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POLITIKK OG SAMFUNN
Fra venstre: Irene Bull-Jacobsen, vara Eva Kathrine
Kloster-Jensen, Borgny
Danielsen, Tore Glærum,
Liv Wergeland Sørbye,
Mark Julian Ashton Miller,
Torunn Viervoll, Magnar
Danielsen, Tone Kristin
Grøv, Dag Anders Jørstad
og Sissel Mette Nyberg.
Ikke til stede: Tone Wirum
Frydenberg. Foto: Ragnhild
I. Hoem

HVEM & HVA I BÆRUMSPOLITIKKEN

Råd for personer med funksjonsnedsettelse
– Hovedjobben vår er å følge opp og gi råd i
saker som berører våre brukergrupper, før de
skal til behandling i hovedutvalg, formannskap og
kommunestyre, sier leder for Råd for personer
med funksjonsnedsettelse, Magnar Danielsen.
– Vi gir råd i konkrete saker, har kontakt med
de ulike tjenestene, gjennomfører befaringer og
inviterer til dialog. Vi arbeider med en langsiktig horisont. Det tar tid å endre, forbedre og tilrettelegge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal oppnå full deltaking og likestilling
i samfunnet, sier Danielsen. – Noen av de store

sakene vi jobber med i år er Bærum kommunes
høringsuttalelse til forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse,
konseptet for nye barne- og avlastningsboliger
i Bærum, og saken Morgendagens omsorg i et
langsiktig omstillingsperspektiv.

FAKTA
• Rådet for personer med funksjonsnedsettelse arbeider for å bedre funksjonshemmedes
levekår på alle felt.
• Rådet har 9 faste medlemmer.

Vi trenger en
byvisjon for Sandvika
Sandvika er under utvikling.
Vi trenger en visjon som skal
inspirere og begeistre, og
som tar oss med inn i fremtiden. Visjonen skal bidra til å gi
retning for en utvikling som gjør
oss stolte av byen vår.
Fremtidens Sandvika skal
binde sammen flere ulike byområder og -rom, og naturgitte
verdier som parker, elveløp og
fjorden. En god planlegging for
handel, næring og boliger vil
gi oss en by som er i bruk det
meste av døgnet.
En attraktiv og levende by
trenger mennesker som bor
i byen, og innbyggere og besøkende trenger aktiviteter
og opplevelser. Kunst og kultur skaper stolthet, identitet og
Bærum kommune
Kommunikasjonsenheten
baeringen@baerum.kommune.no
Telefon 67 50 40 50
Redaksjonen avsluttet: 19. september.

begeistring. Derfor vil kulturen
spille en stor rolle i utvikling av
stedsfølelsen i Sandvika.
Kulturnatt elvelangs, jazzfestivalen, sommerfestivalene, byfesten, spisestedene, kjærlighetsstiene, skjærgården, stupetårnet, elvepromenaden, kulturhuset, Tanken og de andre
kulturmøteplassene - dette er
noen av herlighetene Sandvika
allerede har å by på.
Byvisjonen må følges med
mål og strategier – og «eies»
av alle. Vi må våge å være ambisiøse på vegne av byen.
«Sandvika som hovedstaden i
Akershus» og «Sandvika - den
fremste kulturbyen i regionen,
Norge og Norden» kan være
spor å følge.
Ansvarlig redaktør
Lisa Bang
91 63 93 80
Redaktør
Ragnhild I. Hoem 90 68 15 23

ORDFØRERENS
SPALTE

Vi hører gjerne ditt forslag!
Lisbeth Hammer Krog
ordfører

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

Eierutvalget: 19. oktober,
9. november og 7. desember.
Eldrerådet: 11. oktober,
1. og 29. november
Formannskapet: 12. oktober,
26. oktober, 16. november, 7. og
14. desember.
Hovedutvalg for barn og
unge: 18. oktober, 8. november og
6. desember.
Hovedutvalg for bistand og
omsorg: 19. oktober,
9. november og 7. desember.
Hovedutvalg for miljø, idrett
og kultur: 20. oktober, 10.
november og 8. desember.
Interkommunalt politisk råd
Asker og Bærum: 10. november.
Klageutvalget: 11. oktober,
1. og 15. november og
6. desember.
Kommunestyret:
28. september, 2. 23. og
30. november og 14. desember.
Kontrollutvalget:
31. oktober, 21. november
og 12. desember.
Planutvalget: 13. og 27. oktober,
17. november og 8. desember.
Råd for personer med funksjonsnedsettelse: 10. og
31. oktober og 28. november
Ungdomsrådet: 12. oktober,
2. og 30. november.
Utvalg for samarbeid:
18. oktober, 8. november,
6. desember.

VELKOMMEN TIL ÅPENT
RÅDHUS 10. NOVEMBER
Jeg har den glede å invitere til
omvisning i rådhuset og informasjon om aktuelle politiske
saker torsdag 10. november
kl 18.00–19.30.
Begrenset antall plasser på
omvisningen!
Påmelding til mette.rambol@
baerum.kommune.no innen
1. november 2022. Velkommen!
Vennlig hilsen
Lisbeth Hammer Krog
Ordfører

Foto: Ragnhild I. Hoem

Forsidebilde:
Illustrasjonsfoto til budsjett
og økonomiplan 2023−26.
Foto: Ragnhild I. Hoem

Teknisk produksjon/trykk
Erik Tanche Nilssen AS, Skien
Opplag Cirka 50 000
Distribusjon Posten Norge AS
Neste nummer kommer feb. 2023,
Frist neste nummer: 3. januar.
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HELSE OG OMSORG

Bli avlaster eller støttekontakt:

– En jobb med mening
Er du glad i mennesker og vil bruke
litt av din tid til å hjelpe andre?
Da kan en jobb som avlaster eller
støttekontakt være noe for deg.
RAGNHILD I. HOEM

Seyed Mahdi Adel (22) har jobbet som
avlaster i fire år, en jobb han trives
godt med. I dag er han avlaster for fire
personer i alderen 10 til 30 år. – Jeg
liker å jobbe med mennesker. Det er en
ansvarsfull og fin jobb. Det er ikke en A4
jobb, men en jobb der du er sosial og kan
gjøre mye forskjellig, alt ettersom hva som
passer for de ulike brukerne og familiene,
forteller Adel.
– Svømming, kino, gå tur, besøke fornøyelsesparken Tusenfryd, overnatting,
å spille et spill eller se en film sammen,
er noe av det vi pleier å gjøre, sier Adel.
– Det beste er å se gleden i de du jobber med, og å vite at du er med og skaper
gode minner.

Stort behov for
avlastere og støttekontakter
– Kommunen trenger stadig nye avlastere og støttekontakter for barn, unge og
voksne som har funksjonsnedsettelse eller
andre utfordringer, sier Cathrine Mandel i
Fritid og avlastning.
– Vi søker både etter familier, par og
enslige, unge og eldre, med og uten barn,
forteller Mandel. Ta kontakt med oss, hvis
du tenker at dette kan være noe for deg,
oppfordrer hun.

– Kommunen trenger stadig nye avlastere og støttekontakter for barn, unge og voksne som har
funksjonsnedsettelse eller andre utfordringer, sier Cathrine Mandel i Fritid og avlastning. Her sammen
med avlaster Seyed Mahdi Adel.

å snakke med mange og ulike mennesker i
løpet av en dag. – Du bør være glad i folk,
like å prate, ha godt humør og kunne tulle
litt, smiler Jakobsen.
− Det er samtidig viktig å ha respekt for,
og tålmodighet med, den du møter, legger hun til.

– Det er viktig for alle å komme seg ut
og møte andre, og det er fint å kunne bidra til det som støttekontakt. Også er
det veldig hyggelig at noen gleder seg til
du kommer, og å vite at du betyr noe for
andre, sier Jakobsen.

– Du bør være glad i folk, like å prate, ha godt
humør og kunne tulle litt, sier støttekontakt
Ragnhild Langeland Jakobsen.

– Det er en ansvarsfull og fin jobb, sier avlaster
Seyed Mahdi Adel.

— Hyggelig å bety noe for andre

– Det er en veldig fin jobb, forteller
Ragnhild Langeland Jakobsen, som har
vært støttekontakt i to år. – Vi går på tur,
på kino, i svømmehallen, handler, eller
bare sitter på kafé og skravler litt.
Som tidligere purser i SAS er hun vant til

Vil du bli støttekontakt?

Vil du bli avlaster?

Vil du sette av noen timer i måneden for å skape en meningsfull
fritid for barn eller voksne med funksjonsnedsettelse eller andre
utfordringer?

Vil du være sammen med og gi omsorg til et barn eller en ungdom
med funksjonsnedsettelse, 10 til 30 timer i måneden?

Du får lønn etter alder, fra 154 til 191 kr pr time. Utgiftsdekning
utbetales i tillegg.
Lurer du på noe, ring Dagny Mikkelsby, tlf. 47 78 28 74,
eller Mari L. Johansen, tlf. 93 49 33 88.

Vi søker etter familier, par og enslige, med og uten barn. Timelønn
150 kr. Utgiftsdekning utbetales i tillegg.
Lurer du på noe, ring Mona Halvorsen- Kvamme 90 71 02 28,
Marianne A. Rognum 47 78 28 79 eller Cathrine Mandel 95 07 70 28.

Mer informasjon om begge stillingene og søknadsskjema finner du på: www.baerum.kommune.no/bli-avlaster-stottekontakt
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BARN OG UNGE

Legevakten:

– Ring alltid først!

Bærum kommune har utviklet et barnehagekonsept som heter “Det lille i det store”. – Slik kan vi skape en liten, trygg, forutsigbar og oversiktlig barnehageenhet inne i den store barnehagen, sier styrer i Jarenga barnehage, Mari Jensen. Foto: Leo Solland

Bærumsbarnehagen:

«Det lille i det store»
Ring alltid 116 117 før du møter opp på legevakten. Foto: Ragnhild I. Hoem

Du kan ringe legevakten når fastlegen ikke er tilgjengelig, og du
trenger hjelp som ikke kan vente til
neste dag. Ring alltid 116 117 før du
møter opp på legevakten.
RAGNHILD I. HOEM

Legevakten opplever stor pågang både i
mottaket og på telefon. I august ble det
gjennomført 3597 legekonsultasjoner og
5036 samtaler på telefonen.

Unngå unødvendig venting

– Ved å ringe først unngår du å utsette
deg for unødvendig ventetid og smitteeksponering, og vi kan avklare helsesituasjonen din der du er, sier tjenesteleder for
Asker og Bærum legevakt, Ingvill Madsen.
− Kanskje trenger du ikke å dra på legevakten i det hele tatt, men kan vente til
fastlegen åpner. Fastlegen kjenner deg
best, har oppfølgingsansvaret og vil gi
deg det beste helsetilbudet på lengre sikt,
understreker Madsen.

Mer bruk av videokonsultasjon

Fra 1. desember 2022 vil legevakten i
større grad enn tidligere kunne tilby videokonsultasjon når du tar kontakt på telefon.
– Med videosamtaler kan vi enklere
og raskere avklare om skaden eller sykdommen haster så mye at du bør komme
til legevakten, sier Madsen.
Det er sykepleieren du snakker med
som vil vurdere om det er hensiktsmessig å bruke videokonsultasjon, og som vil
forklare hvordan det gjøres. Bruk av video
krever at du har smarttelefon.
– Det er viktig å unngå unødvendig
lange køer og ventetid på legevakten, slik

at de som trenger det mest får øyeblikkelig hjelp. Husk at du alltid skal ringe 116
117 før du møter opp på legevakten, sier
Madsen.
Mer informasjon:
www.baerum.kommune.no/legevakta

Leder for
legevakten,
Ingvill
Madsen.
Foto:
Elena Garm

Har du behov for øyeblikkelig hjelp?
• Ring fastlegen din i åpningstiden.
• Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger hjelp som ikke
kan vente til neste dag.
• Ring 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger psykisk helsehjelp.
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) har øyeblikkelig hjelp-funksjon på
dagtid, tlf. 03525.
• Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Det er ikke er størrelsen på barnehagene som avgjør kvaliteten. Størrelsen må sees i sammenheng med
organisering, ledelse og de ansattes kompetanse.
LISBET BOTNEN

Kommunedirektøren har utarbeidet en sak
som oppsummerer kunnskap og forskning
om størrelse på barnehage, og avdelingsbarnehage versus basebarnehage, med
hensyn til kvalitet, trivsel og hvordan det
påvirker barna.

Flere faktorer avgjør

Sammenstillingen viser at det er mange
faktorer som avgjør om barn trives i barnehagen og får det faglige utbyttet de
skal ha. Både store og små barnehager
har styrker og svakheter. De minste kjennetegnes av stabilitet, forutsigbarhet og
trygghet, men har oftere bemanning med
lavere pedagogisk utdanning. De store
barnehagene preges av et stort og variert
fagmiljø med muligheter for spesialisering og fleksibilitet for de ansatte, men
også gode, pedagogiske romløsninger for
barna.

− Forskningen bekrefter at vi som kommune treffer godt med vår tilnærming. Vi
har utviklet et barnehagekonsept som vi
kaller “Det lille i det store”. Her forsøker vi
å ta det beste fra de ulike barnehageformene, og utvikle det videre, sier barnehagesjef Monica Andersen.

i barnehagen. Det er her barna kan trekke
seg tilbake med sine faste voksne. Basene
har i tillegg anledning til å benytte den
store barnehagens fellesfasilitteter, som
vannlekerom og gymrom, forteller Jensen.

Trygge rammer
og stordriftsfordeler
– "Det lille i det store" gir trygge, faste
rammer samtidig som stordriftsfordelene
ved store enheter ivaretas, forteller styrer
i Jarenga barnehage, Mari Jensen. Dette
gjøres ved at barna blir inndelt i mindre,
faste grupper med et fast personale. Hver
gruppe har tilhørighet til et torg, sammen
med to til tre andre grupper. Antall barn
knyttet til et torg tilsvarer størrelsen på en
tradisjonell tre til fire-avdelings barnehage.
– På denne måten utgjør et torg en
trygg, forutsigbar og oversiktlig barnehageenhet inne i den store barnehagen. Konseptet gjør det mulig å etablere store barnehager med et godt pedagogisk innhold
og trygge barnegrupper, sier Jensen.
– Basene deler torgrommet, aktivitetsrom,
garderobe, stellerom og toaletter, men har
også egne base-rom som blir kalt «hjertet»

Base-rommene utgjør «hjertet» i de store
barnehagene. Her kan barna trekke seg tilbake
med sine faste voksne. Foto: Leo Solland

FAKTA
• Kommunedirektøren har utarbeidet en
sak som oppsummerer kunnskap og
forskning om størrelse på barnehage,
og avdelingsbarnehage versus basebarnehage, med hensyn til kvalitet,
trivsel og hvordan det påvirker barna.
• Du kan lese hele saken på: www.
baerum.kommune.no/barnehage

• Jarenga barnehage er en av de største
barnehagene i Bærum, med 144 barn.
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Bøssebærerne er tilbake
med TV-aksjonen
Leone. Bidraget skal gi vaksiner, tilgang til
livreddende medisiner og legebehandling.
Deler av midlene brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.
TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per
hode og antall frivillige.

Bli med!

Du kan også bidra til TV-aksjonen ved å
starte din egen digitale innsamling.
Gå inn på blimed.no for tips til morsomme aktiviteter som enkeltpersoner og
organisasjoner kan gjøre for å samle inn
penger.

23. oktober får du besøk på døren
av entusiastiske skoleelever som
ønsker å hjelpe andre. I år går
TV-aksjonen til Leger Uten Grenser
og deres arbeid i Afrika og Asia.
LISBET BOTNEN

Hele 37 barne- og ungdomsskoler i
Bærum deltar på dugnaden, og sørger for
at 1570 bøsser fylles opp med penger.
– Årets TV-aksjon går til Leger uten
grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til dem som trenger
det mest, forteller varaordfører Siw Wikan.

Bedriftsfrivillighet
i Kulturgaten

Når kommunen arrangerer festival for
300 eldre fra sykehjem og omsorgsboliger i Kulturgaten på Fornebu, gjøres det
med god hjelp fra frivillige, bedrifter og
kunstnere på området.
Med Sandra Lyng og Stein Ingebrigtsen på scenen i strålende vær, kunne
300 publikummere glede seg over festival med åpne gallerier og museer den
31. august. Foruten frivillige fra Stiftelsen Fossumkollektivet, Sanitetskvinnene og Gamle Fornebu Kultursenter,
bidro H3Arena og Flytårnet AS til gjennomføring av arrangementet. På bildet: Rolf Solvik Nilsen (tv) fra Flytårnet AS, Hege Nesset fra H3Arena og
Harald Waugh fra Pleie- og omsorg.
Foto: Jan-Eirik Vestnes

– Vi ønsker å engasjere frivilligheten i tillegg til ordinær bøssebæring og innsamling fra næringslivet. Vi ser at her er det
et stort potensial i bruk av digitale bøsser,
Spleis, eller egne aktiviteter for foreninger,
lag, organisasjoner og andre som ønsker
å bidra. Bli med! oppfordrer hun.

Verdens største
innsamlingsaksjon
Pengene fra TV-aksjonen skal brukes til å
hjelpe mennesker som rammes av infeksjonssykdommer i fire land; Bangladesh,
Den sentralafrikanske republikk, Den
demokratiske republikken Kongo og Sierra

2023 – Valgår og lokalsamfunnsutvikling
Varaordfører Siw Wikan

FAKTA
• TV-aksjonen 2022 går
av stabelen 23. oktober.
• Mer informasjon: www.baerum.
kommune.no/tv-aksjonen og blimed.no

Nominer kandidat
til Frivillighetsprisen!

Kjenner du noen som fortjener årets
Frivillighetspris? Frivillighetsprisen blir
hvert år delt ut til «en initiativrik person,
lokal forening eller gruppe som med sine
ideer og pågangsmot har bedret trivsel
og livskvalitet for andre, samt bidratt til
et mer åpent, aktivt og trygt samfunn»
i Bærum. Send inn din nominasjon til
post@baerum.frivilligsentral.no, innen
18.november. Forslaget må inneholde
kandidatens navn, begrunnelse, adresse
og alder, og navn på den som nominerer.
Frivillighetsprisen deles tirsdag
13. desember.
Mer informasjon: www.baerum.
kommune.no/frivillighetsprisen

Året 2023 vil i stor grad bli påvirket av at det er kommunestyreog fylkestingsvalg 11. september.
Våre innbyggere skal denne gang
stemme på representanter til «nye»
Akershus.
Det blir også året for å restarte lokalsamfunnsutviklingen etter en lang periode
med pandemi, sykefravær, hjemmekontor
og kortsiktige handlinger. Nå trenger vi
det lange blikket, hvor konsekvensene av
dagens arbeid vil vises i løpet av et ett-,
fire- og tiårsperspektiv. Det blir en spennende og god overgang for oss alle.

Trygg økonomi

Bærum kommune har en trygg og god
økonomi med en driftsramme på om lag
11,7 milliarder kroner i 2023. Investeringsbudsjettet er på 2,9 milliarder. Dette
kommer frem i Budsjett og økonomiplan
2023–2026.

Fire satsingsområder

Et aldersvennlig Bærum skal bidra til å øke
livskvalitet og deltagelse på tvers av generasjoner. I tett samarbeid med brukere,
pårørende og andre samarbeidspartnere
skal vi videreutvikle arenaer og tjenester

som stimulerer til fysisk og sosial aktivitet for økt selvhjulpenhet, forebygge funksjonsnedsettelser og forebygge behovet
for pleie- og omsorgstjenester. Eget hjem
er det naturlige førstevalget, og derfor er
det blant annet nødvendig å videreutvikle tjenester i hjemmet. I tillegg til skal det
utvikles boligprosjekter som fremmer alternative boformer.
Treklang – Oksenøya senter med barnehage, skole og sykehjem skal fremme
samhandling og samspill på tvers av generasjoner på Fornebu.
Inkluderende samfunn med plass til alle
– det å oppleve fellesskap og føle seg inkludert er et grunnleggende behov. Det er
spesielt viktig i barne- og ungdomsårene,
og særlig etter pandemien. I skoler og barnehager vil arbeidet med å motvirke utenforskap og utvikle en kollektiv «vi-følelse»
mellom barn og elever stå sentralt. Det
samme vil skolebygg som er åpne for flerbruk utenfor skoletid, og tiltak som sikrer barn og unges mulighet til deltakelse
i fritidsaktiviteter. Prosjekter som Tett på,
Alle på laget, Bedre tverrfaglig innsats
(BTI) og Robust er viktige satsinger for å
styrke medarbeidernes kompetanse. FACT
ung er etablert som et tverrfaglig, oppsøkende og fleksibelt behandlingstilbud til

barn og unge i alderen 12–18 år, med mulighet for oppfølging til 25 år.
Miljø og klimaklok kommune: Klimabudsjettet er et viktig styringsverktøy for å nå
målene i klimastrategien. Klimabudsjettet
bidrar til å synliggjøre klimaeffekten og de
økonomiske konsekvensene av kommunens klimatiltak.
Gjennom digitalisering endrer vi hvordan
vi utfører oppgavene våre. På den måten
kan vi tilby bedre tjenester, arbeide mer
ressurseffektivt, samt utvikle og skape
nye, innovative tjenester for å møte fremtidens behov.

Kommunedirektør Geir Aga.

Se hele forslaget til budsjett og økonomiplan på www.baerum.kommune.no
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På disse sidene kan du se noen utvalgte satsinger som ligger i kommunedirektørens
forslag til budsjett og økonomiplan for 2023–26.
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Hele forslaget finner du på www.baerum.kommune.no

Barn og unge

Bistand og omsorg

Dette bruker vi penger på:
• Grunnskolen: Over 16 000 elever fordelt på 27 barneskoler, 12 ungdomsskoler, 1 spesialskole og 1 alternativ skole, Kulturskolen og Sjøholmen maritime senter.  
• Barnehagene: Over 7 000 barnehageplasser fordelt på kommunale,
private og familiebarnehager.  
• Barnevern, PP-tjenesten, helsetjenester barn og unge, avlasting og
barneboliger, rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid, Utekontakten,
Ungdom og fritid.  

Dette bruker vi penger på:
• 11 seniorsentre, om lag 1 000 plasser på sykehjem, 750 kommunale
leiligheter med heldøgns pleie- og omsorgstjenester, 200 leiligheter
innen psykisk helse, og nærmere 150 dagsenterplasser. Hjemmebaserte tjenester som yter pleie og omsorg til alle aldersgrupper.
• Boligbistand, flyktninger, botiltak for enslige mindreårige asylsøkere,
NAV, krisesenter, tjenester innen psykisk helse og rus, sosiale tjenester og tilrettelagt arbeid.
• Ergo- og fysioterapi, fastlege, kommuneoverlegefunksjon, folkehelsekoordinator, friskliv og mestring, legevakt, helsetjenesten ved Ila
landsfengsel og rehabiliteringstjenester.

Satsinger
• Satsingen «Alle på laget» skal bidra til at barn og unge får spesialpedagogisk oppfølging i fellesskapet før utfordringene blir for komplekse. Satsingen er et kompetanseløft for medarbeidere i alle skoler og barnehager
i Bærum.
• Bedre tverrfaglig innsats (BTI) mellom tjenestene skal bidra til tidlig
innsats, bedre samordning av tjenestene og god medvirkning med barn
og foreldre.
• Det gjennomføres en rekke tiltak for å styrke barn og unges psykiske
helse, blant annet prosjektet «Robuste barn og unge» og et prosjekt for
bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten.
• Alle ansattgrupper i bærumsbarnehagene skal bli bedre til å fremme
barnas trygghet, trivsel, læring og språkutvikling gjennom TETT PÅ –
kvalitet i bærumsbarnehagen.
• Økte ressurser til barnehager som har barn med behov for ekstra hjelp
og støtte.
• Etablering av større barnehager vil bidra til sterke fagmiljøer og
rekruttering av dyktige medarbeidere.
• Barnevernreformen innebærer at tidlig innsats overfor barn som har
behov for hjelp blir styrket.
• Skolene i Bærum skal åpnes for flerbruk utenfor skoletid.

Satsinger
• Utvikle et aldringsvennlig Bærum der eldre skal kunne delta, leve
aktive liv og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig.
• Eget hjem er førstevalget. Derfor skal tjenester til hjemmeboende
videreutvikles ved blant annet styrking av ergoterapi og hjelpemiddelutlån.
• Kommunen skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass med heltidskultur, aktive fagmiljø og kompetanseutvikling.
• Kommunen skal legge til rette for at frivillige skal være en større del
av fremtidens pleie- og omsorgstilbud.
• Gi flere innbyggere med store og sammensatte behov innen rus og/
eller psykisk helse et tilbud.
• Redusere antall langtidsmottakere av sosialhjelp.
• Sikre egnede og gode boforhold til innbyggere med særskilte behov.
• Videreutvikle Asker og Bærum legevakt som et forsvarlig og godt allmennmedisinsk akuttilbud.
• Utvikle seniortilbud som er fremtidsrettede og relevante.
• Styrking av legedekningen ved sykehjemmene.
• Opprette ny bolig for enslige mindreårige flyktninger.
• Styrking av bemanningen ved Asker og Bærum legevakt.

Samfunn – plan, kultur og idrett

Organisasjon, styring og utvikling.

Dette bruker vi penger på:
• Fysisk planlegging, by- og stedsutvikling, kulturminner, natur og
nærmiljø, brann og ulykkesvern, samferdsel, renovasjon og avfall, vann
og avløp, anleggsdrift og transport.
• Bibliotekene, Bærum kulturhus, idrettsanlegg.

Dette bruker vi penger på:
• Bærum kommune har 7 707 årsverk.
• Innovasjon, digitalisering, effektiv virksomhetsstyring og
innbyggerdialog er viktige satsningsområder.
• Satsinger og endringer

Satsinger
• Kunst og kultur er sentrale drivkrefter i byutviklingen i Sandvika, og det
skal sikres kvalitet i bygg og byrom. Brambanikvartalet skal videreutvikles til å bli en viktig kulturdestinasjon.
• Gjennomføre prosjektet «Ungdommens Bærum 2023» som skal bidra
til inkludering av unge ved å legge til rette for gratis og variert kultur- og
fritidstilbud.
• Utvikle selvbetjeningsløsninger og digitalt førstevalg for plan- og byggesakstjenester.
• Forsterke og forbedre kommunale veier. Forbedre vintervedlikehold av turveier, slik at disse kan benyttes i større grad gjennom hele
sesongen.
• Gjøre flere områder langs kysten tilgjengelige.
• Styrke aktivitetstilbudet for barn og voksne ved lokalsentra på Kolsås,
Stabekk og Gjønnes, og nytt ungdomstilbud ved Flytårnet..
• Styrke samarbeidet med idrettslag, friluftsorganisasjoner og lokale velforeninger.
• Nytt midlertidig bibliotek på Fornebu.
• Kartlegging av områder med viktig natur.

Satsinger
• Styrke innbyggerdialog og samarbeid gjennom etablering av Innbyggertorget i Kommunegården og utvikling av chatbot.
• Videreutvikle kommunens arbeidsgiver- og rekrutteringspolitikk, samt
lønnspolitikk.
• Statistikkportalen Bærum i tall skal presentere egenprodusert statistikk som er nyttig for innbyggere, politikere og medarbeidere.
• Videreutvikle samarbeid med eksterne aktører innen forskning og
akademia nasjonalt og internasjonalt.
• Økt bruk av tjenestedesign skal sette innbyggernes behov først, og
nye tjenester, prosesser eller produkter designes deretter.
• Prioritere informasjons- og datasikkerhet for innbyggere og kommune.
• Gjennomføre ny tilstandskartlegging og revidere delstrategi for vedlikehold av kommunale eiendommer, som skal resultere i reduserte klimagassutslipp og lavere energibruk.
• Redusere energi- og effektbehovet ved nybygg og rehabiliteringer, og
installere varmepumper og solenergianlegg der det er hensiktsmessig.

Side 10 | Bæringen | September 2022

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023–2026

September 2022 | Bæringen | Side 11

SMÅTT OG STORT FRA BÆRUMSSAMFUNNET

Smått og stort fra bærumssamfunnet
Isi på hjul – mobilt avfallsmottak

Bokskap på
elveprome
naden

Det blir kastet svært mange
bøker på gjenvinningsstasjonen på Isi. Dette ville
Avfall og gjenvinning gjøre
noe med. I samarbeid
med Arbeid og aktivitet i
kommunen og Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud Jobben har de nå satt
opp to bokskap på Elvepromenaden i Sandvika og ett
i den midlertidige kommunegården i Eyvind Lyches
vei 10. Skapene er bygget
av ombruksmaterialer. Ta
en bok til odel og eie, lån
en bok eller bare sitt ned
der du er og drøm deg bort
i en tekst.

Isi på hjul er et mobilt avfallsmottak. Containeren står på ulike
steder i Bærum fra mandag til torsdag: Fornebu, Rykkinn, Østerås
og Haslum. Det mobile avfallsmottaket skal gjøre det enklere å
levere avfall og ombruksartikler i mindre mengder. Du kan levere
inntil to gjennomsiktige avfallssekker, som du selv kildesorterer
i containeren. En levering koster 40 kroner og kan betales med
Vipps. Du kan også sette igjen små ombruksgjenstander. Isi på
hjul er bemannet av hyggelig personale, som kan hjelpe deg med
å
sortere. Se www.baerum.kommune.no/isi for stoppesteder og tider.

Klimaklok kommune  
Et av kommunens hovedmål er å
utvikle et klima- og miljøklokt bærumssamfunn der det er enkelt å
bo, arbeide og leve på en klima- og
miljøvennlig måte.
Alle deler av bærumssamfunnet – innbyggere, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunens virksomheter – er
viktige i arbeidet med et klima- og miljøklokt bærumssamfunn.  
Fornebu som nullutslippsområde, sirkulærøkonomi og grønn mobilitet er gjennomgående temaer.  

• Redusere energi- og effektbehovet ved
nybygg og rehabiliteringer, og installere
varmepumper og solenergianlegg der
det er hensiktsmessig
• Gjennomføre holdningsskapende klimaog miljøarbeid i skolen
• Kartlegge naturmangfoldet
• Sikre klima- og miljøvennlig kommunal
transport
• Tilrettelegge for bedre håndtering av
masser og byggeressurser

• Tilrettelegge for grønn mobilitet

• Utvikle Fornebu som nullutslippsområde

I samarbeid med Digna og Mangfold i arbeidslivet kan du møte en veileder
som bistår med enkel dataveiledning på flere språk. Mandager kl. 10–14.

• Videreutvikle og styrke kommunens sykkelsatsing

Dataveiledning til seniorer

• Rammen for klimafondet økes med 15
millioner i 2023. Det anbefales å styrke
den årlige rammen med ytterligere 5 millioner hvert av årene frem til 2026.

Seniornett Bærum (SnB), tilbyr veiledning hvor man kan få hjelp til å løse
problemer eller få svar på spørsmål knyttet til bruk av PC, Mac, nettbrett eller
smarttelefoner. Ta med utstyr, og husk relevante passord. Her er en oversikt
over hvor SnB har veiledning i høst:

• Tilrettelegge for gjenbruk og gjenvinning
for innbyggere og næringsliv

Noen av kommunens satsinger
innenfor klima og miljø:

Har du en bærbar Mac og ønsker å bli litt bedre kjent
med den? Kurset arrangeres i samarbeid med Seniornett Bærum. Begrenset antall plasser.
Nybegynnere: oppstart onsdag 14. september
kl. 13–15. Viderekomne: oppstart onsdag
12. oktober kl. 13–15. Bildebehandling: oppstart
onsdag 9. november kl. 13–15. Påmelding til e-post:
barum@barum.bib.no eller på tlf 67 50 96 00.

• Gjennomføre utskiftning av vei- og
gatelys til LED
• Etablere løsninger for ombruk og materialgjenvinning i kommunale bygg
• Økt bærekraft ved å forbedre kvaliteten
til eksisterende bygningsmasse
Om åtte år skal de direkte klimagassutslippene i Bærum være redusert med 65 prosent sammenlignet med 2009. Det er ett av hovedmålene i Bærums klimastrategi.

Sted

Dag og tid

Fornebupiloten på Fornebu S

Annenhver tirsdag kl. 12.30–14.00 (fra 6.9.22)

Haslum seniorsenter

Mandager kl. 10–12

Kolsås seniorsenter

Tirsdager kl. 10–12

Lommedalen seniorsenter

Onsdager kl. 10–12 (påmelding)

Ringhøyden seniorsenter

Onsdager kl. 10–12

Rykkinn seniorsenter

Tirsdager kl. 10–12

Kunnskapssenteret i Sandvika

Onsdager kl. 10–12

Henie Onstad Seniorsenter

Annenhver torsdag kl. 10-12 (fra 15.9.22)

Stabekk og Jar seniorsenter

Oppslag, etter avtale

Tanum og Jong seniorsenter

Oppslag, etter avtale

Østerås seniorsenter

Annenhver torsdag kl. 10–12:00 (fra 8.09.22)

Bekkestua bibliotek

Mac-kurs på
Bærum bibliotek Bekkestua

• Miljøsertifisering av kommunale barnehager

• Øke graden av transformasjon og
gjenbruk av eksisterende bygg til nye
formål, fremfor nybygg

Drop-in dataveiledning
på Bærum bibliotek Sandvika

• Tilrettelegge for miljøvennlige arbeidsreiser

Tirsdager kl. 12–14

For mer informasjon, kontakt oss gjerne på e-post: barum@seniornett.no
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BÆRUM I UTVIKLING

– Vi beklager forsinkelsene på Bekkestua

Det gjenstår fortsatt arbeider på Bekkestua
nord, men det er også mye som er ferdigstilt.
Her nytt fortau i Nadderudveien. Foto: Sofie Meta

På Byfesten i Sandvika spurte kommunen innbyggerne om hva de mener gjør en by god å besøke, og hva de ønsker for Sandvika i 2040.

Bekkestuas nye samlingsplass Signaturtorget, får lekeplass, amfi, trær og blomsterbed. Det skal
lages regnbed som kan håndtere store regnskyll. IllustrasjonN: Norconsult/ Bjørbekk & Lindheim.

En visjon for Sandvika

Arbeidene på Bekkestua nord pågår
fortsatt. Kommunens entreprenør
arbeider med alle tilgjengelige ressurser for å bli ferdig så raskt som
mulig.

Foto: Ragnhild I. Hoem

Hva skal Sandvika bli? Byen er
under en stor forvandling. Nå skal
Sandvika få sin visjon.
RAGNHILD I. HOEM

– Flere sentrale områder i Sandvika står
foran en omfattende forvandling og fortetting. Mot fjorden vil store arealer bli frigjort
for byutvikling når E18 legges i tunnel.
Nå blir den nye byen til, sier kommunalsjef Jannike Hovland. – Opprustingen av
Elvepromenaden og strandområdene på
Kadettangen har styrket Sandvika som
destinasjon. Det er så mye på gang at
byen fortjener en visjon, sier Hovland.

En samlende visjon

En visjon kan defineres som en «drøm
om fremtiden», som sier noe om hvilken
retning man ønsker å gå.
– En felles visjon for de ulike aktørene i Sandvika vil forenkle samarbeidet.
Sammen med en aktiv bypolitikk fra kommunens side, vil det hjelpe oss å dra i
samme retning, sier Hovland.
– Visjonen skal lede Sandvika mot det
potensialet byen har, og ligge til grunn for
mål og strategier i utviklingen av byen. For
å lykkes må visjonen forankres hos både

grunneiere, utbyggerne, næringslivet, innbyggerne og organisasjonene i byen.
Gjennom bevisst og strategisk by-ledelse,
hvor kultur og kulturelt drevet byutvikling
gis plass, skal vi videreutvikle Sandvika
som en mangfoldig og attraktiv by.

SOFIE META

På Bekkestua nord bygges det boliger,
forretninger, møteplasser, gater og infrastruktur. Bærum kommune har med noen
få unntak hovedansvar for opparbeidelse
av fortauer og gater, samt bygging av

Spurte innbyggere
og besøkende i Sandvika
På årets Byfest spurte kommunen innbyggerne om hva de mener gjør en by god å
besøke, og hva de ønsker for Sandvika i
2040.
– Vi vil fortsette å utfordre innbyggere,
næringslivet, grunneiere, utbyggere, de
folkevalgte og de politiske rådene, for å få
en modig og fremtidsrettet visjon. Sandvika trenger mennesker som skal bo i,
bruke og utvikle byen, og derfor er det viktig å få innsikt i hva folk ser for seg for
byen vår Sandvika, understreker Hovland.

FAKTA

Signaturtorget og Bibliotektorget med
gatevarme og beplanting. I tillegg har
kommunen ansvar for bygging av en
teknisk kulvert, et underjordisk rom hvor
infrastruktur som overvann, vann, avløp,
kabler for strøm, tele, fiber og fjernvarme
skal ligge.

Krevende utbygging

– Utbyggingen på Bekkestua nord er
krevende fordi alle arbeider må koordineres i tid og rom mellom kommunen og
de private utbyggerne. I tillegg skal trafik-

ken gjennom sentrum ivaretas gjennom
hele byggefasen. Forsinkelsene som
har oppstått skyldes flere forhold, og det
beklager vi, sier tjenesteleder for Byprosjekter i Bærum kommune, Åsa Nes.
Det arbeides nå med å ferdigstille gater
og fortauer utover høsten, før vinter og kulde
kommer. Noen arbeider, blant annet beplanting og sluttarbeider på Signaturtorget, vil bli
gjennomført på forsommeren i 2023.

Åpning i 2023

Det nye torget ligger vest for Nadderudveien, mellom biblioteket og Signaturgården. I midten skal det bygges et amfi
der man kan sette seg ned. 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.
– Vi gleder oss til nye, flotte Bekkestua
nord står ferdig, og ser frem til en hyggelig
åpning i 2023, sier Nes.

Flytårnet Fornebu – kunst og kultur i historiske omgivelser
De gamle verkstedbygningene, kulturgaten og hangarene
på Fornebu er vel verdt et besøk.

Flere sentrale områder i Sandvika står foran en
omfattende forvandling og fortetting. Nå skal
byen få en visjon. Foto: Hannah Aune

• Sandvika er i en rivende utvikling. Flere sentrale områder står foran en enorm forvandling, blant annet Sjøfronten og Sandvika sentrum øst.
• Nå skal byen få en visjon. Kommunen har spurt innbyggere, næringslivet, grunneiere,
utbyggere, organisasjonslivet, politikere og de politiske rådene om deres tanker og
synspunkter rundt hva Sandvika skal bli, og hva en visjon for Sandvika bør være.
• Visjonen skal samle og gi en felles retning for utviklingen.
• Mer informasjon om utviklingen i Sandvika: www.baerum.kommune.no/sandvika

Her finner du en rekke gallerier, museer som Kultur på hjul med bilmuseet og
Vespa-museet, serveringssteder, en spennende vintage interiørbutikk og Bærum
Kunsthall. Nytt denne høsten er galleriet FLØ Studio Hugo Opdal, med en omfattende samling av Bjarne Melgaard. Kulturgaten har også fått landets første REKO
Deli, som både er hentepunkt, butikk og café. Ta deg en høsttur til Flytårnet
Fornebu!
For åpningstider og program se

Flytårnet Fornebu og

Flytårnet Kultursenter

FAKTA
Flytårnet Fornebu
• Eies av Bærum kommune
• Skal utvikles med vekt på kunst, kulturliv og aktiviteter som fyller bygningene fra gamle Fornebu flyplass med liv.
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ANNONSER

Rubrikkannonser

Vi tar forbehold om at arrangementer kan bli avlyst og åpningstider endret. Neste nummer kommer ut i uke 5-2023.
Annonsene sendes til baeringen@baerum.kommune.no.

BARNEVERNVAKTEN
Akutt-tjeneste 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,
Kjørboveien 22, Sandvika.
-------------------------------------------------STØTTEKONTAKTER
OG BESØKSHJEM
Barnevernet søker støttekontakter og
besøkshjem. Kontakt: Anne-Stine
Ødegaard, tlf. 40 01 94 31, e-post: annestine.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.
Avlastning hverdager 8.00-15.30.
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.
-------------------------------------------------BÆRUM HELSE OG FRISKLIV
RASK PSYKISK HELSEHJELP
Trenger du støtte til å takle hverdagen?
Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til
deg over 18 år som har lettere psykiske
vansker. Aktuelle problemer kan være
bekymring, angst, depresjon, nedstemthet,
alkoholmisbruk, søvnproblemer, stress,
samlivsproblemer, utbrenthet og sorg.
Lavterskel, ingen krav til henvisning.
Kontakt: raskpsykiskhelsehjelp@baerum.
kommune.no eller telefon 67 50 41 79.
Se www.baerum.kommune.no/rph for mer
informasjon.
-------------------------------------------------FRISKLIVSSENTERET
Strever du med inaktivitet, overvekt,
livsstilssykdommer eller andre
helseutfordringer? Ønsker du hjelp til å få
en sunnere livsstil for barna og familien?
Frisklivssenteret er en forebyggende helsetjeneste, som tilbyr støtte til å endre
levevaner innen kosthold, fysisk aktivitet,
tobakk og til å mestre helseutfordringer.
Kontakt Frisklivssenteret på tlf. 974
02 798 eller frisklivssenteret@baerum.
kommune.no. Se www.baerum.kommune.
no/friskliv for mer informasjon.
-------------------------------------------------STARTE EGEN BEDRIFT?
Etablerertjenesten i Asker og Bærum – for
deg som vil starte eller har startet egen
bedrift. Påmelding til kurs, veiledningstime
og næringsfaglig vurdering: startupviken.no/
Spørsmål: etablerer@askershus.no eller tlf.
02314.
-------------------------------------------------HOME-START FAMILIEKONTAKTEN
BÆRUM 0–16 år
er et foreldrestøtteprogram for barnefami-

lier i Bærum. Har du 2-4 timer i uken og vil
skape magiske menneskemøter?
Vi søker frivillige som vil hjelpe – gå gratis
kurs hos oss til høsten.
Mer info: 934 00 890 eller 94 82 42 76.
www.home-start-norge.no
-------------------------------------------------FRELSESARMEENS TILBUD I
SANDVIKA
Frelsesarmeen i Sandvika har en rekke
tilbud for store og små: Babysang mandag
kl. 11, kurs i å spille hornmusikk for alle
aldre og fra nybegynnernivå
(du kan låne instrument) mandager kl. 17,
tirsdagskaffe med vafler og musikk kl. 11,
og kvelder med variert program i regi av
Hjemforbundet.
Se www.frelsesarmeen.no/sandvika
-------------------------------------------------BÆRUM FRIVILLIGSENTRAL
Søker frivillige til aktiviteten «Walk & Talk»,
som kan møte en som vil lære norsk én
gang i uken, for å snakke og gå tur. En
fin måte å lære norsk på, som gjør det
enklere å komme ut i jobb og bli en aktiv
deltaker i samfunnet. Mer informasjon:
baerum.frivilligsentral.no/ tlf. 979 49 356.
-------------------------------------------------KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGER
Tilskuddsordninger med søknadsfrist
1. oktober: Tilskudd til frivillighetstiltak,
Tilskudd til kulturformål og skolekorps i
Bærum og Tilskudd til helse- og velferdsformål, inkludert midler videreformidlet fra
IMDi. Skjema finner du på: www.baerum.
kommune.no/tilskuddsordninger For
spørsmål om elektroniske skjema, kontakt
Veiledningstorget, tlf. 67 50 40 50, e-post
veiledningstorget@baerum.kommune.no
-------------------------------------------------LEGATER
BÆRUMS LEGAT TIL ELDRE, SYKE OG/
ELLER UFØRE TIL REKREASJON OG FERIE

Legatets midler kan søkes av eldre, syke
og/eller uføre, som er bosatt i Bærum, som
tilskudd til rekreasjon og ferie. Det legges
vekt på samlet familieinntekt og -formue.
Søknad sendes på eget skjema til: Advokat
Just Finne, Postboks 189, 1300 Sandvika.
Søknadsskjema: tlf. 90 93 70 54 eller
e-post: justfinne1@gmail.com Søknadsfrist: 30. november 2022.
---------------------------------------------------------LOPPEMARKEDER
Se også Loppemarkeder i Bærum
Bryn skoles musikkorps arrangerer loppemarked på Bryn Skole
Lørdag 15. oktober
Søndag 16. oktober
Mer info: brynskolekorps.no/
Bryn skoles musikkorps
Fornebu og Snarøya skolekorps
arrangerer loppemarked på Hundsund
Ungdomsskole, Snarøyveien 81, 1364
Fornebu.
Lørdag 15. oktober kl. 10–15
Søndag 16. oktober kl. 11–14
Mer info : Loppemarked Fornebu og
Snarøya skolekorps
Rykkinn og Gullhaug skolekorps arrangerer loppemarked på Rykkinn skole
avdeling Berger, Leirdueveien 74, 1349
Rykkinn.

Lørdag 29. oktober kl. 10–16
Søndag 30. oktober kl. 11– 15
Mer info: korpsetmitt.no/loppemarked-2/
Rykkinn og Gullhaug skolekorps
Jar kirke
Jar menighet holder loppemarked i Jar
kirke, Wedel Jarlsbergs vei 20, 1358 Jar.
Lørdag 15. oktober kl. 9.
Loppemarked på Jar 2022
Eikeli og Eiksmarka skolekorps arrangerer loppemarked på Eiksmarka skole, Niels
Leuchs vei 56, 1359 Eiksmarka.
Lørdag 22. oktober kl. 10–16
Søndag 23. oktober kl. 11–15
Mer info: eikelopper.no/ Eikeli og
Eiksmarka skolekorps
Skui Brassband arrangerer loppemarked
på Skui skole, Ringeriksveien 242, 1340,
Skui.
Lørdag 1. oktober 10–16
Søndag 2. oktober 11–15
Mer info:
Skui brassband

Vis ladevett!
Vi omgir oss med stadig flere
duppeditter og batterier som må
lades. Med riktig bruk kan vi minimere brannfaren.
• Vær våken: lad bare elektriske gjenstander når du er våken og til stede
• Ikke lad et skadet batteri: Bruk alltid
egnet lader til det du skal lade, og se til
at laderen er i god stand før bruk.
• Unngå tildekking: Ladere og batterier
blir varme. Unngå derfor tildekking.
• Sikkert sted: Lad kun på ikke-brennbart underlag. Ha gjerne en røykvarsler
der du lader.
• Unngå skade på lader: Ta tak i
støpselet og ikke dra i ledningen når
laderen kobles fra. Dette kan skade
laderen.
• Elsykkel og elsparkesykkel: Lad helst
utendørs.
• Ved brann: Hvis mulig, fjern produktet vekk fra brennbare omgivelser. Ta
laderen ut av stikkontakten. Brann i
batterier kan holdes i sjakk ved å tilføre
vann for nedkjøling av produktet.
Oppstår det brann
du ikke har kontroll
på: Ring 110
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Høsten på Bærum bibliotek:

Litteraturfestival og klimauke
På hustrige dager passer det fint
med en tur på biblioteket. Det står
mye spennende på programmet i
høst.
LISBET BOTNEN

– Det er mye å glede seg til for alle som
setter pris på gode litteratur- og kulturopplevelser. Klima og miljø er et viktig
tema i høst, noe som gjenspeiles i programmet. Det blir et variert program med
aktiviteter på alle bibliotekene, sier biblioteksjef i Bærum, Trine 0. Schøning.

Bærum litteraturfestival

For første gang arrangeres en egen litteraturfestival i Bærum. Høydepunktet i
festivaluken blir utdelingen av Bibliotekets litteraturpris. Dette er en helt ny pris
som de norske folkebibliotekene har gått
sammen om å dele ut årlig fra og med
2022.
– Vi er stolte over å være vertskap
for den aller første prisutdelingen, sier
Schøning.

Ta en tur på biblioteket! Det står mye spennende på programmet i høst. Foto: Bærum bibliotek

Miljøuke for barn og unge

Klima og miljø er et viktig tema gjennom
høsten. På programmet står blant annet
“Den grønne timen” på Høvik, frøsankekurs og syverksted. I november arrangeres klimauke for barn og unge. Det blir
fiksefest med Zenab fra Symesterskapet,
foredrag, meisebolle-verksted for barn
og klesbyttedag for ungdom. Nytt denne
høsten er også bokbyttedagene.
Det blir selvfølgelig mange andre morsomme kurs og aktiviteter også!

Kulturhuset –
opplevelser for
små og store
Kulturhuset i Sandvika er et av Norges
mest aktive og varierte kulturhus, med
fem scener midt i Sandvika sentrum.
Her finner du kulturopplevelser for store
og små gjennom hele høsten; storslåtte
danseforestillinger med noen av verdens
beste dansekompanier, konserter, barneforestillinger, og Møt-serien der vi tar
deg med til en storby, denne høsten er
det: Berlin. Sjekk ut programmet på www.
baerumkulturhus.no

Utdrag fra programmet:

Høstferien 1.– 8. oktober
Legofestival, Minecraft byggekonkurranse,
dinosaurforedrag, kino, tegnekurs og slimverksted
Miljøuke for unge
7. november – 12. november
Klesbyttedag, fiksefestv med Zenab
Mahmood fra Symesterskapet, foredrag
og meisebolle-verksted

Digital festival 14. november
Temadag for seniorer. Årets tema er
fotografering
Litteraturfestival
22. november – 30. november
30. november - utdeling av den nye prisen
Bibliotekets litteraturpris
10 bøker er nominert - du kan stemme
her: www.biblioteketslitteraturpris.no
Se fullt prog. på www.barum.folkebibl.no
eller på et av de fem bibliotekene.

BÆRUMSKONFERANSEN 2022
MILJØ OG KLIMAKLOK - VÅRE FELLES KRAFTTAK
11. oktober
Gratis Hotell Scandic Fornebu
09:00 - 15:00
Hvordan kan Bærum kommune, næringslivet og innbyggerne arbeide sammen for
morgendagens klimanøytrale Bærum? Vi ønsker deg hjertelig velkommen til årets miljø- og
klimakonferanse på Fornebu!

Spydspiss Fornebu
Ambisjonen for Fornebu er et nullutslippssamfunn. Hva betyr nullutslipp for innbyggerne og
næringslivet? Vi tar en gjennomgang av statusen på Fornebu.

Feie for egen dør – kommune og innbygger
Fremtidens boliger må ta høyde for ekstremvær og strømregningen. Fremtidens trafikk skal
være dominert av kollektiv, sykkel og gange. Hvordan kan vi sørge for en god og klimaklok
fremtid?

Klima – naturmangfold og miljø
Vi har et stort ansvar for å ta vare på naturmangfoldet både i sjøen og på land. Vi skal snakke
om hvordan kommunen de neste ti årene kan jobbe for god naturrestaurering og bevaring av
vårt unike naturmangfold.
Meld deg på via denne linken: www.baerum.kommune.no/baerumskonferansen2022
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