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Et vakkert ord – fryd – og en 
fin beskrivelse av en tilstand 
mange opplever om våren.  

Vi ser fryden når barna finner 
den første vårblomst og når 
dyrene kommer ut på beite. Det 
er varmere og Norge er på noe 
av sitt vakreste. Vi har startet 
gjenåpningen av samfunnet, og 
vi kan med forsiktighet gjener
obre en slags normalitet. Vi kan 
kaste av oss litt av mismotet fra 
i vinter. 

Her om dagen hadde jeg  
anledning til å besøke vaksine
senteret på Rud. Jeg ble mektig 
imponert! Her er det vennlighet, 
velvillighet og effektivitet i skjønn 
forening. I de eldre aldersgrup
pene har oppslutningen om  
vaksineringen vært enorm. Ut
fordringen er fremdeles at vi får 
færre vaksiner enn vi trenger.  
Vi benytter stadig anledningen 
til å be nasjonale myndigheter 
om en økt tildeling av vaksiner 
til Bærum, herunder til personell 
som er ekstra utsatt.

 Jeg håper og tror at også 
bæringene i de yngre alders
gruppene takker ja til vaksine 
når tiden kommer. Jeg gleder 
meg til å få første dose!

 For andre året på rad feirer 
vi 17. mai på en litt annerledes 
måte. La oss likevel beholde 
fryden over alt det fine rundt 
oss. Det er vår!
 

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Fryd – det er vår!

Foto: Elena Garm

ORDFØRERENS 
SPALTE

POLITIKK OG SAMFUNN

POLITISKE MØTER
Møtene kan følges på:  
baerum.kommunetv.no  
Vi tar forbehold om endringer. 

Eierutvalget: 9. juni. 

Eldrerådet: 1. juni.

Formannskapet:  
12. og 19. mai,  
2., 16. og 22. juni, 11. august.   

Hovedutvalg for barn og 
unge: 8. juni, 17. august. 

Hovedutvalg for bistand 
og omsorg: 9. juni, 18. august.  

Hovedutvalg for  
miljø, idrett og kultur:  
10. juni, 19. august.

Klageutvalget: 27. mai,  
15. juni og 10. august.

Kommunestyret:  
26. mai, 23. juni.

Kontrollutvalget: 14. juni.

Planutvalget: 20. mai,  
3. og 17. juni, 12. august.

Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse:  
31. mai, 9. august.

Ungdomsrådet:  
19. mai, 2. juni.

Utvalg for samarbeid:  
8. juni, 17. august.

Bærum kommune inviterer til festforestilling med taler fra ordfører og

ungdommen, musikk, dans og selvsagt "Ja, vi elsker". 

 

Les hele programmet på www.baerumkulturhus.no

 

Forestillingen vises på: 

baerumkulturhus.no // baerum.kommune.no/17.mai 

vimeo.com/baerumkulturhus // facebook.com/baerumkulturhus 

FESTFORESTILLING

Bærum Kulturhus 17.mai 2021

Digital visning fra kl. 15.30

Forbereder et trygt  
valg under pandemien
Valgorganisasjonen for-
bereder gjennomføringen 
av stortings- og same-
tingsvalget 2021. Godt 
smittevern og tilrette-
legging skal sikre et trygt 
valg under pandemien. 

LUSINE MKRTCHYAN

– Vi har blant annet opprettet 
to nye forhåndsstemmemottak, 
på Eiksmarka og Vøyenenga, 
og vi har utvidet åpningstiden 
både ved forhåndsstemming 
og på valgdagen, forteller leder 
av valgorganisasjonen, Eirik 
Lindstrøm.

Beredskaps - 
planene er klare
I tillegg til å følge de nasjo
nale smittevernrådene har 
kommunen utarbeidet en 
omfattende beredskaps
plan. Planen tar for seg store 
og små hendelser som kan 

oppstå, som hackerangrep, 
brann og strømbrudd. 

– Ettersom vi ikke vet hvor
dan smittesituasjonen i sam
funnet vil være i september, er 
det ikke endelig avgjort hvilke 
beredskapstiltak vi vil benytte, 
forteller Lindstrøm. – Det er 
imidlertid sannsynlig at vi vil 
legge opp til utstrakt bruk av 
hjemmestemming. Vi legger 
også opp til eget valglokale for 
velgere i karantene, antakelig i 
tilknytning til teststasjonen på 
Fornebu, forteller Lindstrøm.

 – I tillegg vil de dagligdagse 
smitteverntiltakene som vi nå 
er vant med selvfølgelig prege 
valget i år: utstrakt bruk av 
håndsprit, munnbind og ikke 
minst at folk må holde god 
avs tand til hverandre.
Mer om valget på side 4-5.

Leder av valg
organisasjonen,  
Eirik Lindstrøm.

Ja, vi elsker 
17. mai!
Også i år blir 17. mai annerledes. 
Likevel kan den bli morsom og  
minneverdig.

Markeringer på skolene
I Bærum er det lokale markeringer i regi av 
den enkelte skole. Se din skoles nettsider 
eller www.baerum.kommune.no/17.mai

17. mai i Sandvika
Kl. 7.00 Salutt
Kl. 8.00 Ordførers tale
Kl. 12.00 Salutt 
Kl. 12.00 Allsang av «Ja, vi elsker»  
  i hele landet, etter salutten
  Klokkespill fra rådhustårnet 
Kl. 15.30 Festforestilling i Bærum Kulturhus  
  – på nett. Se annonse under.

Sigrid, 4 C, Hosle skole

Mille, 4 A, Hosle skole
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VALG 2021 VALG 2021

2021

Åpningstid
Åpningstiden for valglokalene i Bærum 13. september er kl. 
0921, med unntak av følgende to valglokaler, Bekkestua og 
Sandvika, hvor det er utvidet åpningstid fra kl. 0721. Informasjon 
om valget blir oppdatert fortløpende på:  
www.baerum.kommune.no/valg

Tidligstemming
Fra mandag 1. juli er det mulig å avgi  
tidligstemme i Bærum rådhus og Bekke
stua bibliotek Åpningstider: mandag til 
fredag kl. 08.0016.00.

Stemmerett og manntall
Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme. 
Stemmerett ved stortingsvalget har norske statsborgere som 
fyller 18 år innen utgangen av 2021 og som er, eller har vært, 
folkeregistrert bosatt i Norge. Det siste gjelder ikke for ansatte i 
diplomatiet eller konsulatvesenet eller dere husstand.
Manntallet er en liste over personer med stemmerett i 
kommunen. Velgerne føres inn i manntallet i den kommunen der 
de er registrert med bostedsadresse den 30. juni 2021. 

Du kan sjekke om du står i Bærum 
kommunes manntall fra 1. juli. Dette kan du 
gjøre via oppslag på en egen pc i Bærum 
rådhus. Les mer om stemmerett og manntall 
på kommunens nettside.

FORHÅNDSSTEMMING
Fra tirsdag 10. august til fredag 10. september kan du avgi 
forhåndsstemme ved forhåndsstemmemottak i Bærum. Ved 
årets valg er det opprettet to nye, faste forhåndsstemme-
steder: Eiksmarka senter og Vøyenenga senter. 

Her kan du forhåndsstemme:  
1) Bærum rådhus, 2) Bekkestua bibliotek, 3) Rykkinn senter, 
4) Fornebu senter, 5) Handelsstedet Bærums Verk,  
6) Eiksmarka senter og  7) Vøyenenga senter.  

Institusjonsstemming  
og hjemmestemming
Informasjon om stemmemottak på  
institusjonene og hjemmestemming vil 
bli oppdatert fortløpende på kommunens 
hjemme side. Det vil også komme detal
jert informasjon i Bæringen i august.

Endret valglokale i Tanum krets
De 18 tidligere valgkretsene i Bærum videreføres ved årets valg. De samme valglokalene skal benyttes med unntak av valglokalet  
i Tanum krets, som er flyttet til Combihallen på Bjørnegård. 

Åpningstider for forhåndsstemming. 
Åpningstider for Rykkinn senter, Handelsstedet Bærums Verk,  
Fornebu senter, Eiksmarka senter og Vøyenenga senter:
10. august til 10. september (mandagfredag) kl. 10.0021.00 
lørdager 14. august til 4. september kl. 10.0018.00.
Åpningstider for Bærum rådhus og Bekkestua bibliotek:
10. august til 10. september (mandagfredag) kl. 08.0021.00 
lørdager 14. august til 4. september kl. 10.0018.00 
29. august (søndag) kl. 10.0018.00 NB! kun Bærum rådhus
NB! Det er ingen forhåndsstemming lørdag 11. september!

Legitimasjon og valgkort
For å stemme må du kunne legitimere deg. Ta derfor med deg 
legitimasjon til valglokalet. Gyldig legitimasjon er pass, førerkort, 
bankkort med bilde og annen offentlig legitimasjon med bilde. 
Valgkortet er ikke tvingende nødvendig å ha med, men fremvis
ning av dette kortet letter valgavviklingen. 

Her kan du avgi stemme på valgdagen:
Valgkrets Valglokale Adresse
Bekkestua Bekkestua bibliotek Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua
Eiksmarka Eiksmarka skole Niels Leuchsvei 56, Eiksmarka
Grav Grav skole Hosleveien 24, Jar
Jar Jar skole Storengveien 2/4, 1358 Jar
Hosle Hosle skole Bispeveien 73, Hosle
Høvik Høvik skole Gamle Drammensvei 119, Høvik
Høvik verk Høvik verk skole Fjordveien 76, 1363 Høvik 
Jong Jong skole Jongssvingen 5, Sandvika
Kolsås Bærum idrettspark Hauger Skolevei 36, 1351 Rud
Lesterud og Bærums verk Mølladammen skole Lommedalsveien 239, Lommedalen
Lommedalen Lommedalen skole Grorudenga 1, Lommedalen 
Lysaker og Stabekk Stabekk videregående skole Gamle Drammensvei 15, Stabekk
Løkeberg Løkeberg skole Bærumsveien 340, Haslum
Rykkinn Rykkinn skole, forsamlingssalen Leirdueveien 74, Rykkinn
Sandvika Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15, Sandvika
Skui Skui skole Ringeriksveien 242, Skui
Snarøya Hundsund idrettshall Snarøyveien 81, Fornebu
Tanum Combihallen, Bjørnegård Nedre Åsvei 35, 1341 Slependen

 
Som manntallsført i Bærum kan du avgi stemme i hvilket som helst valglokale på valgdagen, ikke bare i den 
kretsen du tilhører. Du kan ikke avgi stemme i andre kommuner på valgdagen.
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Spørsmål og  
svar om bål  
og grilling:

Vi har tenkt oss på  
tur, kan vi tenne bål?
Fra 15. april til 15. septem
ber er det generelt bålforbud 
i Norge og dette betyr at man 
ikke kan fyre opp bål i skog 
og annen utmark. Du kan 
imidlertid fyre bål dersom 
det åpenbart ikke kan føre 
til brann. Det er også tilret
telagte bål og grillplasser i 
Bærum som kan benyttes. 

Er det lov å bruke primus 
eller stormkjøkken?
Det kan benyttes i de tilfeller 
der det åpenbart ikke er fare 
for brann. Sørg for stødig og 
brannsikkert underlag, slik at 
det ikke begynner å brenne 
om anretningen velter. 

Kan jeg bruke  
engangsgrill?
Dette kan du bruke også i 
bålforbudsperioden, bortsett 
fra i skog og utmark. Pass på 
at underlaget er brannsikkert 
og hold god avstand til annet 
brennbart materiale. Hold 
oppsyn hele tiden og slokk 
med rikelig med vann. Grillen 
kastes i grillcontainer. 

Kan vi grille på stranden?
Stranden vil oftest regnes 
som utmark og vil da være 
omfattet av det generelle bål
forbudet. Hvis det åpenbart 
ikke fører til brann kan du 
bruke engangsgrill eller tilret
telagte griller.  
 
Sjekk alltid!
Før du legger ut på tur, sjekk  
alltid brannindeksen på yr.no 
og  Asker og Bærum brann 
og redning for oppdatert 
informasjon. 
Se også: www.abbr.no/bal  
Husk at du selv alltid er 
ansvarlig. Er du i tvil om det 
er trygt, dropp det!ASKER

LIER
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Kadettangen: Park, badestrand, stupe
tårnet «Den hvite svane» og «Sjørøverskuta». 
Utenfor Sjøholmen barnekunsthus kan  
du dykke ned til Norges første undervanns 
skulpturpark, laget av kunstneren Jason 
Taylor. Foto: Anett Dæhli og Jason Taylor

Henie Onstad Kunstsenter: Ledende arena for nasjonal 
og internasjonal billedkunst. Selv om kunstsenteret skulle 
være stengt, er den utendørs skulpturparken alltid åpen, fin 
å gå tur i og verdt flere besøk alene. Utenfor inngangen er 
det satt ut kart over parken. Se www.hok.no for mer 
informasjon. Foto: Jacky Penot/ Henie Onstad Kunstsenter

Bærums Verk: Historisk attraksjon og 
handelssted med skulpturpark, butikker, 
serveringssteder, gallerier og verksteder. Se 
www.baerumsverk.no for mer informasjon. 
Foto: Bærums Verk

Kyststien: Det er mange flotte  
turer langs kyststiene i Bærum.  
Se www.oslofjorden.no for mer  
informasjon. Foto: Camilla Wiik

Lysakerelva: Markerer grensen mellom Oslo 
og Bærum. Vernet skog, kuperte stier, viltre 
fosser og stryk. Spennende kulturminner på 
veien. Foto: Ragnhild I. Hoem

Fornebu: Flytårnområdet og 
Kulturgaten med over 100 aktive 
kunstnere, Bærum Kunsthall, 
Kultur på hjul, Nansenparken, 
spektakulær kunst og arkitektur, 
naturreservat og flotte strender på 
Storøyodden, Pelvikodden og 
Rolfstangen, blant annet.  
Foto: Bærum kommune

Bærumsmarka: Uendelig med turmuligheter. Fine start
steder for turer i Bærumsmarka kan være Fossum,  
Skytterkollen, Årnes, Tobonn, Burud og Lommedalen.  
Ta deg en dukkert i Østernvann eller Burudvann (bildet). 
Foto: Terje Johannesen.

Pilegrimsleden: Følg pilegrimsleden 
gjennom Bærum fra Fåbro til Amtsbrua og 
se mange kulturminner på veien. Pile
grimsleden går gjennom villaområder, 
kulturlandskap og skogsstrekninger, og er 
en fin måte å oppleve kommunen vår på.

Kolsåstoppen: Klatrefelt og fint 
turmål med fantastisk panorama 
utsikt utover Bærum, Oslo og 
Oslofjorden. Foto: Frode Menes

Kalkstien: Følg de hvite 
kalkovnmerkene på stien fra 
Levretoppen mot Dæliveien, og 
lær om kalkproduksjonen, som 
var en viktig inntektskilde for 
folk i Asker og Bærum gjennom 
700 år. Ca. 2 km. lang tur. 

Sandvikas skjærgård: Utenfor Sandvika 
ligger et fantastisk øyrike, som kan nås med 
kajakk eller egen båt. Bærum maritime senter 
har kajakker til utleie. Til vanlig går fergene 
Rigmor og Rigfar ut til øyene, men smittesitua
sjonen gjør at det er usikkert hvordan trafikken 
blir i år. Følg med på www.rigmor.no.   
Foto: Siri Bjørnbakken

Sommer i Bærum 
Det går mot nok en hjemlig sommer. Heldi gvis har Bærum fantastiske turmuligheter og 
mye å oppdage for liten og stor. Her er no en smakebiter.
Få flere turforslag og andre tips på www.b aerum.kommune.no/sommer 
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STEDSUTVIKLINGSTEDSUTVIKLING

Fornebu sør: Allmenningen 
Mellom Fornebu S og Rolfsbukta 
ligger det et stort område, Fornebu 
Sør. Langs en 500 meter lang akse 
gjennom området skal det skapes et 
byrom for alle.

ANETT DÆHLI

I dag er Fornebu sør et stort hull, men 
her skal det formes et levende byområde 
med et mangfold av boliger og tjenes
ter. Her finner du også endestasjonen 
til Fornebu banen. Gjennom området går 
aksen vi kaller allmenningen.

Hvilke muligheter ser du?
I mai inviterer vi alle interesserte til idémyl
ding sammen med grunneierne: Hva ønsker 

du å finne, se og oppleve når du er på all
menningen? Her finner du mer om proses

sen og medvirkningen:  
www.baerum.kommune.no/fornebusor

 • Riving av Kredittkassegården,  
Helgerudgården og parkeringshuset 
starter i august 2021, og vil pågå frem til 
årsskiftet. 

 • Tidlig vinter 2022 starter utgraving og 
bygging av de nye kvartalene, som 
etter planen skal være ferdigstilt i 2025. 
Her blir det nærings og boligkvartaler 
med en felles parkeringskjeller i to plan 
under. Denne delen av Sandvika blir en 
anleggsplass i denne perioden, og frem
kommeligheten vil variere.

 • Kommunen bygger byrommene, gatene 
og torgene, blant annet ny utforming av 
Otto Sverdrups plass, i tillegg til teknisk 
infrastruktur. Andenæs Eiendom bygger 
bygningene. 

 • Utbyggingsavtale og felles fremdrifts
plan skal sikre tett samarbeid om gjen
nomføringen, slik at belastningen på 

Sandvika sentrum i byggeperioden blir 
minst mulig.

Illustrasjonsbilde av nye bygg i Helgerudkvartalet. Foto: Andenæs Eiendom

Nå har arbeidene med å bygge 
Signaturtorget, Bekkestuas nye 
samlingsplass, startet. 
SOFIE META

Torget ligger vest for Nadderudveien, mellom biblioteket og Sig
naturgården. I midten skal det bygges et amfi der man kan sette 
seg ned  kanskje du vil nyte en is eller kald drikke i solen? Det 
blir også en lekeplass for barna og mulighet for å arrangere 
mindre konserter på torget. Sitteplassene får strømuttak, slik at 
du kan lade mobilen.

Regnbed håndterer overvann
Omkring på torget skal det være flere grønne områder med trær, 
gressplen og blomsterbed. Det skal lages regnbed som kan 
håndtere store regnskyll.

Det meste av Signaturtorget vil etter planen stå ferdig høsten 
2021. Hele torget vil stå ferdig til sommeren 2022.

Bekkestua:

Grønt torg med 
amfi og lekeplass

 • Planene for utbygging i Kleivveien nord, med om lag  
215 leiligheter, ble vedtatt av kommunestyret 28. april. 

 • Store deler av Bibliotektorget vil stå ferdig sommeren 2021.  
Det vil gjenstå arbeider på overflaten som vil bli utført på 
høsten.

 • Planforslaget om tre boligblokker i Bærumsveien 229235  
har vært på høring. 

 • Det er varslet oppstart av reguleringsarbeid på eiendommen 
Bærumsveien 217. Hensikten er å omregulere eksisterende  
eiendommer til boligformål med lavblokker med høy kvalitet 
på bebyggelse og uteområder.

 • Planene for Bekkestua sør vil bli fremmet til 2. gangs 
behandling før sommeren. I planforslaget vil skogholtet mot 
Gjønnes/Kleivveien sørvest i planområdet bli bevart. Videre 
legges det til rette for etablering av en flomvei fra Bekkestua 
gjennom området, og videre via Ballerud til Stabekken.

Vil du følge utviklingen på Bekke
stua? Se www.baerum.kommune.no/
bekkestua Her kan du også melde 
deg på nyhetsbrev for Bekkestua.  
Har du spørsmål? Skriv til nabokon
takten@baerum.kommune.no

Vil du følge utviklingen i Sandvika? 
Se www.baerum.kommune.no/sandvika. 
Her kan du også melde deg på nyhets
brev for Sandvika.  
Har du spørsmål? Skriv til  
nabokontakten@baerum.kommune.no

Velkommen til Signaturtorget, 
Bekkestuas nye samlingsplass! 
Hovedkonsulent: Norconsult, 
Ansvarlig landskapsarkitekt: 
Bjørbekk & Lindheim.

Sandvika sentrum øst

Illustrasjonsbilde av nye bygg i Helgerudkvarta
let, mot Otto Sverdrups plass og Sandvika 
stasjon. Foto: Andenæs Eiendom.

Vil du følge utviklingen på Fornebu? 
Se www.baerum.kommune.no/ 
fornebu

Skisse: Bærum kommune/ 
Rodeoarkitekter
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KORONAPANDEMIEN

20 helseambassadører infor-
merer om smittevern og testing 
– Én til én samtaler er svært viktig 
for å nå ut med informasjonen, sier 
Najat Derraz, helseambassadør og 
gårdsstyreleder for Skytterdalen 
15-17.

RAGNHILD I. HOEM

Det er onsdag ettermiddag og Najat 
Derraz står på stand utenfor Skytterda
len 17. – Hei! Vil du ha en pakke med 
munnbind? Alle som går forbi takker ja 
 og de fleste stopper for å snakke litt 
mer. – Det er mange som vil ha den lille 
praten, forteller Derraz, som snakker 
både arabisk, fransk og engelsk, i tillegg 
til norsk. – For eksempel spør en del om 
karantene, hva man kan gjøre og ikke 
gjøre. De ønsker konkrete eksempler på 
hva som er lov og ikke lov, og da er den 
muntlige praten viktig, sier Derraz.

— Planen er å stå på stand én gang i 
uken, for å snakke med folk om smitte
vern, testing og vaksine.

Når mange i egne grupper på 
sosiale medier
— For oss var det best å nå litauere på 
Facebook, blant annet gjennom egne 
grupper for litauere i Bærum, forteller  
helseambassadør Birutė Stankūnienė. Hun 
har tatt på seg oppgaven med å formidle 
koronainformasjon til litauere ved siden 
av jobben som barnelege ved Akershus 
universitetssykehus (Ahus), sammen med 
medisinstudent Arūnė Jazdauskaite. 

– Vi har hatt livesending om korona  
på en populær side på Facebook. Her tok 
vi opp temaer som virusmutasjon, smitte
bølger og vaksine. Sendingen har nå hatt 
10 000 visninger, forteller Stankūnienė. 

– For dem som har familien i Litauen, 
kan det være vanskelig å forholde seg til 
informasjon fra to land, understreker hun. 
– Språket kan også være utfordring. Det 
florerer av informasjon der ute, og det er 
viktig å bidra til å spre kunnskap, ikke me
ninger, understreker Stankūnienė.

Viktig kanal for formidling
— Helseambassadørene er svært viktige 
for å formidle informasjon om korona til 
minoritetsmiljøene i kommunen, sier fri
villighetskoordinator og prosjektleder for 
helseambassadørene, Elisabeth Eide. 

– De er tett på sine miljøer og fanger 
opp og svarer på spørsmål som folk lu
rer på der ute. Gjennom sine kanaler når 
de dem som ellers ikke oppsøker infor
masjon fra kommunen og helsemyndighe
tene. De gjør en kjempeinnsats, og er vik
tige bidragsytere for å bekjempe pande
mien, under streker hun. FAKTA  

Helseambassadør i Bærum 
 • En helseambassadør er en flerspråk
lig person som formidler informasjon 
om korona fra helsemyndighetene og 
kommunen.

 • 11 språk er representert blant helse
ambassadørene i Bærum: Arabisk, 
amharisk, engelsk, farsi, fransk, filip
pinsk, kurdisk, litauisk, portugisisk, 
somali og tigrinja.     

 • Helseambassadørene har fått opp
læring gjennom Vestre Viken helse
foretak.

 • Prosjektet er et samarbeid mellom 
Bærum kommune, Vestre Viken og 
Rykkinn frivilligsentral.

Mer informasjon:  
www.baerum.kommune.no/corona
Ønsker du kontakt med en helseam
bassadør på ditt språk? Skriv til helse
ambassador@baerum.kommune.no 

Vil du blir helseambassadør?  
Ta kontakt!

Livesendingen om korona påd en litauiske 
siden Galima ir čia på Facebook har hatt 
10 000 visninger.

Helseambassadør Najat Derraz snakker om 
koronasituasjonen med beboer Mohammad Ali. 
Foto: Ragnhild I. Hoem

Adam Khalaf og Hussam Al Asadi slår av en 
prat med Najat Derraz utenfor Skytterdalen 17. 

ANNONSER

Rubrikkannonser
Vi tar forbehold om at arrangementer kan bli avlyst og åpningstider endret. Neste nummer kommer ut i uke 33 
(18.19. august), med annonsefrist 26. juli.  Annonsene sendes til baeringen@baerum.kommune.no.
BARNEVERNVAKTEN   
Akutttjeneste i Asker og Bærum utenom 
barneverntjenestens kontortid. Hjelp til 
barn og unge i alderen 0–18 år og deres 
familier. Kontakt: tlf. 67 50 47 70, Kjør
boveien 22, Sandvika. 
 
STØTTEKONTAKTER OG BESØKS-
HJEM  
Barnevernet søker støttekontakter og 
besøkshjem. Kontakt: AnneStine 
Ødegaard, tlf. 40 01 94 31, epost: anne
stine.odegaard@baerum.kommune.no. 
  
ASKER OG BÆRUM KRISESENTER   
Gratis, døgnåpent tilbud til kvinner, menn 
og deres barn, som er utsatt for vold i 
nære relasjoner. Kontakt: tlf. 67 50 83 83.  
www.baerum.kommune.no/krisesenter 
  
AKUTTHJELP TIL BARNEFAMILIER   
Målgruppe: familier med barn 0–12 år. Det 
må foreligge helsemessig begrunnelse fra 
fastlege, helsesøster eller annen instans. 
Mer info: www.baerum.kommune.no eller 
tlf. 67 50 89 10/46 80 94 44.
 
RÅDGIVNING RUS OG PSYKISK 
HELSE  
Målgruppe: innbyggere over 18 år med 
utfordringer knyttet til rus, psykisk helse 
eller andre sosiale problemer. Tjenesten 
er gratis og du trenger ingen henvisning. 
Kontakt: tlf. 67 50 76 55. 
  
DEMENSFORSKNING  
SØKER FRIVILLIGE  
LIVE@Home.Path forsker på bedre 
omsorg for hjemmeboende personer med 
demens. Vi søker frivillige besøksvenner. 
Som deltaker i prosjektet treffer du en 
hjemmeboende person som har demens, 
1–2 timer, en eller to ganger i måneden. 
Mer info: www.link.uib.no/live eller epost 
live@uib.no 
 
FRITID OG AVLASTNING  
SØKER AVLASTERE    
Flere familier trenger avlastere for barn/
ungdom. Fleksibel arbeidstid: ettermiddag/  
kveldstid/natt og helger. Mer info: Cathrine 
Mandel, tlf. 67 50 86 06/ 95 07 70 28, 
Heidi Johnsen tlf. 67 50 86 03 eller 
Marianne Rognum tlf. 67 50 42 68. 
  
HVEM BØR FÅ BÆRUM KOMMUNES  
ARKITEKTURPRIS FOR 2021?  
Send inn ditt forslag med en kort begrun
nelse til post@baerum.kommune.no innen 

8. juni 2021. Mer informasjon:  
www.baerum.kommune.no/arkitekturpris 
 
BIDRAGSYTERE TIL “DEN KULTU-
RELLE SPASERSTOKKEN”  
Den kulturelle spaserstokken skal gi 
kulturopplevelser til eldre som ikke 
kan oppsøke kulturtilbud selv. Lokale 
musikere, artister, kunstnere og andre kul
turaktører oppfordres til å søke. Søknaden 
skal inneholde: beskrivelse av bidraget, 
sjanger/uttrykk, lengde, pris for 10–12 
forestillinger, samt kostnader for reise og 
diett. Programforslag sendes:  
harald.waugh@baerum.kommune.no innen 
15. september. 
 
BÆRUM FRIVILLIGSENTRAL   
Vi tilbyr en håndsrekning til mennesker 
som av ulike grunner har behov for litt 
hjelp. Mer info: Elias Smiths vei 7.  
Informasjon om aktivitetene: baerum. 
frivilligsentral.no eller tlf. 97 94 93 56.
 
 

BLI KJENT MED  
HOME-START FAMILIEKONTAKTEN  
som er et frivillig foreldrestøtteprogram. 
HomeStart i Bærum støtter familier med 
barn og unge i alderen 0–16 år. Ta kontakt 
på 934 00 890/94 82 42 76 eller anneka.
johannessen@baerum.kommune.no 
Mer info: www.homestartnorge.no
 
PENSJONIST MED LEDIG TID?   
Søker menn og kvinner mellom 50 og 70 
år som besøksvenn/avlaster for pårørende 
til hjemmeboende personer med demens. 
Opplæring og regelmessig gruppeveiled
ning. Fleksibel arbeidstid.  
Mer info: liv.folkestad@baerum.kommune.
no eller mob. 41 65 76 18. 
   
SENIORNETT BÆRUM  
Veiledning i bruk av PC, Mac, nettbrett og 
mobil. Mer info: www.seniornett.no/lokal
forening/baerum  
Kontakt: barum@seniornett.no
  

Vaksinering mot Covid-19

Viktig
Sjekk at du har riktig telefonnummer registrert i 
kontaktregisteret på norge.no (krever BankID).

Hvis du er over 65 år (født 1956 eller tidligere), 
og ikke har fått tilbud om første vaksinedose, ta 

kontakt på telefon 67 50 40 50, tastevalg 4.
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Nå får alle egen beholder  
for papp, papir og drikkekartong
De oransje sekkene fases ut, og alle får en egen beholder. Beholderen er gratis. 

MARIA HEE FURULUND 

– Med egne beholdere for papp, papir og 
drikkekartong kan mer av avfallet gjenvin
nes. I de oransje sekkene blir mer papirav
fall vått. Våt bølgepapp kan ikke gjenvin
nes, fordi fibrene i pappen blir ødelagt, 
sier avdelingsleder Haakon Braathu.   

I tillegg er de oransje sekkene tunge å 
håndtere for renovatørene, som i løpet av 
tømmerunden må løfte og bære mange 
sekker. Ved beholdere brukes løfteutstyret 
på renovasjonsbilen. 

– Hvis du bruker oransje sekk i dag, får 
du utlevert en ny beholder til papp, papir 
og drikkekartong på 240 liter. Beholderen 
er gratis, sier Braathu. 

Du kan også selv bestille beholder, og 
velge mellom 240 liter eller 370 liter. Du be
stiller via appen «Min Renovasjon», ved å 
ringe 67 50 40 50 eller ved å sende epost 
til renovasjon@baerum.kommune.no. 

Regler for ekstra papp
7. april vedtok Kommunestyret en ny reno
vasjonsforskrift for Bærum, som erstat

ter forskriften fra 2016. Utskifting av de 
oransje sekkene er en del av den nye for
skriften. Det er også satt en begrensning 
for ekstra papp. 

– Vi vet at mange har mye pappembal
lasje, og det er derfor lov å sette ett kolli 
med ekstra papp ved siden av beholderen 
din på tømmedag. Det er typisk én liten 
pappeske med papp oppi. Tenk at det skal 
være lett å håndtere for én person.
– Ved store mengder ekstra papp blir 
renovasjonsbilene fulle før tømmerunden 
er ferdig, sier Braathu.

Slik gjør du: 
 • Brett pappen godt og putt den i en 
pappeske (ikke bruk plastposer). Drik
kekartong må kastes i beholderen. Bor 
du i et sameie eller har et større sam
arbeid, skal all papp, papir og kartong i 
beholder.

 • Sett esken ved siden av beholderen på 
tømmedag. 

 • Den ekstra pappen må være lett  
å håndtere for én person.  
Se eksempel på: www.baerum.
kommune.no/ekstrapapp 

 • Store pappesker eller større mengder 

papp leveres på Isi gjenvinningsstasjon. 
 • Du finner ny ren ovasjonsforskrift på: 
www.baerum.kommune.no/renovasjon 

De oransje sekkene fases nå ut, og alle får en egen beholder for papp, papir og drikkekartong. Brukt papp brukes som råstoff i produksjon av nytt papir 
og ny emballasje. FOTO: RAGNHILD I. HOEM

Kjekt å vite om renovasjon i Bærum 

Ulovlig å sette avfall  
utenfor returpunkter 
Kommunen har mange returpunkter for 
kildesortert avfall, først og fremst glass 
og metallemballasje. I tillegg finnes det 
flere innsamlingsbokser som eies av 
private aktører. 

Ikke sett fra deg  
avfall utenfor containeren 
Husk at det er ulovlig å sette avfall 

utenfor disse containerne, hvis contai
nerne er fulle. Det er heller ikke lov å 
sette fra seg avfall som skal leveres et 
annet sted, som møbler eller hviteva
rer. Kommunen bruker store ressurser 
på å rydde disse returpunktene, og kan 
anmelde slike tilfeller av søppeldumping. 
  

Foto: Bærum kommune

 
  Foto: Bærum kommune

Farlig avfall  
Farlig avfall er avfall som inne
holder helse og miljøfarlige stoffer, 
som rengjøringsmidler, maling, lakk og 
lim, spraybokser, sparepærer, løsemid
ler, bilpleieprodukter og plantevernmid
ler. Det er viktig at farlig avfall håndte
res, slik at det ikke lekker ut i naturen og 
skader mennesker, dyr og miljø. 

Hvor kan du levere farlig avfall? 
 Lysstoffrør, sparepærer, batterier og 
elektronisk avfall kan levere gratis i 
mange butikker.  
Mottak for farlig avfall i Bærum: 
 • YX Grini, Eiksmarka, Vollsveien 260  
Shell 7-Eleven, Høvik, Drammen-
sveien 444

 • Shell. Bærums Verk Bilistsenter,  
Skollerudveien 1

 • Isi gjenvinningsstasjon, Isiveien 60

Tom for matavfallsposer?   
Knyt en tom plastpose på behol
derhåndtaket, så får du en ny rull 
ved neste tømming. Det spiller ingen 
rolle hvilken type plastpose du bruker. 
Ved avfallssug og i større borettslag 
eller sameier, tar styret kontakt med 
kommunen.  

Hvilken plast  
skal kildesorteres? 
I Bærum er det kun emballasje 
av plast som skal kildesorteres. For 
eksempel rømmebeger, påleggspakker 
og sjampoflasker. 

Plast som ikke er emballasje kastes i 
restavfallet. For eksempel tannbørster, 
isopor og plastleker. 

Kildesorterings-app! 
Når du lurer på hva som skal hvor, kan 
du bruke Sortereappen. Last ned appen 
fra App Store eller Google Play. 

Du finner også kommunens sorte
ringsguide på www.baerum.kommune.
no/kildesortering 

Lever til ombruk!
Visste du at Arba tar imot ting til 
ombruk på Isi gjenvinningsstasjon 
og i butikken i Sandvika? Du kan blant 
annet levere interiørgjenstander, bøker, 
småmøbler, elektronikk og antikviteter. 
Se www.arbabruktognytt.no for åpnings
tider og hva du kan levere. Flere steder 
i Bærum, og på Isi gjenvinningsstasjon, 
kan du også levere tekstiler i innsam
lingsbokser. 

Sekker til plastemballasje
Sekker til plastemballasje deles  
ut i september hvert år. Send en epost 
til renovasjon@baerum.kommune.no 
hvis du trenger en ny. Det er viktig at 
sekkene til plastemballasje ikke brukes 
til andre formål. Ved avfallssug og i 
større borettslag eller sameier, tar styret 
kontakt med kommunen.  

Hva er glass-  
og metallemballasje?
Glass og metallemballasje er emballa
sje som det har vært mat, drikke eller 
andre husholdningsvarer i. Produkter 
av glass, som kopper og drikkeglass, 
pakkes inn og kastes i restavfallet. 
Oversikt over alle returpunkter for glass 
og metallemballasje i Bærum, finner du 
på www.sortere.no.
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Sandvika og Løkke bro med i TV- serie om 
spektakulære togreiser
Det engelske filmselskapet Britsparkfilm produserer TVserien The World’s Most 
Scenic Railway Journeys som sendes på Channel 5. I mars tok de en stopp i 
Sandvika for å filme Løkke bro, som er kjent gjennom kunstneren Claude Monets 
maleri med samme navn. Her intervjuet de kunsthistoriker Hilde Marie Rognerud i 
Kultur og samarbeid om Monets opphold i Sandvika og hvorfor han kom hit på sin 
vinterreise i 1895. Denne Norgesepisoden i programmet er forventet å bli sendt i 
august eller september i år. 

– Gleder meg til å  
lede et unikt kulturhus

– Mange kulturhus i Norge er nær-
mest utleiehus. Bærum Kulturhus er 
det motsatte: vi har et svært godt 
omdømme som produserende hus 
med en aktiv programprofil. Slik 
skal det fortsette å være, sier Kai 
Gustavsen, som tiltrådte som sjef 
for Bærum Kulturhus 1. april i år.

RAGNHILD I. HOEM

Gustavsen kommer fra stillingen som seni
orrådgiver for kulturutvikling i Viken fylkes
kommune. Før det var han festivalsjef for 
Kongsberg jazzfestival i 8 år. – Jeg gleder 

meg til å lede et unikt kulturhus som er et 
av landets fremste, sier Gustavsen.
Hva er unikt med Bærum Kulturhus?

– Posisjonen som kulturhuset har innen 
dans er helt unik. Gjennom dansesat
singen Dans Sørøst Norge, som kom på 
statsbudsjettet i fjor, er kulturhuset en le
dende produsent og formidler av profe
sjonell dans og scenekunst i Norge. I til
legg har du kulturnæringsklyngen rundt 
Tanken. Jeg tror mange ikke er klar over 
hvilken kraft som ligger i Tanken, og som 
kommer til å ligge der framover. Her er 
mange små, uavhengige arbeidsplasser 
vevd sammen i et vanvittig system. Og det 

er jo slik, at en låt som blir spilt inn i dag 
og som virkelig treffer, vil gi inntekter hver 
gang den spilles og i all fremtid. Kultur er 
en viktig næring i Bærum. Vi må bidra til 
at denne næringen kommer på bena igjen 
etter pandemien.

En medspiller for  
kulturlivet i Bærum
– Som kulturhus er det viktig for oss  
at lokale korps, danse og teatergrupper 
lykkes med å trekke folk tilbake når  
samfunnet kan gjenåpnes, sier Gustavsen. 

– Når de lager gode forestillinger og 
får vise dem frem på våre scener, er det 
med å skape minner for livet. En stor del 
av vårt publikum er barn. Vi skal være en 
medspiller for det lokale kulturlivet. Hvis vi 
ivaretar den rollen på en god måte, skaffer 
det oss publikum både i dag og i fremti
den, understreker Gustavsen. 

Vil bidra til hele kulturfeltet 
– Vi er veldig fornøyde med Kai som  
kulturhussjef, sier kultursjef i kommunen, 
Berit Inger Øen. 

– Han har bred kompetanse og erfaring 
innenfor kulturfeltet. Jeg sikker på at han 
vil bidra utover driften av kulturhuset, til 
hele kulturfeltet i Bærum. 

– Jeg gleder meg til å lede et kulturhus som er unikt i Norge, sier kulturhussjef Kai Gustavsen.  
Foto: Ragnhild Hoem

FAKTA  

 • Kai Gustavsen (49) tiltrådte som sjef 
for Bærum Kulturhus 1. april i år. 
Leder dermed også Sandvika teater, 
Lille Scene og Tanken musikklabora
torium.

 • Tidligere sjef for Kongsberg  
jazzfestival 

 • Har gått musikklinjen på Rud

KULTUR

Vis hensyn til naboen!

Nå er det sommer, men husk at det ikke er lov å bråke 
på søndager, ifølge helligdagsloven. Loven innebærer 
at man ikke skal bruke støyende maskiner på søndager 
eller offentlige helligdager. Siden det ikke er gressklip
ping som er forbudt, men støyen, er det lov å bruke 
robotgressklipper.  

Foto: Pixabay

Elektronisk medisindispenser 
 
Flere tjenestesteder i kommunen starter i disse dager opp 
med Evondos elektroniske medisindispenser. Dispen
seren gjør medisinen tilgjengelig på riktig tidspunkt, og 
varsler tjenestemottakeren om å ta medisinen med lyd, 
lys, tekst og tale. De som allerede bruker tjenesten fortel
ler at de opplever større frihet, selvstendighet i hverdagen 
og økt mestring ved å håndtere sine medisiner selv.  
Foto: Evondo

Smått og stort fra Bærum

Fem grep for  
økt hverdagsglede

Mange er lei og slitne av situasjonen vi er i og 
mange har opplevd ekstra mye stress og bekym
ringer det siste året. Her er fem enkle grep som 
forskningen sier vi alle kan gjøre litt mer av for å 
få økt hverdagsglede: vær oppmerksom, vær aktiv, 
fortsett å lære, knytt bånd og gi.  
Les mer på psykiskhelse.no/hverdagsglede 

Foto: Pixabay

Ta vare på Bærums verdifulle natur!
På denne sommerengen ser du blant annet blomstene dragehode og blodstorkenebb. De lever godt i områder med tynt jorddekke på kalkrike bergarter, som er utsatt for vind, tørke og saltsprut. Denne naturtypen kalles «åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone», og ble nylig kategorisert som utvalgt naturtype. Naturtypen er truet, og det er svært viktig at vi tar vare på det vi har av den i Bærum. Kanskje du har denne naturtypen på eiendommen din? Her kan du lese om hva du kan gjøre for å ta vare på den: www.baerum.kommune.no/natur  

Foto: Terje Johannessen
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