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En hyllest til alle med
I den nye kommunen
vår har medborgere
og medborgerskap
blitt sentrale begrep.
Men hva er det egentlig, og hvorfor er det
så viktig?
TEKST: AINA SKOLAND
FOTO: VIBEKE GLOSLI

I Asker kan du akkurat nå
oppleve en utendørs fotoutstilling som ønsker å vise
hva medborgerskap er. I ord
og bilder forklarer 10 Askerborgere hva det er som gjør
at nettopp de er medborgere.
Utstillingen er en hyllest til den
store innsatsen som legges
ned av innbyggerne rundt
omkring.

Å delta
– Å være en medborger
betyr rett og slett å delta,
forklarer Charlotte Sætre,
leder for innbyggertorgene i
Asker kommune.
– Hensikten med utstillingen er å vise hvordan folk i
hele kommunen deltar og tar
medansvar for å fylle ord
ene «medborgerskap» og
«medborger» med innhold.
Vi ønsker å vise at alle kan
bidra, at alle kan være medborgere. I tillegg vil vi engasjere folk til å ta ansvar for
sitt nærmiljø, og til å gi innspill til temaplan for medborgerskap som er på hør
ing fram til 20. desember.
Politikere og kommuneadministrasjon ønsker seg innspill fra flest mulig av Askers
innbyggere – medborgere –
og de håper at utstillingen
kan bidra til oppmerksomhet
rundt dette.
Med i et fellesskap
Politiker Kari Sofie Bjørnsen
(H) er leder for Utvalg for
medborgerskap. Hun har
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ALGANESH KIDANE, 39 år fra Heggedal, bryr seg om bygda si og er med i
lokalsamfunnsutvalget.

gjort seg noen tanker om
hva en medborger er.
– Det skjer noe med et ord
når man setter «med» foran
det, sier hun.
– Se bare på medmenneske, medsammensvoren og så videre. Ordet
«med» gjør at den som blir
omtalt plutselig er en del av

noe, et fellesskap. Det er på
samme måte med «medborger». Det er en borger som
er med i et fellesskap.
Både politikerne og kommuneadministrasjonen er
opptatt av å involvere innbyggerne, og Bjørnsen er klar i
sin tale.
– Vi vil at folk skal ønske

borgere

JAN TØNSETH,
81 år fra Billingstad, var med og
startet Seniornett, IT-opplæring og
støtte for eldre.

TONE MERETHE AAS SKÅLEVIK, 50
år fra Spikkestad, har startet lokalt
prosjekt-kor og tok initiativ til Koronahjelp Spikkestad.

å delta, at de skal ønske å
ta ansvar. Det er bra for fellesskapet at vi kan nyte godt
av alle de gode ressursene,
og det er fint for den enkelte som selv bidrar – det
kan være med på å forhindre
utenforskap.

#JegErMedborgeriAsker, og
ikke minst gå inn på asker.

#JegErMed
Fotoutstillingen blir stående
ute i Asker sentrum til
20. desember, og deler av
den kan også ses på flere av
innbyggertorgene. I denne
perioden oppfordres også
innbyggerne til å ta bilde
av seg selv og legge ut på
sosiale medier med emneknaggene #JegErMed eller

VILDE KAAS IBSEN,
17 år fra Nærsnes, er med i lokalsamfunnsutvalget og jobber for et bedre
fritidstilbud for ungdom.

kommune.no/jegermed og si
hvordan de ønsker å delta. n

OLE ANDRÉ ERIKSEN, 43 år fra Tofte, bidrar som frivillig på ulike kulturarrangementer på Tofte.
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En koronaprøves reise
Hvordan foregår koronatestingen? Koronaklinikken i Asker
gir oss et innblikk.
TEKST: KJERSTI SALVESEN FOTO: TORBJØRN TANDBERG

PÅ VEI TIL TESTTELTET : Koronaklinikkens medarbeidere på Borgen i Asker bærer med seg smittevernsutstyr og alt
som trengs for å ta koronaprøver.

HELSEFAGLIG UTDANNING. Alle som utfører
koronatester har helsefaglig utdanning. De er kledd i
smittevernsutstyr, og på en vanlig dag er det rundt
fem personer som utfører tester.
I tillegg er det et bakapparat, som kan bistå om det er
nødvendig.

KORONATESTER PÅ REKKE OG RAD:
Hver eneste dag utføres det flere hundre
tester i teltet på Borgen i Asker.
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TEST I EGEN BIL: Når du kommer
kjørende til testteltet på Borgen,
stiller du deg i kø. Er det mange biler i
kø, står det gjerne noen og organiserer utenfor. Noen ganger kommer du
inn litt før tiden, andre ganger litt
over. Klokkeslettet du har fått oppgitt
i forkant er et omtrentlig tidspunkt.
Det er to løp i hvert telt og plass til to
biler i hvert av dem.
Både voksne og barn testes i bilen av
hensyn til smittevern og effektivitet.
Barn kan få sitte på fanget til den
voksne de kommer sammen med,
hvis de opplever at det er tryggere.
Dersom du ikke har bil, men har
bestilt time til testing i teltet, møter du
opp ved teltet til angitt tid.

I TESTTELTET: Medarbeiderne er
strukturerte og rutinerte. De spriter
seg og bytter hansker fortløpende.
Testene merkes og gjøres klare til
henting. Etter å ha blitt testet, får alle
med seg et enkelt skriv om veien
videre.

KORONATESTENE SENDES TIL
LABEN: Testene hentes av et bud
to ganger per dag og fraktes til
laboratoriet. De som har testet
seg, får svar i løpet av én til tre
dager. Dersom testresultatet er
positivt, blir du kontaktet per
telefon. Ved å logge inn på
helsenorge.no, finner du prøve
svaret her.

Råd fra avdelingsleder Bente C. Nilsen ved Koronaklinikken:
– Du bestiller enkelt tidspunkt for koronatest på
nett. Råd for hvem som bør teste seg, finner du
på Folkehelseinstituttets nettsider: www.fhi.no.
Gå inn via Asker kommune sine nettsider:
asker.kommune.no, og klikk deg inn på Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker.

Her finner du elektronisk timebooking, og du
logger inn med BankID.
– Er du usikker på om du bør ta koronatest,
kan du også ringe koronatelefonen: 66 71 59 99.
– Hvis den som skal testes har spesielle behov, som kan påvirke testsituasjonen, kan du
ringe koronatelfonen for timebestilling. n
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Foto: Torbjørn Tandberg

Innblikk i en hel
– Helsesykepleierne i Asker kommune er helt
uvurderlige, sier virksomhetsleder for barneog familietjenesten Nina Nordgaard.
TEKST: KJERSTI SALVESEN

– Vi må
stå sammen

Folk er forskjellige og responderer på smitteøkningen på
forskjellige måter. Det er
normalt å være redd for seg
selv og sine og ville beskytte
de man er glad i, men stigmatisering og ekskludering er
ingen vei å gå.
– Uansett hvilket liv man
lever, er det viktig å huske:
Ingen ønsker å bli smittet med
korona. Ingen ønsker å smitte
andre. Ingen ønsker å bli alvorlig syk eller miste en de er
glad i, sier kommuneoverlegen
i Asker.
– Nå må hver og en av oss
være den beste utgaven av
seg selv. Vi må vise respekt
og ansvar. Vi må stå sammen
og sammen bidra til å skape
trygge og inkluderende miljøer. I barnehager. På skoler.
Og i nabolag. Både for barn og
voksne, sier Grepp.

For oppdatert informasjon om
korona – se våre nettsider:
www.asker.kommune.no/korona/
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Tilhørighet er viktig
– En stor del av jobben vår
handler om psykisk helse. Det
å være nysgjerrig, spørre mer,
gjøre en innsats for at de rundt
deg skal føle seg sett og og
hørt – og å skape en følelse av
tilhørighet, er viktig i min jobb,
sier helsesykepleier Anne Kjos
Foto: Torbjørn Tandberg

– Vi oppfordrer
våre innbyggere til å
vise empati og stå
sammen i kampen
mot koronaviruset, sier
kommuneoverlegen i
Asker, Meera Grepp.

– Fellesnevneren for de 80
helsesykepleierne i Asker
kommune er et varmt hjerte
og et godt blikk.

Bakke ved Spikkestad barneskole.
Noen ganger trenger hun
ikke si så mye. Ofte holder det
å lytte til elever eller foreldre –
og å anerkjenne følelsene deres, ifølge Bakke.

En institusjon i seg selv
– På mange måter er en helsesykepleier en institusjon i
seg selv. Det er et godt innarbeidet begrep. «Alle» kjenner
en helsesykepleier, og mange
har en grunnleggende tillit til
profesjonen, sier Nordgaard.

sesykepleiers hverdag
Hun forteller at helsesykepleiere kommer i kontakt med
hele barne- og ungdomspopulasjonen. De har minimum
fireårig høyskoleutdanning,
som innbefatter kompetanse
om fysisk, psykisk og seksuell
helse og rus, og er eksperter
på helsefremmende- og forebyggende arbeid.

Til å stole på
– Vi har en variert hverdag,
og dét liker jeg! Nå er jeg i
gang med en gruppe for barn
med to hjem. Noen har lang
erfaring med å ha to hjem,
mens det for andre er helt
nytt. Vi møtes én gang i uken
– og erfaringsutvekslingen
mellom barna gir dem mye,
sier Bakke, som for tiden

også har helsesamtaler med
alle førsteklassingene og
deres foreldre.
– Vi vil at de nye elevene
skal vite hvem helsesykepleierne er, hvor vi holder til og
at de kan stole på oss, sier
hun.
– Barna forventer at vi er til
å stole på. Mens lærerne skal
gjennom pensum og må ha
fokus på å holde ro og orden,
kan vi møte barna der de er i
livene sine. Når elevene kommer til oss, trenger de ikke å
prestere. De er ikke bundet
av noe og kan snakke om akkurat det de vil, sier hun.

Stor spennvidde
Nordgaard forteller at
helsesykepleierne i Asker

kommune har stor spennvidde
i arbeidet sitt.
– Helsesykepleiere møter
foreldre – og barn og ungdom
opptil 23 år.
De jobber både universelt
og individuelt, og på mange
arenaer. De representerer
noe nøytralt og ufarlig, hit
kan man komme uavhengig
av kulturelle og sosioøkonomiske forhold. Helsesykepleiere kan mye om mange ting.
Tilbudet har lav terskel, friskhetsfokus og vektlegger helsefremmende og forebyggende
arbeid, samtidig som helsesykepleierne følger opp mange
som har det vanskelig, sier
Nina Nordgaard. n

Foto: Torbjørn Tandberg
VIKTIG JOBB: Helsesykepleier Anne Kjos Bakke og virksomhetsleder Nina Nordgaard jobber til beste for foreldre – og
barn og ungdom opptil 23 år.

TILLIT: Helsesykepleier Anne Kjos Bakke ved Spikkestad
barneskole erfarer at hun har mye tillit og synes selv at hun
har en takknemlig jobb.
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Illustrasjon: Prodecon

HURUM HELSEHUS blir BREEAM EXCELLENT-sertifisert og et plusshus-bygg etter Futurebuilt-standard.

Verdens første i sitt slag
I andre halvdel av 2021 skal Hurum helsehus på Filtvet stå ferdig. Det
blir Norges, og trolig verdens første plussenergi-omsorgsbygg; det
vil produsere mer energi enn det forbruker.
TEKST: LISA VILBO

Det nye helsehuset skal inneholde fem avdelinger med
totalt 110 senger, rom for behandling, aktivitet og service,
to dagsentre, kafeteria, administrasjon og ulike spesialrom.
Her skal hjemmetjenestene ha
sin base, og bygget får eget
produksjonskjøkken.

Miljøsertifisering
Helsehuset blir oppført som
et plusshus-bygg etter Futurebuilt-standard og skal
produsere mer energi enn
det forbruker. Helsehuset
er utstyrt med klimaskall,
10 | ASKER-magasinet

kuldebroer, solavskjerming og
har et energibehov på passivhusnivå. I tillegg produseres
energi gjennom energibrønner
og kombinerte solcelle- og
PVT-paneler.
Også uteområdene følger
FNs bærekraftmål. Naturinngrepet i området er begrenset
i størst mulig grad for å beskytte eksisterende natur, og
det er lagt opp til en fornuftig
infrastruktur med tre ulike tilkomster til helsehuset.

Velferdsteknologi
I tillegg til å innfri flere energiog miljøkrav, holder også velferdsteknologien på Hurum

helsehus et svært høyt nivå.
Dette skaper en tryggere og
enklere hverdag for brukere,
pårørende og omsorgspersonell samtidig som tjenesteytelseskostnadene reduseres.
Helsehuset vil være et nøkkelfritt bygg og skal utrustes
med aktive og passive alarmer
samt adgangsstyring og mobilt
vaktrom.
– Forlater noen områder de
ikke skal bevege seg ut av, går
vandrealarmen, forklarer
Iver Fjæstad, prosjektleder i
Asker kommune. Ved hjelp
av stemmeaktivert alarm kan
pleier prate med beboer via sitt
håndholdte vaktrom.

Illustrasjon: Prodecon

100-åring på Bråset:

– Er du
sulten, er
du noenlunde frisk

BEBOERROM med hyggelig og smart innredning.

Brukerinvolvering
Brukerne har vært involvert
i prosjektet helt fra start. I
forkant av prosjektet ble det
holdt en plan- og designkonkurranse der en jury
bestående av prosjektleder,
arkitekt, interiørarkitekt,
renhold og virksomhetsleder
valgte HENT som totalentreprenør. Oppføringen startet i
2019, og ifølge prosjektleder

Iver Fjæstad har prosessen
vært god så langt.
– Vi har svært god bruker
involvering, både fra pleiesiden og bygningsdriftsiden. Vi
ønsker også å berømme naboene med tålmodigheten de
viser oss. HENT gjør en fantastisk jobb både med kvalitet
og HMS-arbeidet. n

Edith Burud drev lenge
Burud Elektriske. Nå
runder hun snart 100
år, i fin stil.

Torvbråten nye barneskole –
miljøvennlig og helsefremmende
Asker kommune jobber
målrettet med å redusere miljøbelastningen og klimautslippene fra sine byggeprosjekter. Gamle Asker var
med i FutureBuilt, Røyken
bygger landets to første svanemerkede skoler og Hurum
valgte å BREEAM-sertifisere
sitt nye helsehus.
Torvbråten skole, som blir
bygget ferdig i disse dager, er
klar til å huse 470 elever og

46 lærere og oppfylle Svanemerkets miljøsertifiseringskrav.
– Å være på en svanemerket
skole innebærer en hverdag
omgitt av helse- og miljøvennlige materialer uten farlige utslipp, solceller på tak, massivtrevegger og andre bærekraftige kvaliteter som eksponert tre innendørs, sier Jonas
Tautra Vevatne, miljørådgiver
i Asker kommune. n
Foto: Torbjørn Tandberg

TORVBRÅTEN SKOLE er nominert som Asker kommunes kandidat til Årets
lokale klimatiltak 2020.

TRIVES: Edith Burud blir 100 år
5. februar. Her er hun sammen
med hjelpepleier Tove Marie Sæbøe
Olsen.
TEKST OG FOTO: TORE SHETELIG

– Vi solgte mye lamper og vaskemaskiner, og reparerte strykejern. I dag er det bare bruk
og kast, sier Edith Burud.
Nå bor Edith fra Nesøya på
Bråset bo- og omsorgssenter.
– Jeg trives, folkene er hyggelige her, og maten er god.
Torsk er favorittretten.
– Så lenge du er sulten, er
du noenlunde frisk. Det har jeg
lært av fastlegen min, sier hun.
Eldstemann på Bråset er
Fridtjof Nitter. 101-åringen fra
gamle Asker minnes godt sin
tid som skytter på motortorpedobåt under krigen.
Han underholder de andre –
med å spille piano.
Randi Høiden fra gamle Asker, er også 101. Hun jobbet
som syerske. n
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– Asker tok imot oss
– Vi satte stor pris
på måten kommunen tok imot oss da
vi ønsket å flytte fra
Hokksund til Asker,
sier Anders Sten
Nessem i Bergans
of Norway.
TEKST OG FOTO: TORE SHETELIG

Anders Sten Nessem er
kommunikasjonssjef i
Bergans, som har cirka 200
ansatte. 90 av dem oppholder
seg i nye lokaler i Hagaløkkveien 13, rett ved jernbanestasjonen.
– Hvorfor kastet dere øynene på nettopp Asker som
sted for nytt hovedkontor?
– Vi så først på alternativer i
Lier og Drammen, men de tilfredsstilte ikke våre krav. Så
dukket det opp en mulighet
i Asker, som hadde det vi så
etter, blant annet nærheten til
kollektivtrafikken. Vi er opptatt av miljø. Når både buss
og tog er så nær, ble dette utslagsgivende – kombinert
med hyppige avganger. Tilgjengeligheten er veldig god,
siden vi ligger kun to minutters gange fra jernbanestasjonen.
– Asker er et veldig attraktivt og sentralt sted å være.
Ikke minst med tanke på rekruttering av nye medarbeidere. Vi har et ønske om å
være nærmere fagmiljøene.
Nessem nevner noe annet
som har vært veldig positivt
med flyttingen, særlig fordi
Bergans ville utvide lokalene
de leier av Holtefjell Eiendom
med 500 kvadratmeter.
– Det var den utrolig gode
måten som folkene i kommunen tok oss imot på. Alt
fra næringssjef til avdelingen
for plan og bygg og ordfører
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Lene Conradi. Positiviteten
og viljen til å legge til rette for
oss, var der hele tiden. Det
har vært en sann fornøyelse
for oss. Terskelen var lav for
å ta kontakt – hvis vi lurte på
noe gjennom planleggingsprosessen. Da glir alt så mye
lettere.

Samarbeid
med lokale aktører
Bergans har innledet dialog
med flere lokale næringsaktører.
– Vi har hatt gode møter og
samtaler med Asker Produkt,
som gir mennesker med spesielle behov god tilpasset

med åpne armer
MIDT I BLINKEN: – Vi har godt
med ledig areal, både til kontorarbeidsplasser, men også til
bedrifter som trenger plass til
lager og produksjon, sier næringssjef Asbjørn Flo (i midten), her
sammen med Anders Sten Nessem (t.v.) fra Bergans og næringskonsulent Morten Bastrup.

en systue, som utfører reparasjoner – pluss flere store,
lyse showroom. Det skal
også innredes et museum.
Bygget har fått flotte glassfasader, som slipper inn mye
lys i de trivelige lokalene.

fagopplæring og arbeidsinkludering og med Sisters in
Business. Det er en virksomhet som sysselsetter innvandrerkvinner.
– Ellers er vi ekstremt opptatt av å få folk ut på tur.
Selskapet er turpartner til
Den Norske Turistforening.

Dermed er det naturlig og
veldig hyggelig at Asker Turlag sitter i lokalene våre. Vi
støtter opp om alt som har
med tur- og friluftsliv å gjøre,
sier kommunikasjonssjefen.
Administrasjonen holder
til i annen- og tredje etasje. I
første etasje er det lager og

Mange kompetente folk
Asbjørn Flo er næringssjef i
kommunen.
– Hva er fordelene med å
etablere seg i Asker for bedrifter?
– Vi har en høyt utdannet
befolkning. Derfor kan vi tilby
bedriftene mange kompetente
folk. Dette er mennesker som
setter stor pris på å ha kort
vei til jobben. Ellers er det viktig at Asker er et trafikknutepunkt – med tanke på de arbeidstakerne som ikke bor
her. Da er det avgjørende at
kollektivtilbudet er så godt
som det er.
– Andre fordeler for bedrifter som vil flytte til Asker?
– Vi har veldig bra med ledig areal. Både til kontorarbeidsplasser og til bedrifter som trenger plass til lager
og produksjon. Etter kommunesammenslåingen, fikk
vi tilgang til godt med plass i
både Røyken og Hurum.
Flo sier at Asker sentrum
passer godt til kontorarbeidsplasser. Ferd Eiendom skal
bygge 22 000 kvadratmeter kontorarealer på Maxbo-tomta. Her skal Asker
Green Hub inn med grønne
arbeidsplasser og vekt på
utvikling av nye energiformer.
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MASSE LYS kommer inn i lokalene i Hagaløkkveien, takket være disse nye glassfasadene i påbygget.

6 000 nye boenheter
Flo trekker også fram at det er
en stor fordel at det skjer så
mye boligutbygging.
– På Høn-Landås kommer
det mellom 2 000 og 2 500
leiligheter og tomannsboliger.
I Slemmestad kommer det
1 400 boliger på Vaterland.
På Rortunet kommer det leiligheter på toppen av nybygget.
I Sætre bygges det leiligheter helt ned mot fjorden, og på
vestre Billingstadsletta kommer det over 2 000 boliger på
ABB-tomta.
– Dessuten er det spennende boligplaner på det jeg
vil kalle selve indrefileten, det
gamle sykehusområdet på Dikemark. Det er et fantastisk
vakkert område, med tre vann
som henger sammen: Verkensvannet, Ulvenvannet og
Nordvannet. Alpinbakken i
Vardåsen og naturen i Kjekstadmarka er to trekkplastre
til – i umiddelbar nærhet. Dikemark ligger litt lenger fram
i tid enn de andre, sier næringssjefen.
Effektivt tospann
Morten Bastrup er næringskonsulent i kommunen. Han
14 | ASKER-magasinet

hadde sammen med ordføreren god kontakt da
Bergans hadde bestemt
seg for å komme til Asker.
Så kom Asbjørn Flo som
ny næringssjef ved nyttårstider. Flo hadde samme jobb
i Røyken kommune. Nå utgjør
de et effektivt tospann.
– Vi er veldig glade for de
90 ekstra arbeidsplassene
som Bergans gir Asker. I hele

2019 fikk vi 70 nye arbeidsplasser, så denne tilveksten
monner godt på årets stati
stikk. Så mange nye arbeidsplasser gir ekstra puls til
kommunens næringsliv, og
ekstra inntekter. Særlig gledelig er dette, fordi det jo er
en hard regional konkurranse
om å få bedrifter til å etablere
seg, sier Morten Bastrup. n

STORTRIVES i SYSTUA: Bente Låveg har jobbet hos Bergans i en årrekke.
Her er hun i full sving ved symaskinen. Arbeidsoppgavene spenner over å
reparere alt fra ødelagte telt og ryggsekker til fritidsklær. Bente ukependler
fra Nord-Odal.

Fra rådhus til
barne- og familiehus

Foto: Torbjørn Tandberg
SAMARBEIDER: Fire virksomheter innen oppvekst er samlet på samme sted for å gi barn, ungdom og familier hjelp til å
mestre livet – gjennom et sømløst tverrfaglig samarbeid.

Gamle Røyken rådhus har fått en ny og viktig rolle – som
barne- og familiehus for sørkommunen.
TEKST LISA VILBO

Bedre tjenester for barn,
ungdom og foreldre
Fordelene ved å samle tjenestene på ett sted er mange
for både brukere og ansatte.
– Når flere kompetanseområder jobber sammen om
barnets beste, blir resultatet bra. Vi kan få til et sømløst
samarbeid med felles rutiner
og retningslinjer, og brukerne
kan enklere bevege seg mellom virksomhetene, påpeker

Foto: Torbjørn Tandberg

I juni flyttet fire virksomheter
innen oppvekstsektoren fra
gamle Røyken og Hurum inn
i gamle Røyken rådhus. Hver
virksomhet har med det minst
to avdelinger – en i sør og en
i nord.
– Jeg er stolt over at vi har
fått overta rådhuset og at det
ikke ble delt opp i mange ulike
virksomheter. Samarbeidet i
rådhuset er godt i gang, sier
kommunalsjef for barn,
familie og inkludering, Helga
Tharaldsen.

Tharaldsen. Tverrfaglighet og
samhandling med barn, ungdommer, foreldre, skoler og
barnehager er avgjørende for
å lykkes.
– Hele oppvekstfagfeltet må
henge sammen som et lag
om barnet. Vi har i mange
år vært foregangskommuner innen dette feltet, og
jeg håper det vil føre til stadig bedre tjenester for barn,
ungdom og foreldre. n

HUS MED NYTT INNHOLD:
Det tidligere rådhuset i Røyken har
blitt barne- og familiehus.

Virksomhetene på Midtbygda

• Barne- og familietjenestens mottakstelefon er åpen og betjent
mandag-fredag kl. 8.00-15.30. Telefon sone nord: 66 76 85 50.
Telefon sone sør: 948 35 674.
• Barneverntjenesten er åpen og betjent på telefon mandag-fredag kl. 8.00-15.30. Telefon: 66 90 97 00.
• Barnevernvakten i Asker og Bærum er åpen hele døgnet.
Telefon: 67 50 47 70.
• Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn. Sone nord:
90982459 Sone sør: 40226304
• Pedagogisk-Psykologisk tjeneste - Sone nord: 47783595 og
sone sør: 41747425
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Ny og flott Risenga
I oktober ble den nye
Risenga ungdomsskole
tatt i bruk. Elever og
ansatte kan glede
seg over romslige,
inspirerende og
lærerike skoledager.
TEKST: SVEIN-IVAR FORS

Skolen er formet som en L og
strekker seg over to og tre etasjer
med plass til 540 elever. Det er lagt
til rette for et godt og stimulerende
læringsmiljø.
De tre trinnene på Risenga ungdomsskole har hver sin base plassert i
andre og tredje etasje. I første etasje
er det spesialrom, kultursal, musikksal og band- og øvingsrom. Med
denne etasjeinndelingen er det gode
muligheter for utleie og sambruk med
kultur og mange forskjellige lokale
aktiviteter.

Stimulerende læringsmiljø
– Hovedfokuset mitt er at elevene
skal ha det fint, at de trives og er
trygge, sier rektor Thomas Fredrik
Ruud. – Jeg tenker – og jeg håper
jo – at elevene ganske fort vil få et
eierforhold til skolen. Jeg håper de
vil være stolte av den og føle seg
hjemme og trygge og gode her. Det er
det vi jobber med, det er dette som er
grunnlaget vårt. Får vi til dette, ligger
alt til rette for et godt læringsmiljø.

Foto: Svein-Ivar Fors

– Skolen er utrolig fin!
Sammen med rektor Thomas Fredrik
Ruud viser Risenga-elevene Marie
Kittilsen, Jakob Borgen Bakkevoll,
Mariann Edvardsson, Charlotte
Turner Fonne og Mina Amalie Kirkeby
fram den nye skolen.
– Skolen er mye bedre enn gamle
Risenga, forteller Marie. – Det er
mange steder å sitte for seg selv når
vi trenger konsentrasjon, og det er
Bli med på en tur inn i
den nye Risenga skole:
Skann QR-koden
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STORT OG FINT: Førsteinntrykket er
enormt når du kommer til den nye
Risenga ungdomsskole.

a ungdomsskole
med fryd og glede og uten å
skade hørselen. n

FORNØYDE: Jakob Borgen Bakkevoll (t.v.), Charlotte Turner Fonne, Mina
Amalie Kirkeby, Mariann Edvardsson og Marie Kittilsen er stolte av den nye
skolen sin. Det er Charlottes bilde vi ser på veggen i bakgrunnen.
Foto: Thomas Fredrik Ruud

Kulturskolen på Risenga
– Dette er et etterlengtet løft
for kulturskolen og kulturlivet, sier Kim Stian Gjerdingen
Bakke, rektor ved Asker kulturskole.
– 20 kulturskolelærere har
nå Risenga som sin arbeidsplass, og 220 kulturskoleelever får sin undervisning her.
For de som spiller instrumenter er lokalene store og gode.
Elever og ansatte vil oppleve

at akustikken løfter musikken
og spillet. Her kan orkester,
korps, kor, storband, band og
andre instrumentalister spille

Foto: Svein-Ivar Fors

kjempegod plass. Jeg liker
veldig godt hvor åpent det er
her. Utearealene er store og
fine, og de kommer til å bli
godt brukt.
– Jeg synes skolen er fin og
veldig godt tilrettelagt for kultur, sier Jakob. – Dette åpner
nye muligheter for Asker Kulturskole. For meg betyr det at
alle mine spilletimer er på ett
sted. Det er deilig å få et nytt
og mer sentralt sted å lære.
– Så langt har inntrykket mitt av denne skolen vært
at den er utrolig fin. Det er
utrolig kult med så mange
ulike kunstverk, og at to av
bildene mine vises. Jeg er heldig som får gå på nye Risenga,
sier Mariann.
– Skolen er utrolig fin, og
førsteinntrykket er veldig bra,
mener Charlotte. – Skolen
er kjempestor og det er god
plass til hver og en. Den er fylt
med mange fine kunstverk og
noen av veggene er malt i kule
farger. Det er like spennende
og vakkert å gå inn nå som da
jeg kom første dagen.
– Jeg synes det har vært
veldig spennende og fint å begynne på en helt ny skole,
sier Mina Amalie. – Jeg opplever at alle stortrives, og alt
i alt er veldig fornøyde med
den nye og moderne skolen.
Det er mange gode løsninger,
som mobilskap, og persienner
i alle klasserommene som får
inn direkte sollys, og en flott
forsamlingssal med scene.

KULTURBYGNING: Risenga ungdomsskole er i bruk fra morgen til kveld.
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Foto: Vibeke Glosli.

ET HUS I HUSET: Innbyggerservice blir å finne i vestibylen i kulturhuset i Asker sentrum. Om ikke lenge vil (f.v.) Ellen
Hymer Gillebo, Cibele Bang og Siri Melleby svare på alt du lurer på om kommunale tjenester her.

Innbyggerservice
– enda lettere tilgjengelig
Som innbygger i Asker har du kanskje vært innom Innbyggerservice
øverst på Trekanten når du har lurt på noe om kommunale tjenester.
Om ikke lenge blir Innbyggerservice enda lettere tilgjengelig. Det bygges og
ordnes i vestibylen i kulturhuset på toppen av trappen.
Ganske snart er det hit du
kan gå dersom det er noe du
lurer på om kommunen.
– Vi har et stort ønske om
å bli enda mer tilgjengelig,
forteller Ellen Gillebo, avdelingsleder for Innbyggerservice.
– Derfor vil skranken til
Innbyggerservice, med to
ansatte og et møtebord,
være her i vestibylen på kulturhuset, forteller Gillebo
som gleder seg til å kunne
ønske velkommen til det nye,
luftige og fine lokalet.
18 | ASKER-magasinet

Hva er hva?
Det er mange ord og uttrykk
i sirkulasjonen når det
gjelder kommunens publikumstjenester, noe som kan
skape litt forvirring. Her er
en oversikt over noen viktige
begreper:
INNBYGGERSERVICE: Det
nye navnet på det som tidligere het Servicetorget –
der du som innbygger kan
komme og stille spørsmål
om alt som har med kommunen og kommunens tjenester å gjøre. Hit kan du
komme om du har spørsmål
om alt fra barnehageopptak
til avfallshåndtering og byggesaksprosesser.

SERVICETORGET: Det gamle
navnet på Innbyggerservice.
INNBYGGERTORG: Lokale,
åpne møteplasser og kulturarenaer som drives på de
ulike tettstedene i samarbeid
mellom innbyggere, lag og
foreninger, næringsliv og aktuelle kommunale tilbud. Det
er et sted der du kan få tjenestene nær der du bor, og
en arena for nærdemokratiordninger. Alle innbyggertorgene skal ha en form for innbyggerservice. n

Jobbsentral for unge askerbøringer
Det første møtet med arbeidslivet kan virke overveldende.
På Jobbsentralen kan ungdom fra Asker få hjelp til dette møtet.

Skapt av og for ungdom
– På Jobbsentralen blir
ungdom behandlet som de
ressursene de er. Både tilbudet
og utformingen av lokalene er
gjort i samarbeid med en referansegruppe av ungdommer,
forklarer Bjørnbakk. n

Foto: Vibeke Glosli

På innbyggertorget i Asker
sentrum finner du Jobbsentralen. Her står prosjektleder
Karina Bjørnbakk og hennes
kolleger klare til å ta imot
ungdom fra 16 år og oppover.
– Vi holder foreløpig åpent
onsdager og torsdager, klokken 14.30-18.00. Da kan de få
veiledning og hjelp til å finne
ledige stillinger, skrive CV og
søknad, kontakte arbeidsgivere og trene på intervjusituasjoner. I tillegg har vi jevnlig jobbsøkerkurs og ulike temakvelder.

JOBBSENTRALEN: Prosjektleder Karina Bjørnbakk med kolleger har utformet
Jobbsentralen i samarbeid med ungdommer fra en referansegruppe. Nå er døren
åpen for ungdom fra hele Asker. Ta gjerne kontakt med Karina på telefon 95027964.

Skal få flere innvandrere ut i jobb
Sudipa Chakraborty skal banke på dører hos det lokale næringslivet i
Asker. Målet er å få flere innvandrere i jobb.

Økonomisk støtte
NAV-leder Wenche Steen sier
næringslivet i Asker er velvillige og åpner dørene for
innvandrere.
– Det følger med midler og
mentorordning for bedrifter
som tar inn innvandrere, opplyser hun.

Foto: Randi Kvåle Iversen

– Jeg har selv opplevd å komme hit uten å kunne språket
eller ha noen jobb. Erfaringene
mine blir viktige å ta med seg
inn i prosjektet, sier prosjektleder Sudipa Chakraborty i
JobbAsker som er et samarbeid mellom kommunen,
NAV Asker, frivilligheten og
Asker Næringsforening.

JOBBASKER: NAV-leder Wenche Steen og prosjektleder Sudipa Chakraborty
vil ha åpne dører for innvandrere.

Prosjektleder Chakraborty
forstår at innvandrere synes
det kan være vanskelig å
starte på nytt i et nytt land.
– Men, hva du enn gjør, ikke

sitt hjemme, oppfordrer
Sudipa Chakraborty. Hun
kan kontaktes på Sudipa.
Chakraborty@nav.no n

Les mer i vårt digitale magasin: www.asker.kommune.no/askermagasinet
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Foto: Torbjjørn Tandberg

ALT HER ER LAGET PÅ ET AV ARBEIDSSENTRENE I ASKER: Ved arbeidssentrene er det ulike verksteder; fra snekker
og ved til strikk, keramikk, søm, vev, grafisk design, lys, såpe, filting, service, samt et gjenbrukslager. Her på Galleri
Unika er arbeidsleder Marita Frostjord, arbeidstaker Linda Trondalen, arbeidsleder Eva Johnsen og arbeidstaker
Marthe Garthus Buer i fullt arbeid.

Alt er laget
med kjærlighet
Galleri Unika i Asker sentrum er fylt med både trendy og klassiske
strikkeplagg, vakre kopper, lys og velduftende såper – for å nevne
en liten brøkdel. Alt er kortreist og laget med kjærlighet, og produksjonen har fokus på samarbeid, gjenbruk og miljø.
TEKST: KJERSTI SALVESEN

Midt i Asker sentrum ligger en
liten perle av en butikk, nemlig
Galleri Unika. Kanskje har du
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allerede vært innom, eller sett
en nydelig ullgenser, eller en
søt barnekjole i vinduet? Alt
som selges her er laget på et
av de fire arbeidssentrene i

Asker kommune, eller i verkstedet på Galleri Unika.
– Det er i dag ansatt 26 fagarbeidere og 65-70 arbeidstakere ved arbeidssentrene, sier

Foto: Torbjørn Tandberg

BAK DISKEN: – Hjertelig velkommen innom Galleri Unika nå i førjulstiden,
sier arbeidsleder Eva Johnsen. Her sammen med arbeidstakerne Marthe
Garthus Buer og Linda Trondalen.

både design og kvalitet, sier
Eva entusiastisk.

Karine Wergeland, som er
avdelingsleder for tjenester til
personer med funksjonsnedsettelser.

Ingen grenser
– Alt vi selger i Galleri Unika
er laget med kjærlighet.
Variasjonen i det vi produserer og tilbyr er stor. Så
lenge arbeidstakerne får det
til – og kundene vil ha det,
er det egentlig ingen grenser
for hva vi kan lage, sier Eva
Johnsen, som sammen med
flere, drifter Galleri Unika
og verkstedet, som er i det
samme lokalet.
Johnsen kjenner på stolthet når arbeidstakerne kommer innom for å levere varene, plassere dem og prise
produktene.
– Det ligger mange tanker, hardt arbeid, samarbeid, konsentrasjon og mye
tid bak alt vi tilbyr i denne
butikken. Vi legger vekt på

Interiør- og klesbutikken
Bea i Holmsbu
Anne Beate Vonheim, som eier
og driver interiør- og klesbutikken Bea i Holmsbu, selger
også noen av produktene.
Strikkejakkene, både de lette
i alpakkaull og de mer klassiske ulljakkene, er etterspurt
blant kundene hennes.
– Vi selger mye av disse jakkene. De er så vakre og så fint
strikket – og kundene er fulle
av beundring når de skjønner
hvem som har laget dem og
innser hva som ligger bak av
arbeid og kjærlighet, sier Vonheim og legger til at hun håper på en større leveranse før
julesalget i Holmsbu setter i
gang.
Trygghet og mestring
– Vi har fokus på den enkelte
arbeidstaker sine ressurser
og behov for tilrettelegging.
Vi streber etter å gi et målrettet, forutsigbart og realistisk tilbud. Arbeidstakerne har innflytelse på egen
hverdag, og målet er at alle
opplever trygghet og mestring
og har en sosial arena å
gå til. Med så mange ulike

verksteder blir arbeidet variert
og meningsfylt og er med på
å øke arbeidstilbudet til mennesker med funksjonsnedsettelser, sier Aina Bakstad,
avdelingsleder for tjenester til
personer med funksjonsnedsettelser.

Selvfølelse og identitet
– Målet med arbeidet er at
det skal skape selvfølelse,
identitet og eierforhold hos
arbeidstakerne, sier Trine
Lund. Hun er rådgiver for tjenester til personer med funksjonsnedsettelser og legger
vekt på at de aldri bruker
ordet tilbud, men jobb, for
sine arbeidstakere. For det
er verdifullt for alle å ha en
jobb å kunne gå til – og ikke
minst å vite at man har en
flott arbeidsplass å gå til.
Dessuten er det fint, for alle, å
gjøre noe samfunnsnyttig.
– Dette er en jobb på linje
med andre jobber, og arbeidstakerne er opptatt av at
dette skal være ordentlig, sier
Lund med et smil. Hun legger til at det er en stolt profesjon, der både arbeidstakerne
og arbeidslederne kjenner på
glede og stolthet over det de
skaper i fellesskap. n
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Foto: Vibeke Glosli.

OMBRUK: Anja Østerli er
prosjektleder for ombruk
i Asker kommune.

Foto: Aina Skoland.

I BLÅTURKIS FARGE: Resepsjonsdisken hos Senter for innovasjon og læring er
laget av sammensatte stolben og skrivebordstopper, alt lakkert i samme farge.
Her blir det vist fram av Ine Camilla Ask, konsulent ved senteret.

Asker kommune sparer
millioner på ombruk
Da de tidligere kommunene Røyken, Hurum og Asker skulle slå seg
sammen, måtte mange medarbeidere flytte på seg.
– Dermed fikk vi tidenes
mulighet til å vise hva ombruk
er, forteller Anja Østerli, prosjektleder for ombruk i Asker
kommune.
Ombruk betyr at noe brukes
på nytt, men ikke nødvendigvis i sin originale form
eller farge. Det er fullt mulig
å trekke om, lakke, male eller
redesigne. Det går an å bruke
materiell av et møbel om igjen
for å skape noe helt nytt, slik
som i resepsjonen på Senter
for innovasjon og læring.
– Ved å reparere, rense,
kjøpe eller bytte reservedeler
kan vi gi et møbel lengre levetid. Både miljø og økonomi
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ble skånet ved at vi satset
på å bruke de gamle kontormøblene om igjen. Asker har
hittil spart over 11 millioner
kroner på ombruk av kontormøbler, forklarer Anja.

Bare to prosent nye møbler
I Lensmannslia 4 har flere
avdelinger i Asker kommune
flyttet inn. Avdelingene fyller
fire etasjer, og 62 prosent av
interiøret er ombruksmøbler
fra kommunen, 9 prosent er
kjøpt brukt, 27 prosent er
redesign og bare 2 prosent er
nyinnkjøpte møbler.
Asker kommune har samarbeidet med Circular Ways,

som fremmer det grønne skiftet og gir jobb til mennesker
som står utenfor arbeidslivet. Solbrå arbeidssenter i Asker har også vært en viktig bidragsyter i ombruksprosjektet.
– Dette er bærekraft i praksis. Vi fremmer det sosiale,
det økonomiske og ivaretar
miljøet, forteller Anja.
– Forbruk er en av de største klimautfordringene i Asker kommune. Jeg håper ombruksprosjektet bidrar til mer
ombruk og redesign av kontormøbler, ikke bare i Asker,
men i hele kommune-Norge
og i næringslivet, sier Anja
Østerli. n

Nye, nasjonale
kildesorteringsmerker
For å gjøre det enklere å kildesortere har det blitt lansert nye kildesorteringsmerker. Disse vil du gradvis se mer av i Asker, men også
ellers i landet og i Norden.

MERKEORDNING FOR KILDESORTERING: Nye nasjonale symboler og fargekoder for avfall.

Nye nasjonale symboler og
fargekoder for avfall
Systemet for kildesortering
er ikke likt over hele landet.
For å gjøre det enklere å kildesortere har det blitt lansert
en ny, nasjonal merkeordning
for avfall som på sikt skal tas
i bruk i hele Norden. Symbolene og fargekodene på de
nye kildesorteringsmerkene
er basert på systemet de
allerede bruker i Danmark,
og også i Sverige er de i gang
med å bruke disse.
Målet er det skal bli enklere

å kildesortere – både når man
er på hytta, hjemme, på besøk hos venner eller på reise i
Norden – ved at man kjenner
igjen fargene og symbolene
fra sted til sted.

Gradvis utrulling
Det vil bli en gradvis utrulling
av det nye systemet her i
Asker, og også ellers i landet.
Etter hvert vil du kunne se
de nye symbolene og fargekodene på våre gjenvinningsstasjoner, i tillegg til
på avfallsbeholderne dine

hjemme, enten som klistremerke eller som farget lokk.
For å unngå «bruk-og-kast»
skal de gamle avfallsbeholderne og lokkene brukes til
de er helt utslitt. I en overgangsfase vil det derfor være
en blanding av gamle og nye
beholdere og lokk rundt om
i kommunen, samt gamle og
nye symboler og fargekoder.
Følg med på asker.kommune.no for oppdateringer og
mer informasjon om utrullingen av den nye merkeordningen. n

MERKET: På emballasjen til flere og flere mat- og drikkevarer kan du allerede nå se de nye kildesorteringsmerkene.

Kast mindre – sorter mer – bla om til neste side
PÅ NESTE SIDE finner du en sorteringsguide med noen av de nye merkene. Denne sorteringsguiden kan du
rive ut og henge opp der du kildesorterer. Det har også nylig blitt lansert en app «Sortere.no – hva skal hvor?»,
som du kan benytte som hjelp i hverdagen for å kaste mindre og sortere mer (foreløpig kun
tilgjengelig for iPhone og iPad).
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Glassog metallMetallbokser uten pant
emballasje
Fisk/skalldyr
Glass og flasker Papir, papp
(syltetøy, drikkevarer)
og kartong
Kjøttrester/bein

Kjøttrester/bein
Glass og flasker
(syltetøy, drikkevarer)
Rester
fra grønnsaker, frukt
Restavfall
og bær
Hermetikkbokser

Hermetikkbokser
Aviser
Rester fra grønnsaker, frukt
og bær
Aluminiumsfolie- og
Magasiner, brosjyrer,
former
Bakverkog konvolutter
reklame

Bakverk
Tilgriset papir og plast
Aluminiumsfolie- og
former
Eggeskall
Bleier og bind
Metallokk og -korker

Metallokk
og -korker
CD-plater
Pappesker
Eggeskall og papirposer

Porselen
og keramikk
Teposer,
kaffefilter,
Metalltuber
kaffegrut
(majones, kaviar)

Sorteringsoversikt
Ildfaste former
Telyskapsler
Tørkepapir
og servietter
(husk å ta ut vekeholder)
Isopor
Metallbokser uten pant

Glass- og metallemballasje

Glass og flasker
Restavfall
(syltetøy, drikkevarer)
Hermetikkbokser
Tilgriset papir og plast

Teposer, kaffefilter,
Hardplast som leker,
Telyskapsler
kaffegrut
(pizza, egg,
(huskKartongesker
å ta
ut vekeholder)
penner
og kjøkkenredskap
vin, frysevarer)
Tørkepapir
og
servietter
Gave-uten
og julepapir
Metallbokser
pant
Tomme tørkepapir- og
doruller
Potteplanter og
avskårne blomster
Pocketbøker/paperback

Papir, papp
og kartong

Restavfall
Aviser

Magasiner,
brosjyrer,
Tilgriset papir
og plast
reklame
og
konvolutter
CD-plater

Plastemballasje
EE-avfall og farlig avfall

Aluminiumsfolie- og
former
Bleier
og bind

CD-plater
Metallokk
og -korker
Hvitevarer
Porselen og
keramikk
Bomull, plaster og
bandasjer
Metalltuber
Mobiltelefoner
Ildfaste
former
(majones,
kaviar)
og datautstyr
Hardplast
som leker,
penner og kjøkkenredskap
Telyskapsler
(huskElektriske
å ta ut vekeholder)
apparater
Isopor
Gave- og julepapir
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Metalltuber
Bomull, plaster og
(majones,
kaviar)
bandasjer
Melk-/drikkekartonger

Metallbokser uten pant

Bleier og bind
Bomull,
plaster og
Pappesker
og papirposer
bandasjer
Porselen
og keramikk
Plastposer
Melk-/drikkekartonger
Hardplast
som leker,
Blinkesko
penner og kjøkkenredskap
Plastfolie
Ildfaste
former(pizza, egg,
Kartongesker
Sparepærer,
vin,
Gaveogfrysevarer)
julepapir lyspærer,
lysstoffrør
Plastflasker
Isopor og
Tomme
tørkepapir- og
Potteplanter
Spraybokser
doruller
avskårne
blomster
Plastkanner og -begre

Hardplast som leker,
Pappesker og papirpo
penner
kjøkkenredskap
Metallokk
ogog
-korker
EE-avfall og farlig a
Metallokk og -korker
Gave- og julepapir Melk-/drikkekartong
Metalltuber
(majones,
kaviar)
Metalltuber
Plastemballasje
(majones,
kaviar)
Kartongesker (pizza, e
Metalltuber
Hvitevarer
Potteplanter
og
(majones,
kaviar)
Isopor
Melk-/drikkekartonger
Telyskapsler
avskårne blomstervin, frysevarer)
Teposer, kaffefilter,
(husk
å ta ut vekeholder)
Plastemballasje
Telyskapsler
kaffegrut
Teposer, kaffefilter,
Mobiltelefoner
(husk å ta ut vekeholder)
CD-plater
Tomme tørkepapir- og
Kartongesker
(pizza, Telyskapsler
egg,
Plastposer
og datautstyr
kaffegrut
(husk å ta ut vekeholder) Metallbokser
uten
pant
doruller
vin, frysevarer)
Tørkepapir
og servietter
Metallbokser
uten
pant
Bomull,
plaster
og
CD-plater
Plastposer
Plastfolie
Tørkepapir og servietter
bandasjer
Elektriske apparater
Metallbokser uten pant
Pocketbøker/paperba
Tomme tørkepapir- og
Bomull,
plaster
og
doruller
Hardplast
Plastfolie
bandasjersom leker,
Plastflasker
penner og kjøkkenredskap
Elektriske verktøy
Aluminiumsfolie- og
Porselen og
keramikk
Magasiner,
brosjyrer,
Bakverk
former
reklame
og
konvolutter
Bakverk
Ildfaste former
Metallokk og -korker
Eggeskall
Pappesker
og
papirposer
Eggeskall

ær

SOVERSIKT

erk

skall

ser, kaffefilter,
grut

papir og servietter

Pocketbøker/paperback
Hardplast som leker,
Gaveogog
julepapir
EE-avfall og farlig avfall Plastflasker
penner
kjøkkenredskap
Plastkanner
-begre
Elektriske og
leker,
bursdagskort
Restavfall
Gave- og julepapir
Potteplanter
og
Restavfall
Plastkanner og -begre
avskårne blomster
Plastpotter, plantebrett
Plastemballasje
vfall
Hvitevarer
Blinkesko
Potteplanter og
CD-plater
Tilgriset
papirblomster
og plast
avskårne
Plastpotter, plantebrett
CD-plater
Tilgriset
papir og plast
Sparepærer, lyspærer,
Mobiltelefoner
Bomull,
plaster og
CD-plater
et papir og plast Plastemballasje
lysstoffrør
og datautstyr
Plastposer
Bleier og bind
bandasjer
Bomull, plaster og
Bleier og bind
bandasjer
Bomull, plaster og
Last
ned appen «Min Renovasjon» for å huske n
og bind
Spraybokser
Elektriske apparater
Hardplast
som leker, Plastfolie
bandasjer
Porselen og keramikk
penner
og kjøkkenredskap
Hardplast
som leker,
Plastposer
Porselen
og keramikk
penner og kjøkkenredskap
Hardplast som leker,
en og keramikk
Olje,
bensin
Elektriske
verktøy
Plastflasker
Ildfaste
former
Gaveog julepapir
l og farlig avfall Plastfolie
penner og kjøkkenredskap
Ildfaste former
Gave- og julepapir
ellformer
og farlig avfall Elektriske leker, Gave- og julepapir
Potteplanter
og
Løsemidler,
Plastkanner og -begre
Isopor
Plastflasker
avskårne
blomster
Potteplanter
og
plantevernmidler,
syrer
bursdagskort
Termometer,
kvikksølv
Blinkesko
Isopor
avskårne
blomster
Potteplanter og
avskårne blomster
Plastpotter, plantebre
Termometer,
kvikksølv
Blinkesko
Sparepærer,og
lyspærer,
Maling,
beis, lakk,
Plastkanner
-begre
lysstoffrør
bunnstoff
Sparepærer, lyspærer,
Plastpotter,
lysstoffrør plantebrett
Spraybokser

Maling, beis, lakk,
bunnstoff
Vaskemidler

Last ned appen «Min Renovasjon» for å huske når avfallet skal hentes

Spraybokser
Olje, bensin

EE-avfall og farlig avfall
EE-avfall og farlig avfall
Olje,
bensin
EE-avfall og
farlig avfall
Løsemidler,

varer

ltelefoner
tautstyr

|

Vaskemidler
Alle typer batterier

Besøk sortere.no for m

Alle typer batterier

plantevernmidler, syrer
Hvitevarer
Løsemidler,
Hvitevarer
plantevernmidler, syrer
Blinkesko
Mobiltelefoner

Blinkesko
Blinkesko
Last ned appen
«Min Renovasjon»
for å huske når avfallet skal tømmes.
Termometer, kvikksølv
Sparepærer,
lyspærer,
For mer informasjon
om
kildesortering
lysstoffrør
og
datautstyr
Sparepærer,
lyspærer,
Mobiltelefoner
besøk sortere.no
eller last
ned den nye
appen
«Sortere.no
–
hva
skal
hvor?».
lysstoffrør
og datautstyr
Sparepærer, lyspærer,
Maling, beis, lakk,
lysstoffrør
bunnstoff
Termometer,
kvikksølv
Spraybokser
Elektriske
apparater
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Spraybokser
Elektriske
apparater
» for å huske når avfallet
skal hentes
| Besøk sortere.no for mer informasjon
om kildesortering

Foto: Torbjørn Tandberg

RØD JULESEKK OG ANDRE POSER: Dan Kristofer Ree, Ingvild Hage og Lisa Marie Smiseth viser deg hvordan du kan få
nye poser når du har gått tom: Knyt en pose på håndtaket til beholderen, så får du utlevert en ny rull.

Kildesortering i pose og sekk
Rød julesekk
til ekstra restavfall
I desember får alle husstander i Asker utdelt en rød
julesekk til ekstra restavfall.
Denne sekken er primært
tiltenkt glanset gavepapir.
Glansfullt gavepapir skal
sorteres som restavfall siden
papiret inneholder mye fargestoff og leire og dermed
ikke egner seg for gjenvinning. Du kan også samle
annet restavfall i sekken,
men ikke tunge, spisse og
skarpe gjenstander som
kan skade renovatøren ved
tømming.
Sett julesekken din ut i forkant av en av tømmedagen for
restavfall, så henter renovatøren den. Det må ikke nødvendigvis være den første tømmedagen for restavfall etter
julaften – den kan også settes
ut senere.
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For mer informasjon om
julesekken og kildesortering i
julen, se asker.kommune.no.

Tom for poser til matavfall eller sekker til
plastemballasje?
Renovatøren kan levere en
rull til deg i forbindelse med
tømming. For å få utlevert en
rull med matavfallsposer kan
du knyte en matavfallspose
eller handlepose på håndtaket til beholderen din for
matavfall. For å få en rull med
sekker til plastemballasje må
du knyte på en plastsekk eller
handlepose på håndtaket til
beholderen din for papp og
papir. Om du mot formodning
ikke skulle få utlevert en rull
på tømmedagen likevel, gi
beskjed!
Mye snø og glatt føre
For at renovatørene skal få

tømt avfallet som normalt i
vinterhalvåret, er det viktig at
veien frem til avfallsbeholderne er ryddet for snø fra
klokken 06.00 på morgenen
den dagen avfallet tømmes.
Om du eller veilaget der du
bor har en privat avtale for
snørydding og strøing, er det
et tips å ta hensyn til dette når
dere inngår avtalen. Veien der
renovasjonsbilen kjører må
strøs i full veibredde. Husk
også å strø der beholderne
skal trilles hvis det er glatt.
Er det meldt mye snø på
natten? Da kan du for eksempel sette beholderen nærmere veien der renovasjonsbilen stopper kvelden før avfallet blir hentet. Men pass da på
at beholderen ikke blir til hinder for brøytebilen. n

To Asker-forfattere med nye bøker:

Paranormal grøsser
for ungdom

ANNE ELVEDAL har skrevet Dødens spill.

FORFULGT: Xebat Rasouli har vært forfulgt og fengslet i Iran

Askers
fribyforfatter
Det er 74 fribyer rundt omkring
i verden – og Asker er en av
17 i Norge.
En friby er et fristed for kunstnere, forfattere og journalister som blir forfulgt i sitt hjemland på grunn
av sitt virke. Fribyforfatter Xebat Rasouli er kurder
og kom til Asker sammen med sin kone og sønn i
februar. De har flyktningstatus, men i tillegg får Xebat
Rasouli to år med ekstra oppfølging av en dedikert
fribykoordinator. Den lille familien kom til Asker rett
før landet stengte på grunn av covid-19, så det ble en
utfordrende start.
– Vi håper nå at Rasouli skal få mulighet til å jobbe
med skrivingen sin her i Norge framover, forteller fribykoordinator Therese Thorne.
– I hjemlandet var han skribent for det kurdiske
politiske partiet. Han har utgitt flere novellesamlinger, og kjemper for at de fire millioner kurderne som
har sorani som morsmål skal få rett til å lese og uttrykke seg på sitt eget språk. n

Anne Elvedal fra Vettre er en ettertraktet filmog TV-serie-manusforfatter, med suksesser
som Børning 2 og Twin.
Hun bokdebuterer nå med Dødens spill – en
paranormal grøsser for ungdom.
Dette er første bok i en trilogi – inspirert av
opplevelser og erfaringer fra hennes eget liv.
Den unge Rebekka i boken mister faren sin
brått i en ulykke. – Det skjedde også med meg,
forteller Anne Elvedal, – men intrigene, mystikken og gufsene er heldigvis fiksjon.

En søt
julehistorie
Askerforfatter og illustratør Monia Nilsen har
kommet med en bildebok for hele familien –
Heldiggrisen. Den er bygget på en sann historie
fortalt av hennes portugisiske svigerfar, og
handler om en fattig landsby som spleiser
på en gris de skal slakte til jul. Men når julen
kommer har de blitt så glade i grisen at de ikke
orker tanken på slakt og juleribbe.
MONIA NILSEN sin Heldiggris overlever jula.
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Kulturjul – også i år
Tidene er usikre – men jul blir det i kultur-Asker.
Foto: Teater Syklus

Foto: Grappa Musikkforlag

«DET STORE JULEKUPPET»
vises i seks forestillinger.

HERBORG KRÅKEVIK holder julekonsert.

Koronasituasjonen kan
føre til at smittevern
reglene endres og arrangementer blir avlyst på
kort varsel, så følg med.
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Foto: Morten Henden Aamot

For barna
Årets juleforestilling for barna
i Asker kulturhus er «Det
store julekuppet» som blir
satt opp med totalt seks forestillinger 18.- 20. desember.
Dette er en humoristisk og
musikalsk julekrim for barn,
historien om det planlagte
julekuppet til rampete Bønna
og Bingo. De mangler både
gaver og julestemning, så de
bestemmer seg for å stjele
den aller fineste julegaven
av dem alle. Her får vi en litt
annerledes julehistorie om
nestekjærlighet og vennskap.
På Sekkefabrikken i Slemmestad, forteller Lillian Støa
at Plopp vil holde rockekonsert for barna 13. desember.
Her kan barna danse løs til
rockelåter de kjenner godt.

For de voksne
Også de voksne skal få sitt
i førjulstiden. På Sekkefabrikken kommer Ingrid Olava
på besøk den 10. desember,
og den 12. desember blir det
Julejazz med Stian Carstensen
og Røyken kammerkor.

– Dette blir en kveld fylt med
mye humor, og et bredt musikkutvalg, smiler Rita Rohdin
Nyhuus, leder i Røyken Jazzforum.
På Asker kulturhus, blir det
julekonsert med Herborg Kråkevik, og dessuten kommer
Back in business og Heine Totland på besøk med sin tradisjonelle julekonsert. Frode
Bjørnstad, programleder for
voksne i kulturhuset, jobber
også med flere arrangementer, så følg med for mulige
juleoverraskelser. n

PLOPP med rockekonsert.

Følg med på eventuelle endringer på grunn av koronasituasjonen:

• www.askerkulturhus.no | • www.sekkefabrikken.no
• www.askerbibliotekene.no | • www.aktiviasker.no

Foto: Vibeke Glosli

ADVENT: Gatekapellet i Asker sentrum ønsker å være et møtested i adventstiden. Her med (f.v.) kirkesjef John Grimsby,
prost Tor Øystein Vaaland, daglig leder i Kirkens feltarbeid i Asker, Gudrun Brøvig Silde, og gateprest i Asker, Kjetil
Borgenvik.

Jul i Askers kirker
Årets julehøytid markerer slutten på et veldig spesielt år, men kirken i
Asker ønsker å skape nærhet i julen, midt i distansen.
Etter en uvanlig høst mener
kirkesjefen i Asker, John
Grimsby, at de nå står godt
rustet til å skape en annerledes, men inkluderende julefeiring.
– Alt er ikke bestemt enda,
men vi ser for oss at vi på julaften avholder flere, korte
gudstjenester. Det blir uansett
høytidsstemning, julebudskap
og sang for alle som ønsker
det, lover han.
Tor Øystein Vaaland, prost i
Asker, nikker enig.
– Kirken skal alltid være
et sted der alle er velkomne,
men kanskje blir nettopp dette
tidenes mest åpne jul?

Advent i Gatekapellet
Også i adventstiden ønsker
kirken å være et møtested.
– Det blir en form for

førjulsarrangement med
rom for lystenning og ettertanke med utgangspunkt i gatekapellet i Asker sentrum
hver lørdag i advent, forteller
Grimsby.
– Kanskje kan Bakerløkka bli
Askers Betlehemsmarker i
førjulstiden, smiler han.

Kirkens feltarbeid
Kirkens feltarbeid inviterer
også til feiring.
– Vi har en større markering
lille julaften, forteller Inger Johanne Aaby, nestleder og koordinator på Varmestua.
– Da inviteres gjestene våre
til julegudstjeneste, og så har
vi et hyggelig julemåltid på
Askertun. Kirkens feltarbeid
har en svært viktig rolle, ikke
minst i julehøytiden.
– Julehøytiden kan være

vanskelig for mange, men vår
feiring skal være hyggelig for
alle, uansett religion eller forhold til julen, forteller Gudrun
Brøvig Silde, daglig leder i Kirkens feltarbeid i Asker. n
VARMESTUA
er åpen hver dag gjennom
julen. Helligdagene har helge
åpning; 10.30 til 13.30 og
18.00 til 21.00. Øvrige dager
er det åpent 09.00 til 14.30
og 18.00 til 21.00.
JULEFEIRING
I ASKERKIRKEN:
Se www.kirken.no/
askerfellesrad eller
Den norske kirke i Asker
på Facebook.
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Foto: Morten Flaten

HUMANISTISK KONFIRMASJON: Anja Jergel Vestvold holdt dagens tale for konfirmantene.

– Du kan gjøre en forskjell
Humanistisk konfirmasjon er en mulighet for unge til å finne ut av hva
de står for og hva som er viktig for dem.
– De unge gjennomfører et
kurs der blant annet temaene humanisme, identitet og
kritisk tenkning blir tatt opp,
sier Jørgen Fredriksen i Human-Etisk Forbund.
Human-Etisk Forbunds lokallag for Hurum og Røyken
ble slått sammen med Asker
lokallag 1. januar 2020 da Hurum, Røyken og Asker ble til
én kommune.

Konfirmanter
i Hurum og Røyken
Konfirmasjonsundervisningen
og seremoniene for Hurum
og Røyken i 2020 ble likevel
fullført som «egen avdeling»
parallelt med Asker lokallag
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sin undervisning og seremonier.
– Vi hadde våre seremonier
for Hurum og Røyken i Asker
Kulturhus tidligere i høst, forteller Jørgen Fredriksen. Ved
disse seremoniene holdt Anja
Jergel Vestvold en tankevekkende tale til konfirmantene:
– Vi mennesker er en del av
det uendelig store kretsløpet
der generasjoner følger generasjoner gjennom tusenvis av
år. I den sammenhengen er livet kort. Omtrent som flammen på en fyrstikk, over på et
øyeblikk. Men i ditt liv, i din tid
og i din krets er du like betydningsfull som sola sjøl. Du påvirker de rundt deg med den

du er her og nå, og du setter
spor for dem som kommer etter. Du er viktig og du er
verdifull. Du kan gjøre en forskjell med det du velger å
legge i ditt liv, var noe av det
Anja Jergel Vestvold sa.

Askers konfirmanter
Asker lokallag har etter
planen sine seremonier i
Asker Kulturhus lørdag og
søndag 28. og 29. november.
I Asker er det i år 183 konfirmanter. Hurum og Røyken
hadde 153 konfirmanter, så
hvis trenden fortsetter vil det
bli opp mot 350 konfirmanter
i 2021 i det sammenslåtte
Asker lokallag. n

Musikkglede uten grenser
Hva gjør du når en del av bandet ditt befinner seg på den andre siden
av kloden, og Covid19 setter brems for reiseplanene?
akkorder. Derfra bygger vi
sangen ved å sende den frem
og tilbake mellom oss via nett,
til vi får et resultat vi er fornøyde med.

Foto: Svein-Ivar Fors
KULTUR I KORONATIDER: Oscar Paulsrud og Jonas Thrana Jensen ønsker å
flytte til Australia og leve av musikken sammen med Alex Smith, som her er
med fra Australia via skjerm. Bare grensene åpnes igjen etter covid19.

Asker har et rikt kulturliv og mange talentfulle,
unge musikere.

Store avstander
Hvordan er det mulig å
lage musikk sammen når
avstanden er så stor?
– Vi må bare spille veldig
høyt, sier Alex, og ler.
– Heldigvis har vi tålmodige
naboer, parerer Oscar.

Skann QR-koden
– få en musikksmakebit fra
bandet Van Zyl:

Foto: Edward F. Bonnevie

Oscar Paulsrud og Jonas
Thrana Jensen vil satse på
musikken sammen med Alex
Smith fra Cairns i Australia
– i bandet Van Zyl. Det siste
året har de skapt musikk
på tvers av verdensdeler,
kulturer og tidssoner.

– Det starter som regel med
en idé, enten fra Alex, Jonas
eller meg. Det kan være en
følelse, et lite riff, eller noen

Den mest talentfulle
Oscar møtte Alex da han dro
på utveksling til Cairns på
videregående skole.
– Alex er den mest talentfulle musikeren jeg har møtt,
sier Oscar.
– Gjennom skolen fikk Alex
et stort kontaktnett over hele
Australia og fikk spille med
jazzlegender allerede som
13-åring.
Oscar fikk plass som trommeslager i skolebandet hans,
og de fortsatte å lage musikk
sammen etter at utvekslingsåret var over. Bassist Jonas
ble, med sin særegne og følsomme spillestil, med i år.
Det er mye «masseprodusert» musikk i dag. Van Zyl
ønsker å skape musikk med
sjel og særpreg, og beskriver
musikken sin som følsom. n

SIKTER HØYT: Oscar, Alex og Jonas er på vei opp og fram.
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Lekende gatekunst i
Foto: Vibeke Glosli

Flotte, fargerike
kunstprosjekter
pynter opp ute
miljøer rundt om
i Asker.
TEKST: AINA SKOLAND

– Vi er veldig fornøyde med
kunstnerne vi har plukket ut
til gatekunstprosjektet, og vi
ser nå at dette var vel investerte penger, sier kulturrådgiver i Asker kommune,
Grethe Ingrid Utvei.
Prosjektet ble satt i gang
som en del av kommunens
tiltakspakke i forbindelse
med koronapandemien.
Kommunen fikk inn flere
gode søknader til prosjektene, og i alt har seks kunstnere fått dekorere store flater på like mange ulike steder rundt omkring i kommunen.
– Vi har fått mange gode
tilbakemeldinger fra publikum, understreker Utvei.
I skrivende stund er alle
kunstprosjektene godt i
gang, og de lyser opp i høstmørket.

Tradisjoner på Tofte
Blant kunstnerne som har
deltatt i prosjektet, finner vi
Lillian Støa og Rita Rohdin
Nyhuus fra «Frø Production», som har dekorert
fotgjengerundergangen på
Sætre, og utsiden av biblioteket på Tofte. Motivene de
har valgt er ikke tilfeldige.
– Vi har vært opptatt av å
lage stedsspesifikke motiver,
som skal representere stedet der de er, forklarer Støa.
– Her på Tofte, har vi for
eksempel laget et bilde av
en ung gutt med gode gammeldagse flybriller og flylue
som sender ut origamifugler,
altså fugler som er brettet av papir. Dette tenker vi
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FARGERIKE MOTIVER: Astrid Solgaard har dekorert en fotgjengerundergang i
Asker sentrum med fargerike bilder.

representerer papir og cellulose som jo har vært så
viktig for historien til Tofte,
og den tidligere planlagte
flyplassen på Hurum. Samtidig sier det noe om forvandlingen som samfunnet her
har vært igjennom.

– I tillegg tror jeg det er veldig bra for et lokalsamfunn å
ha noe på veggene som ikke
er reklame. Vi lever i et veldig
kommersielt samfunn, og da
er det av stor verdi å ha noe
i utemiljøet som bare er der
for å være fint.

Viktig med kunst
Støa og Nyhuus er takknemlige for at kommunen
satte i gang dette gatekunstprosjektet.
– Det betyr mye for oss
som kunstnere. For det første fordi muligheten til oppdrag i stor grad forsvant under koronakrisen, men også
fordi dette er første gang vi
gjør et offisielt prosjekt i
vår egen hjemkommune,
forteller Støa.

Barn i lek
I Asker sentrum har to ulike
kunstnere fått dekorere hver
sin fotgjengerundergang. En
av dem er Astrid Solgaard fra
Borgen, med kunstnernavnet
«Arladiss». Hun har laget
motiv av barn i naturlig lek.
– Jeg har tatt utgangspunkt
i barn jeg kjenner, og tatt
bilde av dem i lek. Så har jeg
prøvd å overføre denne iveren og gleden på veggen her i
under gangen.

Foto: Einar Albertsson

Asker

TRADISJON OG FORANDRING: Rita Rohdin Nyhuus (t.v.) og Lillian Støa har tatt med både tradisjoner og forandring når
de har dekorert bibliotekveggen på Tofte.

Foto: Vibeke Glosli.
LEKENDE BARN: Motivene til Astrid Solgaard har utgangspunkt i hverdags
situasjoner på Borgen, der hun bor.
Foto: Vibeke Glosli.

Arbeidet til Astrid har foregått over tid, noe mange har
fått med seg, til kunstnerens
glede, og forferdelse.
– Det har vært en jevn strøm
av mennesker her mens jeg
har jobbet, og det har vært
veldig mange positive kommentarer. Samtidig er det
ganske nervepirrende å sitte
her og jobbe når alle kan se
det du driver med. Innimellom har jeg eksperimentert
og prøvd meg fram, som man
jo må gjøre, men når kvelden
kommer er det ikke alltid at
jeg har vært fornøyd med resultatet av dagens arbeid, og
da har jeg ikke sovet særlig
godt etterpå, ler hun.
– Men da er det bare å
jobbe videre neste dag, og så
blir det bra til slutt. n

SKRIK: Denne undergangen i
Asker sentrum er dekorert av
19 år gamle Thomas Blix.
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Askers elver – livsnerver
gjennom årtusener
Asker har syv store vassdrag med mange innsjøer, bekker, elver og
fosser. De syv er Årosvassdraget med Hegga, Askerelva, Neselva,
Sætreelva, Toftevassdraget og Sageneelva.
TEKST: LISA VILBO

Opp gjennom historien har
fosser og vassdrag vært
viktige for bosettingen. Folk
livnærte seg tidlig av fisk de
kunne fange i elva. Senere ga
fossene kraft til kverning av
korn og saging av tømmer.
– Vassdragene er i dag viktigere enn noensinne – som
blågrønne strukturer for det
biologiske mangfold, som
flomveier i et våtere og villere
klima og for naturopplevelser
i vårt nærmiljø, understreker
Carla Kimmels – de Jong i
avdeling vann og vannmiljø
i Asker kommune og Unn
Orstein fra Asker Elveforum.
Vi skal her og nå se på tre av
Askers vassdrag – i hver sin
del av kommunen: Årosvassdraget, Askerelva og Toftevassdraget.
ÅROSVASSDRAGET er
Askers største vassdrag.
Årosvassdraget starter i
Lier kommune. Dikemarksvannene er en viktig del av
vassdraget. Verkenselva
renner fra Dikemark til Gjellumvannet i Heggedal og
møter Hegga fra sør like før
Kistefossdammen. Sammen
blir disse to til Groelva som

renner gjennom Grodalen.
Elva bytter så navn til
Åroselva og renner ut i
fjorden i Åros.
Verkensvannet sørget for
kraftproduksjon til Dikemark
jernverk som var i drift fra
1669 til 1804. Ved Gjellumvannet, Åmotfossen og Kistefossdemningen i Heggedal ga
elva kraft til industrivirksomheter som fyrstikkfabrikken og
trevaren, Sætre kjeksfabrikk,
gummivarefabrikken og ullvarefabrikken. I Grodalen var
mølle og sagbruk i drift fram
til 1976.
ASKERELVA starter i Vestmarka. Fra Gupuelva og
Semsvannet går elvefaret
gjennom Asker sentrum
til Bondivannet. Sør for
Semsvannet ligger Mølledammen med Høvleriet og
Sagdammen med Sem sag
som i dag er en del av Asker
museum.
Etter Bondivannet heter elva
Blakstadelva, som munner ut i
Blakstadbukta. I Blakstadelva
er det mange fosser. Kapselfabrikken fra 1883 utnyttet
fossen ved Bondibrua. Det ble
produsert kapsler, tuber, folier, lokk til meieriprodukter
og telys. Industrivirksomheten

ble nedlagt i 1986. Ved Slemmestadveien på Blakstad ligger Åbyfossen. Den gamle
Blakstad mølle ble erstattet
med et teglsteinhus hvor møllen var i drift fra 1900 til 1966.
TOFTEVASSDRAGET ligger
i rør gjennom Tofte i dag, og
selv om elva ikke er synlig, har
den spilt en avgjørende rolle
for livsgrunnlaget på stedet.
Høyere opp i vassdraget ble
det laget fem dammer som
forsynte cellulosefabrikken
med kraft og vann. Før 1897
var det ikke tettbebyggelse på
Tofte. De rundt 16 innbyggerne
livnærte seg på jordbruk,
skogbruk, isdrift, sjøfart og
fiske. Ikke før cellulosefabrikkene ble etablert i 1899 og
1907 opplevde Tofte befolkningsvekst. Tofte Cellulosefabrikk og Hurum Fabrikker ble
hjørnesteinsbedrifter på Tofte
i over 100 år. Toftes historie
som industrisamfunn vitner
om vassdraget som ble helt
avgjørende og en viktig del av
Norges kulturarv.n
ROLIG ELV: Liten og beskjeden
Hegga mellom Spikkestad og
Røyken. Kantvegetasjonen
er i behold selv om jordene
ligger tett på.

Kartlegging av Askers dammer:

Har du en dam på eiendommen, vil vi gjerne komme i
– Mange av Askers 180 dammer har vi for lite
kunnskap om. Denne høsten kartlegger vi dammene
for å få oversikt over hvor de ligger og hvordan
de ser ut. Resultatet av kartleggingen skal brukes
til å utarbeide en plan for fremtidig forvaltning
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av dammene. Det kan gi deg som eier mulighet
til å søke om støtte. Vi trenger opplysninger om
dammens beliggenhet, hva den brukes til og har vært
brukt til, og om den har natur- eller rekreasjonsverdi
eller om den er kulturhistorisk interessant.

Foto: Unn Orstein

kontakt
Vi tar bilder av alle dammer som vi legger inn i et
register med kart og andre opplysninger. Vennligst
gi oss beskjed hvis du ikke ønsker at vi tar bilder av
dammen din, sier Carla Kimmels – de Jong i avdeling vann og vannmiljø i Asker kommune.

– Har du en dam på eiendommen som du tenker
at Asker kommune bør ha kjennskap til, oppfordrer
vi deg til å ta kontakt med vann og vannmiljø på
e-post: carla.kimmels.de.jong@asker.kommune.no n

ASKER-magasinet | 35

I MÅL: Flere fotballer har funnet veien til plastfangerens nettmasker.

Plastfangerne i Askerelva
– Det er mindre
plast i Askerelva
enn forventet, viser
våre foreløpige
resultater.
TEKST: LENE GIMNES. FOTO: CARLA
KIMMELS - DE JONG OG NORSK GJENVINNING

– Vi har fanget mye løv og
kvist, og litt overraskende
mindre plast enn forventet.
Plastandelen består av emballasje i ulike størrelser og forskjellig isopormateriell, sier
prosjektleder Carla Kimmels de Jong i vann og vannmiljø i
Asker kommune.

Fotballer i fangsten
– Det er selvsagt gledelig at
søppelandelen er lav, men
det betyr ikke nødvendigvis
at dette er representativt. Vi
vet at det er mye søppel rundt
omkring, og spesielt i Asker

sentrum. I evalueringen av
prosjektet må vi vurdere om
andre tiltak er nødvendig for å
samle søppelet før det havner
i elvene våre, sier prosjektlederen. – Vi feier jo allerede
gatene i Asker sentrum og der
finner vi mye søppel, blant
annet sneiper og snusposer.
Den ene plastfangeren ligger
tett på Føyka idrettspark. Og
med fotballanlegget som nærmeste nabo er det ikke så rart
at fotballer er en del av fangsten.

Deler erfaringer
Det er fire måneder siden
plastfangerne ble satt ut i
Askerelva, som et pilotprosjekt mellom Asker kommune
og Norsk Gjenvinning. Tømmingen av fangnettene har
foregått regelmessig, utført
ved hjelp av store kraner.
– Vi erfarer at plastfangerne
er robuste installasjoner som
fungerer godt både ved høy
og lav vannstand, sier
prosjektlederen.

Asker kommune fikk midler
fra Miljødirektoratet til å gjennomføre pilotprosjektet. Før
årsskiftet skal kommunen dele
sine erfaringer i en rapport til
direktoratet.
Pilotprosjektet har skapt
oppmerksomhet også utenfor
Askers kommunegrense.
– Jeg har blitt kontaktet av et
par andre kommuner som er
nysgjerrig på erfaringene våre
med plastfangeren. Vi skal ta
kontakt med disse kommunene når prosjektet er avsluttet, sier Kimmels - de Jong.
Også fremtidige generasjoner viser interesse for plastfangerne.
– Det var veldig hyggelig å
bli kontaktet av en småskoleklasse. De hadde jobbet med
et prosjekt om plast og søppel i forbindelse med årets
TV-aksjon, funnet informasjon
om plastfangerne på kommunens nettsider og ønsket å se
disse for et enda bedre læringsutbytte, sier Kimmels de Jong. n

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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Dovettkampanjen:

Tenker du over hva du putter i do?
– Det er bare bæsj, tiss og dopapir som skal i do. Alt annet skal i søppelbøtta.
TEKST OG FOTO: LENE GIMNES.

Dette budskapet bør være
enkelt å følge. Dessverre er
ikke det virkeligheten. Hen
sikten med dovettkampanjen
er å hjelpe oss alle til bedre
dovett gjennom kunnskap om
konsekvenser av hva vi putter
i do.

Ønsker seg bedring
Ordfører Lene Conradi var
med driftsavdelingen i vann
og vannmiljø ut på en av kommunens pumpestasjoner, og

fikk med egne øyne se, høre
og lukte hvordan anlegget blir
satt under press når filler, hår,
engangsservietter og sanitetsartikler vikler seg sammen og
forårsaker pumpestopp.
– Jeg har stor respekt for
arbeidet driftsoperatørene utfører i slike situasjoner. Det er
hardt fysisk arbeid, det er risikofylt – og jeg blir lei meg
når jeg tenker på ressursbruken som går med på å rydde
opp i slike problemer. Det
burde være helt unødvendig,
sier Conradi, som håper at

dovettkampanjen kan bidra til
positive endringer. n

FILLER OG RUSK I DO: Ordfører Lene Conradi fikk innsikt i hvordan filler og sanitærartikler forårsaker pumpestopp, her
på Fløyte bru med driftsoperatørene Borgar Lunde og Thomas Linskov.
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Rekruttering til vann- og avløpssektoren:

Sondre er kommunens
første lærling i automasjon
Sondre Foss Haugen (19) er historisk. Han er Asker kommunes første
lærling innenfor automasjonsfaget.
TEKST: LENE GIMNES

EN HELT VANLIG DAG
PÅ JOBBEN: Automasjonslærling Sondre Foss
Haugen kobler ut
en avløpspumpe som
skal på service.
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Foto: Johan Peter Amb

Sondre gjennomfører
lærlingperioden sin i
vann og vannmiljø, på
avdelingen drift avløp.
– En automatiker har
ansvaret for å montere
og vedlikeholde automatiserte systemer. Et
slikt system kan være
plassert på en pumpestasjon eller i et
vannrenseanlegg, forteller Sondre.
Etter tre år på automasjonslinja ved Røyken videregående skole
har han hatt flere utplasseringsperioder i
Asker kommune.
– Jeg ble veldig godt
ivaretatt og fikk god
innsikt i oppgavene som
følger en automatiker.
Det føltes derfor naturlig å søke lærlingplass
her, sier Sondre.
Johan Peter Amb er
selv utdannet innenfor
automasjon og er Sondres fagveileder i Asker
kommune.
– Å få muligheten til
å veilede fremtidens
fagfolk gjør at vi eldre
skjerper oss litt ekstra.
Vi har godt av å bli utfordret, sier Amb, så
dette er et verdifullt
samspill. n

Ett klikk og feilen er rapportert til kommunen
Hull i veien, mørke lamper langs vei eller dårlig trykk i dusjen? Du kan
melde fra om ulike feil til Asker kommune i en egen meldetjeneste du
finner på kommunens nettsider.
Her kan du også følge med på behandlingen av meldingen din, eller
sjekke om noen andre allerede har meldt inn feilen.

Veilys
For best mulig vedlikehold av vei- og gatebelysningen på kommunale veier, er vi avhengige av at publikum melder fra om mørke
lamper og nedkjørte eller skadede lysmaster. Melder du inn større
områder med feil på lys rettes dette innen utgangen av neste
virkedag. Gjelder det enkeltstående lamper skiftes de ut innen 28
kalenderdager. Meldingstjenesten har også en egen lenke til Statens
vegvesen slik at du også kan melde inn feil på fylkesveier og E18.
Foto: Svein-Ivar Fors

Akutte hendelser
Ved akutte hendelser som gjelder vannlekkasjer kontaktes
kommunen på vakttelefon 66 90 94 08. Gjelder det farlige forhold
på master og ledninger som kan medføre fare for forbipasserende
skal det meldes til Elvias driftssentral på beredskapstelefon
22 44 10 40 (hele døgnet). n
MELD FRA om feil og mangler direkte på nett:
www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/meld-om-feil/

Vannmåleravlesning – merk deg
fristen torsdag 10. desember 2020
automatisk (digitalt), og
vil motta et brev med
informasjon om hvordan
dette foregår.

Den årlige vannmåleravlesningen står for døren. Til
tross for at flesteparten av
vannmålerne i kommunen nå
er fjernavleste vannmålere,
og klare for å avgi vannmålerdata digitalt, gjenstår det
en del arbeid for at det skal
skje.
De aller fleste husstander må manuelt lese av

vannforbruket sitt for 2020.
Er din husstand blant disse er
vannmålerkortet på vei ut til
deg i disse dager.
En andel husstander inngår i et pilotprosjekt. Disse
vil få avlest sin vannmåler

Slik gjør du:
Tilhører du gruppen som får
vannmålerkortet tilsendt, kan
du rapportere målerstanden
på flere måter:
Digitalt: Nettsiden
www.asker.kommune.no/avlesning. Du kan også scanne
QR-koden på målerkortet og
komme direkte til avlesningen
derfra.
Telefon: Ring 21 95 29 18
og følg veiledningen.
Manuelt: Skriv ned målerstanden på kortet, signere og
returnere per post. n

Har du spørsmål om vannmåler?
Se www.asker.kommune/vannmalersporsmal
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Sætre-mann lokker folk ut i
– Interessen har vært over all forventning. Nå er jeg i gang med
oppfølgeren, sier Bjørn Heidenstrøm (52). Kartet han har fått
laget viser turmulighetene på sydspissen i Asker.
TEKST OG FOTO: TORE SHETELIG

Sætre-mannen er en eventyrer
– med flere ekspedisjoner på
merittlista. Han har syklet til
Sør-Afrika, og padlet stående
fra Sveits til Svartehavet. Han
har også vært profesjonell fotballspiller.
– Jeg ble hentet til London
for å spille sammen med
keeperlegenden Peter Shilton
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– på 4. divisjonslaget Leyton
Orient. Forretningsmannen
som eide klubben, skjønte
at det ble kjempe-PR for den
lille klubben i Øst-London
– hvis han fikk Shilton til å
spille sin ligakamp nummer
1 000 i sin debut for Leyton Orient. Men det ble med
tre kamper i britisk liga for
min del, forteller Bjørn Heidenstrøm.

Men nå handler det om de
nære ting, for den opprinnelige telemarkingen, som
har bodd 20 år på Sætre.

Vil vise folk mulighetene
– Jeg stortrives her på
tuppen av nye Asker. Er
veldig glad i å komme ut
i skog og mark, og siden
Røyken og Hurum ble slått
sammen med Asker, ville jeg

UT PÅ TUR: Bjørn Heidenstrøm stortrives ute i naturen i Asker.

SUKSESS: Turkartet til Bjørn
Heidenstrøm er distribuert
i snart 1 000 eksemplarer.

naturen
gjerne vise folk alle turmulighetene som fins her. Jeg
hadde håpet på en omsetning
på 100 kart, så det var ekstra
gøy da jeg passerte 200, nå
nærmer jeg meg 1 000.
– Jeg så at det manglet et
kart som gir tips for turer i
hele den nye kommunen, og
vips så var jeg i gang med
produksjonen. Jeg har vært
høyt og lavt og tatt bilder,
som forhåpentligvis inspirerer folk til å oppsøke nettopp
disse stedene.
– Mitt fokus har alltid vært
å ha det fint ute i naturen.

Mange flotte naturbilder
34 flotte naturbilder
omkranser kartet, som Bjørn
Heidenstrøm har kalt et inspirasjonskart.
– Jeg vil påstå at nye Asker
er den fineste halvøya i hele
Norge. Her er det uendelige
turmuligheter. Jeg har laget
et turkart til inspirasjon – for
folk som vil komme seg ut i
nye områder i kommunen. Til
spennende og fredfulle steder,
der de aldri tidligere har satt
sin fot.
Som oppfølger planlegger
han spesialkart – for blant annet fiskere og botanikere. n

INSPIRASJONSKART: – Her er det
uendelige turmuligheter.

Tre anbefalte turer på sydspissen av Asker:
Fra Grønsand til setra på Bjønnåsen: Fantastisk panoramautsikt. Inn dit er det 4,3 km. Bjønnåsen er full av sinnsro og
lykke. Et herlig fristed. Setra har Norges tøffeste grillhytte med
«steinborg». Parker ved Grytnesfeltet, ved en gruslagt fotballøkke. Grusveien starter 200 meter etter ungdomsskolen. Følg
Stikkvannsveien, og senere skilter til Bjønnåsen.
Fra Røskestadvannet til Langvann: Tre km. en vei. Kan sykles
og vandres. Flott for fisking. Ved Røskestadvannet kan du raste
fem meter fra bilen. Det er kun to meter å bære kano eller kajakk
til vannet. Padler du over vannet, har du kun 120 meter med
bæring – over til Langvann. Turen kan også fortsette på Rødvann.
Alle tre er gode fiskevann, med ørret og abbor. Søndre Hurum
Jeger- og Fiskerforening har tre hytter som kan leies.
Sandbukta til Rødtangen: Den fineste kyststien i hele Asker.
Parker ved Marmorveien, og gå 400 meter til den vakre Preisserstranda. Så velger du om du vil gå én eller 14 kilometer av kyststien. Allerede etter tre kilometer møter du Sandbukta. Den er
vernet som naturreservat, men du kan sette opp telt i strandsonen nordøst i bukta – hvor det er regulert et lite område til
friareal og badeplass.
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Aktivitet skaper
gode lokalsamfunn
Aktivitet er bra for oss alle. Derfor har idretten i Asker fått med seg
skolene på å skape «Aktive Lokalsamfunn».
Både skolen og idretten
ønsker aktive barn. Det har
resultert i prosjektet «Aktive
lokalsamfunn». I Vollen og
Heggedal har samarbeidet
mellom sportsklubb og skole
kommet langt.
– Gui Sportsklubb bidrar
med aktiviteter i friminutter
og rett etter skoletid, forteller daglig leder Roar Sundbø i
Gui Sportsklubb, idrettslaget i
Vollen og Heggedal.

– All aktivitet er gratis og
åpen for alle. I tillegg til den
fysiske aktiviteten ser vi også
at barna finner venner og sosial trygghet i slike aktiviteter.

Skole + idrettslag
= aktive barn
– Gui Sportsklubbs aktiviteter skaper engasjement hos
elevene våre, forteller rektor
Nina Eylertsen ved Arnestad
skole.

– Det har blant annet gitt økt
interesse for bordtennis. Ofte
blir elevene igjen etter skoletid
for å spille sammen.
Eylertsen understreker at et
prosjekt som dette tar tid å få
godt i gang, og hun takker
blant andre sin SFO-leder,
Anne Marit Lia, for ivrig og
aktivt engasjement. n

AKTIVE LOKALSAMFUNN: Gui Sportsklubb og Arnestad skole samarbeider om mange gode aktiviteter for barna. Her
representert med (f.v.) Christina Vukicevic Demidov (Gui Sportsklubb), Anne Marit Lia (SFO-leder, Arnestad skole), Nina
Lindblom Eylertsen (rektor, Arnestad skole), Roar Sundbø (Gui Sportsklubb) og Sanna Antell (Gui Sportsklubb).
Foto: Vibeke Glosli.
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Ekte glede med breddeidrett

I Bødalen er godt over 120
barn i alderen 5-12 år ukentlig
med på aktiviteter i regi av
Bødalen IF.
Når vi besøker dem er en
gjeng med førsteklassinger på
allidrett i full fart med «haien
kommer», men Live, Ida og
Maxim, tar seg likevel tid til en
liten prat.
– Det er kjempegøy, ivrer
Live.
– Kongen befaler er aller
morsomst, sier Maxim, og Ida
forteller at det er deilig å bli
sliten.
– Noen ganger får jeg ikke
sove på kvelden fordi jeg har
så mye energi inni meg. Når
jeg har vært her, er det mye
bedre.

Foto: Aina Skoland.

Ekte idrett er glade
barn med røde kinn
og svett lugg – sånn
som i Bødalen.

IDRETTSGLEDE: Ida Nicoline Rasmussen Hirschfeld (t. v.), Maxim Brandsar
og Live Skogstad er hoppende glade for allidretten i Bødalen.

Pappa og trener Robert
Hirschfeld, er ikke i tvil om at
allidretten er viktig for barna.
– Her lærer de glede over
fysisk aktivitet, uten at de
trenger å være god i noe.

Og i tillegg lærer de å forholde seg til regler og rutiner, og det er ikke i tvil om at
de trives aller best med aktiviteter der de virkelig får brukt
kroppen. n

Ildsjeler er gull verdt
Bak enhver gruppe med barn og unge i idretten står opptil flere
frivillige som bidrar med sin egen fritid. Deres innsats er gull verdt.

Ble igjen på matta
En av disse frivillige er Ole
Kaspersen, som er judotrener
på Klokkarstua.
– Det begynte da mine egne
barn gikk på judo, og jeg ble
med for å trene selv. Da de
vokste opp og ble for store,
ble jeg igjen på matta, ler han.
Nå er han trener for tre ulike
partier hver uke. På matta er
det mye humor og godt med
rom for å være seg selv, men

samtidig er det ingen tvil om
at disiplin og orden er på
plass. Kaspersens forklaring

på hvorfor han bruker fritiden
sin på denne måten er enkel:
– Det er moro! n
Foto: Aina Skoland.

– Det finnes mange ildsjeler i
idretten, påpeker Gry Garlie,
daglig leder i Asker idrettsråd.
– De bruker timevis i
idrettshaller eller ute på banen for å ta seg av egne og
andres barn. Jeg er dypt imponert over deres innsats.

JUDOTRENEREN: Ole Kaspersen bruker flere timer av sin fritid hver uke som
judotrener.
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Bestill koronatest på nett

Foto: Pixabay

BESTILL TIME FOR KORONATESTING på www.asker.kommune.no/korona/testing/

De siste ukene er koronareglene strammet inn
både nasjonalt og her i Asker, som følge av økende
smitte. De nye reglene handler først og fremst
om å begrense sosial kontakt, men det er fortsatt
viktig å teste seg dersom man får symptomer.
Visste du at Askers innbyggere kan bestille
koronatest digitalt? For å kunne bruke løsningen
må du ha bostedsadresse i Asker og ha BankID.
Du kan bestille time til deg selv, dine barn eller

andre. Husk at du ikke trenger å ringe koronatelefonen før du bestiller time på nett.
LES OGSÅ om hvordan koronatestingen foregår i
egen sak på side 6 her i magasinet. n
NYESTE INFORMASJON OM KORONA
– se våre nettsider:
www.asker.kommune.no/korona/

Oppdatert parkeringsapp for Asker-bilister
Asker kommune har oppdatert sin parkeringsapplikasjon – med ny
design og nye funksjoner, og den er tilgjengelig for Android og iPhone.
Askers parkeringsapp kan brukes innenfor Asker
kommunes grenser, uten påslag i pris for de tjenestene som tilbys. På alle parkeringsautomater er
det satt opp informasjon om hvilke takstsoner som
gjelder i appen.

LETTVINT parkering med kommunens parkeringsapp.
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Foto: Svein-Ivar Fors

Nyttige funksjoner
Med appen kan du betale pendlerparkering og
vanlig p-avgift på de fleste kommunale parkeringsplasser uten påslag slik de andre mobilbetalingsappene gjør. Kommunen kan push-varsle brukere
av appen om det skulle skje noe spesielt, slik som
høyvann eller ekstremnedbør som gjør det nødvendig å flytte bilen.
– Etter hvert som vi får teknologien på plass
vil appen få flere nyttige funksjoner, forteller trafikkkordinator Daniel Stensson-Oreviken i Asker
kommune.
– Vi har allerede startet opp med P-bevis gjennom
appen med Asker VGS i stedet for fysiske P-bevis i
ruten. n

Foto: Torbjørn Tandberg

Elever med markering
mot plast i havet
Elever fra Jansløkka skole gikk i tog fra
Asker stasjon til rådhuset med plakater og banner med slagord mot plast i
havet.
Som en del av den nye lærerplanen hadde Jansløkka
elevene i seks uker hovedfokus på bærekraft, hvor plast i
havet var et av temaene. Elevene opprettet et eget nettsted,
laget slagord og tegninger og bannere.
På rådhuset ble de møtt av varaordfører Monica Vee
Bratlie, kommunedirektør Lars Bjerke og kommunalsjef for
skole, Terje Larsen.
Elevene fortalte om hvordan de har jobbet, og de stilte
mange gode spørsmål om hva Asker kommune har tenkt å
gjøre.
– Det er utrolig spennende å se det hva dere på 5. trinn
ved Jansløkka skole har fått til, sa varaordfører Monica
Vee Bratlie til de miljøbevisste elevene.
– Dette er bærekraft i praksis, sa kommunedirektør
Lars Bjerke. – Plast langs kysten er et viktig tema som har
stor påvirkning ikke bare hos oss lokalt i Asker, men også
nasjonalt og internasjonalt.

Plastfangere
Et tiltak kommunen har gjort for å medvirke til mindre
plast i havet er plastfangerne som er satt ut i Askerelva.
Les mer om plastfangerne på side 36. n

GÅR AV: – Takk for meg, sier redaktør
Svein-Ivar Fors. Nå blir han pensjonist etter
å ha vært redaktør for ASKER-posten, ASKER
2020 og ASKER-magasinet siden oppstarten.

Informativt om
Asker kommune
INFORMASJON PÅ PAPIR: Da ASKER-

Foto: Svein-Ivar Fors

MOT PLAST I HAVET: Elever fra Jansløkka skole på vei opp til
rådhuset med plakater.

posten kom ut for første gang i 2014 var
målet med avisen å gjøre det litt enklere
for Askers innbyggere å få innblikk i hva
som skjer i kommunen – både tjenestetilbud, lokalpolitiske prosesser, kulturarrangementer og samfunnsutvikling.
I forkant av kommunesammenslåingen ble magasinet ASKER 2020 lansert,
med mål å informere innbyggerne i Hurum, Røyken og Asker om hva byggingen
av den nye kommunen skulle bety i praksis – og gjennom felles kultur- og identitetsbygging bidra til økt entusiasme, forståelse og kunnskap mellom innbyggerne
i de tre kommunene.
I dag har ASKER-magasinet som mål å
fortelle om hva Asker kommune har å tilby
sine innbyggere, og samtidig bidra til forståelse og kunnskap mellom alle som bor
og arbeider i vår nye kommune. n
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Mitt juleønske
Foto: Pia Camilla Skjøthaug

Vi står ved inngangen til adventstiden og
vi står ved et kritisk punkt for covid 19pandemien. Hvordan kan vi ta best mulig
vare på hverandre i tiden som kommer?
Smittetallene øker og det
er innført flere inngripende,
men helt nødvendige tiltak.
For å stoppe smitten må vi
være mindre sammen. Det
kan kjennes tungt å avlyse
sammenkomster, selskaper
og feiringer, planlagte reiser
og arrangementer. Det
kan kjennes tungt å måtte
begrense antall gjester, og
å passe på at alle holder
avstand. Likevel vil jeg si at
jeg synes de som har det
sånn egentlig er ganske
heldige. De som har familie,
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venner og bekjente de omgås
jevnlig – som inviterer,
blir invitert, har planer og
tradisjoner.
Vi snakker mye om at
vi må være mer hjemme,
med mindre besøk. Men
det er mange som allerede
er mye hjemme, som ikke
pleier å ha besøk, og som
blir ekstra berørt når
hverdagsfellesskapene
stenger ned, samtidig som de
ikke er blant noens opplagte
nærkontakter. Barn, unge,
voksne og eldre, som allerede

opplever grader av ensomhet,
og som nå står i fare for å bli
holdt helt utenfor.
Derfor, til alle dere som
lurer på hvem dere skal
velge å være sammen med
de kommende ukene; ta
en ekstra titt, også utenfor
den vanlige kretsen. Ser du
noen som hadde blitt glad
for at du banket på døren
og spurte om de ville ha
selskap på julehandelen, eller
som hadde satt pris på å få
en melding med spørsmål
om å ta en kaffe på trappen
neste gang været tillater det?
Kanskje er du den eneste
som spør.
Som naboer, foreldre til
små og store barn, som
kollegaer, medlemmer av
lag, grupper og religiøse
fellesskap, som nær og fjern
familie – som medmennesker
må vi hjelpe hverandre i
tiden som kommer, sånn
at vi ikke lar noen stå igjen
alene. Jeg tror alle ønsker å
være inkluderende og rause,
men det er viktig å innse at
det krever både bevissthet,
handling og noen ganger
også å gå utenfor sin egen
komfortsone.
Advent og jul er tiden for
tradisjoner. Nå må vi gjøre
mange ting annerledes, både
av smittevernhensyn, men
også for å inkludere andre
enn de vi vanligvis er sammen
med. Julen er også tiden for
å omsette gode hensikter til
gode gjerninger, og jeg har
tro på at vi får se ekstra mye
av det i Asker i år.
Og da får jeg kanskje oppfylt
mitt juleønske; nemlig at alle
har noe å glede seg over i
desember, og at de har noen
å dele gleden med. n

Med vennlig hilsen
Lene W. Conradi
ordfører

Eldrefestene avlyst
– Det er mye som er annerledes i år
på grunn av covid-19, men det gjør litt
ekstra vondt at det ikke blir eldrefest,
sier ordfører Lene Conradi.

Foto: Pia Camilla Skjøthaug.
TOMT RÅDHUS: Årets eldrefester må dessverre avlyses.

Foto: Svein-Ivar Fors

Foto: Svein-Ivar Fors

Hver høst arrangeres eldrefester to kvelder i
rådhuset, men i år avlyses de for første gang
i Lene Conradis tid som ordfører.
2020 er første år som ny kommune, og ordføreren
hadde sett frem til også å ønske gjester fra tidligere
Røyken og Hurum velkommen.
Ordføreren forteller at hun har vurdert om årets
fester kunne gjennomføres på en koronatilpasset
måte, men:
– Det er en helt spesiell stemning i rådhuset disse
kveldene, når vi dekker og pynter både spisesal,
kommunestyresal og formannskapssal til fest for 200
personer. Vi sitter trangt, og praten går på kryss og
tvers. Det er dessverre vanskelig å se for seg dette
gjennomført på en måte som ivaretar både stemningen og smittevernreglene, sier hun.

UTSATT TIME: Leder av Eldrerådet, Kirsten Koht, vil
kunne treffes på innbyggertorget på Eldrerådets time
når koronapandemien er over. Her med Karin Kilden,
teamkoordinator ved Asker innbyggertorg.

Eldrerådets time
– si din mening
Innbyggertorgene skal være
tilgjengelig for alle. Når koronapandemien har lagt seg, vil det
etter hvert komme Eldrerådets
time på alle innbyggertorg.
– En gang i måneden vil vi ha en time på alle
innbyggertorgene, der en representant fra
Eldrerådet vil være tilgjengelig for seniorene
som måtte ha ting på hjertet. Dette vil være
en «lyttepost» inspirert av «Lene-timen»
til ordføreren, forteller Kirsten Koht, leder av
Eldrerådet i Asker.
– Dette håper vi skal gi oss en god mulighet til å
følge med på hva folk ønsker, og hva som er viktig for dem i nærmiljøet. Koht minner samtidig
om at innbyggertorgene fortsatt er tilgjengelig for
seniorene. – Dersom noen har aktiviteter de savner, eller ønsker å sette i gang, er dette også forumet for å si fra om det, og selvfølgelig melde
seg til tjeneste hvis man har lyst til å sette i gang
med noe.
Følg med på ditt lokale innbyggertorg for
tidspunkt for Eldrerådets time. n
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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

