
Etter kommunesammenslåingen mellom tidligere Hurum, 
Røyken og Asker 1. januar 2020, strekker kommunen vår 
seg fra Tofte i sør, til Billingstad i nord. Ved tidspunktet 
for sammenslåingen hadde den nye kommunen 94.500 
innbyggere, fordelt på i overkant av 28.000 boliger. 
Asker er også en populær hyttekommune, med over 
4.000 fritidsboliger, mange av dem i den sørlige delen av 
kommunen. 

Nærheten til fjorden byr på mange muligheter, samtidig 
som skogen og marka aldri er langt unna. Vi har med 
andre ord et fantastisk utgangspunkt for variert aktivitet, 
rekreasjon og naturopplevelser. Asker har også lange 
og stolte landbrukstradisjoner, noe som preger både 
kulturlandskapet og vår lokale identitet.

Hvor vi bor har mye å si for oss. 
Hvorfor vi bor akkurat der vi bor 
er noen ganger nøye overveid og 
planlagt, andre ganger mer tilfeldig. 
Uansett hvorfor du har flyttet nettopp 
hit til Asker kommune, håper jeg at 
du har hatt en god start på hverdagen 
din som askerbøring.

Kyst, fjord, skog, åker og blomstereng – og sentral 
beliggenhet mellom Oslo og Drammen. Det utgjør en 
attraktiv kombinasjon for etablering av både bolig, handel 
og næringsliv, men også en sårbar balansegang mellom 
vekst og vern. Vi må derfor hele tiden være bevisste på 
hvordan våre valg og vår livsstil påvirker omgivelsene våre 
– både lokalt og globalt, og på kort og lang sikt. 

Asker var blant de aller første kommunene i Norge som 
begynte å jobbe systematisk med FNs bærekraftsmål, 
som er mål for sosial, økonomisk og miljømessig 
bærekraft. Målene er med oss både i vårt daglige politiske 
og administrative arbeid, og i det langsiktige plan- og 
strategiarbeidet.

De fleste norske kommuner har vedtatt et sett med 
verdier som skal definere deres identitet og målsettinger. 
Verdiene som skal kjennetegne Asker er raus, modig, 
nær og skapende. Vi skal være en kommune med rause 
ansatte og innbyggere som vil hverandre vel. Å være nær, 
handler om trygghet for tjenester når du trenger det, men 
også om å se og kjenne hverandre. Det beste vi kan gjøre, 
er å være der for hverandre, bry oss om hverandre og våre 
lokalsamfunn, slik at alle kan ha det bra. Modige er vi når 
vi løfter blikket og ser oss selv som del av noe større. Vi 
har mot til å tenke nytt og er skapende når vi finner nye 
løsninger – sammen.

Det skal være enkelt å engasjere seg i Asker, og det skal 
være enkelt å komme i kontakt med både politikere og 
de som jobber i kommunen. Som ordfører har jeg for 

eksempel stor nytte og glede av Lene-timen, der alle som 
ønsker det kan møte meg for en uformell prat om det de 
har på hjertet. Asker har løftet frem medborgerskap som 
eget virksomhetsområde, og vi tror vi får det aller best når 
vi samarbeider – innbyggere, næringsliv, frivilligheten og 
kommunen. Innbyggertorgene er knutepunkter for mye 
lokalt engasjement, blant annet som hjem for lokal-
samfunnsutvalgene. 

Sannsynligvis har du allerede besøkt asker.kommune.no. 
Her finnes informasjon om alt fra politisk møtevirksomhet 
til svømmehallenes åpningstider, skjemaer og kontakt-
informasjon til ulike avdelinger. På hjemmesiden, i sosiale 
medier og i Askermagasinet som kommer i postkassen 
fire ganger i året, finner du også nyheter om mye som 
skjer i kommunen. Vi er også så heldige i Asker at vi har to 
engasjerte lokalaviser, RHA og Budstikka, som følger med 
og dekker stort og smått.

Det er mye å være stolt av og glad i Asker, og vi er heldige 
som har et stort mangfold og mange valgmuligheter. Jeg 
håper du vil trives – på din måte – her i Asker kommune.

Med vennlig hilsen

Lene Conradi, 
ordfører



Kjære 
innflytter –
velkommen
til Asker!

Holmen

Vollen

Slemmestad

Sætre

Tofte

Filtvet

Storsand

Holmsbu

Klokkarstua

Åros

Hyggen

Nærsnes

Nesøya

Borgen

Heggedal

Røyken
Spikkestad

Dikemark

Asker sentrum

Alle nye innbyggere inviteres til besøk og 
omvisning på rådhuset. Se mer informasjon 
og meld deg på her: 

Hjertelig velkommen!

asker.kommune.no/
velkomstbesok

Sjekk ut 
hvaskjeriasker.no
og få inspirasjon og 

informasjon om mye 
av det som skjer 

i Asker! 

Følg oss på 
Facebook:

@asker.kommune.no
@askerordforer 


