteder. Korps og kor dukket opp både her og der – til
glede og begeistring; musikk
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og sang ble fremført rundt om
i bygda og ved sykehjemmene
og bofellesskapene. Asker
museum arrangerte åpen
dag, og rundt om på skolene
var det mange ulike arrangementer.

Flaggheising var det som
vanlig på skoler og offisielle
bygninger, men uten seremonier for publikum.
Det ble lagt ned krans ved
kongestatuen på Asker torg,
ved ordfører Lene Conradi,

Foto: Torgeir Paulsen/ Asker skolekorps.

Foto: Ingvild Tautra Vevatne.

TRADISJON TRO: Asker Mållag la ned blomster ved

MUSIKK: Korps og kor spilte og sang i lokalmiljøene sine.

Rasmus Løland sin grav.

Dette bildet viser Asker skolekorps i «koronafrie» tider.

17. mai-komitéen og Asker
Musikkorps,
… ved minnestøtten ved
Asker kirke, ved ordfører Lene
Conradi, 17. mai-komitéen,
prest Gunstein Vetrhus og
Asker Mannskor,
… ved bautaen ved Røyken kirke, ved ordfører Lene
Conradi, 17. mai-komitéen og
Røyken Brass
… og ved bautaen over
de falne på Klokkarstua,
ved ordfører Lene Conradi,
17. mai-komitéen og Tofte
skolekorps.
Blomsternedleggelser var
det ved Rasmus Løland sin
grav, der sangkoret Tonleik
sang og Jan M. Vevatne fra
Asker Mållag la ned blomster,
… ved Märtha statuen, der
sangkoret Tonleik sang og la
ned blomster
… og ved Erik Bye sin grav, der
Asker Mannskor sang og la
ned blomster.

Asker og Norge
i samklang klokken 13.05
Sammen med hele Norge
sang og spilte Asker «Ja,
vi elsker» klokken 13.05 –
etter at kirkeklokkene hadde
ringt i alle Asker prostis
kirker klokken 12.55, og
etter at det var avfyrt salutt
flere steder rundt om i landet. Asker kirke, Holmen
kirke, Vardåsen kirke, Røyken
kirke, Teglen kirke- og kultursenter, Åros kirke, Hurum
kirke og Holmsbu kirke var
åpne.

Egen Asker-film
og digital ordførertale
En film med mangt og mye
om Askers tradisjonelle 17.
mai-feiring ble publisert på
Asker kommunes hjemmeside
og Facebookside.
Se filmen
«17. mai feiring i Asker
2020» her:

Ordførerens 17. mai-tale ble
lagt ut på kommunens hjemmeside og Facebookside.

Du kan se ordfører Lene
Conradis tale
her:

Lokale arrangementer
Det var flere arrangementer
rundt om i kommunen – både
i kommunal regi og ved lag,
foreninger og lokale ildsjeler.
Spesielt populært ble det
med kronprinsfamiliens uanmeldte hilserunde i Asker, et
strålende 17. mai båt-tog på
fjorden og et flott 17. mai-tog
med veteranbiler. n

DIGITAL TALE: Ordfører Lene Conradis 17. mai-tale kunne ses på digitale
skjermer rundt om i hele Asker – og i hele verden.
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Nesbru
Hvalstad
Holmen

Nesøya

Asker
Borgen
Dikemark
Vollen

Heggedal
Slemmestad
Bødalen
Røyken

Nærsnes

Midtbygda

Spikkestad

Båtstø
Hyggen
Åros

Sætre

Storsand

Verket
Klokkarstua

Filtvet
Holmsbu

Asker er Norges åttende
største kommune med
94 200 innbyggere.

Kana
Tofte
Rødtangen

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