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Magisk morgen
Alle vi treffer ombord på «Baronen» er skjønt enige om at dette er
en reise på første klasse. Å starte dagen med å trekke inn frisk sjøluft
gjør noe med deg.
TEKST: KJERSTI SALVESEN

På Slemmestad brygge
står samboerparet Silje A.
Bøckman Mæhre (35) og
Constantin G. Jung (35) og
venter på hurtigbåten til Oslo.
Morgensolen speiler seg i
krusningene på havet og fyller
luften med en varm glød.
Kanskje er det lukten av sjø,
synet av svaberg, stillheten,
det vakre lyset i havgapet eller
at det å stå på bryggen gir et
snev av feriefølelse. Jeg vet
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ikke nøyaktig hva det er. Men
det gir en spesiell følelse, en
annen ro, å stå å vente på båten sammenliknet med følelsene som vekkes på et bus�stopp.
Båten legger til kai, og
sammen med samboerparet
går ASKER-magasinet ombord. Silje jobber i Forsvarsbygg på Grev Wedels plass
og Constantin i data- og analyseselskapet Bisnode på
Havnelageret. Begge går fra
Aker brygge til jobb.

Frokost og morgenkaffe
Paret flyttet til Kirkealleen i
Slemmestad fra Kongsberg.
– En av grunnen til at vi
flyttet hit var faktisk at vi
kunne ta båten til Oslo, sier
Silje, som selv er oppvokst
i Vollen. Constantin er oppvokst i Solør. Silje tar ofte
med seg frokosten og morgenkaffen på båten og hører
på en podcast. Constantin
ser gjerne på en serie. Silje
minnes tiden da hun pleide å
sitte i kø – og kommer ikke til

Foto: Torbjørn Tandberg

Det er en herlig
følelse å komme
sjøveien til
Aker brygge.

Foto: Torbjørn Tandberg

på fjorden
å bytte ut sjøveien med bilveien igjen.
– Jeg elsker å stå på dekk
mellom Slemmestad og Vollen og se på soloppgangen
og trekke inn den friske sjøluften. På sommeren er det
ofte fullt på dekk. Er været
bra, kan man sitte på dekk å
sole seg i en halvtime på vei
hjem.
Paret kommer ikke på noe
negativt ved båten.
– Det eneste er at 4G-signalene forsvinner midtfjords. Hvis man trenger nett
for å jobbe, kan dét være en
ulempe. Men dette er svært
liten ulempe sammenliknet
med overfylte busser, sier
Constantin med et smil.

Mindfullness i praksis
I Vollen kommer Hege Lunder
(46), Eivind Hagen (46), Paul
Holliday (38) og Arne Rosness
(57) ombord. Hege bor i Asker
sentrum og har levert datteren
på Vollen Montessoriskole.
– Fra å tenke at det var
tungvint, elsker jeg nå båten!
Dette er mindfullness i praksis, sier Hege.
Hun legger til at crewet fra
Norled er fantastiske.
– Ser de en passasjer som
kommer løpende, venter de!
Dét gjør verken toget eller
bussen.
Det eneste Hege savner er
noen kveldsavganger hjemover. Eivind legger til at noen
avganger i helgene også står

på ønskelisten. Likevel: Eivind opplever båtturen som
en reise på business class,
og når det er 20 grader og
sol: Som first class. Han savner verken ståplass og sild i
tønne-følelsen på toget, eller
kjøreturene som startet altfor tidlig om morgenen, for å
unngå rushen.
- Det er god plass, behagelige seter, bord til PCen,
hyggelige medpassasjerer
– og det er en herlig følelse
å komme sjøveien til Aker
brygge.

Bølgeskvulp
og naturopplevelser
Arne er askerbøring, men har
bodd 20 år i Oslo.
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Foto: Torbjørn Tandberg

FRISK BÅTTUR: Fornøyde askerbøringer på vei til jobb over fjorden.

– Vollen er mitt sommerpatadis fra barndommen. Vi
bodde like ved Asker sentrum, og på sommerkveldene
tok faren min oss med til Vollen for å bade. Helt siden da
har jeg tenkt at jeg gjerne vil
bo her, og for 12 år siden flyttet jeg sammen med familien
til Skjæret i Vollen.
Arne har parkeringsplass på
jobb, men foretrekker båten.
- Jeg rekker å levere på SFO,
og får meg en fin spasertur
både til og fra båten til jobb.
Båtturen er en perfekt start på
dagen, min «zen-tid» om du
vil. Bølgeskvulp og naturopplevelser på dekk, det blir ikke
bedre enn det, sier Arne, som
også kobler av med musikk
og podcast - og sammen med
naboer og kjentfolk på båten.
Han opplever at nordmenn er
ekstra hyggelige på båten, noe
medpassasjerene bekrefter.
Mange erfarer at passasjerer på buss og tog har høyere
6 | ASKER-magasinet

skuldre enn båtpassasjerene. Det å ferdes sjøveien gjør
åpenbart noe med folks sinnstemning. Paul, bosatt på Vettre, er like full av superlativer
som medpassasjerene.
– Jeg elsker båten. Den slår
alle andre former for pendlertransport, sier han og legger til
at om det ikke var for båten, så
ville han seriøst vurdert å flytte
familien til Oslo. Paul mener
Asker trenger flere båter og
el-båter – og mer regulering til
og fra Oslo.
– Å utnytte sjøveien er nødvendig for at Asker skal vokse.

morgenen.
Men kildene våre lurer på
om jeg ikke bare kan skrive
at det ikke er noe særlig vakkert å stå på dekk en tidlig morgen – og at det faktisk er stappfullt på alle båtavgangene? Positiv PR vil
tross alt kunne medføre økt
konkurranse om plassene
på dekk. Den herlige gjengen ASKER-magasinet har
reist sammen med ler godt.
De er skjønt enige om at det
ikke finnes en mer behagelig
måte å komme seg fra Asker
til Oslo og hjem igjen på.

Friskt på dekk
Er man ikke ordentlig våken
ennå, våkner man i alle fall
i den friske vinden oppe på
dekk. Herfra skimter vi Aker
brygge, som bader i sol.
ASKER-magasinet er herved
overbevist om at dette er
den aller fineste måten å
ankomme hovedstaden om

Flere avganger
Kommunikasjonssjef i
Ruter, Sofie Bruun, sier at
responsen på økningen
til fem avganger både om
morgenen og ettermiddagen
er svært god.
De ekstra avgangene er
klokken 06.40 og 07.45 fra
Slemmestad og klokken

Busser og båter i Ruter
I sommer tok Ruter over Brakars ruter i gamle Røyken og Hurum.
Dermed er det Ruter som har ansvar for buss- og båtrutene i hele
Asker.
Den mest synlige endringen
er splitter nye busser; mange
av dem er elektriske. Det er
opprettet en ny linje som går
fra Hyggen via Slemmestad
til Asker sentrum. Ekspressbusser i retning Oslo, starter
i Sætre, Bødalen og Slemmestad.
– Endringer i samferdsel tar lang tid, understreker
samferdselsplanlegger i Asker kommune, Toril Skovli.

– Det er viktig å utnytte dagens veinett på en smart og
effektiv måte.

Bussen skal
bli mer attraktiv
Ruter og Viken fylkeskommune har utarbeidet en
fremkommelighetsrapport
som tar for seg hvordan vi
kan gi bussen bedre fremkommelighet, særlig i rushtiden.

I løpet av høsten skal vi
jobbe videre med rapporten
på både administrativt og
politisk nivå. Vi tar sikte på å
definere tiltak som kan gjennomføres på kort- og lang
sikt. Målet er å gjøre bussen
mer attraktiv, og dermed øke
fremkommeligheten for alle
på veien, sier Skovli. n

Foto: Svein-Ivar Fors

BUSSRUTER: Noen linjer har fått hyppigere avganger, mens andre har fått noe mindre – så husk å sjekke ruten du
vanligvis bruker. Sjekk www.ruter.no eller Ruter-appen for detaljer.

15.45 og 16.55 hjemover.
– Vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger, sier
kommunikasjonssjefen.
Når det gjelder passasjerutvikling har Ruter observert
en vekst gjennom det siste
året på om lag 5-10 prosent.

– Det er fremdeles tidlig å
fastslå effekten av de ekstra
avgangene, men det er ikke
unaturlig å anta at deler av
veksten skyldes dette. Samtidig har vi grunn til å tro at en
del av veksten kommer fra reisende som tidligere har reist

kollektivt på andre måter.
På spørsmål om elektriske
båter svarer Sofie Bruun at
«Tidevind» og «Baronen» går
på diesel, men at Ruters miljøambisjoner åpner for elektriske båter i fremtiden. n
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Nye tider
hos Asker Produkt
Asker Produkt har flyttet inn i nye lokaler der de er godt gang med å
lage produkter som markedet ønsker og trenger.

Foto: Vibeke Glosli

ASKER PRODUKT: Daglig leder Britt Erlandsen Villa og arbeidstaker Kjell Arne Jørgensen synes de nye lokalene er
flotte.

TEKST: AINA SKOLAND

– Vi skal se våre ansatte og
sørge for at de får bruke ressursene sine på best mulig
måte, sier daglig leder Britt
Erlandsen Villa.
Asker Produkt er en moderne produksjonsbedrift
med lokal arbeidskraft – som
enten er på varige attføringstiltak, eller i arbeidstrening.

Nye lokaler
Den blide gjengen som jobber
her har laget marsipankaker,
brød, turskilt, gravmarkeringer og andre produkter
i mange år. Nå har Asker
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Produkt fått et skinnende nytt,
stort bygg i Solbråveien, med
utsikt over Asker sentrum og
Oslofjorden.
– Vi har fått mye større
plass og bedre egnede lokaler. Vi kan vokse og utvikle
nye produkter og nye arbeidsområder, og forhåpentligvis
gi meningsfullt arbeid til flere
arbeidstakere.
– Det er fint å være her, sier
Kjell Arne Jørgensen, i full
sving med å lage navneplater
til gravmarkeringer.

Flere kolleger i kantinen
Asker Produkt har også fått
nye naboer, i form av Solbrå

arbeidssenter som har flyttet
inn i bygget.
– Solbrå er kommunens
nyeste arbeidssenter, og var
sterkt etterlengtet for å få flere
tilrettelagte arbeidsplasser,
forteller fagarbeider AnneMaria S. Håndstad.
– Her jobber vi blant annet med å forberede ting som
skal selges på Hallenskog ombrukslager, og så håper vi å
bygge opp en grafisk avdeling
etter hvert.
Som på alle andre arbeidsplasser, er kantinen et godt
sted å bli kjent med jobbnaboene. Kantinen er drevet av Asker Produkt, som har

Utadrettet
Asker Produkt samarbeider
med Jobbhuset i Sætre og
Spikkestad, som også er en
vekstbedrift.
– Både Asker Produkt og
Jobbhuset tilbyr catering, og
tar på oss oppdrag som for
eksempel makulering og enkelte produksjonsoppgaver
for andre bedrifter, sier Jan
Åge Fjell som er daglig leder i
Jobbhuset.
– Vi har som mål at arbeidstakerne våre skal lage
ting markedet vil ha, men

de skal også gjøre oppgaver
og utvikle kompetanse som
trengs i markedet. Dette for

at arbeidstakerne våre skal
kunne sikte mot å jobbe i det
ordinære arbeidsliv. n
Foto: Vibeke Glosli

fått tre ganger så stort kjøkken som tidligere, og dermed
mange flere muligheter for effektiv produksjon og godt arbeidsmiljø.
– Her kan arbeidstakerne
våre få trening til å jobbe i en
av de tre eksterne kantinene
vi driver. Det er også her vi lager mat og kaker til catering,
og til utsalget Den Glade Baker i Asker sentrum, forteller
Erlandsen Villa.

JOBBHUSET: – Vi skulle gjerne hatt flere treffpunkter mellom oss og
publikum og næringsliv, sier Jan Åge Fjell, daglig leder i Jobbhuset.

Aktive bygdekvinner
– Vi er ikke bare for bondekjerringer med gård, vi er en møteplass for
kvinner i alle aldre, sier Liv Kristin Halstenrud Furua, leder i Hurum
bygdekvinnelag.
Bygdekvinnelaget ønsker å
rekruttere yngre krefter som
engasjerer seg i lokalmiljøet.
– Nå har vi fått Facebook-side
og håper å nå ut til de yngre.
Der legger vi ut informasjon om
våre månedlige møter, inspirasjonsseminarer og medlems
turer.
Bygdekvinnelaget er en pådriver for levende bygder og jobber
for mangfold, kvinners rettigheter, miljø og matkultur. Å ta tiden tilbake er også en kampsak.
– Vi må gå bort fra perfeksjonismen og innse at vi er gode
nok. Det går galt når vi prøver å
dytte inn mer enn det er plass
til, ler Liv Kristin. n

Foto: Liv Kristin Halstenrud Furua

TEKST : LISA VILBO

BLI MED: Liv Pasala, Vedastin Ranvik, Torunn Ugstad, Norunn Tveit og Liv
Kristin Halstenrud Furua ønsker yngre medlemmer velkomne.
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Foto: Vibeke Glosli

– VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKET sier Andreas Kjøde ved boktrallen og Elin Sandsether bak skranken i Slemmestad bibliotek.

Biblioteket brukes til litt av hvert
Under koronaperioden har bibliotekene hatt en nyttig samfunnsfunksjon. Og selv om det nå er litt roligere tider, arbeides det intenst i
kulissene for at innbyggerne skal få et best mulig bibliotektilbud.
TEKST: AINA SKOLAND

Bibliotekene er åpne som
vanlig denne høsten, om enn
med enkelte restriksjoner på
grunn av Covid-19.
– Vi har vært nødt til å sette
tilbud som for eksempel arrangementer og meråpent bibliotek på pause, forteller Helene Nyen en som er bibliotekar på Asker bibliotek.
– Nå jobber vi for å vurdere
hvilke arrangementer vi kan
gjennomføre under de smittevernreglene som er gjeldende til enhver tid. Vi vasker flater hver halvtime, men
vil gjerne minne publikum på
at de oppholder seg i et offentlig rom, og at de selv
også må ta ansvar ved å følge
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smittevernreglene, forklarer Nyen. Hun påpeker dessuten at de naturlig nok ikke kan
sprite alle de rundt 100 000
bøkene som står i hyllene på
Asker bibliotek.

Flere funksjoner
I en periode var det
begrensning på antall
personer som fikk være i
biblioteket samtidig, og hvor
lenge de fikk være der. Slike
begrensninger er det ikke
lenger, og biblioteket blir da
også flittig brukt. – Vi ser
dessuten at bibliotekene har
hatt en svært nyttig samfunnsfunksjon i koronaperioden. Blant annet kommer
stadig flere for å bruke PC,
printer og kopimaskinen i

forbindelse med at de er permittert eller jobbsøkende.
Det har også vært noen som
har brukt biblioteket som
sitt faste hjemmekontor sier
Nyen. En annen konsekvens
av pandemien, er at utlånet av
e-bøker har skutt i været, kan
Nyen avsløre.
Når det gjelder hva som
skjer av arrangementer og annet på biblioteket utover høsten, er dette noe som planlegges og vurderes fortløpende,
i henhold til gjeldende smittevernregler.
Følg derfor med på www.
askerbibliotekene.no for oppdatert informasjon. n

Ombruk av bøker
En bok kan leses av utallige forskjellige lesere over mange tiår. Det må
sies å være god ombruk.
Foto: Vibeke Glosli

Du kan finne brukte bøker
i bokskapene som kommunens arbeidssentre har
plassert rundt omkring, på
Hallenskog, på loppemarkedene og ikke minst på
Lions Club Nesbru-Hvalstads store bokmarked på
Holmensenteret hver høst.
Dersom du har bøker du
tenker at andre kan lese, kan
du for eksempel levere dem
til Lionsklubben hver onsdag
klokken 18-20 på Asker Prestegård.
– Herfra sorterer vi bøker, plater, noter, CD-er og
DVD-er, og i uke 42 inntar vi
andre etasje på Holmen Senter fra tirsdag til lørdag, forteller Hofseth fra Lions Club
Nesbru-Hvalstad.
– I fjor omsatte vi bøker
for 156 000 kroner, og det
er penger som går tilbake til
nærmiljøet i form av veldedige prosjekter, forklarer Hofseth. Vinn-vinn for alle, med
andre ord. n

OMBRUK AV BØKER: Lions Asker tar imot brukte bøker på Asker Prestegård.
Her ser vi f.v. Morten Pettersen, Per Martinsen, Per Hofseth og Hans Jørgen
sen i full sving med bøkene.

Plass til flere i Teatersalen
Etter en utfordrende vår og sommer er Asker kulturhus nå klar for
å ta imot publikum – i et omfang tilpasset smittevernreglene.
Foto: Christian Paulsen

– I løpet av sommeren har vi
økt setekapasiteten i Teatersalen, forteller kultursjef
Jan Erik Lindøe.
– Til vanlig vil det nå være
plass til vel 500 publikum
mere. Dermed kan vi booke
større og mer spennende
artister, og flere kan få muligheten til å se artistene. Foreløpig får vi naturlig nok ikke
utnyttet denne økte kapasiteten. Det blir likevel mange
gode kulturopplevelser hos oss
også utover høsten, men med
færre publikummere i salen. n

NYTT OG FINT: Teatersalen i Asker kulturhus har fått flere seter og nye
setetrekk.
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Kulturskolen
- gledesspredere på innbyggertorgene
På Tofte går innbyggertorg og kulturskole hånd i hånd.
Målet er å tilby aktiviteter tilpasset
nærmiljøet, nå ut til
en enda større del
av befolkningen og
følge innbyggerne
fra vugge til grav.
Foto: Kristin Aafløy Opdan

TEKST: LISA VILBO
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– Vi er ute etter å skape aktiviteter som får med flest mulig i nærmiljøet, påpeker Live
Ugstad på innbyggerservice.
Kulturskolen på Tofte har
et bredt undervisningstilbud og har i dag ledige timer på jazzdans 6–8 år, 9–11
år og ungdom fra 12 år og eldre. De tilbyr også undervisning i piano, sang, slagverk og
gitar. Undervisningen foregår

på tirsdager. For korpselever
tilbys undervisning på ulike
messing- og treblåseinstrumenter.
Kulturskolen følger skoleruta
og undervisningen gis ukentlig. Man betaler elevavgift to
ganger årlig, og det er mulig å
søke om redusert betaling for
lavinntektsfamilier. Hovedopptaket er 1. mai, men man kan
søke i løpet av hele året. n
Foto: Lisa Vilbo

Kulturskolen i Asker er blant
landets ti største – med 100
ansatte og 2 000 elever. Kulturskolen tilbyr alt fra musikk-,
dans- og teaterlek for de aller
minste, undervisningstilbud
innen kunst, dans og musikk,
samt Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.
Den kulturelle spaserstokken henvender seg til den eldre garde med kulturarrangementer og musikkterapeutiske
tilbud på ulike eldreinstitusjoner. Spesielt demente har stor
glede av musikalske innslag i
hverdagen.
– Det er utrolig hvordan ansiktene deres plutselig lyser opp når de hører en kjent,
gammel sang. Det lever man
på i fem år, sier Ingeborg Ane
Lund, konstituert avdelingsleder for Asker kulturskole.
På Tofte er samarbeidet
mellom innbyggertorg og kulturskolen allerede godt i gang.
Foreløpig er tilbudet fordelt på
tre ulike bygg. Det planlegges
et nytt innbyggertorg som kulturskolen blir en integrert del
av, og håper å få til en samskapende arena for et godt
og levende miljø med varierte
kulturtilbud til lokalbefolkningen.

KULTUR PÅ INNBYGGERTORG: Roar Lindberg, Hilde Krosby, Ingeborg Ane
Lund, Rita Rohdin Nyhuus og Live Ugstad på innbyggerservice Tofte.

Forrykende
musikal i ekte
Broadway-stil
Musikalen Annie jr. har
premiere 25.-27. september i Asker kulturhus. Forestillingen
skulle hatt premiere i
Asker kulturhus i mars
i år – men slik ble det jo
dessverre ikke.
Foto: Ole Martin Helgesen

Nå blir det fem forestillinger,
med kjente og kjære sanger
som «I morgen», «Kanskje»
og «Møkkaliv» og mange forrykkende dansenumre.
Mange barn og ungdommer
har vært med i denne satsingen
fra Dansesonen og Musikalskolen i året med kommunesammenslåing, med støtte fra
Asker kommunes «Kulturåret
2020».
Teatergrupper ved Musikalskolen deltar i forestillingen,
sammen med dansere fra Dansesonen og hip hop danserne
Hard2Hate Crew. Regien er
ved Kristin Børsum Hernandez,
koreografi av Magnhild Sørvik
og Justyna Lichacy. n

I SEKKEFABRIKKEN: – Vi gleder oss masse til å stå på scenen igjen, sier de
unge skuespillerne i Røyken Teatergruppe.

Skatten på
Sjørøverøya
– Da vi måtte avlyse øvelsene før sommerferien var det ikke mange av oss som trodde
det skulle bli forestilling denne høsten,
sier regissør og instruktør Kristin Børsum
Hernandez i Røyken Teatergruppe.
TEKST: HANNE S. F. PAULSRUD

UNGE TALENTER fra hele den nye
storkommunen har jobbet sammen
siden august i fjor. Her ser vi Julie
Møllerløkken fra Vollen, som
sammen med Oline Salvesen Fahre
og Emma Karlstad Hageland deler
på hovedrollen som Annie.
Foto: Britt Vadholm.

– Hvordan i all verden skulle
vi få til en helaftens familiemusikal med bare tre måneder på oss?
Motiverte ungdommer i Røyken Teatergruppe brukte en
ferieuke på å få alt på plass.
Nå er de godt i gang med forberedelsene til høstens mest
spennende eventyr.
Skatten på Sjørøverøya er

fortellingen om Jim og Emma
som seiler hjemmefra for å
finne en nedgravd skatt. John
Silver og sjørøvergjengen hans
er ute i samme ærend. Hvem
finner skatten? Og hvem i all
verden er Ben Gunn?
Skatten på Sjørøverøya kan
du se i Sekkefabrikken Kulturhus 12.-15. november.
Billetter på: www.hoopla.no n
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En fargerik kulturhøst
Dette er definitivt året da alt ble annerledes. Likevel gjøres alt for at du
skal kunne få en mest mulig fargerik kulturhøst.

BARNAS VERDENSDAG: «Plast i havet» er årets tema, sier programansvarlig for barn i Asker kulturhus Mari Haugen
og Dipali Machawe Karegaonkar fra Ung Kultur Asker.

Etter en kulturfattig vår kan
kommunens to store kulturarenaer, Asker kulturhus
og Sekkefabrikken, nå friste
med et variert og spennende
program. Riktignok med færre
publikum i salene enn vanlig,
og under forutsetning av at
situasjonen ikke endrer seg.

Barnas verdensdag
Barnas verdensdag er et av
årets mest populære arrangement i Asker kulturhus,
med opp mot 3000 besøkende. Årets arrangement er
den 10. oktober, og vil nødvendigvis bli annerledes enn
tidligere.
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– Verkstedene vi pleier å ha
i Asker kulturhus blir i år
erstattet med digitale verksteder som legges ut allerede
i høstferien, forteller Mari
Haugen, programansvarlig for
barn i Asker kulturhus. For
tiden forberedes både gjenbruksverksted, animasjonsfilmverksted, og skilpaddeverksted. På selve dagen vil
Barnas verdensdag gå av
stabelen som en direktesending via Facebook, og det
blir en sending fylt av musikk
og artister og farger og energi.
Denne sendingen vil faktisk
også gå ut nasjonalt via kulturhus, bibliotek og Barnas

verdensdags-arrangementer
over hele landet. Om det i
tillegg blir et mindre fysisk
arrangement er foreløpig
uavklart, men alt vil uansett
være gratis.

Kunst Rett Vest
110 kunstnere fra hele
regionen bidrar med sine
arbeider på utstillingen Kunst
Rett Vest.
– I år vil Lageret Studio på
Tofte være arenaen for fellesutstillingen og åpningen av
Kunst Rett Vest, forteller Lena
Hansson som er leder for
Kunst Rett Vest.
– Årets program vil imidlertid

Foto: Magdalena Maliwoska

bli noe annerledes enn tidligere, og vi jobber nå med å
planlegge flere mindre arrangementer heller enn et stort
og høytidelig åpningsarrangement. Det som derimot vil
bli som før, er at det blir mulig
å besøke kunstnerne i deres
atelierer de to helgene etter
åpningen den 10. oktober.

Kulturprisen
For tiden jobbes det med å
kåre verdige vinnere av flere
ulike priser.
– Kulturprisen, tilgjengelighetsprisen, frivillighetsprisen
og byggeskikkprisen, skal alle
deles ut og også for annerledes-året 2020, forsikrer kulturrådgiver, Rigmor Stenvik.
Fristen for å nominere kandidater til priser var 1. september, men Stenvik påpeker
at komitéen alltid er mottakelig for tips om gode kandidater.
Temaplan kultur
Asker kommune har startet
arbeidet med en temaplan for
kultur. Temaplanen skal sette
fart og retning i form av strategier og mål for ny kulturpolitikk og utviklingen av kulturtilbudet i kommunen. – Alle
kommunens kulturaktører
blir invitert til å medvirke og
komme med innspill i løpet av
høsten, sier kultursjef Jan Erik
Lindøe.n

KUNST RETT VEST: Katharina Fagervik er en av årets 110 kunstnere.

I år er det viktigere
enn noen gang å sjekke
informasjon om arrangementer på de ulike kulturarenaene.
Her kan du få
mer informasjon:
www.askerkulturhus.no
www.sekkefabrikken.no
www.kunstrettvest.no
www.askerbibliotekene.no
www.aktiviasker.no

Tilskudd til
kulturprosjekter
Hvis du har et kulturarrangement eller prosjekt med
stor samarbeidsfaktor på
tvers av de tidligere kommunegrensene i nye Asker, kan
du søke om støtte.
Søknadsfrist 1. oktober.
Se kommunens nettsider for
mer informasjon.

Se årets seniorkonferanse på nytt
På grunn av koronasituasjonen ble årets
seniorkonferanse avholdt digitalt, og om du
ikke fikk med deg direktesendingen, kan du se
konferansen i opptak ved å klikke deg inn på
www.asker.kommune.no/seniorkonferansen.
Om å være sammen
– Vi var så heldige å få Sven
Mollekleiv, tidligere generalsekretær og president i Norges
Røde Kors, til å komme med
sine betraktninger i en tid hvor
vi trenger å være sammen,
men må være alene, sier

Kirsten Koht, leder av eldrerådet. n
RAR SITUASJON: Eldrerådets
leder Kirsten Koht og nestleder
Trygve Lia kunne ønske velkom
men til digital seniorkonferanse,
her sammen med ordfører
Lene Conradi.

ASKER-magasinet | 15

Foto: Privat

FORFATTER ELIN VIKTORIA UNSTAD, her sammen med sønnene sine, fra venstre Gabriel 7 år, Hugo 10 år, Isak 12 år.

Har du sett en ekte tryllestav?
Svaret er antagelig nei. Og det hadde
ikke Henry, heller.
Ikke før det sa POFF.   
MAGIPRØVEN er en rykende
fersk bok for barn mellom 7
og 12. Den er lettlest og full
av humor, med en haug puslespillbiter og en god dose

tullete trylling. Boken handler
om Henry, som helst vil sitte
alene på rommet og legge
puslespill. Men med to viltre
småsøstre og sportsgale
foreldre, får han det sjelden
som han vil. Og en dag blir
livet hans blir snudd på hodet!

Elsker å skrive
Forfatter Elin Viktoria
Unstad bor på Drengsrud

med mann og tre barn. Hun
er utdannet innen informatikk, men har alltid elsket
å skrive. Hun har tidligere gitt
ut to ungdomsromaner på
Cappelen Damm, Vega i 2017,
og Brådypt i 2019. Magiprøven
er hennes første bok for yngre
lesere. Boken er illustrert av
Henry Bronken. n

Factory Light Festival
I syv år har Factory Light Festival fascinert ved å fylle høstmørket med
lys og farger. Festivalen lar seg ikke stoppe av korona. I år er trår de til
med en unik, koronatilpasset utgave.
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henhold til smittevernreglene,
forklarer Craig Harvey som
står bak festivalen.
Nærmere detaljer om tider

og sted vil bli publisert på
nettsiden
www.factorylightfestival.no. n

LYS OG FARGER: Gled deg til årets utvidede utgave av Factory Light Festival.
Foto: Christian Egeberg/
Factory Light Festival

Som alltid vil flere dyktige
lyskunstnere bidra når festivalen starter 18. og 19. september. Festivalen fortsetter to helger etter dette,
på dagtid og kveldstid. Årets
festival spres over tre ulike
steder – med hovedarrangementet på Sem, men også
i Slemmestad og på Sjøstrand.
– Grunnen til at vi gjør det
denne måten, er at publikum
skal kunne nyte festivalen i

Idretten inspirerer
til stor aktivitet
Askeridretten engasjerer svært mange av Askers innbyggere, og det
er mer aktivitet enn noen gang i idrettslagene – til tross for vanskelige
«arbeidsforhold» det siste halve året.
Med 96 idrettslag og over 70
idrettsgrener er det aktivitetstilbud for noen og enhver.
– Vi vil ha flere med på laget
og bidra til at alle får delta. Vi
har et rikt og aktivt idretts- og
aktivitetstilbud i Asker. Likevel
ønsker vi oss enda flere varierte tilbud for alle aldre, sier
Gry Elisabeth Garlie, daglig leder i Asker idrettsråd.
Både skating og snowboard startet som egenorganisert aktivitet og er i dag en del
av idrettsbevegelsen. Det siste
idrettslaget som er registrert i
Asker er Downhill Skateboard
Klubb, og det viser en spennende retning for idrettsaktiviteten.
Garlie ser stor verdi av tett
samarbeid mellom egenorganisert og organisert aktivitet.

med å finne sin plass i idretten
gjennom målrettede samtaler
og veiledning, i tett samarbeid med idrettslagene og
kommunen. Målet er at barn
skal kunne bli med i idretten
i sitt nærmiljø, sammen med
venner fra klassen sin.
– Kjenner du noen som
gjerne vil delta i idretten, men

som av ulike årsaker ikke har
funnet frem hører vi gjerne fra
deg. Les mer på www.askeridrettsrad.no/inkluderingogsamfunn/ aktivitetsguide eller
kontakt daglig leder Gry Elisa
beth Garlie på gry@asker
idrettsrad.no / 90 78 15 15. n

Sammen skaper vi en
mer aktiv befolkning
– det må være målet.

Bli med
Asker idrettsråd har siden
2017 hjulpet barn og ungdom

Foto: Gry Elisabeth Garlie.

Frivillige jobber hardt for
at alle skal finne en plass
idrettslaget i nærmiljøet sitt
fordi idrettsmiljøene er viktige for tilhørighet, samhold
og gode opplevelser i bygda
vår. Idretten har tatt initiativ til
tettere samarbeid med skolen
og andre organisasjoner for et
mer aktivt lokalsamfunn gjennom samarbeidet «Aktive Lokalsamfunn».
– Dette samarbeidet er i en
startfase og vi gleder oss over
å sammen skape trygge og
aktive barn.
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Kirken – et gammelt hus
Asker kirkelige fellesråd fikk 15 millioner kroner i tiltaksmidler knyttet
til Korona-utbruddet.
Foto: John Grimsby

REHABILITERER KIRKE: Asker kirkelige fellesråd bruker i år 5,4 millioner
kroner til rehabilitering av Hurum kirke.

Det meste av de 15 milllionene
brukes på middelalderkirkene
i Hurum og Røyken og på
kunstnerkirken i Holmsbu, men
Slemmestad, Nærsnes og Åros
kirker er også reparert og malt.
Hurum middelalderkirke fra
1150 er fredet – og er Asker
eldste bygg. Kirken er i dårlig
forfatning, så en betydelig innsats må til for at generasjonene
etter oss skal få oppleve den
gamle Mariakirken på Klokkarstua i århundrene som kommer.
I år blir omlegging av utvendig tak og reparasjon av bærebjelkene i taket ferdigstilt. Råteskader i gulvet repareres
og nye kabelframføringer og
el-anlegg i kirken legges.
Kirken vil være stengt fram
til 1. søndag i advent. I løpet av
2023 vil den gamle Mariakirken forhåpentligvis være ferdig
rehabilitert. n

Uro i kirkeakademiet
Kirkeakademiet i Asker er et åpent møtested. Velkommen til høstens møter:
Tirsdag 22. september

Indre ro mot ytre uro
Foredrag ved professor
em. Leif Gunnar Engedal
Hvordan beholde framtidstro i usikre tider?
Mange føler urolighet for en
framtid der klimakrise truer
og politiske spenninger
øker. Hvordan kan psykologiske og teologiske innsikter
utfylle hverandre når vi
skal orientere
oss gjennom
skiftende
tider?
Holmen kirke
kl. 1930
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Tirsdag 13. oktober

På vei mot
supermennesket 2.0
Foredrag ved
forfatter Dag Hareide
Hva skjer når hjernen
kobles til datamaskiner, når
vårt arvestoff kan gen-redigeres, og når kunstig
intelligens utkonkurrerer
menneskets intelligens,
hva er da et
menneske?
Holmen kirke
kl. 1930

Tirsdag 24. november

Uro i sinnet

Foredrag ved psykiater,
professor Finn Skårderud
I 1998 utgav psykiater Finn
Skårderud boken URO – En
reise i det moderne selvet.
Kirkeakademiet har ‘lånt’
hans tittel URO som tema
for Kirkeakademiets programmer i høst.
Holmen kirke
kl. 1930

Smak av bær på senhøsten
Nå skal hardt bli til mykt og surt bli til søtt. Høsten har mengder av
godsmak å by på. Det er tid for å komme seg ut og plukke.
TEKST OG FOTO: BEATE SLIPHER.

Naturen har mer enn den selv
trenger til eget bruk. Gjør deg
kjent med rikdommen som den
nye, store kommunen vår har å
by på. Legg ut på bærtur. Se etter
varmekjære slåpebær, bittesmå
svarthyllbær og søte, bløte bjørnebær. Einerbærene har også
mengder av raffinerte smaker å
by på. Bare et par håndfuller kan

heve en høstlig middag til nye
høyder.

De magiske einerbærene
I gammel tid mente man at
magiske krefter bodde i eineren.
Den var et hellig tre. Ingen måtte
hogge i eineren, for under den
holdt de underjordiske til.
Bærene til eineren bruker to
år på å modnes. Første året er
de grønne, neste året nesten

svarte, men med et vokslag
utenpå som gjør dem vakkert
blå.
Bærene og baret inneholder
ikke bare eteriske oljer med deilig duft og smak, men også stoffer som virker antiseptisk og antibiotisk. Gjør vi som de gamle og
legger einer i røykovnen, blir ikke
bare smaken på kjøttet og fisken bedre – det gjør holdbarheten også. n

Briskegrillet ørret
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Flere bærturer og tilhørende gode oppskrifter i vårt digitale magasin:

www.asker.kommune.no/askermagasinet
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Innbyggertorgene
tar form
Tre innbyggertorg går nå inn i siste byggefase.
Foto: Torbjørn Ttandberg.

PÅ BEFARING: Cato Brunstad fra utbyggeren Strøm Gundersen/ Tandberg eiendom, Ragnhild Tranvåg Brønmo fra
innbyggerservice, Valeria Nicholson, Hanne Kanten og Sara Warholm Munthe fra innbyggertorgene og Anne-Cathrine
Dahl fra Heggedal bibliotek følger med på byggingen av innbyggertorget på Heggedal.

Allerede i første kvartal neste
år skal både innbyggertorget
i Sætre og Slemmestad åpne
sine dører for spente innbyggere, samarbeidspartnere
og ansatte. I tillegg skal innbyggertorget i Heggedal flytte
inn i splitter nye lokaler i
Heggedal sentrum.
– Vi gleder oss veldig til å
åpne dørene i 2021, og håper at Askers innbyggere vil få
glede av disse tre nye arenaene, sier fungerende virksomhetsleder Valeria Nicholson.

Sterk lokal tilhørighet
For Asker kommune er det
viktig å skape attraktive,
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inkluderende og levende
møteplasser i hele den nye
kommunen. På innbyggertorgene kan innbyggere,
lag og foreninger, lokalt
næringsliv og kommunen
sammen skape aktiviteter og
tilbud til glede og nytte for
lokalmiljøet. Samtidig har
kommunen høye ambisjoner
om å gjøre innbyggertorgene
til viktige arenaer for medvirkning og nærdemokrati.
– Innbyggerne er helt sentrale i utformingen av disse
møteplassene. Visjonen vår
er at lokalmiljøet fyller huset
med aktivitet sammen med
kommunens ansatte. Tilbudet

vil med andre ord formes av
innbyggernes og lokale aktørers initiativ, ønsker og behov,
og vil derfor kunne variere fra
innbyggertorg til innbyggertorg, forklarer Nicholson.

Tre nye
innbyggertorg i 2021
Fra før har Asker kommune
seks innbyggertorg i drift. På
Tofte er det etablert et prosjektkontor der innbyggerservice holder til. I tillegg disponerer innbyggertorget Tofte
samfunnshus og S3 Ungdommens kulturhus. Innbyggertorget på Borgen er
godt etablert og har vært en

Heggedal
I Heggedal bygges det en
møteplass på 2 000 kvadratmeter i sentrum. Her blir det
innbyggerservice, bibliotek,
kafe, kulturscene og lokaler

til kulturformidling, aktiviteter
og møtevirksomhet. Det nye
innbyggertorget åpner tidlig i
2021.
Slemmestad
Slemmestad innbyggertorg
skal i første fase være i midlertidige lokaler i påvente av
utbyggingen på Vaterland.
Det midlertidige innbyggertorget blir på 1 500 kvadratmeter og vil blant annet huse
bibliotek, innbyggerservice
og lokaler til kulturformidling,
aktiviteter og møtevirksomhet.
Asker kulturskole vil holde
noe av sin undervisning her.
Innbyggertorget åpner dørene
tidlig i 2021.
Sætre
Innbyggertorget i Sætre åpner
dørene i løpet av første kvartal
2021 i det som tidligere var
rådhuset i Hurum. Innbyggertorget vil dermed ligge
sentralt lokalisert og vil huse

Foto: Privat

levende møteplass drevet i
samarbeid med lokale aktører
og ildsjeler siden 2018.
Holmen innbyggertorg, tidligere Holmen seniorsenter, er
også åpent for publikum og
skal utvides til å kunne romme
enda flere aktiviteter og tilbud.
Innbyggertorget i Heggedal er
i midlertidige lokaler og skal
flytte inn i nye lokaler tidlig i
2021. På Spikkestad finner
man innbyggerservice og Røyken frivilligsentral lokalisert
på Teglen inntil videre. Innbyggertorget i Asker er i Asker
Kulturhus. I tillegg er Asker
frivilligsentral å finne på Hasselbakken, ikke langt unna.
Disse innbyggertorgene åpner
neste år:

NYE INNBYGGERTORG: Valeria
Nicholson fra innbyggertorgene,
Per Sletaune fra Heggedal nærmil
jøsentral, Jon Esteban Furøy fra
Heggedal bibliotek og Jan Erik
Smedhaugen fra Kulturhuset
inspiserer nybygget.

innbyggerservice, bibliotek,
frivilligsentral og lokaler til
kulturformidling, aktiviteter og
møtevirksomhet. n

Innovasjonsstøtte til 13 gründere i Asker
Koronatiden har vært brutal for mange næringsdrivende, ikke minst for
gründere som allerede i utgangspunktet er i en utfordrende situasjon.
TEKST: AINA SKOLAND

Koronainnovasjon
Et av prosjektene er det
høyst tidsaktuelle prosjektet
Mobile Hospital fra Nærsnes.
De vil bygge mobile sykehus
av containere. Ideen har
fått god mottakelse i fagmiljøet i Norge og til og med på
FN-nivå.
– Prosjektet ble startet da
vi så hvordan koronapandemien utviklet seg. Vi følte at vi

en av initiativtakerne til Mobile
Hospital.

INNOVATØRER: 13 gründerbedrifter har mottatt støtte fra Asker kommunes
Gründer- og innovasjonsfond.
Foto: Svein-Ivar Fors.

Gjennom et gründer- og innovasjonsfond på to millioner
kroner har Asker kommune
bidratt til å sikre noen av
fremtidens arbeidsplasser.
Gründere kunne melde inn
prosjekter og søke om støtte
på inntil 300 000 kroner.
– Vi fikk inn mange gode
søknader, sier næringssjef
Asbjørn Flo i Asker kommune.

burde bidra på en eller annen
måte, forklarer Eirik Davidsen,
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Tverrfløyta er viktig
for Tore Andreas
Tore Andreas Mortensen elsker å spille tverrfløyte. – Det er så herlig,
stråler 43-åringen.

FLØYTEMESTER: Tore Andreas Mortensen er kommet langt på sitt instrument. Her er han sammen med instruktør Nina
Seland Trulsrud.
TEKST OG FOTO: TORE SHETELIG

Tore Andreas stortrives med å
spille i PANUA.
Sammen med instruktør Nina Seland Trulsrud
øver han svært konsentrert
på en rekke musikkstykker
i et flott innredet øvingslokale i låven på søndre Wettre gård. Dyktig er han også.
Tore Andreas tar ikke fem
øre for å rette på sin instruktør – selvfølgelig på en høflig måte.
PANUA tilbyr tilpasset musikktilbud for grupper og enkelt-elever med utfordringer
innen relasjons- og lærevansker og andre som ønsker et
tilrettelagt kulturtilbud.
Et av PANUAs viktigste mål
er økt livskvalitet gjennom fri
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utfoldelse innen musikk og
annen kultur.

Musikktilbud for
utviklingshemmede
– Vi i PANUA har satt i gang
et nytt musikktilbud for
utviklingshemmede i hele
Asker, forteller Ola Skaare.
Han er musiker og har mer

enn 25 års erfaring med
musikkundervisning for
utsatte grupper.
– Filosofien er at hver enkelt utøver får en oppgave på
overkommelig nivå. Men det
er også rom for at de får utvikle seg videre, sier Ola
Skaare. n

REAL TRØKK: Ola Skaare er drivkraften i Real Trøkk i Asker.

Styrketrening for sjelen
Over 40 mennesker i Asker er blitt sterkere til å takle livet – takket
være et spesialdesignet kurs.
TEKST OG FOTO: TORE SHETELIG

På Nordre Bondi gård møtes
kvinner og menn i alderen
18-67 år til livsstyrketrening.
De får hjelp til å mestre utfordringer i hverdagen.
Det handler om langvarige
helseplager. Smerter i kroppen eller søvnproblemer.
Stress, uro, tristhet og utbrenthet tas tak i.
– Livet setter seg i kroppen, sier vi. Vi bevisstgjør deltakerne om hvordan livssitua
sjonen påvirker kroppslige plager, forteller Monica Slinning.
– Stikkordet er mindfullness
– eller på norsk: Oppmerksomt
nærvær.
– Deltakerne lærer om
hvordan tanker, følelser og
kroppslige reaksjoner henger
sammen.

Spenningen slipper
– Mange bruker krefter på feil
ting. Etter hvert slipper spenningen i kroppen, forklarer
Ingrid Berge Storruste.
– Alle oppdager noe nytt i
seg selv. Sammen finner vi
fram til ressursene i hvert enkelt menneske, sier hun.
– Dette høres ut som gruppeterapi. Stemmer det?
– Nei. Det er ikke terapi,
men har terapeutisk effekt,
sier Monica Slinning.
– Psykiatrisk sykepleier Trine
Fevang startet kurs i livsstyrketrening allerede i 2006, og
arbeider med psykisk helse
og rus. Hun tar for seg lettere
angst og nedstemthet, søvnproblemer og gryende rusproblemer.
– Folk får hjelp til å kunne
ta lettere valg i hverdagen.

Dermed bruker de ikke opp
all energien. Vi har alle ressurser, mestring, muligheter
og klokskap i oss. Sammen
går vi den spennende veien ut
av gamle mønstre, sier Trine
Fevang. n
Livsstyrketrening
Hovedtemaer på kurset på
Nordre Bondi gård:

• Hvis kroppen kunne
snakke
• Hvem er jeg?
• Verdier, hva er viktig for
meg?
• Hva trenger jeg – om å
sette grenser
• Sterke og svake sider
• Glede
• Dårlig samvittighet
• Sinne

KURSHOLDERE: – Vi bruker vårt eget nærvær som verktøy, sier (fra v.) livsstyrketrenerne Monica Slinning og Ingrid
Berge Storruste.
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Nå kan du bestille korona
test i Asker på nett
Asker kommune har åpnet for digital timebestilling av koronatesting.
Det eneste du trenger for å bestille time direkte er BankID.
Norske kommuner må kunne
teste inntil fem prosent av
befolkningen i uken om
behovet oppstår. For Asker sin
del innebærer det 4 700 innbyggere. Pågangen er stor,
mange ønsker å teste seg.
– Vi har opplevd stor pågang
på koronatelefonen de siste
ukene og mer enn dobling av
antall henvendelser fra innbyggere som lurer på om de bør
ta koronatest. Kommunen har
derfor jobbet på spreng med
å få på plass en god og brukervennlig digital løsning som
våre innbyggere kan bruke når
de ønsker å bestille time, samtidig som vi fortsatt har fokus
på å ha god kapasitet på koronatelefonen, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Digital løsning
for timebestilling
Den nye digitale løsningen
sikrer at alle innbyggere i
Asker som har symptomer
eller mistenker smitte kan
bestille time på en raskere og
mer effektiv måte. Det eneste
man trenger for å kunne
bestille time er BankID.
– Vi oppfordrer alle som
har mulighet til å bestille
time til testing digitalt. Dersom du ikke har BankID, må
du ringe koronatelefonen på
telefon 66 71 59 99. Ved å
bestille via den digitale løsningen kan du selv velge tiden som passer best. Testing
foregår fortsatt på teststasjonen på Vardåsen, forklarer Bjerke.

Viktig for kapasiteten
Kommunen håper at den
nye digitale timebestillingsløsningen vil gi innbyggerne
i Asker en enklere og mer
effektiv måte å få time til
koronatesting på og samtidig
avlaste koronatelefonen.
– Dette er en viktig løsning,
og det er gledelig at vi kunne
lansere den allerede i august.
Det er viktig for kommunen
å sikre god kapasitet, slik at
innbyggere som mistenker
covid-19 kan teste seg raskt,
ta riktige forholdsregler og
på den måten redusere smittespredningen, sier ordfører
Lene Conradi. n

BESTILL TIME FOR KORONATESTING PÅ NETT: helseboka.app/helseboka/booking/clinic/5142
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Den nye
hverdagen
for eldre
Koronapandemien
er særlig utfordrende
for eldre, deres pårørende og de ansatte i
helse- og omsorgstjenesten som arbeider
med eldre.
KONFERANSE: Senior Norge
Asker og Bærum og Pensjonistuniversitetet Asker inviterer til konferansen Den nye
hverdagen for eldre som følge
av koronapandemien 30.
september klokken 15-18:30 i
Teatersalen i Asker Kulturhus.
Hygienetiltak, mindre besøk
og færre meningsfulle aktiviteter kan bidra til økt uro og
angst. Det er grunn til å frykte
at sosial isolasjon og ensomhet kan forsterke fysiske og
psykiske helseplager.
Konferansen er gratis og vil
bli streamet på https://youtu.
be/o8MVihKpqGs
Påmelding skjer elektronisk
via https://askerkulturhus.no/
program/den-nye-hverdagen-for-eldre-som-folge-av-koronapandemien-7413/
Problemer med påmeldingen? Kontakt Per Nygaard-Østby: 90851185 eller
epost: n-ostby@online.no. n

Koronakrisen
er ikke over
– Hold ut! sier kommuneoverlege Meera Grepp.
– Vi må alle bidra til dugnaden. Vi må holde ut til det har
kommet nok immunitet i befolkningen slik at denne smitten ikke
kan spre seg i det omfang det nå gjør, enten ved at man får antistoffer ved å bli syk eller ved vaksine.

Disse rådene gjelder fortsatt:
• 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
og ta kontakt med koronatelefonen for testing eller bestill
testing på nett, se nettadresse nedenfor.
• Unngå steder der det ofte samles mange mennesker
Lurer du på om du er smittet med korona?
Koronatelefonen i Asker: 66 71 59 99. Bestill time for korona
testing på helseboka.app/helseboka/booking/clinic/5142
På Asker kommunes koronatelefon svarer helsepersonell på
spørsmål 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. Trenger du legehjelp ring din fastlege, eller legevakt på telefon 116 117
Generelle spørsmål om koronavirus rettes til Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015.
SE FRAMOVER: – Det viktigste nå er å se fremover og prøve å overvåke

Foto: Torbjørn Tandberg

SE FRAMOVER: – Det viktigste nå er å se fremover og prøve å overvåke
og forebygge. Våre tiltak er testing og smitteoppsporing og karantene,
ved siden av de generelle smittevernrådene om håndvask og albuenysing
og sosial distansering, sier kommuneoverlege Meera Grepp.
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ØNSKER INNBYGGERMEDVIRKNING: Ordfører Lene Conradi og seksjonsleder for strategi og utredning Kristine
Andenæs har nok å henge fingrene i når kommunen ønsker å få med seg innbyggerne inn i planprosessen.

Gode planer må til
– samarbeid nødvendig
Mange gode planer må til for å styre en kommune. For å bygge en helt
ny kommune må det enda flere gode planer til. Nå vil Asker kommune
ha innbyggerne med på laget.
TEKST: AINA SKOLEAND

Da den nye kommunen var i
støpeskjeen var man enige
om en ting: Asker skal stå for
samskaping og innbyggermedvirkning. For å få dette til,
må man begynne fra grunnen.
Innbyggerne må være med å
lage planene.

Temaplaner
– Før sommeren vedtok vi
samfunnsdelen av kommuneplanen. Nå er vi i gang med
temaplanene som er en videre
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konkretisering av strategiene som er lagt ned i samfunnsdelen, forklarer ordfører
i Asker, Lene Conradi. Hun
legger dessuten til at alle
temaplanene er tuftet på FNs
bærekraftsmål.

Kontinuerlig prosess
Det jobbes kontinuerlig med
et stort og komplekst planverk
som ligger til grunn for
hvordan kommunen styres og
utvikles. Det plansettet man
jobber med nå er det første
for «nye Asker», men man

starter ikke med helt blanke
ark av den grunn.
– Det er klart at vi har med
oss historien fra de tre kommunene inn i prosessen, men
det er likevel nå vi meisler ut
den nye kommunens politikk,
og det er en spennende prosess, forsikrer Conradi. Det
er i dette arbeidet ordføreren
ønsker å ha innbyggerne med
seg på laget.
– Det har alltid vært sånn at
alle som vil, kan komme med
innspill på kommunens planer
når de er på høringsrunder.

Foto: Vibeke Glosli

Når vi nå ønsker å involvere
innbyggerne tidligere i prosessen, er det fordi vi vil at de
skal være med å bestemme
hva planen skal inneholde,
ikke bare kommentere på planer som allerede lagt.

Omfattende arbeid
Å invitere til samskaping i
planprosessen i en kommune
med over 94 000 innbyggere
er et ambisiøst prosjekt.
– Vi holder nå på med å forberede de ulike planprosessene, forteller Kristine Andenæs som er seksjonsleder for strategi og utredning i
kommunen.
– Det er mange ulike elementer som skal på plass.
Noen planprosesser er allerede i gang, mens andre
starter nå, og de ulike planene er vidt forskjellige i
form og temaområde. Det
er også mange temaer
som dukker opp på tvers i
de ulike planene, så for å
unngå for eksempel å stille
de samme innbyggerne de
samme spørsmålene flere
ganger, prøver vi å samkjøre
prosesser så mye som
mulig.
For å involvere flest og
bredest mulig, vil kommunen ta i bruk mange ulike
metoder, som spørreskjemaer, workshops, høringer,
samarbeid med ulike lag og

MED UTGANGSPUNKT I FNS BÆREKRAFTSMÅL: – Nå meisler vi ut den
nye kommunens politikk, forteller ordfører Lene Conradi.

foreninger, samtaler med
næringslivet og så videre.
– Blant annet håper vi å få
mange gode innspill fra Askerkonferansen, som i år vil
gå av stabelen som lokale arrangementer på de ulike ungdomsskolene. Lokalsamfunnsutvalg er et annet verktøy, forklarer Andenæs.

Koronabrems
Andenæs innrømmer at koronasituasjonen ikke har gjort
planarbeidet enklere.
– Vi hadde blant annet planlagt å samle folk til en større

PLANLEGGING: – Vi er i gang med å forberede alle planprosessene, sier
seksjonsleder for strategi og utredning i kommunen Kristine Andenæs.

workshop før sommeren,
men det måtte gjøres om til
en mindre, digital workshop.
Også utover høsten ser vi at
vi kommer til å måtte legge
stor vekt på digitale løsninger,
men vi håper at vi likevel skal
kunne skape engasjement. n

FAKTA

I 2020 skal Asker
kommune blant
annet jobbe med
følgende temaplaner:

Foto: Vibeke Glosli

• Temaplan for
medborgerskap
• Temaplan for kultur
• Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
• Temaplan for handling
mot klimaendringene
• Temaplan for næring,
inklusiv ha landbruk
• Temaplan for
arbeidsgiverpolitikk
• Temaplan for barnehage
• Temaplan for leve hele
livet – personer med
funksjonsnedsettelser
• Temaplan for leve
hele livet – eldre
• Temaplan for vann
og vannmiljø
• Temaplan for digitalisering
og smart teknologi
• Temaplan for
skole/opplæring
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REPRESENTERER LOKALMILJØET: Louis F. Heineberg bidrar i sitt lokalmiljø gjennom lokalsamfunnsutvalget i Slemmestad.

Medvirkning gjennom
lokalsamfunnsutvalg
God medvirkning fra innbyggerne er viktig i arbeidet med Askers nye
temaplaner. Et konkret tiltak er lokalsamfunnsutvalgene.
TEKST: AINA SKOLAND

Kristin Marie Felde er direktør
for medborgerskap i Asker
kommune, og trolig landets
eneste med denne tittelen.
Lokalsamfunnsutvalg er et av
hennes prosjekter.
– Når kommunen har blitt
større, både i geografi og folketall, er det en reell fare for
at veien fra innbyggerne til de
som styrer, skal oppleves lengre, påpeker Felde.

Tre utvalg
– Derfor har en type lokaldemokratiske ordninger ligget i
kortene fra start. Det har tatt
litt tid å konkretisere planene,
men nå er vi endelig i gang,
sier en fornøyd Felde.
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Lokalsamfunnsutvalg er
opprettet på tre steder i
kommunen: Slemmestad,
Heggedal og Tofte.
– Lokalsamfunnsutvalgene
får et eget budsjett, og skal
være en aktiv del av lokaldemokratiet på sitt sted. De vil
bidra med lokalkunnskap og
innspill til hovedutvalgene og
kommunestyret, i tillegg til
innspill på deler av temaplanene.

I gang
For å sikre at ordningen gir
reell innbyggermedvirkning
har vi startet et følgeforskningsprosjekt for å vurdere
om dette med tiden skal rulles
ut i større skala, eller om vi
må endre opplegget.

Etter å ha valgt medlemmer,
avholdt lokalsamfunnsutvalgene det første fellesmøtet
før sommeren. Et av kriteriene
var at en viss andel av medlemmene skulle være under
22 år. Louis F. Heineberg (19)
fra Vollen, som er motormekanikerlærling, meldte sin
interesse for lokalsamfunnsutvalget i Slemmestad.
– Jeg tenkte at dette var en
god mulighet til å være med
og påvirke lokalmiljøet. Så
langt har jeg opplevd at vi alle,
også vi unge, blir tatt på alvor.
Ellers hadde det ikke vært noe
poeng å være med, understreker han. Blant sakene som
engasjerer ham er fritidstilbudet for unge, også utenfor
idretten. n

Helsekafé for alle
Helsekaféen på Teglen på Spikkestad startet opp igjen i september.
– På grunn av smitterisikoen
må du melde deg på, og vi har
begrenset antall plasser.
Påmelding: Innbyggertorget

66 70 00 00 eller epost
innbyggerservice@asker.
kommune.no n
Foto: Svein-Ivar Fors

Helsekafeen er åpen for alle
innbyggere over 18 år i Asker
og har fokus på forebyggende og helsefremmende
temaer.
– Det er alltid helsepersonell til stede som du kan ta
kontakt med om du ønsker,
forteller spesialergoterapeut
Anne Cecilie Strandslett i avdeling Helsefremmende og
forebyggende tjenester.
– Denne høsten har vi gleden av å starte med Helsekafé
også på Tofte.
23. september klokken 11–
12 kommer Hilde Skovdal for
å spre litt humor og glede på
Tofte gamle kino.
8. oktober klokken 12–13
kommer lege Fred Rune Rahm
til Teglen på Spikkestad for
å snakke om vår fantastiske
hjerne.

– VELKOMMEN TIL HELSEKAFÉ, den er åpen for alle, sier Solfrid Søvik og
Kjell Jørgensen fra Spikkestad og Asker kommunes Anne Cecilie Strandslett.

1 000 kroner fra elevbedriften
Mesterbrett til Dyrenes hus
Elevbedriften Mesterbrett på Hagaløkka skole produserte solide
eikefjøler gjennom to år.

Mange fjøler
De flotte eikefjølene fra
elevbedriften Mesterbrett
brukes av Kafe Kime på Innbyggertorget Borgen til å

servere mat på, og fjølene
er også solgt til mange

privatpersoner og til fylkesmannen i Akershus. n
Foto: Birgitte Vedeler

Da David Dahlø Jacobs,
Kristoffer Larsen-Ulverud og
Jasmin Betelgerieva denne
høsten begynte på Borgen
skole, ble elevbedriften Mesterbrett lagt ned, og
1 000 kroner av overskuddet
donerte de tre elevene til
det nyetablerte Dyrenes hus
i Dyrebeskyttelsen i Asker.
Dyrenes hus har som oppgave
er å forebygge og bekjempe
dyremishandling og uforsvarlig bruk av dyr.

PENGEGAVE FRA HAGALØKKA-ELEVER TIL DYREBESKYTTELSEN:
David Dahlø Jacobs, Kristoffer Larsen-Ulverud, Jasmin Betelgerieva fra
elevbedriften Mesterbrett valgte å donere bedriftens overskudd til Dyrenes
hus, her ved Heidi Stokke.
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Løste 16 717 matteoppgaver på én måned
MatteMaraton blir hvert år arrangert for
elever i hele grunnskolen. Elevene løser
matteoppgaver og gjør fysiske aktiviteter
– på sitt nivå og i sitt tempo.
En av årets mest aktive Matte
Maraton-deltakere var Jon fra
Mellom-Nes skole.
– Jeg løste 16 717 oppgaver;
alle oppgavene i MatteMaraton 2020 fra 1.-10. trinn, forteller han.
– MatteMaraton var spesielt gøy dette året fordi de flinke
lærerne våre hadde ordnet
en elektronisk resultat-tavle
for trinnet vårt. Vi hadde en

konkurranse mellom kontaktlærergruppene på trinnet og
mellom 5., 6. og 7. trinn.
– Jeg er veldig glad i matte,
men også i musikk. Jeg spiller fiolin og jeg håper å kunne
fortsette med både matte og
musikk hele livet mitt.
Det er mye felles mellom
matte og musikk – Einstein
spilte fiolin, opplyser Jon. n

ALLE OPPGAVER LØST: – I MatteMaraton prøver vi å gjøre vårt beste og ha
det gøy med matte, sier Jon.

Digital, ungdommelig innovasjonscamp
10 ungdomsskoler, 260 grupper og 1200 Asker-elever var med i
årets innovasjonscamp i Asker, som måtte gjennomføres digitalt.
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Foto: Sanne Katarina
Olsen Skjørland.

På grunn av koronasituasjonen måtte oppdragsgiver
Bergans og arrangøren Ungt
Entreprenørskap denne gang
lage instruktive filmer som
utgangspunkt for å løse årets
oppgave, der temaet var
bærekraft. Bergans of Norway
ba elevene om å komme med
forslag til hvordan friluftslivbransjen kan nå bærekraftsmål nummer 12 –
«Ansvarlig forbruk og
produksjon».
Finalen var digital med innsendte bidrag fra elevene. Juryen satt i kommunestyresalen i Asker rådhus for å se bidragene på storskjerm der.
Prisutdelingen skjedde direkte på Facebook, slik at
alle skolene kunne følge
med. n

OPPFINNSOMME VINNERE: Tofte ungdomsskoles Habti, Alma, Aurora, Sara,
Mathilde og Jacob vant innovasjonscampen 2020.

Illustrasjonsfoto fra 2018: Julie Rigvår.

LEK OG LÆRING: Det blir mer læring gjennom lek for de yngste barna, ifølge de nye læreplanene.

Fornyer skolens innhold
Over 40 nye læreplaner for grunnskolen og videregående skole er tatt
i bruk fra skolestart nå i år.
I Asker har lærere og skoleledere jobbet lenge og
grundig med det nye læreplanverket. De har forberedt
seg godt og nå skal de bruke
de nye læreplanene i fag til å
fornye praksisen i skolen. Vi
skal videreutvikle vår praksis sammen og knytte denne
praksisen til verdier, prinsipper og innhold i nye læreplaner, sier Arne Bergan i
Askers skoleutviklingsteam
ved senteret for innovasjon
og læring i Lensmannslia.

Mer praktisk læring
Læreplanene har blitt endret
både i form og innhold. Flere
fag er mer praktiske og utforskende. Kritisk tenking og kildekritikk er en sentral del av
flere fag. Det blir også mer tid
til faglig fordypning.
Tre tverrfaglige temaer har

kommet inn i fagene: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og
folkehelse og livsmestring.
Alle disse temaene handler om
sentrale samfunnsutfordringer.

Digitalt løft
Digital kompetanse vektlegges i den nye læreplanen.
Skolene i Asker har de siste
årene vært gjennom et digitalt
løft både metodisk og med
nytt utstyr.
– Den digitale hverdagen ble
brått veldig sentral nå i koronatiden, med hjemmeskole
og fjernundervisning. Selv om
det ble noe mindre tid til å bli
kjent med nye læreplaner, ga
det oss et videre løft i digital
kompetanse. Lærerne viste en
imponerende evne til å justere
praksis. Det er nyttige erfaringer å ta med videre i arbeidet

med innføring av nye læreplaner, sier Arne Bergan.

En skolehverdag i utvikling
– Den nye læreplanen peker
på at skolehverdagen skal gi
bedre sammenheng, relevans
og dybde for elevene. Elevene
skal få være kreative, nysgjerrige og aktive i sin egen
læringsprosess.
Elevmedvirkning betyr at
elevene skal oppleve tilhørighet og å bli hørt og sett både
sosialt og faglig. Læreren skal
hjelpe hver elev til å bidra positivt i fellesskapet, gjennom
godt planlagte læringsaktiviteter der elevene er den viktigste ressursen. Dette omtales som felleskapsbyggende
undervisning. Et inkluderende
arbeidsmiljø og fellesskap for
både lærere og elever blir det
lagt vekt på, sier Bergan. n
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Feltsykepleiere
i kamp mot
hepatitt C
FOTO: Tore Shetelig

ÅPEN DØR: – Ta kontakt, sier (fra v.)
Bente Øfsti, Tor Øystein Henningsen og
Maria Frankplads i feltsykepleien.

HJELP: Det er behov for flere fosterforeldre i Asker. Vil du bidra?

Fosterforeldre
etterlyses
Noen barn har en tøffere start i livet enn de
fortjener. Kanskje kan nettopp du være den
de trenger for å komme på fote igjen?
TEKST: AINA SKOLAND

– Flere barn venter på
avklaring om fosterfamilie, og
det haster med å finne flere
som er villige til å ta på seg
den viktige oppgaven det er å
være fosterforeldre, forteller
Henrik Christian Karlson som
er avdelingsleder for foster
hjemtjenesten.
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Ta kontakt
Kunne du tenke deg å vite mer
om det å bli fosterforeldre?
Ta kontakt med fosterhjem
tjenesten på fosterhjem.no,
eller møt opp på et av de
åpne informasjonsmøtene de
holder. n
Vil du vite mer om fosterhjem og hvordan du kan
bidra, kan du gå inn på nettsiden www.fosterhjem.no

TEKST: TORE SHETELIG

– Vi får stadig flere til å teste
seg for hepatitt C, en sykdom
som ødelegger leveren. De som
får påvist sykdommen tilbys en
effektiv kur på mellom åtte og 12
uker, forteller feltsykepleier Maria
Frankplads.
– Vi oppfordrer folk til å komme
å teste seg hos oss eller sin fastlege, sier fagkoordinator Bente
Øfsti.
– Er du bekymret, eller lurer du
på om du er i faresonen, kontakt
oss via e-post feltpleien@asker.
kommune.no – eller ved å ringe
oss på telefon 481 87 412. n
HEPATITT C-BUSSEN er av og til
innom Asker. Her kan de som ønsker
det få teste seg og få tilbakemelding
innen én time.
FOTO: Feltsykepleien

Opplæring og oppfølging
De fleste barna som nå venter
på en ny familie er fra syv –
åtte år og oppover, og noen av
dem har allerede opplevd mye
vanskelig i livet.
– Barn trenger trygge og
gode omgivelser, og det er
viktig at vi sørger for å skaffe
dem dette så fort som mulig,

understreker Karlson. Det kan
være en utfordring å ta imot
et nytt barn i familien, men
fosterhjemtjenesten gir både
opplæring og oppfølging.
– Vi har mange solskinnshistorier å vise til, smiler han.

Feltsykepleien i Asker
har 130 pasienter
innen rusmiljøet. Her
jobbes det for at flest
mulig skal bli kvitt
hepatitt C.

Foto: Aina Skoland.

SINNRIKT SYSTEM: På Follestad gjenvinningsstasjon er det beholdere for mange ulike typer farlig avfall.

Alt er som før ved Follestad gjenvinningsstasjon
– Vi fortsetter som tidligere, og alle er hjertelig velkomne, både fra
gamle og nye Asker, forsikrer Steffen Bakken, arbeidsleder på Follestad gjenvinningsstasjon.
– Det eneste som har endret
seg er at vi har lagt til enda
bedre sortering av det vi kaller
«blandet plast», plast som er
blandet med andre materialer,
og av keramikk og porselen.
– Keramikk og porselen skal
ikke i glass- og metallcontaineren, minner Bakken om.

Viktig for folk og miljø
Det var Renovasjonsselskapet
for Drammensregionen som
hadde ansvar for gjenvinningsstasjonen på Follestad

Foto: Henrik Slipher.

To gjenvinningsstasjoner
– Betalingsordningene består
inntil videre, så innbyggerne
kan fortsatt levere avfall
vederlagsfritt på Follestad,
forklarer Sven Moe Bjørnson,
avdelingsleder for Avfall og
Gjenvinning i Asker kommune.
– Nå har vi to store gjenvinningsstasjoner i kommunen,
Yggeset og Follestad. Stasjonene håndterer avfall fra husholdninger, men Yggeset tar i
tillegg imot næringsavfall.

inntil Asker kommune tok
over driften 3. mars. Ordfører
Lene Conradi og varaordfører
Monica Vee Bratlie var blant
de som var til stede ved overdragelsen av anlegget.
– Avfallshåndtering er viktig for både innbyggerne og
miljøet. For hvert kilo avfall
vi sorterer og gjenvinner, letter vi belastningen på kloden
litte grann, minnet ordføreren på. n

GRATIS: Det koster ingen ting å
levere avfall på Follestad
gjenvinningsstasjon.

FAKTA

Yggeset avfallsstasjon:
Besøksadresse: Yggesetveien 14, 1389 Heggedal
Åpningstider:
Mandag, onsdag og fredag:
07.00-15.30
Tirsdag og torsdag:
07.00-19.00
Lørdag: 08.00-15.00
Follestad avfallsstasjon:
Besøksadresse: Follestad
industriområde, Smemyrveien 10, 3474 Åros
Åpningstider:
Mandag: 07.00-20.00
Tirsdag: 12.00-18.00
Onsdag: 07.00-15.00
Torsdag: 12.00-20.00
Fredag: 07.00-15.00
Lørdag: 09.00-16.00
OBS: Noe endringer i
åpningstid fra 1. november.
For mer informasjon, se
www.asker.kommune.no
under avfall og gjenvinning.
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Kildesorter avfallet
ditt – det har en verdi
Når vi kildesorterer avfallet vårt kan vi bruke mange av ressursene på
nytt – matavfall blir til klimavennlig drivstoff for biler og busser, mens
papiravfall kan gjøres om til notatbøker.
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5. Eksisterer det et Returkartonglotteri
der man kan vinne 10 000 kr om
man sorterer drikkekartong?
a. Ja! Skyll, brett og stapp.
b. Nei, ikke som jeg vet om.
6. Hva skjer med matavfallet vårt?
a. Det blir blanda sammen med annet
avfall og brent
b. Det blir kjørt til et anlegg som lager
biogass som biler og busser kan bruke
som drivstoff
c. Det blir laget gjødsel som bøndene kan
bruke på jordet sitt
7.
Å kildesortere
avfallet er et
enkelt, konkret
og bærekraftig
tiltak som vi alle kan
gjøre i hverdagen.

SORTERINGSQUIZ
Klarer du denne quizen? Flere svar kan være
riktig. Riktig svar nederst på siden.

1. Hvorfor er kildesortering viktig?
a. For å ta vare på jordens ressurser og
begrense uttaket av råvarer fra naturen
b. Fordi avfall er råvarer som kan brukes på
nytt som råstoff i nye produkter
c. Fordi det er mer klimavennlig å gjenvinne
kontra å utvinne nye råvarer
d. Kildesortering er bortkastet – alt blir
brent uansett!
2. Hvor skal man kaste isopor/EPS?
a. Som plastemballasje
b. Som restavfall
c. Levere på Yggeset eller Follestad
gjenvinningsstasjon
3. Kan planter, avskårne blomster
og hageavfall kastes i matavfallet?
a. Ja, selvfølgelig – det er jo organisk!
b. Nei, fordi det kan inneholde
plantevernmidler
4. Kan man kaste en gammel stekepanne
og alt av produkter som består av glass
eller metall i beholderen/containeren
for glass- og metallemballasje?
a. Nei, du kan kun kaste emballasje fra
mat- og drikkevarer som består av
glass eller metall (hermetikkbokser,
syltetøyglass osv).
b. Nei, du kan kun kaste gjenstander som er
mindre enn 16 cm.
c. Ja, det har vel ikke noe å si?

Hvorfor er det dumt å kaste
mat som kunne vært spist?
a. Fordi det er sløsing av jordens ressurser
b. Fordi matproduksjon står for 30 % av
verdens klimagassutslipp
c. Det er ikke så nøye – det blir jo
gjenvunnet!
d. Fordi det er urettferdig, siden over 1
milliard mennesker i verden sulter

8. Kan man kaste alt av plast
i plastavfallet hjemme?
a. Nei, kun det som er emballasje fra matog drikkevarer
b. Ja, alt sammen!
c. Kun det som ikke er tilgriset
9. Hvor skal man kaste tomme
påleggstuber (eks. smørost, kaviar)?
a. I restavfallet
b. Som glass- og metallemballasje
10. Hvor skal man kaste
malingsspann med malingsrester?
a. Leveres som farlig avfall på
gjenvinningsstasjonen
b. I restavfallet
c. I plastavfallet om spannet er av plast
eller i metallavfallet om det er av metall
11. Hvor skal man kaste ødelagte
mobiltelefoner, lyspærer,
hvitevarer og annen elektronikk?
a. I restavfallet
b. Leveres som elektrisk/elektronisk avfall
(EE-avfall) på gjenvinningsstasjonen
c. Leveres til en butikk som selger samme
vare
12. Hvor kan man kaste ødelagte
klær og tekstiler?
a. I restavfallet
b. Leveres til Fretex
eller UFF
Les mer om kildesortering
Lurer du på hvorfor ting er
som de er eller hvor ting skal
kastes?
Sjekk ut nettsiden sortere.no –
der finner du svar på det meste
innen kildesortering!

Riktig svar: 1) a, b og c, 2) b og c, 3) b, 4) a og b, 5) a, 6) b og c, 7) a, b og d, 8) a og c, 9) b, 10) a, 11) b og c, 12) b.
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INSPISERTE RENSEANLEGG: Sindre Foslie Heggøy t.v. og Bjørnar Merli på tilsynsrunde i Asker kommune i sommer.

80 tilsyn gjennomført i sommer
Er du eier av et minirense- eller gråvannsanlegg i nordre del av kommunen vår har du kanskje hatt besøk av ingeniør Sindre Foslie Heggøy
og sommerstudent Bjørnar Merli fra avdeling Vann og vannmiljø
denne sommeren.
TEKST OG FOTO: LENE GIMNES

– Vi har gjennomført tilsyn
av rundt 80 renseanlegg
i sommer. Resultatene fra
vannprøvene er i de fleste tilfeller som forventet, mens
noen av anleggene renser
vannet dårligere enn vi hadde
håpet, sier Sindre Foslie
Heggøy.

Tilsynet erstatter
ikke serviceavtalen
Selv om renseanleggene
er privat eiendom, har
kommunen ansvaret for å
utføre jevnlige tilsyn. Denne
tjenesten er inkludert i det
årlige tilsynsgebyret. Tilsynet
erstatter imidlertid ikke
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serviceavtalen som eier må ha
med leverandør av anlegget.
Under tilsynet blir prosessen
som renser avløpsvannet fra
boligen grundig kontrollert.
I tillegg blir det tatt vannprøver for å sikre at nivået
av næringsstoffene fosfor og
nitrogen, og bakterier, oppfyller myndighetenes krav.

Forebygger forurensning
og helseplager
– Tilsynet er et forebyggende
tiltak for å avdekke en eventuell risiko for forurensning til
naturen og helseplager hos
innbyggerne. Dersom rensekravene ikke er oppfylt, vil
eier få et varsel om å utbedre
mangelen, sier Heggøy.

Verdifull kompetanse fra
sommerstudent
Bjørnar Merli har aktivt samarbeidet med Heggøy på tilsynsrundene, og bidratt med
fersk fagkompetanse. Han er
til daglig student ved NMBU i
Ås der han studerer vann og
miljøteknikk.
– Denne sommeren har vært
veldig spennende og lærerik.
Jeg har både fått praktisk erfaring med teorier fra studiene, jeg har fått bedre innsikt
i det viktige samfunnsoppdraget kommunen har og jeg har
blitt kjent med mange hyggelige mennesker, oppsummerer
studenten, som denne høsten
skal i gang med sin masteroppgave. n

Har du ildsted
eller skorstein
på hytta?
Asker og Bærum
brann og redning
(ABBR) utfører feie- og
tilsynstjenester i både
fast- og fritidsboliger.
ABBR er i ferd med å få full
oversikt over alle fritidseiendommene i den nye
kommunen. Er du eier av en
fritidsbolig skal du ha fått et
brev hvor du blir bedt om å
bekrefte om hytta har ildsted
eller skorstein. Har du ikke
svart, gjør det i dag. Er du
usikker, ta kontakt med ABBR
på telefon 66 76 42 00.
Gebyret for feie- og tilsynstjenesten er fastsatt etter
selvkostprinsippet. Faktureringen skjer samtidig med gebyrene for vann og avløp og
renovasjon, normalt fire ganger i året.

Plastfangeren i Askerelva
kan gi oss nyttig læring
Asker kommune tester en ny plastfanger
som skal fange opp søppel før det havner i
Oslofjorden.
TEKST OG FOTO: LENE GIMNES

– Dette er en milepæl for
Asker. Som første kommune
til å teste denne plastfangeren, er vi stolte av å kunne
bidra til mer kunnskap om
hvordan vi kan redusere forsøpling av havet, sier Varaordfører Monica Vee Bratlie.
Pilotprosjektet, som er et
samarbeid med Norsk Gjenvinning, skal se på hvor
effektiv løsningen er til å
redusere mengden avfall som

havner i sjøen. Videre kan
plukkanalyser av innholdet
bidra til å fortelle oss mer om
hvor det kommer fra.
– Asker kommune har lang
kystlinje. Det medfører et
stort samfunnsansvar når det
gjelder å redusere forsøpling og plast i naturen, og ikke
minst for å ta vare på sjøen
og strendene våre. Dette prosjektet vil gi oss nyttig læring
underveis, sier prosjektleder
Carla Kimmels-De Jong. n

Få fakturaen
på den måten
som passer
deg
Fleksibilitet er noe
de aller fleste er opptatte av.
Når det kommer til betaling
av kommunale avgifter kan
du gjøre det på flere måter.
På nettsidene våre har vi
beskrevet e-Faktura, Vipps,
avtalegiro og de andre betalingsmåtene du kan benytte.
Gjør du deg kjent med forskjellene, er det enklere å ta et
valg som passer dine behov.
Les mer på nettsidene www.
asker.kommune/faktura
sporsmal

PLASTFANGER montert på overvannsrør i Askerelva.

Les mer på nettsidene:
www.asker.kommune.no/vann-og-avlop/aktuelt-for-vann-og-avlop/
klart-for-plastfanger-i-askerelva/
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Utlån av el-sykler
reduserer bilbruk
Kristiane og Joakim fikk låne el-sykler av kommunen – nå vurderer de
å selge bilen.
TEKST: AIDA KHORAMI
OG CHRISTINA EK REINDAL

Hovedveiene i Slemmestad
er allerede belastet med mye
trafikk, og i årene som kommer
vil innbyggertallet øke. Trafikk
skaper kø, støy, dårligere luftkvalitet og forurensning. Hva
skal til for at flere av innbyggerne i Slemmestad velger
sykkel fremfor bil?
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Lånte sykkelutstyr
til hele familien
Asker kommunes prosjekt
«Bilfritt Slemmestad» lånte i
våres ut el-sykler, el-sparkesykler, sykkelvogner og sykkelklær til 13 innbyggere i
Slemmestad. Avtalen var
å bruke bilen minimalt, og
mest mulig sykkel og kollektivtransport. Nå viser det
seg at deltakerne har endret

transportvanene, de bruker
bilen minimalt.
Kristiane Rabben (36) og Joakim Bestvold (34) er småbarnsforeldre og én av familiene som var med i prosjektet.
De hadde lenge tenkt at el-sykler kunne være noe for dem,
men den økonomiske investeringen var for stor så lenge de
ikke visste om det ville fungere i hverdagen.

Vi har endret vanene våre etter
å ha testet el-sykler i hverdagen
en tid.
jobb, til matinnkjøp og sykkelturer. Og de har erfart at
el-sykkel er et veldig godt alternativ for dem.
– Jeg bruker 25 minutter på
å sykle til jobben i Asker sentrum. Jeg slipper kø og irriterende forsinkelser. Og det
fungerer godt å hente og levere i barnehagen med sykkelvogn. Matinnkjøp har vi
gjort mer lokalt, samt at vi
handler mer av maten på nett,
forklarer Joakim.

Foto: Aidat Khorami

BRUKER NESTEN IKKE BIL:
Tobarnsforeldrene Kristiane
Rabben og Joakim Bestvold bor
på Slemmestad og meldte seg da
kommunens ønsket deltakere til
el-sykkel-testing. Nå har familien
erfart hvor effektivt el-sykkel er.
Bilen brukes minimalt.

Nå har familien brukt el-syklene flittig de siste månedene, til både henting og levering i barnehagen, til og fra

Parkerte bilen
og syklet mer
Før prosjektperioden dominerte bil som transportmiddel
hos deltakerne. Det gjaldt
både til jobb, barnehage,
skole, fritidsaktiviteter og mathandel. Men underveis i prosjektet viser det seg at transportvanene ble endret. Deltakerne brukte el-sykkel eller
tok bena fatt til nesten alle
aktiviteter, mens bilen stort
sett stod parkert.
– Vi har absolutt endret vanene våre som et resultat av
å teste el-sykler i hverdagen
over tid. Det er gode sykkelveier fra Slemmestad og innover mot Asker og Oslo. Og
med solid utstyr blir sykkelopplevelsen god. Men sykkelveier mot for eksempel
Nærsnes og Røyken sentrum
er nærmest ikke-eksisterende,
så den nye storkommunen henger ikke sammen når
man bruker sykkel, forklarer

småbarnsforeldrene. Derimot forteller de at de bruker
én time og et kvarter til Grünerløkka. Familien flyttet nylig
fra Bislett i Oslo, og kan savne
noe av hovedstadens tilbud.
Men ønsker å oppdage og
bruke mer av nye Asker kommune.

Økonomisk støtte til kjøp
av el-sykler og utstyr
– El-bilene har fått drahjelp og støtte i mange år, nå
bør det være el-syklene sin
tur. En lokal bilpool hvor vi
kunne lånt bil rimelig ved behov, ville gjort det enklere for
oss å selge bilen. Det er nødvendig å utvikle sykkelveinettet
mellom tettstedene i den nye
storkommunen, så det bør
prioriteres, forklarer Kristiane og Joakim engasjert. Joakim er motivert for å teste vintersykling, og de vurderer nå å
kvitte seg helt med bilen.
Asker kommune inspireres av historien til familien på
Slemmestad.
– Familiens erfaringer viser at hvis vi skal lykkes med
å få flere til å bruke el-sykkel,
må flere få teste og erfare nytten selv. Dette inspirerer oss
på mange måter, men spesielt
til å satse på og fortsette med
utlånsordninger, sier Bente
Støa, miljørådgiver hos Asker
kommune. n

Skal du pusse opp?
Du kan få inntil 30 000 kroner fra Asker kommune hvis
du gjennomfører energitiltak i boligen din. Det gis blant
annet tilskudd til etterisolering av vegger, gulv, tak eller nye
vinduer. Ordningen varer frem til nyttår. Ta kontakt med
Asker kommunes energirådgiver om tilskuddsordningen,
telefon 93 00 99 55 eller energiradgiver@asker.kommune.no.
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Endelig klimabudsjett i
Foto: Jens O. Kvale

KLIMABUDSJETT: – Målet med budsjettet er å gi en oversikt over utslippene og sørge for at klimaarbeidet blir gjort.

Klimabudsjettet skal gjøre det lettere for kommunen å nå målet om å
redusere klimagassutslipp
TEKST: AIDA KHORAMI

Asker kommune lager i år sitt
første klimabudsjett, for perioden 2021-2024. Klimabudsjettet er utarbeidet med utgangspunkt i de nasjonale
målene om å være et lavutslippssamfunn innen 2050,
og er en tiltaksplan som definerer kostnader og forventet
utslippsreduksjoner.
– Dette har vi sett fram til.
Klimabudsjettet er et styringsverktøy med konkrete tiltak
som skal bidra til å nå de nasjonale klimamålene. Og vi skal
jobbe systematisk med dette
både politisk og administrativt
i hele organisasjonen, sier ordfører Lene Conradi.
Klimabudsjettet legges fram
40 | ASKER-magasinet

for formannskapet den 15.
september. Flere andre kommuner i Norge har laget klimabudsjett, men Asker kommune
er blant de første kommunene
i landet som inkluderer indirekte utslipp i klimabudsjettet.
– Ifølge våre klimaeksperter ligger Asker i front når det
gjelder å inkludere indirekte
utslipp, sier Conradi.
Direkte utslipp er det som
slippes ut direkte fra eksosrør, fabrikkpiper og oljefyrer
innenfor kommunens grenser,
mens indirekte utslipp skjer
andre steder i verden som
følge av vårt forbruk.
– Ifølge nasjonale tall er
80 prosent av de totale utslippene fra innbyggere i
Asker indirekte. Da er det

også viktig å følge med og
gjøre noe med disse, sier ordføreren.
Kjøper du deg for eksempel en PC vil det ha skjedd en
rekke utslipp i produksjon og
frakt utenfor Askers grenser
før PC-en når fram til deg.
– Det er ikke lett å gjøre utslippsberegninger for de indirekte utslippene, men det er
veldig viktig å jobbe med dem
da de utgjør den største andelen av klimagassutslippene,
sier hun.

Konkrete tiltak
Klimabudsjettet har en praktisk tilnærming og inneholder
konkrete tiltak som skal gjennomføres i kommunen og gi
oversikt over reduksjon av

Asker
klimagassutslipp og kostnadene knyttet til tiltak der det
er mulig å beregne. Det skal
gjøres en systematisk oppfølging av klimabudsjettet for å
sørge at tiltakene gjennomføres.
– Budsjettet tydeliggjør hva
som skjer med klimagassutslippene i kommunen dersom
vi gjennomfører de tiltakene
som er foreslått, sier Conradi.

Alle skal med
De konkrete tiltakene er rettet
mot hele Asker-samfunnet og
kommunen tilrettelegger for
at alle kan bidra til å redusere Askers totale klimagassutslipp.
– Hvis Asker kommune skal
lykkes i klimaarbeidet, er en
av forutsetningene at innbyggere, næringsliv og ansatte i
kommunen går sammen om
å bytte til en mer klimavennlig adferd, avslutter ordføreren. n
FAKTA
• Klimabudsjettet er et styringsverktøy med konkrete
tiltak som skal bidra til å nå
de nasjonale klimamålene.
• Tiltakene er forankret i kommunens virksomheter som
skal følge opp tiltakene systematisk.
• Tiltakene har et lokalt og
globalt perspektiv, og
omfatter både direkte utslipp
og indirekte utslipp.
• Klimabudsjettet omfatter
tiltak for hele Askersamfunnet, både for innbyggere
og for kommunens egen drift.
• Klimabudsjettet viser anslått
reduksjon av klimagassutslipp og økonomisk kostnad
for de enkelte tiltakene der
dette er mulig å anslå.
• Handlingsprogram med
budsjett 2021-2024 legges
fram av kommunedirektøren
15. september og vedtas
endelig av kommunestyret i
desember.

Slik går du fram i
byggesaker
Når tre kommuner slår seg sammen skal også
tre prosedyrer for saksbehandling i byggesaker
samkjøres. Det kan føre til litt forvirring.
TEKST: AINA SKOLAND

Marianne V. Estevenin, avdelingsleder for byggesak, forteller
hvordan du skal gå fram:
– Du får veiledning ved å ringe Inn
byggerservice på 66 70 00 00.
For informasjon om hvorvidt
byggeprosjektet ditt har søknadsplikt eller ikke, se:
www.asker.kommune.no/planbygg-og-eiendom/byggesaker/
skal-du-bygge/
Her finner du gode veivisere og
søknadsskjemaer.

Kommer snart:
– Innen kort tid vil det bli innført
en nettbasert booking for forhåndskonferanser. Du vil på
egenhånd kunne velge ett tidspunkt for forhåndskonferansen
og booke møtet.
– Vi arbeider også med å utarbeide en nettbasert booking
av rådgivningsmøte. Her vil du
kunne bestille møte med saksbehandler for å få rådgivning i
ditt prosjekt.
– Vi planlegger å holde enkelte
åpne kvelder for veiledning for
privatpersoner. Dette vil foregå
elektronisk på grunn av koronatiltak.
Informasjon om startdato og
beskrivelse på hvordan du bestiller møte med oss vil bli lagt
ut på våre nettsider www.asker.
kommune.no/planbygg-og-eiendom – velg «Byggesaker» på
venstre side.
For å sende inn søknad:
Du finner informasjon om
hvordan du skal søke på www.
asker.kommune.no/plan-byggog-eiendom/byggesaker/skaldu-bygge/du-ma-soke/
Send søknaden til post@asker.
kommune.no.

Saksbehandlingstid:
Enkle saker har saksbehandlingstid på tre uker, mer omfattende saker, og saker der det
kreves dispensasjon, skal være
behandlet på 12 uker.
– Merk at behandlingstiden
kan være noe lengre denne høsten på grunn av nytt saksbehandlingssystem og koronaviruset, men vi gjør alt vi kan for å
overholde tidene.
For å sjekke status på saken:
Gå til www.asker.kommune.no/
plan-bygg-og-eiendom og klikk
på Saksinnsyn. Der kan du søke
etter din sak ved hjelp av saksnummer, eller adresse, eller
gårds- og bruksnummer.
Merk at saken din kan endre
saksbehandler underveis. Dette
fordi saken skal bli behandlet så
effektivt som mulig, og ikke bli
forsinket ved for eksempel sykdom, og det er derfor viktig at
alle henvendelser går via
post@asker.kommune.no.
Ikke fornøyd?
Klage sendes via
post@asker.kommune.no og
videreformidles derfra. n
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Informasjon fra Asker og Bærum brann og redning

Vis omsorg i tide
– bry deg før det brenner
Kjære, innbygger!
Mange av våre innbyggere kan
kategoriseres som «brannrisikoutsatte grupper». Dette
dreier seg om medmennesker
som har en høyere risiko enn
normalt for å skades i eller
omkomme i brann. Her finner
vi typisk: eldre, personer
med utfordringer innen rus
og psykiatri, og mennesker
som har fysiske eller psykiske
funksjonshemminger.
Personer med en annen sikkerhetskultur er også ofte en
brannrisikoutsatt gruppe.
Du kan utgjøre en viktig forskjell! Spør gjerne naboen din
om brannsikkerheten hjemme
og tilby deg å hjelpe.
Klipp ut og bruk vår sjekkeliste under.

Tips oss
Dersom du er bekymret for
brannsikkerheten hos noen,
og du ikke får til å hjelpe selv,
hør gjerne fra deg:
• Du kan melde i fra gjennom
www.branntips.no
• Du kan kontakte oss på
hverdager klokken 8–15:30,
mobilnummer 902 22 150.
Vi bryr oss
Siden 2014 har vi i brann-

vesenet arbeidet systematisk
for å bedre brannsikkerheten for brannrisikoutsatte
grupper.
Gjennom tips har vi, ofte
sammen med pårørende eller
kommunale tjenester, bidratt

til å bedre brannsikkerheten
hos trengende. Samarbeidet
med eksempelvis hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie er livsviktig, og redder
sannsynligvis flere liv årlig.

Din huskeliste for brannsikkerhet i hjemmet
Jeg har mange nok røykvarslere som fungerer.

Komfyrvakt er installert.

Brannøvelse i hjemmet er gjennomført.

Jeg lader elektrisk
kun når jeg er våken og til stede.

Jeg har fungerende brannslokkingsutstyr
lett tilgjengelig.

Følg oss på www.abbr.no og
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Vaskemaskin, tørketrommel og/eller oppvaskmaskin, bruker jeg kun når jeg er våken og
til stede.
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Røykvarsleren reddet
familien og hjemmet
– Vi våknet brått av brannalarmen og at Kevin Nygård, eldstesønnen i
huset, kom løpende og ropte: – Det brenner, det brenner!
Det forteller far, Jim Nygård,
som, sammen med familien
sin, bor i en enebolig på Filtvet
i Asker.
Vi skal tilbake til 2017, om
morgenen den 3. august. Familien på seks hadde akkurat kommet hjem fra ferie og
hadde ikke engang rukket å
pakke ut.
Benjamin så på Youtube i
senga på morgenkvisten som
vanlig mens resten av familien fortsatt sov. Plutselig gikk
strømmen, noe han syntes
var underlig. Da han stod opp,
kjente han plutselig at det var
vel varmt under føttene sine.

Røykvarsleren ulte
Han løp inn på soverommet i
underetasjen. Der var Kevin,
som hadde blitt vekket av
at det brant i fotenden av
senga og at røykvarsleren
ulte. Benjamin, som da var
13 år, handlet raskt. Han fant
frem slokkeutstyret, som lå
på en lett tilgjengelig plass.
Benjamin startet å slokke,
mens storebror løp opp til
foreldrenes soverom for å
fortelle dem at det brant i
etasjen under.
Lader til fjernstyrt bil tok fyr
Resten av familien kom seg
ut, mens faren fortsatte slokkeinnsatsen, for brannen
hadde fått et godt tak både
oppover veggen og taket samt
kommoden som bestod av en
stor andel plast.
Etter enda et forsøk på å
slå ned flammene forlot Jim

boligen. Like etterpå kom
brannvesenet.
– Da var det nok branngasser til å nærme seg full overtenning, så jeg er veldig stolt
av guttungens førsteinnsats.
Brannslokking er basiskunnskap som alle burde kunne.
Såpass viktig er det, mener
Jim.
Årsaken til brannen var
at det tok fyr i laderen til en
fjernstyrt bil.

Opptatt av brannsikkerhet
Familien er veldig opptatt av
brannsikkerheten og hadde
før det brant både flere seriekoplete røykvarslere i hver
etasje og flere brannslokkingsapparater som stod lett
tilgjengelige.
– Før det brant var vi langt
over kravet, når det gjelder
antall røykvarslere. Etter
brannen monterte vi også
røysvarslere på soverommene. Dagens krav er for
svakt, mener Jim.
– Alle burde ha seriekoplede røykvarslere på
alle soverom, skyter mor
Susanne Nygård inn. – Det er
ekstra viktig når man ligger
og sover. Det er for din egen
sikkerhet, sier hun.
Kunne gått galt
Storebroren Kevin lå og sov da
det begynte å brenne. Hadde
det ikke vært for lillebror
Benjamin sin raske reaksjon
og røykvarsleren kunne det
gått galt.
– Vi hadde flaks.

Følg oss på www.abbr.no og
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Brannmannskapene, som kom
til stedet, sa det kunne gått
skikkelig galt for det var mye
branngasser da de kom, forteller Susanne.

Nedstøvet og nedsotet
Etter noen timer fikk de gå inn
og hente det aller viktigste.
Huset var ubeboelig.
– På innsiden av huset vårt
var det grått og veldig tungt
å puste. Det var nedstøvet og
nedsotet av røyk og pulver.
Det er en opplevelse jeg ikke
unner noen, forteller mor ettertenksomt.
Susanne kjenner blodpumpa
slår ekstra hardt når hun
kjenner røyklukt.
– Det er naivt å tro at dette
ikke hender deg! n
Har du nok røykvarslere? Dette er kravet:
■ Alle boliger og fritidseiendommer skal ha godkjente røykvarslere eller
et godkjent brannalarmanlegg.
■ Du må ha minst én røykvarsler i hver etasje.
■ Røykvarslerne skal
være plassert slik at de
kan oppdage brann på
kjøkken, i stua, utenfor
soverom og utenfor
teknisk rom.
■ Røykvarslerne skal
kunne høres tydelig på
alle oppholdsrom og
soverom også når alle
dører er lukket.

Mer om røykvarsleren på
www.abbr.no/roykvarsler

Følg oss på www.abbr.no og

Facebook
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Foto: ABBR

Jim Nygård, Susanne Nygård og
Benjamin Nygård synes det er skremmende at lading av en fjernstyrt bil
kunne få så store konsekvenser.

Ny hverdag i en ny årstid
Jeg føler meg heldig som er glad i alle de ulike årstidene. Jeg liker
at det endrer seg rundt oss, at lyset, luften og stemningen forandrer
seg, at hver av årstidene bringer med seg sine gjøremål, aktiviteter
og tradisjoner. Høsten er intet unntak – tvert imot, den er kanskje
min favoritt! Men akkurat i år ønsker jeg høsten velkommen med litt
blandede følelser.
Foto: Torbjørn Tandberg

Da koronapandemien traff oss
i mars, og snudde opp ned på
hverdagen vår og hvordan vi
kunne omgås, var jeg så takknemlig for at det tross alt gikk
mot varmere og lysere tider.
Vårens og sommerens
egenskaper er egnet til å
holde både humøret og energien oppe, og vi er mye
sammen utendørs. Høst og
vinter trekker vi oss mer tilbake, og er ikke like sosiale,
utadvendte og spontane.
Derfor tenker jeg mye på
månedene som ligger foran
oss. Vi må fortsatt holde avstand og være færre sammen,
mange arrangementer utsettes og vi oppfordres til å
unngå kollektivtransport. Til
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sammen er tiltakene fortsatt
inngripende. Den store dugnaden vi startet i vår handlet
om å stoppe smitte, men også
om å hindre ensomhet, hjelpe
hverandre med praktiske gjøremål, finne nye måter å gjøre
ting på – gjøre det beste ut av
situasjonen, for alle.
Flere av artiklene i denne
utgaven av ASKER-magasinet forteller om muligheter
for opplevelser som lar seg
gjennomføre i dagens situasjon. Bibliotekene og kulturhusene er åpne, og naturen viser
seg fra sin vakreste og mest
smakfulle side.
I sommer ble det rapportert om høy aktivitet og mange
besøkende i tettstedene våre.

Det er åpenbart flere enn
meg som har benyttet mer tid
hjemme til å gjøre seg kjent
med både turmuligheter og
lokale fristelser i hele Asker. Fortsett med det utover
høsten også! Kanskje du kan
glede noen med en invitasjon
til å bli med?
Vi vet ikke helt hvordan
resten av året vil bli, men om
vi klarer å bevare dugnadsånden, kreativiteten og omtanken for hverandre, tror jeg det
er grunn til å se lyst på fremtiden – også i høstmørket. n
Lene W. Conradi
ordfører

Foto: Svein-Ivar Fors
UTVALG FOR MEDBORGERSKAP ledes av Kari Sofie Bjørnsen (H). Med på dette bildet, som ble tatt rett før koronakrisen
satte inn, er direktør Kristin Felde, Liv Knatten (MDG), Per Sletaune (PP) og (bak) Thormod Rønning Kvam (H).

Utvalg for medborgerskap vil legge til
rette for innbyggermedvirkning
Kari Sofie Bjørnsen (H) er leder for utvalg for medborgerskap og får
oppmerksomhet fra nær og fjern for jobben de gjør.
– Det vi har gjort i Asker ved
å satse på medborgerskap
og innbyggermedvirkning,
samtidig som vi tufter arbeidet
vårt på FNs bærekraftsmål,
har ikke vært gjort på denne
måten tidligere. Derfor får vi
oppmerksomhet fra andre
kommuner og fra regjeringen,
og fra internasjonalt hold, forteller Kari Sofie Bjørnsen.

Mange områder
Utvalg for medborgerskap
består av 11 politikere, godt
spredt på partitilhørighet og
geografi.
– Områdene vi jobber med
er blant annet idrett, friluft,

kultur, kirke- og trossamfunn,
frivillighet, og innbyggertorg,
forklarer Bjørnsen.

Bedre vilkår
Ved å fokusere på medborgerskap har vi som mål
å bedre lokaldemokratiets vilkår. Dette er særlig
viktig når kommunen har blitt
større.
– Et viktige elementer i dette
arbeidet er innbyggertorgene
som lokale knutepunkter, og
et annet viktig element er prøveordningen med lokalsamfunnsutvalg på Tofte, Slemmestad og Heggedal. Disse
utvalgene har egne budsjetter

og blir viktig i videreutviklingen av lokalsamfunnene våre.

Styrker lokaldemokratiet
– De tre lokalsamfunnsutvalgene kom på plass før
sommeren, og nå må det få
tid til å sette seg. Effekten
vurderes underveis i et følgeforskningsprosjekt.
– Hele poenget er å styrke
lokaldemokratiet, og derfor
er det viktig for oss å evaluere
dette nøye før vi eventuelt utvider ordningen.
Les mer om lokalsamfunnsutvalgene på side 28. n
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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

Asker er Norges åttende
største kommune med
94 200 innbyggere.
Les den digitale utgaven
av ASKER-magasinet på
www.asker.kommune.no
/askermagasinet

Holmsbu
Kana
Tofte
Rødtangen

Mølen

48

ASKER 2020

