
Våraksjon på Isi
I perioden etter påske til 17. mai har Isi 
avfallsanlegg utvidede åpningstider. I 
tillegg kan du to søndager i april levere 
hageavfall på lokale mottak.

Side 8

Barnekunst
Hos Bærum kunstforening i Sandvika 
stilles det fra 29. mars til 20. april ut 
kunst laget av barn fra Senegal. 
Arrangementet er et bidrag til 
kommunens satsning på Mangfoldsåret 
2008. 

Side 10

Flytter inn
På Fornebu har nå første beboer flyttet 
inn og en helt ny by begynner sitt liv. 
Veien fra Kommunedelplanen ble 
vedtatt i 2000 til de planlagte 6 000 
boligene står ferdig er derimot lang.

Side 3

www.baerum.kommune.no   |   baeringen@baerum.kommune.no
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● Ledige stillinger Side 14
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● Fritidskalenderen Side 18

INFORMaSjON

MILjØVENNLIG SKOLE: Elevene på Lommedalen skole gleder seg til skolen står ferdig etter rehabilitering, etter planen i 2010. 
FOTO: SVEIN IVAR FORS

Kommunen retter fokuset mot miljø på skolene på 
fl ere måter. Minst tre ganger i løpet av opplæring-
sløpet må barn og unge bytte læringsmiljø. Nå er det 
laget nye rutiner for å sikre et helhetlig opplæringsløp. 
I tråd med handlingsprogrammet og Miljømeldin-

gen fra 2007 skal Lommedalen skole rehabiliteres og 
bygges om til et moderne og miljøriktig skolebygg. 
Blant miljøtiltakene er eget klimagassregnskap og bio-
brenselanlegg.

SIDE 4 og 5

Bæringen

Skole og miljø
Vern for eldre på seniorsentrene
Se side 7

Legevakt og sykehus får 
nytt telefonnummer
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Side 2               Bæringen fredag 28. mars 2008

Kommunestyret:...............23. april
Formannskapet: ........2. og 9. april
Sektorutv. bistand og omsorg: 
......... 3. (reservemøte) og 17. april
Sektorutv. levekår:  .............8. april
Sektorutv. Barn og unge: .15. april
Plan- og miljøutv.: 10. og 24. april 
Eierstyring og eiendom:.....1. april
Klagenemnden: ............... 31. mars
Kontrollutvalget: ..............28. april
Frivillighetsutvalget: ...........7. april 
Bylivutvalget: ....................17. april

Møtene holdes enten i rådhuset 
eller i kommunegården.
Kommunestyret starter 18.00. 
Formannskapet starter 19.00.
Alle sakspapirer finnes på 
kommunens hjemmeside under 
Politisk virksomhet. Der står også 
møtested og tidspunkt. 

Utgiver: Bærum kommune
Informasjonsavdelingen

1304 Sandvika

Sentralbord  67 50 43 72
Telefaks  67 50 42 41
baeringen@baerum.kommune.no 

Bærum kommunes 
hovedsentralbord  �� �0 �0 �0

Ansvarlig redaktør

Anne Johanne Enger  67 50 45 26

Redaktør

Svein-Ivar Fors  67 50 44 24

I redaksjonen

Vigdis Bjørkøy  67 50 47 02

Marius 
Morstøl Jenssen  67 50 40 18

Bente Skåret    67 50 42 81
Siri Bjørnbakken  67 50 48 96

Pål Hivand  93 24 66 05

Ingvild 
Amble Eriksen 67 50 47 16

Petter Thürmer  67 50 40 17

Teknisk produksjon / trykk
Senter Grafi sk, Larvik

49.500 eksemplarer

Distribusjon
Posten Norge AS

Klager på distribusjonen rettes 
til Bærum kommune,

tlf.  67 50 43 72

Frist stoff neste nummer
onsdag 2. april

De neste utgavene kommer: 
1�. april, �. mai

og �0. mai

Bæringen

Politiske møter
Klimamøte i Bærum Kulturhus
Foreningen Norden Bærum arrangerer 7. april kl. 18-21 et åpent møte med tema Verdens klima – vårt felles 
miljø, der mange interessante foredragsholdere deltar. Spørsmål som hva årsakene til klimaendringene kan være, 
hva politikere på ulike nivå kan gjøre og dessuten hva hver enkelt av oss kan gjøre, skal diskuteres. 

Se program på side 16.

Rettelse om 
promenadebrygge
I artikkelen ”Gjestebrygge i rute” i forrige Bæringen 
som kom ut fredag 29. februar, står det at gjestebrygge 
og promenadebrygge på Kadettangen skal ferdigstilles 
sommeren 2008. Det korrekte er sommeren 2009. Vi 
beklager feilen.

alle lærere tilbys nå den 
samme gunstige seniorpo-
litikken som andre ansatte. 
Bærum kommune er den 
første kommunen som har 
fått til en slik avtale med 
Statens pensjonskasse.

MARIUS MORSTØL JENSSEN

I fjor vedtok politikerne i Bærum nye 
gode seniortiltak for alle ansatte med 
unntak av for lærerne. Dette skyldes 
måten pensjonspremien beregnes 
i Statens pensjonskasse (SPK), der 
lærerne har pliktig medlemskap.

Formannskapet har i møte 5. mars 
enstemmig innstilt like vilkår også 
for alt undervisningspersonell/lærere. 
Kommunestyret behandlet innstillin-
gen fra formannskapet 26. mars.

Unikt
I kommunestyret i fjor ble senior-
tiltak for ansatte i kommunen 
diskutert. I den debatten etterlyste 
Bjørn Røtnes (H), daværende leder av 
Sektorutvalg barn og unge, at admi-
nistrasjonen undersøkte med SPK om 
muligheten for bedre seniorpolitikk 
også for lærere. I løpet av høsten 2007 
har administrasjonen forhandlet med 
SPK, og en avtale er inngått.

– Bærum kommune har underteg-
net en unik intensjonsavtale med SPK 

om et toårig pilotprosjekt. Tilbudet 
til lærerne er det samme som andre 
ansatte i kommunen over 62 år har 
tilbud om, sier direktør Gunvor Erdal.

Økonomi
SPK har gjort Bærum kommune 
oppmerksom på at det løper en 
økonomisk risiko ved å inngå en 
slik avtale. Med andre ord er det 
Bærum kommune som står for den 
økonomiske innsatsen i prosjektet.

– Vi er klar over at dette pilotpro-
sjektet har en økonomisk risiko, men 
vi er svært glade for at vi nå kan tilby 
alle lærere samme gunstige seniorpo-
litikk som alle andre. Dermed får vi 
gode tiltak for å beholde den viktige 
kompetansen som eldre lærere har, 
sier Erdal

Hun vil samtidig fremheve 
at Bærum kommune fikk i stand en 
avtale med SPK, fordi SPK vurderte at 
Bærum er en stor kommune med god 
kontroll på økonomien.

avtalen
Forsøksordning i to år fra 1. juli. 
Ansatte etter fylte 62 år kan velge 
mellom tre tiltak. Bonus på 20 000 
kroner i året (i 100 prosent stilling), 
arbeidstid på 80 prosent med lønn 
på 100 prosent,  eller ti ekstra 
fridager med full lønn fra 62–64 år 
og 15 ekstra fridager fra fylte 64 år.

Styringsgruppe for E18
Akershus fylkeskommune har invitert berørte 
kommuner til å delta i en politisk styringsgruppe 
for E18 i Oslo og Akershus. Formannskapet 
oppnevnte 5. mars Anne-Gerd Steffensen (Frp) 
som representant for Bærum kommune. 

Bærum kommune har sagt 
et endelig nei til videre 
drift av Tanum asylmottak. 
Staten har siden 1987 hatt 
en midlertidig avtale om å 
bruke tomten. Nå skal den 
tilbakeføres til kulturland-
skap. 

VIGDIS BJØRKØY

Det var Utlendingsdirektoratet 
(UDI) som ønsket en vurdering 
av reguleringsplanen for området. 
Planen var å oppføre permanente 
bygg på eiendommen. Kommunesty-
ret avslo dette da saken ble behandlet 
27. februar. 

Det er vernehensyn som ligger til 
grunn for avslaget. Også fylkeskom-
munen har tidligere stilt seg negative 
til utbygginger på Tanumplatået ut 
fra nasjonale vernehensyn. 

Saken er nå ferdig behandlet av 
Bærum kommune, og UDI må 
dermed finne et annet område til 
etablering av mottak for asylsøkere. 
Kommunestyret vedtok at det er 
Plan- og miljøutvalget som nå må 
vurdere om fristen som er satt for 
avvikling av mottaket er rimelig.

Et forslag fra Kristelig Folkeparti 
og Venstre om at kommunen 
skal vurdere mulighetene for 
en alternativ plassering av et 
transittmottak, fikk enstemmig 
tilslutning og ble oversendt 
rådmannen. 

Ny god seniorpolitikk for lærere

Tanum asylmottak avvikles

NaTURVERN Bærum kommune 
går inn for at Tanum asylmottak blir 
fjernet og at eiendommen blir 
tilbakeført til kulturlandskap. Det er 
også verneverdige bygninger på 
eiendommen.

FOTO: VIGDIS BJØRKØY

TOMMELEN OPP: Gunvor Erdal, direktør, Bente Grimstad, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, og 
Solveig Juel, kommunalsjef for skole, holder tommelen opp for en god avtale. 

FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN
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Håndverksbe-
drift politianmeldt
Ytterligere en håndverksbedrift er 
politianmeldt i forbindelse med kor-
rupsjonssaken som ble avdekket i 
Bærum kommune i 2006.

PÅL HIVAND

Bærum kommune politianmeldte høsten 2007 
ytterligere en håndverksbedrift som mistenkes 
for overfakturering av kommunen. Saken fikk 
betydelig medieoppmerksomhet i månedsskiftet 
februar-mars 2008. Kommuneadvokat Just 
Finne understreker imidlertid at det ikke er en 
ny korrupsjonssak det nå er snakk om.

- Saken gjelder et håndverksfirma som kom-
munerevisjonen satte søkelyset på allerede i sin 
rapport til kommunestyret sommeren 2007. 
Kommunen valgte å politianmelde firmaet 
høsten 2007, sier Finne. Han understreker 
imidlertid at det ikke er noe som tyder på at 
flere kommunalt ansatte er involvert i saken, 
enn det som hittil har vært kjent. 

Plan for sykkelveien fra Blom-
menholm til Høvik er snart et 
faktum. Siste strekning ble be-
handlet i formannskapet 5. mars. 
Nå kan du si din mening om 
planen.

VIGDIS BJØRKØY

Reguleringsplan for siste del av sykkelvei 
gjennom Bærum mot Oslo, legges ut til 
offentlig ettersyn. Første strekning sto ferdig 
høsten 2005– nemlig strekningen Blommen-
holm – Solvik. Strekningen fra Solvikveien 
til cirka 200 meter vest for Hestenga, hadde 
anleggsstart høsten 2007. Den skal stå ferdig 
til høsten. 

Siste strekning
Reguleringsplanen som nå skal ut til 
offentlig ettersyn er på 800 meter. Den går 
fra Hestenga, forbi Høvik senter og til rund-
kjøringen i Høviksvingen nord for Høvik 
bro. 

Sandviksveien er en viktig lenke i trans-
portsykkelnettet mot Oslo. Politikerne un-
derstreker at dette er et viktig sett i miljø- og 
helsepolitisk lys. Med denne siste parsellen 
vil det være sykkelvei fra Asker til Oslo. 

Si din mening
Reguleringsplanen kan du lese i infor-
masjonsskranken i Kommunegården, på 
bibliotekene eller på kommunens nettsider: 
www.baerum.kommune.no under politisk 
virksomhet. 

Du har mulighet til å sende inn merknader 
til planen, og på den måten være med og 
påvirke hvor og hvordan sykkelveien blir. 

Et stort område nær Oslo ble ledig 
da flyplassen på Fornebu ble flyt-
tet til Gardermoen for snart 10 år 
siden. Mulighetene var mange, og 
Bærum kommune har hatt mange 
hensyn å ta. Nå har første beboer 
flyttet inn og en helt ny by begyn-
ner sitt liv. 

INGVILD AMBLE ERIKSEN

- Kommunestyret vedtok å bygge en ny by 
med boliger, arbeidsplasser og servicetilbud, 
sier seniorarkitekt Jan Fredrik Rasmussen i 
Bærum kommune.  

Mandag 3. mars flyttet første beboer inn i de 
nye byen på Fornebu, i Rolfstangveien. Kom-
munedelplan for Fornebu ble vedtatt i år 2000 
etter en arkitektkonkurranse. Hovedgrepet i 
planen er en sentral park med en stor dam og 
med grønkorridorer ut til sjøen. Rundt sentral-
parken kommer boliger, skoler, barnehager og 
idrettsanlegg. Næringsbyggene ligger mot øst. 
På hele Fornebu blir det god adgang til sjøen 
for beboere og turgåere. 

Taket på antall boliger er satt til 6000. Bærum 
kommunes utfordring og målsetting er, i 
samarbeid med de private utbyggerne å lage 
gode nærings-, bolig- og rekreasjonsområder, 
og å sikre god kvalitet på byggene og servicetil-
budene. De opprinnelige eierne, ved Statsbygg, 
har laget fine vei- og grøntanlegg. 

Demokratiske prosesser sikrer kvalitet
- I samarbeid med utbyggerne lagde vi tre 
veiledere, forklarer Rasmussen, som har 
ansvaret for reguleringsplaner på Fornebu. 

Estetikkveilederen legger premissene for 
god formgivning på offentlige rom, bygg og 
utearealer. Veilederen for bomiljø omhandler 
felles og private utearealer og andre forhold 
som påvirker bo- og oppvekstmiljøet. Miljø-
oppfølgingsprogrammet gir hjelp til å håndtere 
forurensning, støy og andre miljøspørsmål 
som dukker opp i prosessen.

- Omgivelsene har stor innflytelse på både 
helse og trivsel, forklarer seniorarkitekten. Re-
guleringsplanene som fremmes av utbyggerne 
skal oversette visjonene til konkret utforming. 
Ifølge Rasmussen er kontrollen streng for 
å sikre at utbyggingen skjer i henhold til 

intensjonene. Reguleringsplanene blir sendt 
på høring til andre etater, velforeninger, 
naboer og organisasjoner. Viktige prinsipper 
for demokratiske prosesser med høringer 
og politisk behandling, gjør at arbeidet med 
en enkel reguleringsplan tar i underkant av 
ett år. Deretter fremmes det byggesak med 
detaljtegninger og spesifisering av material- 
og fargevalg og tekniske løsninger, for hvert 

enkelt bygg. Når godkjenningen foreligger, kan 
spaden settes i jorden. - Det er en omfattende 
og tidkrevende prosess. Det er viktig at man 
tar de hensyn som er nødvendige, og det er 
mange interesser som gjøres gjeldende, sier Jan 
Fredrik Rasmussen. 

Første innbygger på plass
Christian Jean-Hansen fikk nøklene til sin 

nye Fornebu-leilighet mandag 3. mars. Fra 
balkongen skuet han utover sjøen som lå badet 
i solskinn. 

- Jeg visste hele tiden at dette ville være 
stedet å bo. Ved første mulige anledning – i 
2004 – kjøpte jeg leiligheten. Kombinasjonen 
av leilighet, friareal med badeplass og fellesa-
realene er unikt, sier Fornebyens aller første 
innbygger. 

Fornebu - fra idé til by

SYKKELVEI TIL OSLO Nå legges 
planene for siste strekning av sykkelveien 
gjennom Bærum mot Oslo. Det er Statens 
vegvesen som står for utbyggingen. 

FOTO: VIGDIS BJØRKØY

Siste etappe av sykkelvei

FØRSTE INNBYGGER – Christian Jean-Hansen (foran) fikk overrakt velkomstpakke fra Bærum kommune og poserte sammen med spente 
aktører i Fornebu-utbyggingen. Bak fra venstre arkitekt og prosjektansvarlig Per Einar Knutsen fra Arcasa arkitekter, seniorarkitekt Jan 
Fredrik Rasmussen fra Bærum kommune, Daglig leder Kjell Haune, SPDE og leder i Plan- og miljøutvalget i Bærum kommune, Anne-Gerd 
Steffensen (Frp). 

FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN



Side �               Bæringen fredag 28. mars 2008

Barnehager i 
skolebygg
Etter ønske fra formannskapet har råd-
mannen sett nærmere på noen av skolene 
i Bærum med tanke på mulige barnehage-
plasser i disse bygningene. Dersom alle 
disse prosjektene lar seg realisere, vil det 
bety en økning av i overkant av 200 barne-
hageplasser.

SVEIN-IVAR FORS

Rådmannen har undersøkt kapasitet, klassetall, 
prognose for elevtallsutvikling og skolenes uteareal. 
Ledige areal i forhold til skolens planløsning, funksjo-
nelle utforming og muligheter for sambruk ble også 
vurdert. Utearealene ble kartlagt i forhold til tilgjenge-
lighet og bruksmuligheter.

Fem aktuelle skoler
I utgangspunktet var det meningen at både Bjørnegård, 
Belset, Eikeli, Hosletoppen, Jong og Lesterud skulle 
vurderes. Jong skole ble tatt ut av listen på grunn av 
hovedbygningens beskaffenhet og på grunn av kjøre- og 
parkeringsforholdene. Planer for Belset skole viste seg å 
kunne bli vanskelig å få til på grunn av de store ulemper 
dette ville medføre for skolenes drift. Bærums Verk skole 
kom med i vurderingen etter innspill fra skolemiljøet.

Dermed ble følgende skoler stående igjen på 
rådmannens liste med mulighet til å planlegge etablering 
av barnehagetilbud:
• Bjørnegård skole – barnehage, fortrinnsvis i nye 

paviljonger
•  Hosletoppen skole – barnehage i nye paviljonger
•  Eikeli skole – barnehage i inntil 330 kvadratmeter  

i A-blokk, kortsiktig for 1-2 år
•  Bærums Verk skole – barnehage i SFO-areale ca 175 

kvadratmeter for cirka 3-5 år
•  Lesterud skole – utvidelse av barnehagen i paviljong D.

Dersom det skal etableres barnehagetilbud på en 
eller flere av skolene, skal skolenes samarbeidsutvalg ha 
mulighet til å uttale seg før en går videre med saken. 

Behandlet i formannskapet
Til formannskapet møte 5. mars hadde rådmannen 
fremmet følgende forslag til vedtak: Redegjørelsen om 
barnehager i skolene tas til etterretning. 

FAU ved Lesterud skole hadde sendt formannskapet 
et skriv. På bakgrunn av denne henvendelsen fremmet 
ordføreren forslag om at saken sendes ut på høring til 
skolenes samarbeidsutvalg. Forslaget ble enstemmig 
vedtatt.Lommedalen skole skal rehabi-

literes og bygges om til et mo-
derne og miljøriktig skolebygg. 
Blant miljøtiltakene er eget kli-
magassregnskap og biobrensel-
anlegg.

PÅL HIVAND

Bærum kommune har vedtatt å rehabili-
tere og bygge om Lommedalen skole til en 
fullverdig 2-parallellers barneskole. Målet 
er at skolen skal være et inspirerende sko-
leanlegg med funksjonelle og framtidsret-
tede lokaler og løsninger. Bygningene skal 
spesielt ivareta skolens satsing på uteskole, 
dans, sang og fellessamlinger.

Klimagassregnskap
Miljøaspektet for Lommedalen skole 
ivaretas ved bruk av miljøvennlige 
materialer, effektiv produksjon og 

utnyttelse av energi, og gjennom effektiv 
sambruk av skolens arealer. Det skal 
dessuten utarbeides et eget samlet klima-
gassregnskap for hele byggeprosjektet.

- Prosjektet skal følge de føringer og 
ambisjoner for miljø som er uttrykt i 
handlingsprogrammet og i Miljømeldin-
gen fra 2007. Det betyr blant annet at vi 
må dokumentere miljøgevinstene ved de 
valg som tas på materialbruk og miljøtek-
nologi, sier miljørådgiver Unni Larsen ved 
Bærum kommune Eiendom. 

Preg av gårdstun
Lommedalen skole består i dag av ”gam-
melbygget” fra 1913, administrasjonsbygg 
fra 1960, et tilbygg fra 1992 og helsesta-
sjonen fra 1982. Gamlebygget er vernet og 
skal rustes opp til fordums prakt utvendig. 
Innvendig rustes det opp til moderne 
standard. Gamlebygget er tenkt å utgjøre 
et dominerende arkitektonisk element 

i skoletunet. Administrasjonsbygget og 
tilbygget rives og erstattes av moderne og 
større arealer.

- Skoleanlegget får preg av et gårdsan-
legg, med et stort hovedhus og omkring-
liggende bygninger. Gammelbygget vil 
imidlertid dominere gjennom størrelse og 
høyde på tomta, opplyser prosjektleder 
Olav B. Børslett ved Bærum kommune 
Eiendom.

Start 2008
Riving av bygninger er planlagt sommeren 
2008, mens byggestart er planlagt høsten 
2008. Det nye skoleanlegget for er planlagt 
ferdigstilt i 2010, og har fra tidligere en 
vedtatt kostnadsramme på 142,3 millioner 
kroner. Rammen er nå anbefalt økt til 162 
millioner kroner på grunn av prisstigning 
og strengere miljøkrav til prosjektet.

Toalettforholdene på skolene og i skolefritidsord-
ningene (SFO) skal alltid være gode. Behovet for 
og iverksetting av tiltak for å bedre forholdene 
skal vurderes.

MARIUS MORSTØL JENSSEN

Hilde Arneberg (V) stilte i Sektorutvalg bistand og omsorg sitt 
møte 14. februar, spørsmål om toalettforholdene på skole og SFO. 

Elever og foreldre forteller om lite tiltalende toaletter med 
sjenerende lukt og vanskelige låser på dørene, og at elever er 
fotografert med mobilkamera på toalettet. Det er også medisinsk 
og trivselsmessig sett viktig at toalettbesøkene gjennom hele 
skoledagen skal være trygg og tiltalende. Arnebergs spørsmål om 
rene og trygge toaletter ble oversendt for nærmere vurdering av 
behov for og iverksetting av tiltak til Rådmannen og Sektorutvalg 
barn og unge.

Flere plasser 
i Åsterud barnehage
Åsterud barnehage skal utvides. Planen er 
å øke antallet plasser fra 63 til 81. Det er 
barneparkbygningen som skal rives og er-
stattes med nytt bygg.

VIGDIS BJØRKØY

Parkbygningen ble innlemmet i barnehagen for noen år 
siden, og huser i dag ni barn. Det nye bygget skal i tillegg 
ha plass til ytterligere 18 barn. 

Kommunestyret vedtok 27. februar enstemmig en ny 
reguleringsplan for området. Det ble også vedtatt at man 
i den videre prosjekteringen vurderer om det kan bygges 
større - med plass til enda flere barn enn det som ligger 
i saken nå. Flere barnehageplasser i Åsterud barneha-
ge medfører at trafikkforholdene i området må vurderes. 

GLaDE SFO-BaRN på Bærums Verk skole. 
FOTO: SVEIN IVAR FORS

Etterlyser bedre toalettforhold

Miljøvennlig 
skolebygg

UTVIDELSEN OG FORNYELSEN av Lommedalen skole begynner sommeren 2008 og blir et eksempel på bygningsvern og 
miljøambisjonene for Bærum kommune. 5. klassingene Maiken Fjelberg og Sindre Jerpstad gleder seg til det, her sammen med 
inspektør Aksel Gagnes. 

FOTO: SVEIN-IVAR FORS
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Det er stort behov for flere førsko-
lelærere i Bærum. Årsaken er stor 
satsing på nye barnehageplasser, 
men også eksisterende mangelen 
på pedagogisk personale i mange 
av Bærums barnehager.

SVEIN-IVAR FORS

Kommunen har satt i gang flere tiltak for å få 
flere førskolelærere til å søke jobb i Bærum. 
Store annonsekampanjer har vært iverksatt 
i aviser og blader og fargerike plakater har 
dukket opp på trikkene i Oslo.

Høyskolene i Oslo og Trondheim har hatt 
besøk fra Bærum, og kandidater som har søkt 
og deretter får jobbtilbud i kommunen er med 
på å konkurrere om et ekstra tillegg på 25 000 
kroner. I alt 20 nyutdannede førskolelærere 
kan få et slikt tillegg, tildelt på grunnlag av 
karakterer og referanser.

Det satses på førskolelærerne
I tillegg til utadrettet virksomhet har barne-

hagekontoret styrket sin bemanning, slik at 
barnehager som mangler pedagogisk personale 
får faglig veiledning. Det gis økonomisk 
støtte til barnehageassistenter som kan tenke 
seg å ta kombinere jobb og studier for å bli 
førskolelærere.

- Det er helt nødvendig med en offensiv 
satsing for å opprettholde kvaliteten, sier 
kommunalsjef Erik Førland. – Vi mangler før-
skolelærere i dag, og vi har store utfordringer 
i vente.

Han legger til at kommunen samarbeider 
med Fornebuorganisasjonen, som er i gang 
med sin egen rekruttering av førskolelærere.

Elevene i klasse 5 B ved Haslum 
skole ønsker å dra til en annen leir-
skole enn de kommunen har inn-
gått avtale med. Via ordningen med 
innbyggerinitiativ fikk de 27. fe-
bruar lagt saken sin frem for kom-
munestyret. 

PETTER THÜRMER 

Klassen ønsker å dra til Jotunfjell leirskole i 
2009, men denne turen vil bli dyrere enn den 

kostnadsrammen skolene skal følge i forbin-
delse med leirskoleopphold. Kommunen har 
tidligere bestemt at leirskoleopphold skal være 
gratis for alle elever, og har forhandlet frem 
avtaler med tre leirskoler som alle kan tilby 
priser innenfor den fastlagte kostnadsrammen.

Vil bestemme selv
Elever og foresatte ved klasse 5 b ved Haslum 
vil likevel å dra til Jotunfjell, og mener 
dessuten at de i sterkere grad må få være med 
på å planlegge sitt eget leirskoleopphold. De 

etterlyser også en veiledning fra kommunen 
om hvordan man kan gjennomføre innsamlin-
ger uten å bryte gratiskoleprisnippet.

Fikk ikke støtte
Etter å ha samlet inn over 300 underskrifter 
fikk klassen lagt saken sin frem for kommune-
styret. 
Politikerne valgte imidlertid med 49 mot 2 
stemmer å holde fast ved et tidligere vedtak 
om at leirskoleopphold skal være gratis for alle 
elever og at bærumskolene skal behandles likt i 

denne sammenheng. Dermed fikk ikke initiati-
vet fra klassen om å dra til Jotunfjell kommu-
nestyrets støtte. 

Forenkle initiativprosessen
Derimot ble et forslag om at kommunen må se 
på hvordan man kan automatisere og forenkle 
prosessene knyttet til ordningen med innbyg-
gerinitiativ vedtatt.  Rådmannen skal nå utrede 
dette. 

Minst tre ganger i løpet av opplæ-
ringsløpet må barn og unge bytte 
læringsmiljø. Nå er det laget nye 
rutiner for å sikre et helhetlig opp-
læringsløp.

SVEIN-IVAR FORS

Skolestart er en stor begivenhet for en 6-åring. 
Det er det også for 13-åringen som forlater 
barneskolen og 16-åringen som skal begynne 
på videregående skole.

Kommunen har utarbeidet nye rutiner for å 
gjøre overgangene mellom barnehage og skole, 
barneskole og ungdomsskole og ungdoms-
skole og videregående skole, samt ved skifter 
innad i kommunen, så trygge og forutsigbare 
som mulig. Det er også utarbeidet rutiner for 
oppstart i og skifte av barnehage, skifte av kon-
taktlærer og skole internt i kommunen. 

Det tverrfaglige samarbeidet er viktig for å 
få til gode overganger, så rutinene til helse-
stasjonen, pedagogisk-psykologisk tjeneste og 
barnevernet er også lagt inn her. Overgangsru-
tinene gjøres gjeldende fra våren 2008, og skal 
evalueres i løpet av 2010. Det jobbes parallelt 
med å utarbeide tiltak som kan bidra til 
helhetlig pedagogisk tenkning i kommunen. 

Rutiner fornyet
Rutinene er utarbeidet på bakgrunn av 900 

foreldreinnspill via en 
foreldreundersøkelse 
høsten 2007, samt 
innspill fra ansatte på 
ulike nivåer i de ulike 
opplæringsinstitusjo-
nene i kommunen.

– Allerede i dag 
er det gode rutiner 
for overgangene 
i barnas opplæ-
ringsløp, og disse 
rutinene danner 
grunnlaget for de 
nye rutinene som 
nå kommer, sier 
faglig rådgiver 
Nina Leonthin 
Elvebakk i avdeling tjenesteutvikling. 

Gode overgangsrutiner
Det er utformet et sett av felles, forpliktende 
rutiner, og det legges til rette for et helhetlig 
opplæringsløp med gode overganger og styrket 
sammenheng i opplæringen for barn og unge.

Rutinene er minimumsløsninger som 
alle kommunens private og kommunale 
barnehager og grunnskoler forplikter seg til å 
følge. 

Tett samarbeid nødvendig
Hensikten med rutinene er å sikre en trygg og 

god start på barnehagen, barneskolen, 
ungdomsskolen, den videregående skole 
samt ved skifter innad i kommunen. De 
skal skape helhet og sammenheng i elevens 
opplæringsløp, og sikre elevene bedre tilpasset 
opplæring og derved bedre læringsutbytte. 
Informasjon til beste for barnet skal overføres 
etter samtykke. Elevene skal hjelpes til å gjøre 
gjennomtenkte valg i samsvar
med egne ønsker og forutsetninger. Man skal 
sikre et godt tverrfaglig samarbeid der det er 
behov for det.

– Det er nødvendig med et tett samarbeid 
mellom elever, foresatte og ansatte for å 
oppnå et helhetlig og sammenhengende 

opplæringsløp for alle barn og unge, sier Nina 
Leonthin Elvebakk. 

MER INFORMaSjON
Overgangsrutinene finner du på  
www.baerum.kommune.no - under skole.

Førskolelærere verves til Bærum

Myke overganger 
i skolen

OVERGaNGER I SKOLEN Overgangen fra 
barnehage til førsteklasse, og videre fra 
barneskole til ungdomsskole og så 
videregående, kan være utfordrende for 
barn og unge. 

ILLUSTRASJON: MARI JORDE JOHANSEN

Innbyggerinitiativ om leirskole

TRENGER FØRSKOLELÆRERE Bærum 
har et stort behov for flere førskolelærere, og 
har for tiden er stor rekrutteringskampanje i 
gang. Barnehagekontoret samarbeider også 
med Fornebuorganisasjonen som er i gang 
med rekruttering til Hundsund grendesenter. 
Til venstre grendeleder Bjørg Nakling, til 
høyre kommunalsjef for barnehage Erik
Førland.                   FOTO: SIRI BJØRNBAKKEN



Side �               Bæringen fredag 28. mars 2008

Næringslivet i Bærum tar mer og mer inn over seg at 
miljø- og klimautfordringene må tas på alvor. En måte å 
synliggjøre dette på er å miljøsertifisere bedriftene. For 
små og mellomstore bedrifter kan det å la seg sertifisere 
til å bli et Miljøfyrtårn være en god løsning. 

HANS ANTON STØEN

Nylig fikk Bærum miljøfyrtårn nummer 13 – strømleverandøren Telinet 
Energi AS på Lysaker. Telinet ble etablert i begynnelsen av 2003. Forretningsi-
deen er å bidra til økt konkurranse i det norske markedet, og bedriften er en 
mellomstor aktør på det norske kraftmarkedet.  

Varaordfører Lisbeth Hammer Krog overrakte sertifikatet som formelt viser 
at Telinet nå er en miljøfyrtårnbedrift. Hun understreket hvor viktig det er 
at næringslivet er på banen i miljøsammenheng, og minnet om at Bærum 
kommune vil bruke sin markedsmakt til å stille stadig strengere miljøkrav til 
sine underleverandører. Kommunens egen anskaffelsesavdeling er selv mil-
jøsertifisert etter den internasjonale standarden ISO 14001. På denne måten 
kan Bærum i samarbeid med næringslivet skape positive ringvirkninger, hvor 
miljøkrav blir en del av hverdagen for alle som skal levere varer og tjenester 
til kommunen.  

Miljøsertifisering
Stiftelsen Miljøfyrtårn ble 
opprettet i 2003 og er en 
selvfinansierende ordning. 
Les mer på:  
www.miljofortarn.no

asker og Bærum brannve-
sen tilbyr frivillig sikker-
hetskontroll boligene til 
eldre i asker og Bærum. 

SVEIN-IVAR FORS

Eldre og andre som ikke er så 
spreke til bens vil ha problemer 
med å rømme boligene sine 
dersom det oppstår brann. 
Brannvesenet ønsker derfor å tilby 
en sikkerhetskontroll for å sjekke 
brannsikkerheten i hjemmene. Det 
var mange som var interessert i 
tilbudet da det ble gjennomført i 
desember i fjor, og 203 boligkon-
troller ble gjennomført.

Eldre er overrepresentert i 
brannstatistikken
Personer over 70 år har nesten 
fire ganger høyere risiko for 
å omkomme i en brann enn 
de under 70 år. Tendensen 
på statistikken er økende i 
denne målgruppe, og både på 

landsbasis og lokalt har flere eldre 
omkommet i brann fordi de ikke 
har kommet seg ut. Når hjelpe-
tiltakene i eldreomsorgen flyttes 
til hjemmet, blir det flere eldre 
hjemmeboende med høy risiko i 
forhold til brann. 

Enkle tiltak kan gjøre boligen 
mer brannsikker og brannvesenet 
ønsker på ny å tilby de eldre hjem-
meboende og andre med særskilte 
behov en sikkerhetsjekk av boligen. 

- Vi henstiller både personene 
selv og pårørende til å kontakte 
oss for sjekk av boligen. Kontrol-
lene vil foregå i uke 14. Ved behov 
kan det foretas kontroller utover 
dette. Befolkningen kan ringe for å 
melde seg på, sier Elisabeth Gripne 
Plomgren i Asker og Bærum 
brannvesen.

Kontroll og 
gode råd er gratis
Under kontrollen vil brannsik-
kerheten i hjemmene bli sjekket og 
det blir gitt gode råd for et brann-

sikkert hjem. Brannvesenet sjekker 
om røykvarsler og slokkeutstyr er 
i orden, ser etter synlige feil ved 
elektriske apparater og anlegg og 
kontrollerer rømningsforholdene. 
Ved behov bytter de også batteri i 
røykvarslerne.

Kontrollen er ment som en 
nyttig veiledning og innebærer 
ingen godkjenning eller garanti for 
feilfrie forhold. 

Påmelding:
Ta gjerne kontakt med Elisabeth G. 
Plomgren 66 76 43 09 i Asker og 
Bærum brannvesen for påmelding 
og ytterligere informasjon om 
boligkontrollene.

MER INFORMaSjON:
Se Asker og Bærum brannvesens 
nettsider: www.abbv.no

Bærum kommune arrangerte Norges første Frivilligbørs. 
aktører fra både næringslivet, frivillige organisasjoner og 
kommunale tjenestesteder bidro til at børsen ble en suk-
sess.

HARALD WAUGH 

 
Frivilligbørsen ble arrangert som en møteplass der aktører fra næringslivet, 
frivillige organisasjoner og offentlige tjenestesteder kunne inngå avtaler om 
sosiale partnerskap. Det ble inngått 113 avtaler mellom deltagerne med 
utgangspunkt i forhåndsregistrert etterspørsel og tilbud. Med meglerhjelp 
og børsatmosfære fikk de forskjellige aktørene hjelp til å treffe aktuelle 
samarbeidspartnere. 

Lokalt engasjement
De inngåtte avtalene fungerer som grunnlag for avtalepartenes videre 
samarbeid i sosiale partnerskap, og bidrar til å styrke den lokale velferd og 
deltagernes lokale nettverk. Høyt lokalt engasjement preget de 200 tilstede-
værende på arrangementet, som ble avholdt på Sandvika videregående skole. 
Utkledde deltagere skapte på forskjellige vis liv og røre for å promoterte seg 
selv som attraktive samarbeidspartnere, kulturaktører opptrådte med stunt-
opptredener og Arne Hjeltnes stilte som konferansier. Ordfører Odd Reinsfelt 
var også til stede, og startet den to timer lange ”speed-datingen” med et slag 
på børs-gongen.

Miljøfyrtårn 
noe for din bedrift? 

God start for Frivilligbørs

BØRSaTMOSFÆRE: Her er to engasjerte damer fra Accessorize, 
Madeleine Bergquist og Camilla Haugstad i ferd med å inngå en avtale 
med Vigdis Trædal fra barnevernet.            FOTO: HARALD WAUGH

MILjØFYRTÅRN: Telinet 
er sertifisert som miljø-
fyrtårnbedrift. Her mottar 
markedssjef Bjørn 
Arctander i Telinet det 
håndfaste beviset på 
sertifiseringen fra varaord-
fører Lisbeth Hammer 
Krog. 

FOTO: SVEIN-IVAR FORS

Gratis 
sjekk av bolig

aLLTID BEREDT: Mannskaper fra Asker og Bærum brannvesen står alltid klar til å redde liv og sikre 
eiendom når brann bryter løs i Bærum og Asker.

 FOTO: L-P LORENz.
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Vil styrke 
farmasøytisk 
kompetanse

Legemiddelbehandling i 
eldreomsorgen er kompli-
sert, og må være et samspill 
mellom pasient, lege, sy-
kepleier og farmasøyt. Det 
vurderes å styrke den far-
masøytiske kompetansen på 
sykehjemmene.

MARIUS MORSTØL JENSSEN

I Sektorutvalg bistand og omsorg 
sitt møte14. februar stilte Kirsten S. 
Natvig (Ap) spørsmål om pleie- og 
omsorgstjenesten burde styrkes 
med farmasøytisk kompetanse til 
legemiddelgjennomganger 

Natvig mener at Bærum kommune 
har mye å tjene på at bruken av 
legemidler blir gjennomgått syste-
matisk av farmasøyter. I praksis kan 
dette arbeidet styrkes i samarbeid 
med farmasøytisk tilsynsavdeling ved 
Sykehusapoteket i Bærum. Natvigs 
spørsmål ble oversendt Rådmannen 
for nærmere vurdering.

Hjemmetjenesten 
må komme tidsnok
Det skal vurderes nye tiltak 
som gjør at hjemmetjenes-
ten kommer tidsnok fram 
om morgenen til innbyggere 
som skal hentes og fraktes 
til dagsentrene.

MARIUS MORSTØL JENSSEN

Kirsten S. Natvig (Ap) stilte i Sek-
torutvalg bistand og omsorg 14. 
februar spørsmål vedrørende hjem-
metjenesten. Natvig mener at et tiltak 
kan være å utstyre hjemmetjenesten 
med bomåpnere, på lik linje med 
busser i lokaltrafikk. Mye tid går 
bort til unødvendig kjøring, fordi 
hjemmetjenesten blir fysisk sperret 
av veibommer. Hun mener også at 
rutinene for morgenmøter kan endres, 
for å forhindre forsinkelser. 

Bakgrunnen for Natvigs spørsmål 
er at det forekommer at brukere av 
dagsentrene ikke rekker bussen som 
kommer om morgenen, fordi hjem-
metjenesten kommer for sent for å 
klargjøre, stelle og medisinere. Natvigs 
spørsmål ble oversendt Rådmannen 
for vurdering av tiltak.

Tage Gam slutter 
som kommunalsjef
Tage Gam slutter som kommunalsjef 
for pleie og omsorgstjenestene i 
Bærum kommune. Han har vært 
kommunalsjef i tre og et halvt år og 
begynner 1. mai 2008 som adminis-
trerende direktør ved attføringsbedrif-
ten DI-gruppen (Dønski-gruppen) 
på Rud. 

- Bærum kommune har vært en 
spennende arbeidsplass, med solide 
ressurser både i form av mennesker 
og kompetanse. Jeg har trivdes godt i 
ledelsen av pleie og omsorg, sier Tage 
Gam.

I strålende solskinn hadde Solbakken bo- og behand-
lingssenter sin offisielle åpning på selveste skuddårs-
dagen.

HARALD WAUGH 

Bærums nyeste og mest moderne sykehjem ble høytidelig åpnet med 
snorklipping og tale av varaordfører Lisbeth Hammer Krog. Alle 
involverte aktører var invitert for å feire den store dagen. Det var taler, 
underholdning, kanapeer og champagnebrus, slik som seg hør og bør 
når resultatene av godt samspill og samarbeid skal feires. 

Solbakken bo- og behandlingssenter gir rom for å ivareta eldremeldin-
gens mål om å utvikle demensomsorgen for å sikre trygghet, verdighet 
og gode levekår for et økende antall personer med demens. Det er stor 
entusiasme blant pasienter, pårørende og medarbeidere. 

- Alle gleder seg over at tiden med dobbeltrom er over, og at man kan 
få moderne og gode lokaliteter, sa tjenesteleder Kristine Hennie. I sin 
åpningstale berømmet hun alle de som hadde bidratt til at flyttingen av 
et helt sykehjem fra Capralhaugen til Østerås hadde gått så effektivt og 
bra som det gjorde.

Det er Fram Eiendom som eier bygget, og Bærum kommune leier av 
dem. Fram Eiendom forærte den nye institusjonen en skulptur i innflyt-
ningsgave, som nå preger inngangspartiet på Solbakken. 

Er du bekymret for en eldre nabo? 
Å bry seg om hverandre handler 
om å ta ansvar. Men hvor henven-
der du deg om du ser at noe galt er 
fatt? Nærmeste seniorsenter er en 
god start!

INGVILD AMBLE ERIKSEN

- Tiltaket ”Vern for eldre” har egne team på se-
niorsentrene i kommunen. Disse kan ta kontakt 
ved mistanke om at noen trenger hjelp. Derfor 
er nærmeste seniorsenter et naturlig første 
kontaktpunkt. Man kan også rette en bekym-
ringsmelding til kommuneoverlegen om man 
tror at ikke alt står bra til med en eldre bekjent 
eller nabo, sier Pleie- og omsorgsleder Bente 
Molvær Nesseth i Bærum kommune. 

Døgnåpne tilbud
Tildelingskontoret i kommunen kan sette inn 
hjelp ved behov, men slike tiltak baseres på en 

søknad fra hjelpemottakeren selv. 
- Tildelingskontoret kan i utgangspunktet 

ikke oppsøke eldre uten at en avtale er gjort. 
De forebyggende teamene på seniorsentrene 
driver imidlertid oppsøkende virksomhet, og 
kan kontaktes på mellom klokken 9 og 15. 
Trenger du assistanse utover åpningstiden 
kan du kontakte Trygghetsavdelingen på 
Dønski, Bjørnegård psykisk helse, Krisesen-
teret i Bærum eller Legevakten i Asker og 
Bærum – avhengig av hva som er årsaken til 
bekymringen. 

Tilbudet Vern for eldre er gratis, og du kan 
være anonym når du henvender deg der. Det 
samme gjelder ved kontakt med kommuneo-
verlegen eller de døgnåpne tilbudene. 

Besøk ved passerte 75
De forebyggende teamene foretar også hjem-
mebesøk hos kommunens innbyggere når de 
har fylt 75 år. På hjemmebesøk får man mye 
nyttig informasjon om kommunens tilbud til 

eldre innbyggere, men det er selvsagt valgfritt 
om du vil ta imot dette tilbudet om visitt. De 
ringer alltid i forkant og avtaler tid. 

Kontakttelefoner, Vern for eldre: 
Bekkestua seniorsenter: 67 10 13 20
Rykkinn seniorsenter: 67 17 18 50
Henie-Onstad seniorsenter: 67 54 39 72

Kommuneoverlegen: 67 50 32 00

E-post: vern.for.eldre@baerum.kommune.no

Døgnvakt:
Trygghetsavdelingen, Dønski: 67 80 78 16
Bjørnegård psykisk helse: 67 56 44 40
Krisesenteret i Bærum: 67 17 46 50
Legevakten i Asker og Bærum: 06780

Vern for eldre
VIKTIG KONTaKTPUNKT Seniorsentrene i kommunen fungerer som viktige kontaktpunkt. I tillegg til at de arrangerer aktiviteter av mange 
slag, har de forebyggende team man kan kontakte hvis man har mistanke om at noen trenger hjelp. FOTO: CONNIE URSIN

Solskinn over Solbakken

SOLBaKKEN ÅPNET: Varaordfører Lisbeth Hammer Krog gledet 
seg over å kunne åpne Bærum kommunes nyeste og mest moderne 
sykehjem i lokalmiljøet der hun selv vokste opp. 

FOTO: HARALD WAUGH
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Livreddende 
førstehjelp
Hvert år blir 6000 personer rammet av en brå og uventet 
hjertestans. 74 prosent av disse kunne vært reddet med 
riktig hjelp i løpet av tre minutter. Lions Bærums verk har 
leid inn en hjertestarter til Bærums Verk senter.

SVEIN-IVAR FORS

Ved hjertestans må livreddende førstehjelp settes inn straks. For hvert minutt 
som går, reduseres muligheten for å overleve med 10 prosent. Sosial- og 
helsedirektoratet har åpnet for at alle kan bruke hjertestartere dersom 
de kommer i en situasjon som krever det. Ved å plassere ut og lære opp 
personer i bruk av hjertestarter øker mulighetene for å overleve. 

På Bærums Verk senter er det mange mennesker og til tider svært hektisk. 
– Vi ønsker å bidra til økt mulighet for å redde liv om det skulle inntreffe 
tilfeller av hjertestans på senteret, sier Øyvind Berstad i Lions Bærums verk. 

Hjertestarter redder liv
I dag er det kun 5 prosent som overlever en hjertestans uten bruk av 
hjertestarter. En hjertestarter er enkel å håndtere. Når brukeren trykker på 
”på-knappen” forteller en stemme hva som skal gjøre underveis. Det finnes 
eksempler på at barn helt ned i åtteårsalderen har reddet liv ved å bruke en 
hjertestarter. Det kan være helt avgjørende at noen starter gjenopplivnings-
forsøk med brystkompresjoner og munn-til-munn-innblåsninger, mens 
andre henter hjertestarteren. 

Tar vare 
på Sandvikselva
Bærum elveforum arrangerte 14. februar et miniseminar 
om Sandvikselva der grunneiere og representanter fra 
kommunen deltok. 

PETTER THÜRMER

Morten Merkesdal fra Natur- og idrettsforvaltningen fremhevet at 
Bærum kommune selv skal gå foran i arbeidet med å ta vare på Sand-
vikselva, men påpekte videre at alle involverte parter må bidra til å 
forhindre forurensning.

Flomsituasjoner kan skape spesielle problemer, fordi forurensninger i 
grunnen da kan bli transportert ut i elva. Viktig i denne forbindelse er 
arbeidet med å få kontroll på alle nedgravde oljetanker som kan represen-
tere en risiko for lekkasjer. 

MER INFORMaSjON: 
www.baerum.kommune.no/elveforum 

Rydder du opp i hagen? 
Kanskje det dukker opp et 
og annet skrot i garasje, 
loft eller kjeller. Nå er Isi 
forberedt på storinnrykk. 
Benytt deg av de utvidede 
åpningstidene og våraksjo-
nen.

JORUNN DAHL HATLEBAKK

Fra påske til 17. mai er Isi Avfalls-
anlegg åpent fra klokken 07.00 til 
19.00 på hverdager og fra klokken 
08.00 til 15.00 på lørdager. I hele 
denne perioden mottas rent 
hageavfall også på søndager fra 
13.00 til 16.00. Hageavfall kan også 
leveres på lokale mottak søndag 20. 
og 27. april (se egen informasjon).

Sorter avfallet hjemme
Skill mellom hageavfall, farlig 
avfall og øvrig avfall. Da går det 
raskere å levere på anlegget. Farlig 

avfall kan også leveres på lokale 
skvett`n-stasjoner. 

Slik sorterer du 
Det øvrige avfallet deles i trevirke 
(ikke impregnert), metall, papp, 
papir, elektronikkavfall, rene masser 
(betong, keramikk, jord/steinmas-
ser), brennbart restavfall (plast, 
tekstiler), takpapp, bøker, tepper, 
møbler uten springfjærer.

Det er viktig å sortere ut ikke 
brennbart restavfall, som møbler 
med fjærer, røtter, isolasjon, vinduer 
og speil.

Rene lass med hageavfall, farlig 
avfall eller elektronikk er gratis å 
levere, men her aksepteres det ingen 
slingring – kun hundre prosent rent 
lass er gratis. 

MER INFORMaSjON:
Isi avfallsanlegg
Forurensing og renovasjon, 
tlf. 67 17 43 30 og 67 50 43 72

www.baerum.kommune.
no/renovasjon
e-post: post@baerum.kommune.no

Våraksjonen
Åpningstider Isi avfallsanlegg i 
perioden fra påske til 17. mai: 
hverdager kl. 07.00 til 19.00 
lørdager kl. 08.00 til 15.00
søndager kl. 13.00 til 16.00 NB! 
KUN KVIST OG HAGEAVFALL
Det anbefales å benytte åpnings-
tidene på hverdagene.

Lokale mottak
Søndag 20. og 27.april, kl 13.00 
til 16.00, er det lokale mottak for 
kvist/hageavfall
på Ramstad skole og Øvrevoll 
galoppbane, nedre parkering, 
innkjøring fra Velliveien.

Forprosjektet for ny Kinoveibro fikk ikke 
klarsignal da det var oppe til behandling i 
formannskapet. Til tross for mange gode 
ord om prosjektet valgte politikerne å ut-
sette det hele på grunn av svakere utsik-
ter for kommuneøkonomien i tiden som 
kommer.

SIRI BJØRNBAKKEN

Formannskapet vedtok i sitt møte 5. mars å utsette 
forprosjektet for ny Kinoveibro og tilstøtende arealer. 
I utgangspunktet var kostnadsrammen beregnet til i 
overkant av 60 millioner kroner. Rådmannen hadde 
anbefalt å spare cirka 6 mill ved å utelate Brambani-
promenaden fra prosjektet. I tillegg skulle det spares 
cirka 1 mill ved Stjerneplassen og Kinoveien ved kost-
nadsreduserende tiltak og/eller bidrag fra gårdeiere.  
Finansieringen av kommunens andel på 48 mill var 
ment å skje gjennom midler avsatt i handlingspro-
grammet til ”by- og stedsutvikling” i perioden 2008 
– 2010. 

RaSK HjELP: – Vårt håp er at flere kan gjøre det samme på andre 
sentre, og dermed bidra til å redde liv, sier Øyvind Berstad i Lions 
Bærums verk etter å ha overrakt en hjertestarter til driftssjef Svein 
Iversen på Bærums verk. 

FOTO: SVEIN IVAR FORS
Kinoveibro utsatt

NY BRO UTSaTT: Inntil videre må man klare seg 
med den eksisterende Kinoveibroen i Sandvika. 

FOTO: SIRI BJØRNBAKKEN

Kvitt deg med 
rusk og rask

LEVERING aV FaRLIG aVFaLL: Farlig avfall skal leveres til Isi avfallsanlegg eller til et av våre 7 mottak 
som er plassert på bensinstasjoner rundt i bygda. Her er Birger Olsen og Trond Solberg på Isi avfalls-
anlegg. De hjelper deg med riktig sortering av alle typer avfall.                               FOTO: HAAKON BRAATHU
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Med kommunale tilskuddsmidler og 
en stor frivillig innsats kan Natur-
vernforbundet i Bærum nå presen-
tere en bok om 150 grønne lunger i 
Bærum. 

KAIA GUNBY BERGER

Det finnes fortsatt en del grønne områder i 
boligsonen – mange ligger der som skjulte 
skatter. De siste to årene har Naturvernforbun-
det i Bærum registrert disse grønne lungene, og 
i boka ”Snarveier til trivsel – 150 grønne lunger 
i Bærum” presenteres de utvalgte områdene.

Naturvernforbundet håper boka vil vekke 
både befolkningen og politikere slik at de 
grønne lungene kan sikres for ettertiden.

Tematisk inndeling
I boka er områdene delt inn i temaer og 
velområder. Vi finner eksempler på blant annet 
møteplass, jordbruksareal, strandsone, friareal, 
lekeområde, skogholtet, biologisk mangfold, 

kulturhistorisk sted og turveier. De enkelte 
velforeninger var invitert til å komme med 
innspill på viktige grønne arealer innen velenes 
område, og mange av innspillene er tatt med.

Kartvedlegg
Som vedlegg til boka er det laget et over-
siktskart over Bærum hvor hvert eneste av de 
150 utvalgte områdene er merket av med et 
nummer som henviser til en egen beskrivelse. 

MER INFORMaSjON:
Har du spørsmål om boka ”Snarveier til trivsel 
– 150 grønne lunger i Bærum”, eller ønsker du 
å lese den, kan du henvende deg til Naturvern-
forbundet i Bærum: www.naturvern.no/barum

Gyssestad var en staselig gård, 
men ikke så stor med hensyn til 
jord og skog. jordene gikk ned 
til sjøen på begge sider av tunet. 
Mye av skogen var solgt før 1868. 
Gården ble utparsellert til boligtom-
ter i mellomkrigstiden, og mistet 
senere mye grunn til E18.

LIV FRØYSAA MOE

Tunet etter Gyssestad gård troner vakkert over 
E18 mellom Slependen og Sandvika.  

Gyssestad er trolig ryddet i eldre jernalder 
og er omtalt i skriftlige kilder fra omkring 
1400. Navnet skal komme av Gysir (bukta 
nedenfor), eller gjøsa (å velle fram, blusse opp). 
Mesteparten av gården tilhørte Asker kirke og 
Oslo bispestol. Gården har senere hatt mange 
”kondisjonerte” eiere. 

Kalkbrenning
Det har vært brent kalk på Gyssestad. Ovnen 
lå ved Slependbukta og man kan ennå finne 
kalkrester/slagg på stranden. Kalksteinen ble 
trolig hentet fra øyene. Jernholmene tilhørte 
Gyssestad og ble fradelt før 1900.  

Legekontor for byens fattige
Dagens hovedbygning ble oppført sveitserstil 
av en av datidens største leger Chr. A. Egeberg, 
som kjøpte gården i 1868.  Forpakterboligen, 
uthusbygningen og stabburet er fra samme tid. 
Egeberg var meget sosialt interessert og brukte 
bygningen som legekontor og sykehus for 
bygdens fattige, ofte uten betaling. 

I 1924 ble hovedbygningen bygd om til ren 
empirestil. 

Kommunens eiendom
Bærum kommune kjøpte Gyssestad i 1952. 

Bygningene ble først brukt til kontorer og 
tidvis til skole for elever fra Jong og Tanum.  

Psykisk helse for barn og unge holdt til 
på gården fra 1999 til 2006.  I 2008 har 
rådmannen kontorer på Gyssestad.

Nærmere 
400 artikler 
på Wikipedia
Wikipedia inneholder nå nær-
mere 400 artikler om Bærum 
eller relaterte emner. Men 
fremdeles er det noen emner 
som trenger mer innhold.

PÅL HIVAND

Det finnes i dag et stort antall artikler 
som omhandler steder, geografiske 
områder, badeplasser og togstasjoner. 
Faktisk inneholder nettleksikonet 25 
artikler om ulike veier i kommunen. 
Men bare åtte ordførere er omtalt 
i Wikipedia og kun fire artikler er 
skrevet om geologiske fenomener i 
kommunen.

Usynlig næringsliv
Kultur- og idrettslivet i Bærum har 
fått rimelig god dekning i leksikonet 
så langt, mens næringsliv og industri 
glimrer med sitt fravær. Men også 
antall idrettslag (17 omtalt) og kul-
turarenaer og aktiviteter (13 artikler) 
synes å ha mye mer å gå på når det 
gjelder omtale. Så dersom du kan noe 
om forhold i Bærum kommune som 
du synes fortjener omtale på verdens 
raskest voksende nettleksikon, så har 
du anledning til å gjøre noe med det: 
skriv om det du er interessert i! 

MER INFORMaSjON:
http://no.wikipedia.org
http://no.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Introduksjon

Musikkmangfold
Musikk- og kulturskolen vil 
markere Mangfoldsåret 2008 
under den årlige Musikk- og 
kulturskolens uke. Det er 
planlagt tjue konserter på et-
termiddags- og kveldstid på 
forskjellige arenaer fra 14. til 
18. april.

Temaene spenner fra Østeuropeisk 
aften på Stabekk Skole tirsdag 15. april 
klokken 19.00 og retro med teaterkoret 
og trekkspill på Lesterud skole onsdag 
16. april klokken 19.00 til musikk fra 
fjern og nær på Kulturhuset Stabekk 
kino torsdag 17. april klokken 19.00. 
Hver kveld er det også konserter på 
Sjøholmen klokken 18.00. På dagtid 
vil mange eldresentre og institusjoner 
få besøk av elever. Det er fri entré 
til alle konsertene. Programmet for 
musikk- og kulturuken ligger på www.
baerum.kommune.no/musikkskolen. 
Mer informasjon om Mangfoldsåret 
i Bærum finner du på www.mang-
foldsaretibaerum.no.

Flere Bæringer
Per 1.1. 2008 hadde Bærum kommune 
108 144 innbyggere, mot 106 932 per 
1.1.2007. Kommunen fikk dermed en 
befolkningsøkning på 1212 personer 
i løpet av 2007. 791 kom fra flytteo-
verskudd og 424 fra fødselsoverskudd. 
I 2006 var befolkningsøkningen i 
Bærum på 1004 personer.

HISTORISK BESØK I 2005 var det 200 år siden HC Andersen ble født, noe som ble markert også i Bærum. I 1871 besøkte han Sandvika 
og Kjørbo hovedgård. Samme dato, men i 2005, ble besøket gjenskapt. Her ser vi gjester og vertskap på Kjørbo hovedgård slik det var 
12. august 1871.                     FOTO: PÅL STORRUSTEN

Månedens kulturminne

Gyssestad 
- med aner til eldre jernalder

Bærums grønne lunger på trykk

MED DEN NYE boka håper Naturvernfor-
bundet å sette fokus på at kommunens 
grønne lunger sikres for fremtiden. 

FOTO: GUNNAR FIMLAND
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MARIUS MORSTØL JENSSEN

Barn fra Senegal har barn blitt bedt om å lage 
et portrett av en person som er annerledes enn 
dem selv. 

– Han eller hun skal gå inn under huden på 
et annet menneske, og forestille seg hvordan 
han eller hun er. Vi kaller prosjektet «Hvis jeg 
var deg», sier prosjektleder Annika Skattum. 
Portrettene som barna i Senegal har laget, 

stilles ut i Bærum kunstforening fra i morgen 
av og i tre uker fremover. Under utstillingen 
skal det samtidig være maleverksted i Kunstfo-
reningens kafé hvor skoleelever skal male sine 
portretter av en annen.

Fellesverk
– Når barn prøver å tenke seg hvordan det er 
å være et annet menneske, ser vi at det setter 

i gang mye fantasi og empati. Det skal bli 
spennende å se de fargerike afrikanske bildene 
sammen med de norske skolebarna sine. Jeg 
håper også at maleverkstedet skal bidra til 
at barna føler et fellesskap. Vi skal i de siste 
dagene av verkstedet, sy sammen ett eller flere 
store fellesverk av ulike portretter, akkurat 
slik den verden vi lever i er, sier Skattum. Fel-
lesverkene skal siste helgen legges ut for salg til 
inntekt for barn i Senegal. 

adiama
Annika Skattum er medlem av Adiama, en se-
negalesisk forening med medlemmer i Senegal, 
Frankrike og Norge. 

– Adiama betyr på en senegalesisk dialekt 
«den som skaper.» Vi ønsker å forankre verdier 
som respekt og dialog hos barn for å bidra til 
en freds- og ikkevolds-kultur. Verdiene skal nås 
gjennom skapende virksomhet, undervisning 
og terapi, sier hun.

Mangfold
Bærum kommune inviterte Adiama til Bærum 
kunstforening, som et bidrag til kommunens 
satsning på Mangfoldsåret 2008. 

– Kunsten skaper dialog over grenser, og 
barn gis muligheter for å få et innblikk i andre 
barns hverdag, og delta i felles prosjekt i felles 
uttrykk, sier kultursjef Trine Bendixen.

Annika Skattum er ansvarlig for utstillingen 
og maleverkstedet. Hun vokste opp på Østerås, 
men bor nå i Frankrike og i Senegal. Hun 
er både kunstterapeut og billedkunstner, og 
forteller at skoleelevene også vil se en film 
under maleverkstedet.

– Skoleelevene vil få se en film fra Adiamas 
arbeid med barn i Senegal. Vi håper at 
bærumsbarna vil diskutere hvordan barn i 
Afrika har det, sier hun. Alle skoleklasser er 
oppfordret til deltakelse. 

Nye åpningstider i Sandvika bibliotek 
Sandvika bibliotek åpner nå allerede klokken 09.00 om morgenen mandag til 
fredag. Fra 09.00 til 10.00 er biblioteket ubetjent, men innbyggere kan bruke 
internett, lesesal, lese aviser og låne materiale med utlånsautomaten. Mandag 
til torsdag stenger biblioteket klokken 19.00. Fredag stenger det klokken 16.00. 
Lørdag er det åpent fra klokken 10.00 til 15.00.

Hvis jeg var deg

Bærum kunstforening 
Engervannsveien 31 i Sandvika
Åpningstider:
Tirsdag – fredag kl 11–16
Lørdag – søndag kl 12–16 
www.baerumkunstforening.no
 
29. mars til 20. april
Lørdag 29. mars: utstillingsåpning med 
maleverksted for alle kl 12. 30–14.00
Tirsdag 1.–fredag 18. april: maleverksted for 
elever i Bærumsskolen
Lørdag 19. april: avslutningsverksted for 
alle kl 12.00–15.00
Søndag 20. april: siste dag for utstillingen

Adiama: www.associationadiama.com
Alt om Mangfoldsåret i Bærum: www.
mangfoldsaretibaerum.no

FaKTa

I SENEGAL: Gutten på bildet deltar på maleverksted i Senegal. På bildet maler Dieu Moussa 12 år sitt bidrag. Nå skal bilder fra maleverk-
stedet stilles ut i Bærum kunstforening.                                                                                                             FOTO: ANNIKA SKATTUM

«Do-re-mi – her er vi» 
Korkonsert med 250 elever fra 1.–7. trinn ved Lommedalen skole: «Do-re-mi 
– her er vi.» Programmet varierer fra Bach til rock. Korlederne er lærerne 
Hanne Finckenhagen og Margaret Birkedal Kløw, og musikalsk leder er Kari 
Stokke. Solister er Liv Unni Larson Undal og Erik André Hvidsten. Konserten er i 
Lommedalen kirke 29. mars klokken 17.00. Inngang: kr 50 for voksne.

Senegalesiske barn stiller ut fargerike portretter i Bærum kunstforening 
under temaet Hvis jeg var deg. Samtidig er skoleelever i Bærum invitert 
til maleverksted for å lage sine portretter.
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BEKKESTUa OG OMEGN

EIKELI-KLINIKKEN
Wilhelm Wilhelmsensvei 47
1362 Hosle
Tlf. 67 15 93 00
Åpent mandag – fredag kl.08.30-15.30.
Ikke tilpasset funksjonshemmede
NES, Sigurd
spesialist i allmennmedisin
mandag-torsdag
BJØRNEBYE, Anne Christine
spesialist i allmennmedisin
mandag, onsdag og fredag

HOSLE LEGEKONTOR
Magnus Blikstadsvei 9
1362 Hosle
Tlf. 67 14 07 43
Åpent mandag – fredag kl.08.30-16.00.
Ikke tilpasset funksjonshemmede
BOULOS,  Rafat
spesialist i allmennmedisin og kirurgi

BEKKESTUALEGENE
Bærumsveien 206
1357 Bekkestua
Tlf. 67 11 33 66
Åpent mandag – torsdag kl.08.00-15.30.
Fredag åpent kl.08.00-12.00
Tilpasset funksjonshemmede/heis
SKARE, Kjell 
spesialist i allmennmedisin
mandag, tirsdag og torsdag
TANDBERG, Andreas 
spesialist i allmennmedisin og 
Master i  arbeidshelse MOH
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag
JACOBSEN, Anne Margrethe
Allmennlege 
Mandag, onsdag, torsdag og fredag
www.bekkestualegene.no

BEKKESTUA FASTLEGEKONTOR
Bærumsveien 205
1357 Bekkestua
Tlf. 67 10 13 50
Åpent mandag - fredag kl.08.00-15.00.
Ikke tilpasset funksjonshemmede
LANGELAND, Erik 
spesialist i allmennmedisin
mandag, tirsdag, torsdag og fredag
FINCKENHAGEN, Morten 
spesialist i allmennmedisin
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 
KONTNY, Signe
spesialist i allmennmedisin
onsdag og fredag

LØNNÅS  LEGESENTER
Otto Ruges vei 80
1361 Østerås
Tlf. 67 16 75 95
Åpent mandag – fredag kl.08.30-15.30.
Tilpasset funksjonshemmede
GJEFSEN, Ove 
spesialist i allmennmedisin
mandag, tirsdag, torsdag og fredag 
JUVKAM, Elisabeth
spesialist i allmennmedisin
tirsdag, torsdag og fredag
JØRSTAD, Sigrunn
spesialist i allmennmedisin
mandag, onsdag og fredag
SHETELIG, Erik
spesialist i allmennmedisin
mandag, tirsdag, onsdag og fredag
LANGERØD, Trond
mandag, onsdag og torsdag
Turnuslege

ØSTERÅS  LEGEKONTOR
Otto Ruges vei 80
1361 Østerås
Tlf. 67 16 75 70
Åpent mandag – fredag kl.08.30-16.00.
Tilpasset funksjonshemmede
KLEIVE,  Torfinn
spesialist i allmennmedisin
mandag, tirsdag, onsdag og fredag 
LØDØEN, Gjertrud
mandag, onsdag og fredag
MATHIESEN, Mariann Rakova
mandag, tirsdag og torsdag
OS,  Lars
tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 
RABE,  Ragnar
spesialist i  allmennmedisin
mandag, tirsdag, torsdag og fredag
SETEKLEIV,  Geirr
spesialist i allmennmedisin
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 

LEGEKONTORET  
I  EIKSMARKA  SENTER
Niels Leuchs vei 46
1359  Eiksmarka
Tlf. 67 14 11 11  alle dager
Åpent tirsdag ettermiddag/kveld 
kl.17.00-22
og onsdag formiddag kl.08.00-10.00.
Ikke tilpasset funksjonshemmede
HASLE,  Anders Trovik
spesialist i allmennmedisin

EIKSMARKA  LEGEKONTOR
Niels Leuchs vei 99
1359  Eiksmarka
Tlf. 67 14 90 44 mandag – torsdag 
kl.08.30-15.00.
Tilpasset funksjonshemmede.
ORE,  Stephan B.
spesialist i allmennmedisin
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

STaBEKK  OG OMEGN

STABEKK  LEGESENTER
Gamle Ringeriksvei 1
1369 Stabekk
Tlf. 67 83 19 90
Åpent mandag – fredag kl.08.00-16.00.
Ikke tilpasset funksjonshemmede.
ERI, Bente
spesialist i allmennmedisin
mandag, tirsdag, onsdag og fredag 
MYHRE,  Pål
spesialist i allmennmedisin
mandag, tirsdag, torsdag og fredag 
NYHUS,  Erik Martin
mandag, tirsdag, onsdag og fredag
MISVÆR, Gunnar
mandag, onsdag, torsdag og fredag

LEGENE BREKKE OG LARSEN
Gamle Drammensvei 36
1369 Stabekk
Tlf. 67 52 84 00
Åpent mandag – torsdag kl.08.00-16.00.
BREKKE,  Cecilie
mandag, onsdag og torsdag
LARSEN,  Jane Kjersti
mandag, tirsdag og torsdag

DR. TÓNAYS LEGEKONTOR
Vollsveien 13 B
1366 Lysaker
Tlf. 67 53 63 10 
Åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag
kl.09.00-16.00, torsdag kl.17-19.30.
Tilpasset funksjonshemmede
TÓNAY,  Béla
spesialist i allmennmedisin og 
arbeidsmedisin DNLF

FORNEBU HELSESENTER 
Fornebuveien 39
1366 Lysaker
Tlf. 67 12 02 00
Åpent mandag – fredag kl.08.00-16.00.
Delvis tilpasset funksjonshemmede.
TJENSVOLL,  Lars
spesialist i allmennmedisin
mandag, tirsdag, torsdag og fredag
BERZ,  Andrea
spesialist i  allmennmedisin
mandag – fredag
LINDSTAD, Nina
Spesialist i allmennmedisin og 
idrettsmedisin NIMF
Tirsdag, torsdag og hver annen fredag
TYSLAND, Grete Lill
Mandag, onsdag og hver annen fredag

FORNEBU LEGESENTER
Kilenveien 45
1366 Lysaker
Tlf. 67 10 26 60 
Åpent mandag – fredag kl.08.00-16.00.
Tilpasset funksjonshemmede.
DVERGSDAL,  Peter
spesialist i allmennmedisin

LEGEKONTORET  VED  HENIE-
ONSTAD  ELDRESENTER
Sonja Henies vei 12
1363 Høvik
Tlf. 67 54 27 90 
Åpent mandag – torsdag kl.09.00-16.00,
fredag kl.09.00-13.00.
Tilpasset funksjonshemmede
MEUM,  Per-Kristian
spesialist i allmennmedisin og 
samfunnsmedisin

GILLEBERG,  Nils Peter
Høvikveien 2
1370 Høvik
Tlf. 67 53 25 79 
Åpent mandag, tirsdag, torsdag og fredag 
kl.08.00-16-00.
onsdag kl.14-19.
Ikke tilpasset funksjonshemmede.

HØVIK  LEGESENTER
O. H. Bangs vei 17 B
1371 Høvik
Tlf.  67 53 70 69 
Åpent mandag – fredag kl.09.00-16.00,
onsdag til kl.18.30.
Tilpasset funksjonshemmede.
 NYQUIST, Anders 
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag
SCHLYTTER,  Ottar
mandag, tirsdag, onsdag og fredag 
RINGEN, Ingvild Stokke
Tirsdag - fredag

LUNDBYS LEGEKONTOR
O.H. Bangs vei 17
1322 Høvik
tlf. 67 12 01 55
Åpent mandag-torsdag kl.08.45-16.30
fredag kl.08.45-13.00
Tilpasset funksjonshemmede
LUNDBY, Bjørg
spes. i allmennmedisin

SaNDVIKa  OG  OMEGN

CASPERSEN,  Britt
spesialist i allmennmedisin
Arnold Haukelandsplass 4
(Kommunegården, underetg.)
1338 Sandvika
Tlf. 67 54 47 30 
Åpent mandag – fredag kl.08.30-14.30.
Tilpasset funksjonshemmede.

GÅGATEN  LEGESENTER
Rådmann Halmrastsvei 4
1337 Sandvika
Åpent mandag – fredag kl. 08.00-15.30.
Tlf.67 54 20 41 
Ikke tilpasset funksjonshemmede.
AUENSEN,  Pål E.
spesialist i allmennmedisin
mandag - fredag
WENDT,  Lise
spesialist i allmennmedisin
mandag - fredag

SANDVIKA LEGESENTER
Leif Tronstads plass 7
(over Rimi ved bussterminalen)
1337 Sandvika
Åpent mandag – fredag kl.08.00-16.00,
mandag til kl.18.30
Tlf. 67 80 86 50 
Tilpasset funksjonshemmede.
JAHREN,  Tollef
spesialist i allmennmedisin og 
samfunnsmedisin
mandag – torsdag 
MUNDAL,  Astrid Boon
spesialist i allmennmedisin
mandag, onsdag – fredag 
GULBRANDSEN, Tor
Allmennlege
mandag - onsdag og fredag 
SAGEDAL,  Kenneth
spesialist i allmennmedisin og 
samfunnsmedisin
mandag, onsdag - fredag
VAGLE,  Anne Gro
spesialist i allmennmedisin
mandag, onsdag – fredag
Turnuslege

VEST LEGEKONTOR
Brodtkorbsgate 7
(Sandvika Storsenter)
1338 Sandvika
Åpent mandag – fredag  kl.08.00-16.00.
Tlf.  67 80 50 40 
Tilpasset funksjonshemmede.
STØREN,  Reidar
spesialist i allmennmedisin
mandag - fredag
THORESEN,  Adele Frost/ LØVDAL, 
Vibeke 
mandag –fredag

HUMANA  MEDISINSKE  SENTER
Elias Smiths vei 10
1337  Sandvika
Åpent mandag – fredag kl.08.00-20.00.
Tlf. 67 55 31 00 
Tilpasset funksjonshemmede.
DYSTHE, Kim
LANDMARK,  Niels-Erik
OPÅS, Morten
SAND, Paal
SØRBYE, Torgeir Wergeland
VOIE, Hilde
Spesialist i allmennmedisin og 
barnesykdommer

INVIVO MEDISINSKE SENTER AS
Rådmann Halmrastsvei 9
1302 Sandvika
Tlf. 67 80 70 70
Åpent mandag – torsdag kl.08.00-15.00
Fredag åpent kl. 08.00 – 14.00.
GRØNDAHL, Anders
Mandag-fredag
JORSETT, Anne-Line
Mandag, onsdag – fredag
RØDE, Arne
Mandag – fredag
SKJOLDEN, Trond
Spesialist i allmennmedisin
Tirsdag – fredag
ÅNENSEN, Knut-Erik
Mandag - fredag

SLEPENDEN  LEGESENTER
Slependveien 60
1341 Slependen
Tlf. 67 54 44 05
Åpent mandag – fredag kl.08.30 – 15.30.
Tilpasset funksjonshemmede.
LUND, Tor Magne
spesialist i allmennmedisin
tirsdag, onsdag og fredag
SHAH,  Rubab 
mandag, onsdag og torsdag 
BJØRNSTAD, Bente Vendsbo
mandag, tirsdag og torsdag

TANUM  LEGEKONTOR
Gamle Tanumvei 66
1341 Slependen
Tlf. 67 55 48 00
Åpent mandag – fredag kl.08.00-16.00.
Ikke tilpasset funksjonshemmede.
GJELSVIK,  Bjørn E.
spesialist i allmennmedisin og 
samfunnsmedisin
onsdag - fredag 
HAUKELAND,  Bjarne
spesialist i allmennmedisin
mandag, tirsdag og fredag 
HAUKELAND,  HARRIET
spesialist i allmennmedisin
mandag – onsdag 
LÆRUM,  Even
spesialist i allmennmedisin
torsdag 

VØYENENGA  LEGEKONTOR
Vøyenenga senter oppgang A
Skuiveien 147
1339 Vøyenenga
Tlf. 67 15 41 80
Åpent mandag - fredag kl.08.30-16.00.
Tilpasset funksjonshemmede.
DYSVIK , Kristin Hexeberg
spesialist i allmennmedisin
mandag, tirsdag og torsdag 
RONESS, Anne Marie
Mandag, tirsdag og fredag 
VÅGSDAL, Kjersti Skjønhaug
mandag, onsdag og torsdag. 

SKUI  LEGEKONTOR
Skuiløkka 17
1340 Skui
Tlf. 67 17 77 70
Åpent mandag – fredag kl.08.00-15.00,
torsdag kl.08.00 - 20.00.
fredag kl.8.00 – 13.00.
Tilpasset funksjonshemmede.
GUDIM, Hilde Beate
spesialist i allmennmedisin
mandag, tirsdag, torsdag og fredag
PETTERSON,  Odd
spesialist i allmennmedisin
mandag, onsdag, torsdag og fredag

RYKKIN  OG  OMEGN

LEGEKONTORET SAEED
Brynsveien 136
1352 Kolsås
Tlf. 67 13 26 81 
Åpent mandag – onsdag kl.09.00-15.00,
torsdag kl. 10.00-14.00.
Ikke tilpasset funksjonshemmede.
SAEED, Afzal Mohammad
 
BRYN  LEGESENTER
Kirkegårdsveien 3
1348 Rykkin
Tlf. 67 15 14 10
Åpent mandag – fredag kl.08.00-16.00.
Tilpasset funksjonshemmede
ANDERSSEN,  Rannei
spesialist i allmennmedisin
mandag, onsdag og torsdag 
BAHGAT,  Lindbjørg
spesialist i allmennmedisin
mandag, tirsdag og torsdag
MATHIESEN, Axel-Einar
spesialist i allmennmedisin
mandag, tirsdag og onsdag 
NORDLIE, Lars
spesialist i allmennmedisin
tirsdag, torsdag og fredag
ØKLAND,  Asbjørn
spesialist i allmennmedisin
mandag, onsdag og torsdag

RYKKIN LEGESENTER
Munins vei 1
1348 Rykkin
Tlf. 67 17 12 20 
Åpent mandag – fredag kl.8.30-16.00
Tilpasset funksjonshemmede.
SMITH,  Jørgen
spesialist i allmennmedisin
mandag, tirsdag, torsdag og fredag
AUKRUST,  Elisabeth
mandag, onsdag og torsdag

MEDVEST LEGESENTER
Hauger skolevei 20
1309 Rud
Tlf. 67 18 02 70
Åpent tirsdag kl.12.00 – 19.00
Onsdag og torsdag kl.08.00-16.00
tirsdag og onsdag 
Tilpasset funksjonshemmede
GREFBERG, Kristin
tirsdag, onsdag og fredag

BÆRUMS  VERK  LEGESENTER
Gamleveien 5
1354 Bærums Verk
Tlf. 67 87 68 50
Åpent mandag - fredag kl.08.00-16.00
tirsdag til kl.19.30.
Tilpasset funksjonshemmede.
MOLTU,  Einar
spesialist i allmennmedisin
mandag - fredag
NORENBERG,  Petter
spesialist i allmennmedisin
tirsdag, onsdag og fredag.
STRØMME,  Åse 
spesialist i allmennmedisin
mandag, tirsdag og torsdag

HELSET  LEGESENTER AS
Skollerudveien 11
1352 Bærums Verk
Tlf. 67 56 24 20 
Åpent mandag - fredag kl.08.00-16.00,
Tirsdag til kl.20.00.
Tilpasset funksjonshemmede.
BROSTIGEN, Trond
spesialist i allmennmedisin
mandag - fredag
SANDBERG,  Bjørg Grete
spesialist i allmennmedisin
mandag - torsdag 

LOMMEDALEN  LEGEKONTOR
Lommedalsveien 325
1350 Lommedalen
Tlf. 67 80 20 80 
Åpent mandag - fredag kl.08.15-15.30,
onsdag til kl.19.
Tilpasset funksjonshemmede.
NILSEN,  Rolf Faste
mandag - fredag
WAHL,  Wenke
spesialist i allmennmedisin
mandag, tirsdag, onsdag og fredag

Følgende fastleger har avtale med Bærum kommune. Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege 
på dagtid/kveld kr.130/220. Tillegg hos spesialist i allmennmedisin kr. 30. Enkelte tillegg for prøver, 
medisiner og forbruksmateriell.  Generell helsekontroll og attester har egne priser, se oppslag på legens 
venteværelse.  Ved «øyeblikkelig hjelp» konsultasjoner ved Legevakten i Asker og Bærum hverdager 
etter kl 16 og i helgene hele døgnet er egenandelen kr 210. 
Sykebesøk i hjemmet kr 180 og kveld/natt kr 295. Barn under 7 år, kontroll av graviditet og personer med 
«frikort» betaler ikke egenandel.  Bærums innbyggere har fortsatt anledning til å bytte fastlege opptil to 
ganger i året. Ønsker man å bytte lege, skal tlf. nr. 810 59 500 benyttes. 
Takstene gjelder for personer bosatt i Norge.

Oversikt over fastleger i Bærum Legevakten i Bærum
Legevakten i Bærum (tlf 06780) er døgnåpen både for akutte 
sykdomstilfeller og skader. Egenandel dag kr 125,- og kveld/natt/
helg kr 210,-. 
Hjemmebesøk av lege vurderes i hvert tilfelle etter medisinske 
kriterier. Hvis mulig bør egen eller nærmeste lege kontaktes først. 

Vakthavende sykepleier hjelper med vurdering og gir råd pr 
telefon.
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Det graves i: / Veinavn/husnr./gravested Byggherre  Entreprenør På grunn av: Frem til:
Tjernsrudveien 50 Petter Andrup Anders Johnsen a/s Bygging av støttemur 01.04.2008
Anthon Walles vei 6 B Telenor Telecom Veflen entreprenør a/s Skjøtehull 04.04.2008
Helgerudsstiene Lysmast ved P-plass Bærum kommune Vei og trafikk Mur og Tre A/S Kabel til p-automat 15.04.2008
Sverrestien 53 Bærum Rørleggerbedrift AS K. Heia maskin Lekkasjegraving 15.04.2008
Annikveien 6 Hafslund Entreprenør AS Hafslund Entreprenør a/s Masteskift 01.05.2008
Anthon Walles vei 26, 32 og 36 Telenor BK-MAN Oslo Vei AS avd: Anlegg Fiberkabel 01.05.2008
Belsetveien gngv. Belsetvn. 80 - 84 Telenor BK-MAN Olav Solvang AS Fiberkabel 01.05.2008
Bjarne Skaus vei 55 Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s TELE-kabel 01.05.2008
Bjerkealleen 1 - 12 Viken Fibernett Entr. Tore Johannessen Fiberkabel 01.05.2008
Bjørnemyrsveien 1 - 7 Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Blåbærstien Skytten- P.Bergsv. 78 Telenor BK-MAN Olav Solvang AS Fiberkabel 01.05.2008
Blåveisstien 9 til Levretoppen Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Borkenveien Ved Skuiveien Telenor BK-MAN Otto Veflen AS Kabelrør 01.05.2008
Borkenveien gngv. Ved Skuiveien Telenor BK-MAN Otto Veflen AS Kabelrør 01.05.2008
Bryn Skolevei 7 - 27 Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabel 01.05.2008
Bærumsveien 219 BK Bedrifter Bærum kommune BK Bedrifter VA ledninger 01.05.2008
Bærumsveien gngv. Langs 7875 og krysse 7814 Statens Vegvesen region Øst Veidrift AS Legge kabelrør 01.05.2008
Båtstøjordet 109 Bærum Kommune VA- nett Bærum kommune BK Bedrifter Vannlekasje 01.05.2008
Damveien Hele veien Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Damveien gngv. Hele veien Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Durudveien 22 Bærum Kommune VA- nett Bærum kommune BK Bedrifter Vannlekkasje 01.05.2008
Dyrefaret V/Nadderudv 78 Telecom Solution Otto Veflen AS TELE-kabel 01.05.2008
Dæliveien Vallervn. - Gjettumvn. Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Dønskiveien 51 - Dønskitoppen Telenor Telecom Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Eiksveien gngv. v/ Eiksveien nr100 Telecom Solution Veflen entreprenør a/s TELE-kabel 01.05.2008
Emma Hjorths vei Fra Jens H. vei  til rundell Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Emma Hjorths vei 52 - 50 Hele veien Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Emma Hjorths v. gngv. Fra bom til første sving Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving  01.05.2008
Fagerstrandveien 51 - 63 Viken Fibernett Entr. Tore Johannessen Fiberkabel 01.05.2008
Fagerstrandveien 53 Tore Andreasen Lier Graving og Transport AS VA ledninger 01.05.2008
Folkvangveien Til nr. 12 Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabel 01.05.2008
Fossumhavene x Fossumveien/Sagtomtveien Telecom Solution Veflen TELE-kabel 01.05.2008
Friggs vei 31 Telenor BK-MAN Olav Solvang AS Fiberkabel 01.05.2008
Gml. Lommedalsvei gngv. Gml.Lommedalsvei 164 Telenor BK-MAN Olav Solvang AS Kabelgraving 01.05.2008
Gml. Ringeriksvei gngv. v/Griniveien Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel 01.05.2008
Gml. Ringeriksvei gngv. 44 Telecom Solution Veflen entreprenør a/s fiberkabel 01.05.2008
Gml. Tanumvei Hele veien Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel 01.05.2008
Gml.veien x Slalåmveien Lommedalens Idrettslag Topaas og Haug  AS Vannledning 01.05.2008
Gngv. Valler Hele Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Gjettumveien 38 til Dælivn. Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Gjønnesjordet gngv.  Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg Fiberkabel 01.05.2008
Glitterudveien Brynsv.-Sildrevn. Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabel 01.05.2008
Gommerud Gård Gngv. Gommerudvn. Løvenskiold Skog AS Brødr. Tingelstad avløp fra Gommerud gård 01.05.2008
Gyssestadveien 8 Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel 01.05.2008
Harreschous vei gngv. Kryssing nedenfor skolen Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Hauger Skolevei 1-2 til rundkjøring Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Haugerkroken 9 Bærum kommune VA-plan Bærum kommune BK Bedrifter Lekkasje overvann 01.05.2008
Hiltonveien gngv. Åsløkkvn - Slependvn. Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel 01.05.2008
Hugins vei Leirduev.- Økriv. GV. Telenor BK-MAN Olav Solvang AS Fiberkabel 01.05.2008
Hundsundveien 14 Bærum Kommune VA- nett Bærum kommune BK Bedrifter VA ledninger 01.05.2008
Hundsundveien 14 Hundsundveien 14 AS Tore Jakob Rød a/s VA ledninger 01.05.2008
Idrettskroken 4 Arvid Willersrud Vann-og Avløpsteknikk Bærum AS VA ledninger 01.05.2008
Idrettsveien 26 Knut Gillesen Hemas AS VA ledninger 01.05.2008
Idrettsveien 16 a Lier graving og transport Lier Graving og Transport AS Kabelgrøft 01.05.2008
Jens Holes vei Hele veien Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Jens Holes vei gngv. Jens Hole til skolen Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Jernbaneveien v/Gml. Drammensveien 40 Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Jernbaneveien 39 Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Johs.Haugeruds vei gngv. Vangkroken 1 Hagan Eiendom AS NCC Construction AS Kabel 01.05.2008
Jongsbruveien 8 til Jongsåsveien Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Jongssvingen 3 til Damveien gngv. Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Jongsåsveien Over «Torget» Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Junkerveien 1 Taraldset Eiendom AS Prosjektkontoret Romerike AS VA ledninger 01.05.2008
Kirkeveien gngv. 71 - 74 Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Kløverenga 1 - 33 BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Kristian Olimb AS VA ledninger 01.05.2008
Knotten Hele veien. Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel 01.05.2008
Kolleveien 32 - 35 Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Krokvolden Krokvolden Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Langoddveien 101 - 103 Taraldset Eiendom AS Prosjektkontoret Romerike AS EL kabel 01.05.2008
Lars Jongs vei 1 - 52 Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Leirdueveien X Hugin- Sleipnersv. 8 Telenor BK-MAN Olav Solvang AS Fiberkabel 01.05.2008
Levre skolevei Kolsås Hagesenter Kolsås Hagesenter AS Thon & Tronstad Maskinentrprenør AS El. kabel 01.05.2008
Levretoppen Bærumsvn. - Blåveisstien Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Levreveien 5 Bærum Rørleggerbedrift AS K. Heia maskin Vannlekkasje 01.05.2008
Lijordveien 4 Øvrevoll Boligselskap a/s Vann og Avløpsteknikk a/s VA-ledning 01.05.2008
Lillehagveien Solbergvn. - Seljeholtet Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Løkeberg skole gngv. 3 steder Telenor BK-MAN Oslo Vei AS avd: Anlegg Fiberkabel 01.05.2008
Løkenlia Kryss Lyngrabben Bærum Kommune VA- nett Bærum kommune BK Bedrifter Lekkasje 01.05.2008
Løkketangen (Åmotbakken) 18 - 20 Telenor BK-MAN Oslo Vei AS avd: Anlegg Fiberkabel 01.05.2008
Løkkeåsveien 2 Telenor BK-MAN Oslo Vei AS avd: Anlegg Fiberkabel 01.05.2008
Malmskriverveien 2 - 6 Telenor BK-MAN Oslo Vei AS avd: Anlegg Fiberkabel 01.05.2008
Myrvangveien 6 - 25 Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Nedre Åsvei Tanumveien - skolen Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Nyveien 16 - 25 Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Preståsen 8 B Bærum Kommune VA-plan Bærum kommune BK Bedrifter Prov. vannledning 01.05.2008
Riiser Larsens vei 20 Bærum Kommune VA- nett Bærum kommune BK Bedrifter Vannlekasje 01.05.2008
Ropernveien 5 - 19 Canal Digital kabel TV Veflen entreprenør AS Kabelgrøft 01.05.2008
Ropernveien 10 Kristian Ruud Bjørn Windelstad VA ledninger 01.05.2008
Rosenvilde Kryssing ved Bærumsveien Statens Vegvesen region Øst Veidrift AS Legge kabelrør 01.05.2008
Seljeholtet 18 til Lillehagvn. Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Sildreveien Glitterudv.-Stubbråten Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabel 01.05.2008
Skogveien 54 - 62 Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Skogveien  nr.76 til Krokvolden Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Skollerudveien gngv. v/Bærums Verk skole Relacom AS Røstad Entreprenør a/s TELE-kabel 01.05.2008
Skuiveien gngv. Hele veien Telenor Otto Veflen Maskinentreprenør AS Kabelgraving 01.05.2008
Slependveien gngv. Tanumvn. - Åsløkkvn. Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Solbergveien 4 Telenor Telecom Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Solhaugveien 1 til Damveien Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Sollisvingen v/Prof. Kothsvei 21 Anne Klepp Reiersen Entr. A/S Vannlekasje 01.05.2008
Sopelimkroken Vestm.vn. - Bjerketun Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel 01.05.2008
Strømstangveien 8 - 10 og 36 - 48 Canal Digital kabel TV Veflen entreprenør AS Kabelgrøft 01.05.2008
Stubbråtan Sildrevn.-Åsbr.25 Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabel 01.05.2008
Sverrestien 1 - 17 Bærum Kommune VA-plan Bærum kommune BK Bedrifter Skifte rør 01.05.2008
Tanumveien Vestmvn. til nr 71 Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Tanumveien 280 Telenor Otto Veflen Maskinentreprenør AS Kabelgraving 01.05.2008
Tanumveien 71 - 133 Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel 01.05.2008
Tanumveien 74 B Tellef Larsen K. Baugerød Anlegg AS VA grøft 01.05.2008
Tanumveien gngv. nord 35 til Vestmvn. Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Tokes vei 54 Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Tveterveien Kirkevn - Kollevn Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Tyttebærstien Økrivn. GV + 100m. Telenor BK-MAN Olav Solvang AS Fiberkabel 01.05.2008
Valkyrieveien Hele veien Telenor BK-MAN Olav Solvang AS Fiberkabel 01.05.2008
Vallervn 128 (Gml. Vallervei) Kryssing ved Vallervn. Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Vallerveien gngv. langs Bærumsvn. - Dælivn. Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Vanningsveien 4 - 14 Telenor Otto Veflen Maskinentreprenør AS Kabelgraving 01.05.2008
Vardeveien 20 Pål Morten Bjerke Håkon Kjernsbekk EL kabler 01.05.2008
Vestbrenne 5 Bjørn Livåg Settevik Asfalt AS Omlegging VA 01.05.2008
Vestliveien 2 - 4 Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Vestliveien 4 - 6. 2 - 7 Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Vestmarkveien Staver - Sopelimkr. Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel 01.05.2008
Vestmarkveien gngv. Tanumveien - Staver Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel 01.05.2008
Vierveien 25 - 29 Kryssing ved barnehave Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Økriveien Gngv. Økrivn. - inn Tyttebærstien Telenor BK-MAN Olav Solvang AS Fiberkabel 01.05.2008
Østenåsveien Kirekeveien - nr.52 Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s Fiberkabel 01.05.2008
Østenåsveien v/Kirkeveien Telenor BK-MAN Røstad Entreprenør a/s fiberkabel 01.05.2008
Åsløkkveien gngv. Ved veibom Asker grense Bærum kommune VA-drift Bærum kommune BK Bedrifter Brannkum 01.05.2008
Åsløkkveien gngv. Slependvn. - Juterudvn. Telenor BK-MAN Bernt Gundersen Graveservice AS Kabelgraving 01.05.2008
Rolfstangveien 1 - 12 Fornebu Utvikling AS Reinertsen Anlegg AS Breddeutv. og fortau og kabler 02.05.2008
Høgåsveien 2 ved Kolsåsbanen Hafslund Telecom VM Maskin AS Kabelgrøft 04.05.2008
Bjerkelundsveien 68-64 a Bærum Kommune VA-plan Bærum kommune BK Bedrifter VA-ledning 14.05.2008

GRaVEKaLENDEREN
Kunngjøringer

En service til deg som bor i nærheten av anleggsstedet
Kalenderen gjelder kun kommunale veier.  Fullstendig oversikt kan du få på internett: www.baerum.kommune.no/veiogtrafikk
Sortert etter dato «fram til:»

 

Forurensning og renovasjon har ansvar for innsamlingen i 
samarbeid med Veolia Miljø
Sett sekkene godt synlig ut til kjørevei kvelden før henting. 
Plastsekkene skal knytes igjen!
Er papirsekken for liten kan papir buntes sammen og 
plasseres ved siden av. 
Drikkekartong skal brettes, lages til kubber og legges i egen 
pose på toppen av innsamlingssekken eller beholderen.
Hentedag for ditt område, se datoen nedenfor
(NB! Tømming av store containere skjer på egen rute.) 
Ved spørsmål ring: Veolia Miljøs kundetelefon 09700

Innsamling av papp, papir, drikke-
kartong og plastemballasje

UKE 1�                          DATO

omr.1 Emma Hjort-Skui ....................................................................31. mar.                 

omr.6 Haslum-Valler ..........................................................................31. mar.

omr.7 Løkeberg-Bl.holm .......................................................................1. apr.

omr.8 Tanum-Jong-Sandvika ...............................................................2. apr.

omr.9 Bekkestua-Høvik-Lysaker  .........................................................3. apr.

omr.10 Høvik Verk  ...............................................................................4. apr.

UKE 1� DATO

omr.11 Jar  .............................................................................................7. apr.

omr.12 Østerås-Eiksmarka ....................................................................8. apr.

omr.13 Hosle..........................................................................................9. apr.

omr.14 Grav-Øvrevoll .........................................................................10. apr.

omr.15 Fornebu-Snarøya ....................................................................11. apr.

UKE 1�  DATO

omr.1 Emma Hjort-Skui ...................................................................... 14.apr

omr.2 Berger-Gommerud .................................................................... 15.apr

omr.3 Hauger-Dønski-Evje  ................................................................. 16.apr

omr.4 Kolsås-Bærums Verk .................................................................. 17.apr

omr.5 Lommedalen-Gullhaug ............................................................. 18.apr

Reviderte lokale forskrifter for 
vann- og avløpsgebyrer.
De lokale forskrifter for vann- og avløpsgebyrer er 
revidert med virkning fra og med 01-01-2008.

De viktigste endringene er:
1. Fjerning av minimumsgebyret for årsgebyrene.
2. Endring av metode for arealberegning.
3. Nedre grense for tilknytningsgebyr ved tilbygg/
påbygg/bruksendring er hevet til 100 m2.

De reviderte forskriftene kan lastes ned fra 
www.lovdata.no med lenken: http://www.lovdata.
no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071212-1624.html

Forskriftene kan også fås ved å sende en henvendelse 
til Bærum kommune, vann og avløp drift, 
1304 SANDVIKA eller ringe 67 50 43 72.

Godkjent utbyggingsavtale for 
Kjørbo magasinleir
Formannskapet i Bærum kommune har i møte 
13.02.08 godkjent utbyggingsavtale med Sandvika 
Boligutvikling KS for Kjørbo magasinleir (FSK 018/08), 
vedrørende gjennomføring av reguleringsplan for 
Kjørbo magasinleir (reg. plan ID 2001-033). 

Utbyggingsavtalen finnes på Bærum kommunes inter-
nettside under Rådmannen, utbyggingsavtaler, Kjørbo 
magasinleir.
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OFFENTLIG ETTERSYN
Følgende planer legges ut til offentlig ettersyn i 
perioden 2�. mars til 2�. april 200�:

PlanID 2007033 
– Reguleringsplan 
for Gamleveien 132, 
Lommedalen skole, 
gnr. 99 bnr. 12 m.fl.
Saksbehandler: 
Anne Sofie Bjørge, 
tlf. 67 50 40 41.

PlanID 2007036 
– Reguleringsplan 
for Evjebakken 20, 
Evje skole.
Saksbehandler: 
Terttu Kalland, tlf. 
67 50 43 04.

Planene legges ut i kommunens biblioteker og på 
kommunens Internettsider www.baerum.kommune.no

Merknader påføres planens navn og nummer og sendes 
Bærum kommune, 1304 Sandvika, eller til e-post adresse 
post@baerum.kommune.no innen 28.4.2008.

GODKjENTE PLaNER
Plan- og miljøutvalget har i møte �.�.200� 
vedtatt følgende plan:

PlanID 2006030 
– Bebyggelsesplan 
for Fornebu 
område 6.0.

Kommunestyret har i møte 2�.2.200� vedtatt 
følgende plan:

PlanID 2007002 
– Reguleringsplan 
for Edelgranveien 
70, Åsterudveien 
27, barnehage.

Krav om erstatning eller straksinnløsning etter plan- og 
bygningslovens § 32 og § 42 må for ubebygd eiendom være 
fremsatt innen 3 år.
For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyg-
gelsen eventuelt er fjernet.

Vedtaket kan etter Forvaltningslovens Kap. VI påklages til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker.
Klagen sendes via Bærum Kommune, 1304 Sandvika.

Er dere foreldre og synes hverdagen med ungdom i 
familien byr på større utfordringer enn dere kan 
mestre? Ønsker dere å snakke med fagpersoner med 
lang erfaring i arbeid med ungdom og familier?

FORELDREVEILEDNING
TIL DERE SOM HAR UNGDOM MELLOM 13-23ÅR

På Sandvika helsestasjon vil 
dere treffe helsesøster/
familieveileder Berit Brorson. 
Jeg treffes hver onsdag 
mellom kl. 15-17. Tilbudet er 
gratis og det er ingen time-
bestilling.
Adresse:
Rådmann Halmrastsvei 2, 
1337 Sandvika 
(Sandvika helsestasjon).

Jeg treffes også på mobil 
95 11 73 27 eller e-mail: 
foreldreveiledning.ungdom@
baerum.kommune.no

Enestående tenåringsforeldre
Foreldre hjelper foreldre

Nettverket fortsetter i 2008, og vi ønsker 
nye og gamle deltakere velkommen.
Tilbudet gjelder tenåringsforeldre som 
lever alene med ungdom.
Vi treffes en mandag hver måned.
Temaene blir bestemt i fellesskap, 
og aktuelle fagpersoner blir invitert etter 
ønske fra gruppen.

Sted: Frivillighetssenteret i Løkkehaven, 
Elias Smiths vei 1, Sandvika
Tid:  Mandager 19.00 – 21.00

Ta kontakt med foreldreveileder 
Berit Brorson på 951 17 327 
eller e-post: 
foreldreveiledning.ungdom@
baerum.kommune.no

Nettverket fortsetter i 2008, og vi ønsker 

og aktuelle fagpersoner blir invitert etter 

Sted: Frivillighetssenteret i Løkkehaven, 

Støttekontakter søkes
Har du lyst på en meningsfull jobb?
Har du lyst til å dele tiden din med andre?
Da er kanskje støttekontakt noe for deg!

Bærum kommune, Natur og idrettsforvaltningen søker 
etter støttekontakter til voksne personer som har 
psykiske problemer.

Støttekontaktens oppgave er å motivere og tilrette-
legge for sosialt samvær og meningsfull fritid. 

Eksempler kan være: kino, turer, teater, kaffebesøk, 
delta i organiserte aktiviteter etc. 
En støttekontakt skal også bidra til å bygge nettverk 
og forebygge isolasjon og ensomhet.
For tiden har vi et stort behov for voksne støttekontak-
ter av begge kjønn.

Aldersgrense for å bli støttekontakt er 18 år.

Støttekontaktavtalen er 12 timer pr. måned og er 
hjemlet i Lov om sosiale tjenester. 

Høres dette interessant ut? Nærmere informasjon får 
du hos Kirsten Hognestad Haugen tlf. 67 50 43 85 
eller Ann Kristin Grøn på tlf 67 50 41 95. 
 Evt. send en e-post: kirsten.haugen@baerum.
kommune.no

Springbrettmidler
Tilskudd til kulturformål for organisasjoner i Bærum 
som mottar støtte til drift i henhold til retningslinjene.

Søknadsfrist 15 april

Med den ordinære støtten til drift og arrangement 
som organisasjonene får gjennom tilskuddsordningen 
gis det store muligheter for utfoldelse innen de ulike 
uttrykkene til glede for deltagere og for publikum og 
innbyggere for øvrig. Men, for å kunne virkelig satse 
på noe nytt og spennende, eller å bekoste ekstraor-
dinære investeringer som vil komme organisasjonen 
til gode i mange år fremover, har Bærum kommune 
opprettet Springbrettmidler på kr 200.000 i året. 
De tildeles etter søknad som et supplement til den 
ordinære støtten, og kan ikke mottas i mer enn to 
år om gangen. Det skal være særlige grunner, godt 
argumentert i søknad, som kvalifiserer.

Søknaden sendes
Bærum kommune
Kommunalsjefenes stab
1304 Sandvika

Kontaktperson: Bitte Skage, tlf 67 50 46 44 eller 
bitte.skage@baerum.kommune.no

Igangsetting av planarbeid
PlanID 2008001 
– Reguleringsplan 
for Michelets 
vei 48 og 54 B 
m.fl. – offentlig 
vei/turvei.
I henhold til 
plan- og bygnings-
lovens § 27.1 gjøres 
herved kjent at det 
vil bli utarbeidet 
reguleringsplan 
for ovennevnte 
område.
Saksbehandler: 
Anita Sortnes Skeie, 
Tlf. 67 50 44 85.

Hensikt med planen er å regulere til offentlig vei/turvei for 
å få til en turveiforbindelse mellom Michelets vei 48 – 54 B 
ned til Holtekilen.

Området er tidligere regulert til offentlig vei, R.151 – 1953 
stadfestet 05.05.1954.

Bakgrunn for reguleringen er at kommunen ikke har klart å 
oppnå en frivillig bruksrettsavtale og gjeldende plan er over 
10 år gammel og gir ikke lenger hjemmel til ekspropriasjon.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes Bærum 
kommune, Plan- og miljøavdelingen, 1304 Sandvika, eller 
e-postadresse: post@baerum.kommune.no innen 14. april 
2008.

PlanID 2008006 
– Regule-
ringsplan for 
Bærumsveien 
126, gnr. 17 bnr. 
1120 m.fl.
I henhold 
til plan- og 
bygningslovens 
§ 27.1 gjøres 
herved kjent 
at det vil bli 
utarbeidet 
reguleringsplan 
for ovennevnte 
område. Saksbe-
handler: Marie 
Kroghrud, tlf. 
67 50 44 92.

Hensikten med planarbeidet er å omregulere Bærumsveien 
126 og del av 11/145 fra henholdsvis offentlig bebyggelse/
klubbhus og trafikkareal/parkering til allmennyttig formål/
barnehage, samt atkomst fra Bærumsveien.
Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av 
planarbeidet.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes Bærum 
kommune, Plan- og miljøavdelingen, 1304 Sandvika, eller 
e-postadresse: post@baerum.kommune.no innen 18. april 
2008.
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En stilling i Bærum kommune?...

Annonsenummer: 1 799
Sykepleier
Antall stillinger: 5 
Arbeidssted: Nytt bo- og behandlingssenteret 
i Nordraaksvei 75. Bo- og behandlingssente-
ret er en av kommunens nye institusjoner for 
eldre, og skal ferdigstilles juni 2008. Det er 75 
plasser for langtidsbeboere hvorav 17 plasser 
er for personer med demens. 
Arbeidsoppgaver: Hovedoppgavene vil være 
å gi god kvalitet på tjenestene til våre beboere 
og med et godt sykepleiefaglig fokus.
Søknadsfrist: 01-04-2008
Kontaktperson: Hanne Larson, Mob: 920 35 
365 

Annonsenummer: 1 801
Hjelpepleier/ omsorgsarbeider
Antall stillinger: 5 
Arbeidssted: Nytt bo- og behandlingssenter i 
Nordraaksvei 75. Bo- og behandlingssenteret 
er et av kommunens nye institusjoner for 
eldre og skal ferdigstilles i juni 2008. Det 
er 75 plasser for langtidsbeboere hvorav 17 
plasser er for personer med demens. 
Arbeidsoppgaver:
Hovedoppgavene vil være å yte gode pleie og 
omsorgstjenester til våre beboere.
Søknadsfrist: 01-04-2008
Kontaktperson: Hanne Larson, Tel: 
67507335, Mob: 92035365, E-post: hanne.
larson@baerum.kommune.no 

Annonsenummer: 1 959
Sykepleier
Antall stillinger: 1 
Arbeidssted: Arbeidslag Stabekk/ Haslum 
holder til sentralt på Bekkestua. 
Arbeidsoppgaver: Tjenester til hjemmebo-
ende eldre og funksjonshemmede.
Søknadsfrist: 01-04-2008
Kontaktperson: Mariann Iversen, Tel: 6750 
6266, eller Lilian Winther Raakjær, Tel: 6750 
6277 

Annonsenummer: 1 974
Miljøarbeidere/ assistenter 
Antall stillinger: 2 
Arbeidssted: Arbeidslag Lommedalen.
Arbeidsoppgaver: Gi bistand og service til 
eldre mennesker for å sikre dem et godt liv, 
samt rengjøring, handling og omsorgsarbeid 
i brukerens hjem. 
Søknadsfrist: 11-04-2008
Kontaktperson: Madeleine Roos, Tel: 
67876402/11, Mob: 41608584 

Annonsenummer: 1 976
Hjelpepleier/ omsorgsarbeider 
Antall stillinger: 1 
Arbeidssted: Arbeidslag Lommedalen.
Arbeidsoppgaver: Gi bistand og service til 
eldre mennesker for å sikre dem et godt liv, 
samt rengjøring, handling og omsorgsarbeid 
i brukerens hjem.
Søknadsfrist: 11-04-2008
Kontaktperson: Madeleine Roos, Tel: 
67876402/11, Mob: 41608584 

Annonsenummer: 1 977
Miljøterapeut 
Antall stillinger: 1 
Arbeidssted: Arbeidslag Nordby avd. bo-/arb.
kollektiv.
Arbeidsoppgaver: Primærkontakt/sekun-
dærkontakt-ansvar, veiledning av personalet, 
dokumentasjon i Helios, andre delegerte 
oppgaver etter behov og interesse etter 
prinsippene i arbeidslagsmodellen og ret-
ningslinjene til arbeidslaget, samarbeid med 
pårørende, hjelpeverge og øvrige instanser, 

hjelpe brukerene i daglige gjøremål,
Søknadsfrist: 15-04-2008
Kontaktperson: Jan-Håvard Eriksen, Tel: 67 
15 35 09, E-post: jheri@baerum.kommune.
no 

Annonsenummer: 1979
Miljøterapeut (feltarbeider)
Arbeidssted: Utekontakten er en del av 
kommunens sosialtjeneste og en del av 
kommunens forebyggende arbeid.  
Arbeidsoppgaver: Oppsøkende virksomhet, 
oppfølging av ungdom, tverrfaglig 
samarbeid, foreldreveiledning, nettverks- og 
tiltaksarbeid. Feltarbeider vil også kunne bli 
pålagt noe foredragsvirksomhet på skoler, 
foreldremøter o.l.
Søknadsfrist: 25-04-2008
Kontaktperson: Jan Karlsen eller Espen 
Nærum, Telefon 67 55 10 20

Annonsenummer: 1 995
Prosjektledere innen vann og 
avløp 
Antall stillinger: 2 
Arbeidssted: Bærum kommune Eiendom ved 
Prosjektenheten er kommunens byggherre- 
og prosjektorganisasjon, med ansvar for 
investeringsprosjekter både innen bygg og 
kommunalteknikk. 
Arbeidsoppgaver: Prosjektledelse og eventuelt 
byggeledelse av større og mindre prosjekter 
innen vann- og avløpsteknikk. 
Søknadsfrist: 31-03-2008
Kontaktperson: Jon Arne Tomter, Mob: 
90762782, E-post: jon.arne.tomter@baerum.
kommune.no 

Annonsenummer: 1 996
Prosjektledere innen bygg 
Antall stillinger: 2 
Arbeidssted: Bærum kommune Eiendom ved 
Prosjektenheten er kommunens byggherre- 
og prosjektorganisasjon, med ansvar for 
investeringsprosjekter både innen bygg og 
kommunalteknikk. 
Arbeidsoppgaver: Overordnet byggherrean-
svar og prosjektledelse fra A til Å i utvikling 
og oppføring av kommunale byggeprosjekter 
av ulik størrelse, avhengig av søkernes 
kompetanse.
Søknadsfrist: 31-03-2008
Kontaktperson: Kristine Hjellup Horne, 
Mob: 994 04 775, E-post: kristine.horne@
baerum.kommune.no 

Annonsenummer: 1 998
Fastlege 
Antall stillinger: 1 
Arbeidssted: Vest Legekontor. 3-legepraksis 
med 2 kontorer hvor ny hjemmelsinnehaver 
vil disponere det ene kontoret to og en halv 
dag per uke. Kontoret ligger i Servicebygget 
på Sandvika Storsenter, har gratis parkering 
og er tilrettelagt for rullestolbrukere. 
Forværelse og enkelt laboratorium 
Arbeidsoppgaver: Allmennmedisinsk 
virksomhet. Det må påregnes pliktig 
kommunal allmennmedisinsk oppgave etter 
nærmere avtale med Folkehelsekontoret. Vakt 
ca. hver 4. uke på hverdag fra kl.16-23 på 
FAM/ Asker og Bærum legevakt.
Søknadsfrist: 25-04-2008
Kontaktperson: Reidar Støren, Tel: 959 
15 824, E-post: sols@baerum.kommune.no 
eller Sissel K. Olstad, Tel: 67 50 32 26

Annonsenummer: 1 999
Sesongarbeider/ sommerhjelp 
Antall stillinger: 30 
Arbeidssted: BK Bedrifter avdeling Park og 

Idrett og avdeling Kirkegårder.
Arbeidsoppgaver: Sesongen vår varer fra 
ca.15.april til ca.15. oktober.
Arbeidet går hovedsakelig ut på grøntved-
likehold, så som gresslått, stell av gravbed, 
luking, planting, søppelrydding m.m.
Søknadsfrist: 10-04-2008
Kontaktperson: Allan Sønderby, Tel: 67 50 60 
55, Mob: 99 56 73 67 eller Helge Nordli, Tel: 
67 50 60 12, Mob: 91 30 35 22

Annonsenummer: 2 002
Sykepleier
Antall stillinger: 1 
Arbeidssted: Arbeidslag Stabekk/ Haslum 
holder til sentralt på Bekkestua. 
Arbeidsoppgaver: Vi gir tjenester til hjemme-
boende eldre og funksjonshemmede.
Søknadsfrist: 01-04-2008
Kontaktperso: Mariann Iversen, Tel: 6750 
6266 eller Lilian Winther Raakjær, Tel: 6750 
6277 

Annonsenummer: 2 004
Sommerjobb - helsefagarbei-
dere/ miljøarbeidere 
Antall stillinger: 5 
Arbeidssted: Bærumsveien 292, Jernbane-
veien 39
Arbeidsoppgaver: De fleste oppgaver 
delegeres til personalet.
Søknadsfrist: 31-03-2008
Kontaktperson: Vibeke Rosenvinge, Mob: 
90747613

Annonsenummer: 2 006
Pleieassistenter, helgevakter og 
sommervikarer
Antall stillinger: 6 
Arbeidssted: Vallerhjemmet bo- og behand-
lingssenter sentralt nær Sandvika. 
Arbeidsoppgaver: Arbeidet består av stell 
og omsorg til korttidsbrukere i travle og 
hyggelige avdelinger.
Søknadsfrist: 30-04-2008
Kontaktperson: Tove Halling, Tel: 67 80 53 00 
eller Karen Sofie Sefland, Tel: 67 80 53 00

Annonsenummer: 2008.
Fagutviklingssykepleier 
Antall stillinger: 1
Arbeidssted: Østerås bo- og 
behandlingssenter.
Arbeidsoppgaver: Nåværende ansvarsområde 
er enhet med 14 beboere. 
Søknadsfrist: 17-04-2008
Se vår nettside: www..baerum.kommune.no

Annonsenummer: 2 025
Hjelpepleier/ omsorgsarbeider 
natt 
Antall stillinger: 1 
Arbeidssted: Arbeidslag Åsbråtan holder til i 
Løkenhavna, Kolsås. 
Arbeidsoppgaver: Gi veiledning og praktisk 
bistand. Følge opp ulike tiltak på brukerne. 
Dokumentasjon på data.
Søknadsfrist: 11-04-2008
Kontaktperson: Britta Iversen, Mob: 905 
92 945 eller Lars Bernt Øvregaard, Tel: 
67150144

Annonsenummer: 2 026
Hjelpepleier
Antall stillinger: 1 
Arbeidssted: Arbeidslag Hosle holder til 
sentralt på Bekkestua.
Arbeidsoppgaver: Vi gir tjenester til hjemme-
boende eldre og funksjonshemmede. 

Søknadsfrist: 11-04-2008
Kontaktperson: Alfhild Løvstad, Tel: 67 50 62 
00/82, Mob: 95960486

Annonsenummer: 2 027
Sykepleiere
Antall stillinger: 2 
Arbeidssted: Arbeidslag Hosle holder til 
sentralt på Bekkestua.
Arbeidsoppgaver:
Vi gir tjenester til hjemmeboende eldre og 
funksjonshemmede. 
Søknadsfrist: 11-04-2008
Kontaktperson: Alfhild Løvstad, Tel: 67 50 62 
00/82, Mob: 95960486

Annonsenummer: 2030
Sosialrådgiver/ konsulent
Antall stillinger: 1
Arbeidssted: PROGRESS, Rustiltak, Bærum 
Kommune, er den nye rusenheten i Bærum 
kommune som arbeider med rehabilitering/ 
habilitering av rusmiddelavhengige og 
LAR-klienter. 
Arbeidsoppgaver: Kartlegging av klienters 
individuelle behov. Arbeide med individuelle 
planer, oppfølging og tilrettelegging av tiltak 
under hele rehabiliteringsprosessen. Utstrakt 
kontakt med samarbeidspartnere innen 
kommunen og på tvers av forvaltnings-
nivåer. Hovedansvar for koordinering og 
saksbehandling.
Søknadsfrist: 07-04-2008
Kontaktperson: Ellen M. Poulsson, Tlf: 67 50 
76 55

Annonsenummer: 2031
Miljøterapeut/ miljøarbeider 
- vikariat
Antall stillinger: 1
Arbeidssted: PROGRESS, Rustiltak, Bærum 
Kommune, er den nye rusenheten i Bærum 
kommune som arbeider med rehabilitering/ 
habilitering av rusmiddelavhengige og 
LAR-klienter. 
Arbeidsoppgaver: Kartlegging av klienters 
individuelle behov. Oppfølging i forhold 
til bolig, samarbeidspartnere, arbeidstiltak 
m.m.. Tett samarbeid med aktuelle saksbe-
handlere. Deltakelse i ansvarsgrupper.
Søknadsfrist: 07-04-2008
Kontaktperson: Ellen M. Poulsson, Tlf: 67 50 
76 55

Annonsenummer: 2 033
Omsorgsarbeider/ husmorvikar
Antall stillinger: 1 
Arbeidssted: «Akutthjelp til barnefamilier» 
er en tjeneste i Bærum kommune som tilbys 
barnefamilier som er i akutt krise, eller i en 
vanskelig livssituasjon og har barn under 12 
år. 
Arbeidsoppgaver: Hjelp til pass av barn, 
enkelt nødvendig husarbeid og tilberedning 
av enkle måltider.
Søknadsfrist: 04-04-2008
Kontaktperson: Berit Kjærnet, Tel: 67 50 40 
50, Mob: 97 69 08 54, E-post: berit.kjarnet@
baerum.kommune.no 

Annonsenummer: 2 038
Hjelpepleier
Antall stillinger: 2 
Arbeidssted: Solbakken bo- og behandlings-
senter er en helt ny institusjon som ligger på 
Østerås.  
Arbeidsoppgaver: Nattstilling - turnusen 
innebærer 7 vakter på 4 uker, samt arbeid 
hver 4. helg.  
Søknadsfrist: 04-04-2008
Kontaktperson: Kristine Hennie, Tel: 

www.baerum.kommune.no/stilling

Bærum kommune tilbyr blant annet  
• et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter   • gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger   • bedriftshytter  • treningstilbud   • kulturtilbud   
Slik søker du på jobb i Bærum kommune: Gå til www.baerum.kommune, klikk på Jobb i Bærum øverst på siden, og deretter på Ledige stillinger.

En stilling i Bærum kommune?...
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www.baerum.kommune.no/stilling

67167021, E-post: khenn@baerum.kommune.
no eller Kristine Hennie, Tel: 67167021, E-post: 
khenn@baerum.kommune.no 

Annonsenummer: 2 043
Prosjektleder rus/ psykisk helse 
Antall stillinger: 1 
Arbeidssted: Utadrettet, der brukerne 
oppholder seg.
Arbeidsoppgaver: Prosjektets hovedfokus er 
personer med dualproblematikk - rus/psykisk 
lidelse. 
Søknadsfrist: 03-04-2008
Kontaktperson: Brita Holmen, Tel: 67506227, 
Mob: 92644924 eller Ellen M. Poulsson, Tel: 
67507655

Annonsenummer: 2 044
Sykepleier 
Antall stillinger: 1 
Arbeidssted: Individuell avlastnig holder til i 
nye lokaler sentralt på Høvik.
Arbeidsoppgaver: Avlaste familien ut fra 
gjeldende vedtak og oppdragsavtale. Avlastnin-
gen foregår for de fleste barn i avlasters hjem. 
Ta med barnet/ ungdommen på ulike aktivite-
ter ut fra barnets interesser eller behov.
Til et spesialoppdrag søker vi sykepleier 2 netter 
pr. uke + 4 døgn pr.mnd. (helg)
Jente 2 1/2år gammel med forsinket psykomo-
torisk utvikling trenger sykepleier som avlaster 
to netter pr. uke og 4 døgn pr. mnd. 
Søknadsfrist: 11-04-2008
Kontaktperson: Inger Valseth, Tel: 67837603, 
Mob: 95077028, E-post: inger.valseth@baerum.
kommune.no 

Annonsenummer: 2 045
Avlastere 
Antall stillinger: 6 
Arbeidssted: Individuell avlastning holder til i 
nye lokaler sentralt på Høvik.
Arbeidsoppgaver: Avlaste familien ut fra 
gjeldende vedtak og oppdragsavtale. Avlastnin-
gen foregår for de fleste barn i avlasters hjem. 
Ta med barnet/ ungdommen på ulike aktivite-
ter ut fra barnets interesser eller behov.
Nr. 3
Godtfungerende jente på 6 år søker en 
avlaster med bil. Søker bør bo i gangavstand 
fra Stabekk.Jenta liker svømming og ridning. 
Familien søker en person som kan arbeide 4 
timer hver uke og hente henne på skolen. Det 
kan på sikt være muligheter for noe helgeav-
lastning. Søker bør ha bil.
Nr.5
Aktiv 12 år gammel jente søker avlaster 20 
timer pr. mn.d. Jenta ønsker en avlaster som 
kan følge henne til Vivil ca 4 timer hver onsdag.
Familien ønsker en sporty jente/dame som 
har bil og bor i Bærum/Asker. Jenta har godt 
humør, hun liker å svømme, gå på kino eller 
kafe og i fornøyelsespark. Hun trenger hjelp til 
en del praktiske ting.
Avlaster kan ha egne barn.

11.
Jente 8 år gammel trenger en avlaster hver 
andre onsdag og lørdag med overnatting totalt 
4 døgn pr. mnd. Jenta har ikke språk, men 
bruker tegn til tale. Hun må bæres i trapper. 
og har rullestol. Hun liker turer, lekeplasser og 
lesing. Jenta er blid og i godt humør og liker 
å få til ting selv. Hun trenger en del hjelp i det 
daglige livet.
13.
Blid og fornøyd gutt 7 år gammel med autis-
mediagnose ønsker en avlaster ca 20 timer pr. 
mnd. Gutten er veldig glad i lange skogsturer, 
bading o.l. Bor på Jar.
14. 
Gutt 7 år gammel med et usynlig handikap 
trenger avlaster ca 2 døgn + 12 timer pr. mnd. 
Han er en aktiv , blid og glad gutt som stiller 
store krav til tydelige voksne personer og forut-
sigbarhet i sin hverdag. Vi søker primært etter 
gutter/menn som er glad i barn og har evne til 
å få kontakt med barn.
Kreative og initiativrike personer
Må være frilutsinteressert og glad i å være ute.
Drive med ski, slalom,skøyer/ishockey, være 
glad i turer i skog og mark med bålbrenning, 
fisketurer, sykkelturer, bading, fotball og andre 
gutteaktiviteter. 
Må bo i bolig egnet for helgeavlastning.
16.
Aktiv jente på 3 1/2 år søker avlaster-ere som 
kan arbeide inntil 5 timer 2 ganger pr. uke + 
med tiden 1overnatting pr. mnd hos avlaster.
Ukedagene kan om mulig etterhvert 
kombineres hjemme hos avlaster/hjemme hos 
barnet.
Jenta er aktiv og blid og trenger mye stimule-
ring. Hun er glad i å leke ute og inne. Mates 
delvis med sondemat og komuniserer hoveda-
kelig med tegn til tale.
Familien ønsker en ung jente/dame som 
disponerer bil og kan hente i barnehage av og 
til.
Søknadsfrist: 11-04-2008
Kontaktperson: Inger Valseth, Tel: 67837603, 
Mob: 95077028, E-post: inger.valseth@baerum.
kommune.no 

Annonsenummer: 2 046
Sykepleier 
Antall stillinger: 1 
Arbeidssted: Solbakken bo- og behandlings-
senter er en helt ny institusjon som ligger på 
Østerås.  
Arbeidsoppgaver: Nattstilling - du vil ha faglig 
ansvar for alle avdelinger, arbeide 7 vakter på 4 
uker, med arbeid hver 4. helg.
Søknadsfrist: 04-04-2008
Kontaktperson: 67167021, E-post: khenn@
baerum.kommune.no 

Annonsenummer: 2 047
Pleieassistenter, helgevakter og 
sommervikarer 
Antall stillinger: 10 
Arbeidssted: Solbakken bo- og behandlings-
senter er en helt ny institusjon som ligger på 
Østerås.

Arbeidsoppgaver: Stell og pleie av pasienter 
i somatisk sykehjem som drives etter en 
tilnærmet primærsykepleie modell.
Søknadsfrist: 20-04-2008
Kontaktperson: Marit Weden, Tel: 67167029 
eller Birgitte Strømnes, Tel: 67167030

Annonsenummer: 2 049
Kontormedarbeider 
Antall stillinger: 1 
Arbeidssted: Arbeidslag Lommedalen. 
Arbeidsoppgaver: Vi søker en person som 
kan være Tjenesteleders administrative støtte. 
Stillingen inneholder varierte arbeidsoppgaver 
som inneholder blant annet fakturahåndtering, 
oppfølging av vaktlister i Notus, avviksre-
gistrering, kontantkasse, posthåndtering og 
besvarelse av telefon. 
Søknadsfrist: 11-04-2008
Kontaktperson: Madeleine Roos, Tel: 
67876402/11, Mob: 41608584

Annonsenummer: 2 053
Landskapsarkitekt / landskapsin-
geniør / anleggsgartner 
Antall stillinger: 1 
Arbeidssted: Natur- og idrettsforvaltningen.
Arbeidsoppgaver: • Ansvar for bestilling og 
oppfølging/kontroll av skjøtsel og drift av 
friområder Nær kontakt med utfører • Ansvar 
for videreutvikling og kontinuerlig ajourføring 
av digitalt anleggsregister (Facility Station) 
• Ansvar for årlig driftsbudsjett innenfor 
programområdet • Ivareta en god dialog 
med innbyggerne om bruk og tilrettelegging 
av friområdene • Ved behov kan også andre 
oppgaver tillegges stillingen.
Søknadsfrist: 18-04-2008
Kontaktperson: Tom Reese Larsen, Tel: 
67504247, Mob: 90989531 eller Svein 
Finnanger, Tel: 67504246

Annonsenummer: 2 054
Sommervikarer/ miljøarbeidere 
Antall stillinger: 2 
Arbeidssted: To samlokaliserte boliger for 
mennesker med ulike funksjonshemninger 
med beliggenhet på Kolsås
Arbeidsoppgaver: Yte bistand og hjelp til 
brukerne. Oppfølging av brukerne. Tilrettelegge 
hverdagen og skape en meningsfylt fritid ut fra 
brukernes ønsker og behov
Søknadsfrist: 11-04-2008
Kontaktperson: Marthe Runden, Tel: 67150012, 
E-post: lrund@baerum.kommune.no eller Kaja 
Frøystein, Tel: 67150012, Mob: 91786576, E-
post: kfroy@baerum.kommune.no 

Annonsenummer: 2 058
Sykepleier, hjelpepleier, studenter 
og assistenter 
Antall stillinger: 10 
Arbeidssted: Arbeidslag Stabekk/Haslum holder 
til sentralt på Bekkestua. 

Arbeidsoppgaver: Jobbe i sommer, samt ta 
vakter ved sykdom og annet fravær hele året.
Søknadsfrist: 01-05-2008
Kontaktperson: Mariann Iversen, Tel: 67 50 
62 66, Mob: 97 08 85 99, E-post: mariann.
iversen@baerum.kommune.no 

Voksenopplæringssenteret 
For tiltredelse 1. august 2008 søker vi:
Norsklærere dag- og kveldstid 
Koordinator for kveldskursene
Koordinator 50 timer samfunnskunnskap
Logoped (afasi/ lese-skrivevansker) 
Tilkallingsvikarer (snarest)
Søknadsfrist for alle stillingene er 4. april 2008
For ytterligere informasjon se vår hjemmeside: 
http://www.bkvo.no

Annonsenummer: 2 067 
Barnehageassistenter
Antall stillinger: 12 
Arbeidssted: Hosle barnehage 
Arbeidsoppgaver: Vi legger stor vekt på glede 
og humor i hverdagen, vi søker medarbeidere 
som sammen med oss kan skape et godt sted 
å være.
Søknadsfrist: 15-04-2008
Kontaktperson: Cecilie Intelhus, Tel: 67165030, 
Mob: 99728239

BK Bedrifter Vikar
BKB Vikar er Bærum Kommunes eget 
vikarbyrå som rekrutterer og ansetter helseper-
sonell som kan ta vakter og vikariater på ulike 
tjenestesteder innen pleie- og omsorgsenhetene. 
Vi formidler også oppdrag i barnehager, samt 
kjøkken og kontor.

Ny jobb?
Vi søker sykepleiere, vernepleiere, hjelpeplei-
ere – omsorgsarbeidere, pleieassistenter m/ 
erfaring, studenter innen helsefag, kjøkkenper-
sonell, hjemmehjelper, barnehageassistenter, 
kontorpersonell
Vi har behov for sporty og positive vikarer som 
kan tenke seg å jobbe på forskjellige steder. Det 
er stigende mengde av både enkeltvakter og 
lengre oppdrag. Dette er også en flott mulighet 
for å skaffe seg fast jobb. 

Vi kan tilby:
Hybel. Lønn etter egne satser. For øvrig følger 
vi det kommunale avtaleverk,  inkl.  pensjon. 
Bedriftsidrettslag – treningsopplegg. Veiledning, 
oppfølging og vikartreff. For faglært personell 
kan det etter hvert bli muligheter for ledsager-
oppdrag til Altea, Spania
Ring oss eller send søknad med CV pr mail 
eller post. 
Tlf: 67 50 60 09/  952 94 869, e-post: bkbvikar 
@baerum.kommune.no 
Adr. Bærum Kommune, BK Bedrifter, BKB 
Vikar, 1304 Sandvika,  snarest mulig. 

Søknadsfrist 15. april

Bærum kommune inviterer kulturaktører 
til et samarbeid for å utvikle gode kunst 
og kulturopplevelser for eldre i Bærum. 
Tiltak på institusjoner og seniorsentra 
vil prioriteres.
Den kulturelle spaserstokken ble 
lansert av regjeringen i 2006, og målet 
med ordningen er å legge til rette for 
kulturtiltak for eldre.  
Bærum kommune har for midler 
bevilget fra staten i 2007 igangsatt 4 
prosjekter som vil gjennomføres innen 
høsten 2008. 

Søknaden må inneholde 
- kort beskrivelse av tiltaket 
- budsjett 
- kontaktinformasjon

Søknaden sendes
Bærum kommune, Kommunalsjefenes 
stab 
1304 Bærum kommune

Kontaktperson: Harald R. Waugh tlf: 
67589423 / 41206580   harald.waugh@
baerum.kommune.no

Gudrun og 
Ludvig K. Nilsens legat
Midlene kan søkes av offentlige eller 
private institusjoner for eldre i Bærum 
(bo- og benhandlingssentre, eldresentre 
m.v.) med formål å yte hjelp til beste for 
gamle og syke.

Nærmere opplysninger gis av styremed-
lem Aase Haug, tlf. 67 54 85 30.

Begrunnet søknad med opplysninger 
om behov, nytte, pris m.v. sendes styrets 
sekretariat, Bærum overformynderi, 1304 
Sandvika, innen 30. april 2008.

Det gjøres oppmerksom på at søknader 
som er poststemplet etter fristen ikke vil 
komme i betrakting ved tildelingen.

Cecil Astrups legat
Cecil Astrups legat skal nå utdele midler 
for 2007.  Legatets vedtekter sier at 
renter av kapitalen skal anvendes til tiltak 
som tar sikte på å bedre barn og unges 
vilkår i nærmiljøet i Bærum kommune.

Både grupper og enkeltpersoner kan 
søke.

Nærmere opplysninger ved styrets 
formann: Soknepresten i Bryn menighet, 
tlf 67 17 57 20.

Skriftlig søknad med opplysninger om 
prosjektet, målgruppen og lignende 
sendes: Legatstyret v/Bærum overfor-
mynderi, 1304 Sandvika innen 30. april 
2008

Den kulturelle spaserstokken i 
Bærum 2008 – 09
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FORUM 60+
Velkommen til ”Forum 60+” – et forum for aktive 
pensjonister. Et treffsted med et engasjerende og 
hyggelig miljø.
Vi møtes hver tirsdag kl. 12.00 på Røde Kors-huset 
i Sandvika, Elias Smiths vei 1 (2 etasje) til foredrag, 
temaer, meningsutveksling, allsang i hyggelig 
samvær.

Program april
01 april Leif Henrik Ellingsen  - ’Fra Silkeveien i Kina’
Ivar Eriksen – ’Bellman og Taube i ord og toner’
08 april Bernt Lie – ’Klimaforandringene – årsak og 
virkning’ Musikk og sang
15 april Audun Bell – ’Organdonasjon – den største 
gave et menneske kan få’ Musikk og sang
22 april Beate Frostad – ’Fra hverdagsfortellinger til 
fortellerkunst’ Musikk og sang
29 april Cato Guhnfeldt – ’Kampen om Fornebu 9. 
april’ Musikk og sang

Salg av kaffe og vafler.  Vel møtt!!
”Forum 60+” er et samarbeidsprosjekt mellom Bærum 
Kommune, Bærum Røde Kors og Sandvika Vel. 
For ytterliggere informasjon kontakt Paul Johnsen, 
tlf 67 56 50 02 / 90 18 89 28. 
E-post: paujohns@online.no

ANGST OG DEPRESJON - BARE LITT NERVER 
ELLER FOLKESYKDOMMER?

Velkommen til VENNER AV BÆRUM 
SYKEHUS åpne temamøte i
Auditoriet på Bærum Sykehus 
mandag 31.mars 2008 kl. 18.30!

Hvem rammes og hvorfor?
Hva kan gjøres?
Hvem hjelper?

Temaet presenteres av : 
Seksjonsleder/psykiatrisk sykepleier 
Turid Nordvik og assistentlege Rohit
Sharma, begge ved Blakstad sykehus

Alle er velkomne – ta 
gjerne med familie og 
venner!  

Etter temamøtet 
avholdes Årsmøte for 
foreningens 
medlemmer i 
sykehusets kantine 
kl. 2000

www.baerum.kommune.no

Er du glad i små barnehender og en god latter?
Vi trenger  ere førskolelærere!

� Opplæring og gode kurstilbud
� Veiledningstilbud - til erfarne og nyutdannede 

førskolelærere
� 5 planleggingsdager i løpet av året. 

� 5 uker ferie og 9 dager fri med lønn
� Muligheter for redusert arbeidstid 
�  Barnehageplass 
� Mulighet for tjenesteboliger for førskolelærere 

� Nettverk for pedagogiske ledere 
� Faglige veiledere i store barnehager 
� Hvis Du tar jobben får du mulighet for stipend

kr 25.000,- (sisteårs studenter)

Lønn/Stillingsprosent: 
Pedagogisk leder: (kode 7637.01) kr. 320.000 - 355.000,-    
Førskolelærer (kode 6709.06) kr. 290 100 - 325 000,-

For mer informasjon kontakt: 
barnehagenes kontorfellesskap på tlf  67 50 69 30 
eller gå inn på vår nettside www.baerum.kommune.no

Assistent-
jobb?
Borgerstyrt Personlig 
Assistent søkes. 
Ansettelse i Andelslaget 
ULOBA fra 3 til 15 timer 
pr. uke, kr. 132,40 pr. 
time + tillegg, ordnete 
arbeidsforhold og 
pensjonsordning. 

Arbeidstid kl. 13-16 
(også lørdager og 
søndager) + muligens 
noe på kveldstid. 

Oppgaver: handle, 
personlig hygiene, 
husarbeid (liten, lettstelt 
leilighet på Haslum i 
Bærum).

Jeg er en ung mann 
(32) med ME. Jeg er 
for det meste sengelig-
gende og trenger 
assistanse til det meste 
hver dag. Har glimt 
i øyet, men er veldig 
svak og spesielle 
hensyn må tas.
Helsefaglig bakgrunn 
ikke nødvendig, 
opplæring blir gitt. 
Gode muligheter til å 
lære om ME/ kronisk 
utmattelsessyndrom. 

Det er en fordel med 
erfaring fra lignende 
servicearbeid, men ikke 
krav. Personlig egnethet 
vektlegges. 

Henvendelse: 
Margit Hoen, Brends-
rudlia 25, 1385 Asker, 
tlf. kveld: 66795894, 
eller mob.: 48044360, 
e-post:  margit.hoen@
broadpark.no

Verdens klima, vårt felles miljø
Foreningen Norden Bærum arrangere et stort møte i 
Bærum Kulturhus mandag 7. april kl 18 - 21.

Hva er naturgitt, og hva er menneskeskapt? Hva 
kan, bør og må politikerne gjøre på internasjonalt, 
nasjonalt og lokalt nivå? Hva bør hver og en av oss 
gjøre? GRATIS adgang. Ta med familie, venner og 
kjente og KOM I GOD TID!

Møteleder er professor 
Jan-Erik Solheim, Universitetet i Oslo.
Program:
Nordisk miljøsamarbeid
Miljøvern i Norge
Miljøvern i et globalt perspektiv
Miljø i et helseperspektiv
Hva vil Bærum gjøre som en ledende miljøkommune? 
Hva kan man gjøre i hverdagen i et rikt land?
Hvordan får vi ungdommen engasjert i miljøvern?
Spørsmål og synspunkter fra salen

Samtalegruppe 
for pårørende 
innen psykiatri

Pårørende! Har dere 
noen å snakke med når 
det skjer noe i familien? 

Hver fjerde uke holdes 
møte i Anton Walles 
vei 37, Villa Walle, i 
Sandvika. Her kan man 
snakke sammen, le, 
gråte eller skrike ut i 
fortvilelse og frustra-
sjon.
Taushetsplikt. 
Telefon: 67 54 21 95 
– 954 97 079
Landsforeningen 
for Pårørende innen 
Psykiatri (LPP)

Bærum lokallag 
samtalegruppen

Gratis etablererkurs
Planlegger du å starte egen bedrift?
Har du spørsmål om hvordan man går fram?
Da kan du delta på gratis etablererkurs i Sandvika.

Kurset gir innføring i:
Hvilken selskapsform passer for deg - enkeltpersonfo-
retak, ansvarlig selskap (ANS/DA) eller aksjeselskap? 
 
Hvilke rettigheter og plikter har du som bedriftseier 
- herunder personlige rettigheter, skatt, merverdiavgift, 
regnskap og revisjon 
 
Noen tips og råd - om bl.a. finansiering, lokalisering 
og ”gode hjelpere”

Neste kurs i Sandvika finner sted torsdag 
24. april kl. 1200-1500 i Kommunegården 
(arnold Haukelands plass 10). 
Nye kurs avholdes samme sted hver siste torsdag i 
måneden frem til og med 29. mai, til samme tid.

Kursene er et tilbud fra Bærum kommune, og 
gjennomføres av Etablerersentrene i Akershus.

Kursene er gratis men krever registrering på 
www.etablerersentrene.no, eller per telefon 
63 94 49 00. 

Det er plass til maksimalt 30 deltakere per kurs, og 
prinsippet ”første-mann-til-mølla” gjelder. 
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 Velkommen til seniorsentrene
• Kafeteria og salg av middag
• Fotterapi og frisør
• Trim og ulike aktivitetstilbud
• Daggrupper
• Diverse støtte- og samtalegrupper
• Transport til og fra senteret

Ved seniorsentrene er kommunens fore-
byggende team som arbeider med sosial-
rådgivning, oppsøkende virksomhet og 
vern for eldre.
Sentrene er behjelpelig med kontakt med 
andre instanser i kommunen. 

Tirsdagsbussen går hver uke klokken 10.00 
fra Bekkestua-, Henie Onstad- og Rykkinn 
seniorsenter. 
Seniorsentrene er åpne for alle pensjonis-
ter over 60 år. 

Nedenfor følger oversikt over spesielle 
aktiviteter ved de ulike sentrene for kom-
mende tre uker. Følg også med på oppslag-
stavlen på det enkelte senter. 

BEKKESTUa
Bærumsvn. 222.   Tlf. �� 10 1� 20.
Åpningstider: Mandag - fredag  kl. 0�.00-
1�.00. Lørdagstreff �. lørdag i måneden kl. 
1�.00 – 1�.00. Søndagskafe ved brukerne 
hver søndag kl 12.00–1�.00  Middag serveres 
kl. 1�.�0.

Utstiller i april er Arne Raggan med 
akrylbilder.
Fredag 2�. mars kl 12.00: Ukeslutt: Bjørg 
Person og Sigrun Grøtting: ”Diktlesing med 
musikk”.
Torsdag �. april kl 12.00: Hallgrim Berg: 
”Alvor og humor”.
Fredag �. april kl 0�.00: Frokosttreff for 
frivillige hjelpere.
Mandag �. april kl 12.00: Kirkens time.
Torsdag 10. april kl 12.00: Nils Seim, 
lysbildekåseri: ”Hvordan lege sår i naturen?”.
Torsdag 10. april kl 1�.00–20.00: Johnny og 
Genek spiller til dans.
Fredag 11. april kl 12.00: Ukeslutt ved 
brukerrådet. Nic.O. Ruud og Bård Kvarme: 
”Sanger til våren”.
Onsdag 1�. april kl 12.00: Sittedans.
Torsdag 1�. april kl 11.00: 
Mannekengoppvisning.
Lørdag 1�. april kl 1�.00–1�.00: Lørdagstreff 
med ost og vin.

EKEBERG
Hans Øverlands vei 2�.  Tlf. �� �� 2� ��/
�� �� �0 ��. Senteret drives av brukere.
Åpningstider: Mandag - fredag kjernetid kl. 
10.00-1�.00. Søndagskafé hver søndag kl. 
12.00-1�.00. Kveldsåpent én tirsdag i mnd. 
fra kl. 1�.00-2100

Onsdag 2. april kl 12.�0: Torill Bjørge kåserer: 
”Demens, de andre eller meg?”.
Tirsdag 1�. april kl 1�.00: Kveldsåpent med 
servering. Påmelding med betaling.
Onsdag 1�. april kl 11.00: Salg av luer og 
hatter fra Rosenvinge.    

HaSLUM
Nesvn.  �.  Tlf. �� 11 2� �0.
Åpningstider: Mandag-torsdag  kl. 0�.00-
1�.00. OBS Søndagskafé 1. søndag i 
måneden.  Middag serveres mandag og 
onsdag kl. 1�.�0. Lunsjbord hver tirsdag kl. 
12.�0.  Søndagskafé 1. søndag i måneden kl 
12.00.

Fredag 2� .mars kl 10.�0: Lokalhistorie.
Tirsdag 1. april kl 1�.1�: Pål Ivar Bergersen gir 
siste del av sitt ”Dykk inn i operaens verden 
på kryss og tvers”. Øyvind Schiøtt levendegjør 
noen av eksemplene med sin basstemme. Kom 
gjerne og nyt dette siste ”dykket” selv om dere 
gikk glipp av de to første.
Onsdag 2. april kl 12.1�: Ellen Pihl orienterer 
om Hørselgrupper. Hun starter opp en ved 
senteret 7. april. Ta kontakt for påmelding.
Onsdag �. april kl 12.1�: Frokost TV-vert 

Wenche Andersen orienterer og inspirerer om 
tema «Mat for alle aldre».
Onsdag 2�. april kl 1�.00: Fest for alle over 80 
år med middag og underholdning. Personlig 
invitasjon. Påmelding senest 16. april.
Daggruppe: Vi har startet en halvdagsgruppe 
også på onsdager. Her er noen ledige plasser. Ta 
kontakt med senteret. 

HENIE-ONSTaD
Sonja Henies v. 12.  Tlf. �� �� �� �2.
Åpningstider: Mandag – fredag kl. 0�.00 
– 1�.00. Åpningstider i kafeteriaen: 
Man – fre. kl 0�.00 – 1�.00.
Søndagskafe hver søndag kl. 12.00-1�.00.
Middag serveres kl. 1�.1� – 1�.��.
Lunsjrett i Vestibylen mandager kl 1�.00–
1�.00

Mandag  �1. mars kl 12.00: Besøk fra 
Tildelingskontoret i Bærum kommune.
Torsdag �. april kl 11.�0: Allsang. 
Torsdag �. april kl 1�.00: Aprilmiddag (spis 
med oss). Påmelding.
Mandag �. april kl 12.00: Christen 
Large:”Generasjonskifte og arv”.
Onsdag �. april kl 1�.00: Ergoterapeut Bjørg 
Petra Brekke gir råd og veiledning.
Torsdag 10. april kl 11.�0: Quiz. 
Mandag 1�. april kl 12.00: The Big Chief band: 
”Glad Jazz”. Eivind Solberg (trompet) og Arild  
Berger (piano).
Torsdag 1�. april  kl 11.�0: Allsang.

KOLSÅS
Brynsvn. 1��.  Tlf. �� 1� 1� 00.
Åpningstider: Mandag, tirsdag og torsdag 
kl. 0�.00-1�.00. Søndagskafe  1. søndag 
i mnd. kl. 12.00-1�.00. Middag serveres 
tirsdag og torsdag kl. 1�.�0.

Mandag �1. mars kl 12.00: 
Quiz–spørrekonkurranse.
Torsdag �. april kl 12.00: Gunnar Støltun: ”The 
untouchables–norske jagerflyvere i England”. 
Torsdag 10. april kl 1�.�0: Månedsmiddag. 
Påmelding.
Mandag 1�. april kl 12.00: Filmkafè.
Tirsdag 1�. april kl 11.00: Sosialrådgiver har 
trefftid.
Torsdag 1�. april kl 12.00: Johan Bergseng: 
”Bærum eldreråd”. 

LOMMEDaLEN OG BÆRUMS VÆRK
Skolegata 10.  Tlf. �� �� �� 00.
Åpningstider: Mandag – torsdag kl. 
0�.00-1�.00. Kafeteriaen kl. 0�.�0 – 1�.00. 
Varm lunsj hver mandag kl. 11.�0.
Middag serveres tirsdag og torsdag kl. 1�.�0. 
Påmelding. Fredager kl. 11.00-
1�.00. Fredagskafé

Torsdag �. april kl 11.00: Per Andersen ”Vår 
fantastiske hjerne”.                                          
Torsdag 10. april kl 10.00: Prestens time med 
Gunnar Næsheim.
Torsdag 10. april kl 11.00: Lars Hvardal: ”På 
tur med Hutrigruta”.
Torsdag 10. april kl 12.�0: Lunsjbuffét. 
Påmelding innen 09.04.
Torsdag 1�. april kl 11.00: 
Mannekengoppvisning, senterets mannekenger 
viser vårens og sommerens moter.

RYKKINN
Hugins vei �.  Tlf. �� 1� 1� �0.
Åpningstider: Mandag – fredag kl. 0�.00-
1�.00. Kafeteriaen kl. 0�.00 – 1�.�0. 
Middag serveres mandag – torsdag kl. 
1�.�0-1�.�0. Lunsjbord hver fredag kl. 
12.�0-1�.00.  ”Søndagskafé hver søndag 
fra kl  12.00 – 1�.00, untatt første søndag i 
måneden”.

Fredag �. april kl 11.�0: Informasjon fra 
brukerrådet og administrasjonen.
Onsdag �. april kl 11.�0: John Ågren: 
”Fornyelse i hage og altankasser”.
Onsdag �. april kl 1�.00: Dueslepp.
Fredag 11. april: Quiz–spørrelek.
Onsdag 1�. april kl 11.�0: Ragnar Lien: ”En 
reise til Himalaya”. Lysbildekåseri.
Fredag 1�. april kl 11.�0: ”Spillegløden” varter 
opp med gamle slagere.
Fredag 1�. april kl 1�.00: Vårfest ved 
brukerrådet. Påmelding innen 04.04.08.

SKUI
Skuiløkka 1�.  Tlf. �� 1� �� �0.
Senteret drives av brukere.
Åpningstider: Tirsdag og torsdag kl. 0�.�0-
1�.00. Kafeteria kl. 10.00-1�.�0.

Tirsdag 1. april kl 11.00: Svein Holo: ”Fra en 
reise i Kina”.
Torsdag �. april kl10.00: Strikkekafé. 
Tirsdag �. april kl 10.00: Omvisning på NRK 
med lunsj.
Tirsdag 1�. april kl 11.00: 
Mannekengoppvisning.

SNaRØYa 
Snarøyvn. 1��.  Tlf. �� 12 �� �1.
Senteret drives av Snarøya sanitetsforening. 
Åpningstider: Mandag, onsdag og torsdag 
kl. 0�.00-1�.00. Middag serveres onsdag kl. 
1�.00. Påmelding.

 Mandag �1. mars kl 11.�0:Lunsjbord.
Torsdag �. april kl 12.�0: Mannekengoppvisning 
med senterets egne mannekenger.
Torsdag 10. april kl 10.�0: Lokalhistoriegruppen 
har møte.
Torsdag 10. april kl 12.�0: Ergoterapeut Bjørg 
Petra Brekke snakker om hjelpemidler for syn, 
hørsel og bevegelse.  

STaBEKK OG jaR 
Ringsvn. 2.  Tlf. �� �1 �� �0.
Åpningstiden er 0�.00 – 1�.00. Lørdagskafé 
hver lørdag kl. 11.00- 1�.00. Middag serveres 
kl. 1�.�0.

Fredag �. april  kl 11.�0: Komandørkaptein 
Marcus E.Osen: ”Overfallet på Norge 1940”, 
Tyskernes egen beretning.
Tirsdag �. april kl 0�.00: Frokost for frivillige 
hjelpere.
Tirsdag �. april  kl 12.�0: Spørrekonkurranse.
Fredag 11. april  kl 11.�0: Advokat Hilde 
Solberg Øydne: ”Arv og testamente”.
Onsdag 1�. april kl 12.00: Bibliotekar Anita 
Moholt : ”Årets bøker/lydbøker”.
Fredag 1�. april kl 11.�0: Ragnar Lien: 
”Nordpolen”.
”Snekkergutta” våre ønsker flere brukere til 
verkstedet. Velkommen!
Liker du å danse gammeldans? De danser hver 
torsdag kl11.00. Levende musikk!

TaNUM OG jONG
Gml. Tanum vei ��.  Tlf. �� �� 1� 1�.
Åpningstider: Mandag, tirsdag og fredag kl. 
0�.00-1�.00. Middag serveres mandag kl. 
1�.00. Grøt serveres fredag kl. 12.00.

Tirsdag 1. april kl 12.00: 
Mannekengoppvisning ved brukerne.
Fredag �. april kl 1�.00: Fest for frivillige:
UTSETTES TIL HØSTEN.
Tirsdag �. april kl 12.00: Anlaug Busund: ”Det 
forgjette land”.
Tirsdag 1�. april kl 12.00: Wolfgang Plagge: 
”Musikalske vitaminpiller”.

 
ØSTERÅS
Eiksvn. ��.  Tlf. �� 1� 22 �0.
Åpningstider: Mandag – fredag kl. 0�.00 
– 1�.00. Søndagskafé hver søndag kl. 12.00 
– 1�.00. Lørdagskafé 1. lørdag i mnd. kl. 
1�.00 – 1�.00. Middag serveres kl. 1�.�0.

Tirsdag 1. april kl 10.�0: Kaffetreff for 
frivillige.
Tirsdag 1. april kl 12.1�: Allsang.
Onsdag 2. april kl 12.00: Gerhard Aspheim: 
”New Orleans store sønn, musiker Sidney 
Bechet.
Torsdag �. april kl 1�.�0: Kirketimen.
Fredag �. april kl 12.�0: Spørrekonkurranse.
Lørdag �. april kl 1�.00: Lørdagstreff med ost 
og vin.
Tirsdag �. april kl 12.1�: Allsang.
Tirsdag �. april kl 1�.00: Dansebodega.
Onsdag �. april kl 12.00: Marcus E. Osen: 
”Slagkrysseren Scharnhorsts siste reise”.
Fredag 11. april kl 12.�0: Spørrekonkurranse.
Tirsdag 1�. april: Ingen allsang.
Tirsdag 1�. april kl 1�.00: Vårlunsj. Påmelding 
senest 8. april.
Onsdag 1�. april kl 12.00: Elisabeth Vennevold 
fra Tildelingskontoret i Bærum kommune: ”Er 
det trygt å være eldre i Bærum?”.
Fredag 1�. april kl 12.�0: Spørrekonkurranse.

www.baerum.kommune.no/seniorsentrene
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Cheezy Keys: «Skrimmel Skrammel» 
Bærum Kulturhus lørdag 5. april kl 
16.00.

Stabekk Barnefilmklubb: «Shrek»  
Kulturhuset Stabekk kino lørdag 
29. mars kl 15.00.

Stabekk Barnefilmklubb: «Bambi» 
Kulturhuset Stabekk kino lørdag 12. 
april kl 15.00. Disney-klassiker.  

Bærum Barneteater: «Rockeulven 
og de syv geitekillingene» 
Sandvika Teater 8.–16. april, 
hverdager kl 18.00, lørdager kl 12.00 
og 16.00, søndager kl 13.00 og 17.00.
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Bærum bibliotek 
www.barum.folkebibl.no 

ÅPNINGSTIDER:
Bekkestua bibliotek, tlf �� 11 �� 00
Mandag–torsdag .............. 10.00–19.00
Fredag ............................... 10.00–17.00
Lørdag ............................... 09.00–15.00
**Eventyrstund: torsdager kl 10.30

Lesesalen:
Mandag–torsdag .............. 07.00–20.00
Fredag: .............................. 07.00–17.00
Lørdag: .............................. 07.30–15.00

Eiksmarka bibliotek, tlf �� 1� �0 �� 
Mandag ............................. 13.00–19.00
Tirsdag .............................. 11.00–16.00
Onsdag .............................. 11.00–19.00
Torsdag ............................. 11.00–16.00
Fredag ............................... 11.00–16.00
Lørdag ............................... 11.00–15.00
**Eventyrstund:  tirsdager kl 10.

Høvik bibliotek, tlf �� �� �1 ��
Mandag  og  onsdag ......... 13.00–19.00
Tirs, tors- og fredag .......... 11.00–16.00
Hver lørdag ....................... 11.00–15.00
**Eventyrstund: torsdager kl 11.15

Rykkinn bibliotek, tlf �� 1� 2� �0
Man-, ons- og  torsdag .... 13.00–19.00
Tirsdag og fredag.............. 11.00–16.00
Lørdag ............................... 10.00–15.00
**Eventyrstund: torsdager kl 11.00

Sandvika bibliotek, tlf �� �0 �0 10
Mandag–torsdag .............. 09.00–19.00
Fredag ............................... 09.00–16.00 
Lørdag ............................... 10.00–15.00
Merk! Nye åpningstider mandag 
til fredag. Biblioteket er ubetjent 
fra kl 09.00–10.00. Det betyr at du 

kan bruke internett, lesesalen, lese 
aviser og låne materiale ved bruk av 
utlånsautomaten. 
Praktikanttreff: tirsdager kl 10.30. 
Biblioteket tilbyr seg å være en 
møteplass for praktikanter og deres 
barn. Bli kjent med hverandre, knytt 
kontakter og les for barna.
**Eventyrstundene er beregnet på 
førskolebarn fra 3 år og varer ca 
30 min. Barnehager må ringe for 
bestilling.
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Blommenholm bridgeklubb 
Hosletoppen skole (kantinen) 
tirsdager fra kl 18.30. Kontakt: Hege 
Falster, tlf 67 53 52 44, http://home.
no.net/blholm/.

Bærumspensjonistenes brigdeklubb
Nye spillere bes ringe Gulborg 
Ålovsrud, tlf 67 14 59 32. 

Haslum seniorsenters bridgegruppe
Nesveien 5 mandager kl 18.30–22.30. 
Kontakt: Bjørn Asla, tlf 67 12 16 04.

Lommedalen seniorbridge
Bridgegruppen ved Lommedalen 
og Bærums Verk Senter samles 
mandager kl 18.00–21.00 i storsalen, 
Skolegata 10. Kontakt Tor Berntsen 
tlf 67 56 36 47.

Snarøya seniorsenter
Bridgegruppen spiller i Snarøyveien 
147 (Sanitetskvinnenes hus) duplicat 
bridge hver tirsdag kl 17.30 også i 
sommermånedene. Kontakt: Kjell 
Hallan, tlf 67 58 19 67.

Øvrevoll og Bekkestua bridgeklubb
Lønnås bo- og behandlingssenter 
(Fredheimslia 44) annenhver mandag 
kl 18.30. Kontakt: John Erikstad, 
tlf 67 53 61 88.

DANS

UNGDOMSKULTUR

KINO

KONSERTER

MUSEER

SENIORKULTUR

SENIORTILBUD

FRILUFTSLIV

BARNEKULTUR

BIBLIOTEK

BRIDGE

FOREDRAG

 

UTSTILLINGER

LOPPEMARKED

TURER

SKØYTER&CURLING

TEATER / REVY / SCENE

ANDRE TILBUD

GOLF

DIVERSE

ÅPEN DAG

FESTIVALER

FOREDRAG

 

ANNET...

RYKKINNDAGENE 
JULEMESSE

 

JUL & ADVENT
 

 

HELSE & VELVÆRE

SVØMMEHALLER

KORSANGLITTERATUR

FILM
«Cirkus KGB»* 
Sandvika teater fredag 28. mars kl 
18.00, lørdag 29. og søndag 30. mars 
kl 14.00 og 17.00.

«Rud danser!» 
Foajescenen torsdag 10. april kl 
19.00. Dette er avgangsforestillingen 
for 3. klasse på danselinjen ved Rud 
videregående skole. Elevene skal vise 
et utvalg av deres arbeid i skapende 
og utøvende fag innen jazzdans, 
klassisk ballett og moderne dans/
samtidsdans. Fri entré. 

h2dance: «To Die For» 
Bærum Kulturhus søndag 13. april 
kl 19.30

«Peer Gynt» 
– Happy Feets 20-årsjubileum 
Bærum Kulturhus fredag 18.–
søndag 20. april kl 18.00.

DANS

UNGDOMSKULTUR

KINO

KONSERTER

MUSEER

SENIORKULTUR

SENIORTILBUD

FRILUFTSLIV

BARNEKULTUR

BIBLIOTEK

BRIDGE

FOREDRAG

 

UTSTILLINGER

LOPPEMARKED

TURER

SKØYTER&CURLING

TEATER / REVY / SCENE

ANDRE TILBUD

GOLF

DIVERSE

ÅPEN DAG

FESTIVALER

FOREDRAG

 

ANNET...

RYKKINNDAGENE 
JULEMESSE

 

JUL & ADVENT
 

 

HELSE & VELVÆRE

SVØMMEHALLER

KORSANGLITTERATUR

FILM

«Verdens klima og vårt felles miljø» 
Bærum Kulturhus mandag 7. april kl 
18.00. Foreningen Norden i Bærum 
inviterer til et åpent møte, der man 
diskuterer viktige spørsmål knyttet til 
klima og miljø. Fri entré.

Brukttøysalg
Jar menighetshus i Wedel 
Jarlsbergsvei 20 lørdag 12. april kl 
10–13. Vår- og sommerklær 0–16 år. 
Arrangør: Jar kvinne- og familielag.

Bærum hørselslag
Bekkestua bibliotek mandag 14. april 
kl 18.30. Åpent møte med temaet 
«Endringer av Hjelpemiddelsentralen 
i Akershus – brukerpass» ved 
avdelingsleder Lisbeth Tanum.
Under møtet er det til stede 
skrivetolker, teleslynge og 
hørselshjelpere er til stede. 
Batterisalg, bevertning og loddsalg. 
Adgang kr 20. DANS
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Kino1 Sandvika
Claude Monets allé 25, Sandvika. 
Åpningstider: Mandag–fredag fra kl 
15.00. Lørdag og søndag fra kl 12.00.
Billettbestilling: automatisk 

tlf 820 54 310, manuell tlf 820 68 310, 
og på www.kino1.no.
Babykino: Tirsdager kl 11.00.
Seniorkino: Tirsdager kl 13.00.

Stabekk Filmklubb: 
«The Woodsman» 
Kulturhuset Stabekk kino onsdag 2. 
april kl 20.00. Etter tolv år i fengsel 
for overgrep mot barn blir Walter 
løslatt på prøve. Han starter et nytt 
liv, men jages av fortidens demoner.
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Turer i Oslofjorden
Høvik bibliotek lørdag 29. mars kl 
14.00. Foredrag ved Oslofjordens 
friluftsråd om steder å besøke og 
hytter til leie og bruk i Oslofjorden.

Bærumsmarkas venner
Bekkestua bibliotek mandag 31. mars 
kl 18.30. Årsmøte først. Foredrag av 
Rasmus Hansson, generalsekretær i 
World Wildlife Fund fra kl 19.30.
 
Et klimavennlig Norge
Høvik bibliotek lørdag 5. april kl 
14.00. Miljøforedrag ved Jørgen 
Randers, BI-professor og leder 
av Lavutslippsutvalget. Foredrag 
basert på utvalgets rapport, «Et 
klimavennlig Norge». 

Om meiser ved Dælivann
Bekkestua bibliotek tirsdag 8. april kl 
19.00. Lars Erik Johannessen forteller 
om «Familieforviklinger blant meiser 
ved Dælivann». I skogene nord for 
Dælivannet har det siden midten av 
nittitallet pågått et forskningsprosjekt 
i regi av Biologisk institutt ved 
Universitetet i Oslo. Adferden til 
lokale kjøttmeis og blåmeis har blitt 
studert. Gratis.
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Brunkollen turisthytte 
Serveringssted 3–4 km fra 
Fossumbanen, Griniveien, 
Skytterkollen og Burudvann. 
Ca. 6–7 km fra Øverland. Åpent 
lørdag og søndag kl 11.00–16.00. 
Stabburet står åpent med automater 
hele tiden.

Fossum IF klubbhus
Åpent søndag kl 11–15.

Furuholmen
2,5 km fra Vestmarksetra. Åpent 
lørdag og søndag kl 11.00–16.00. 

Gupu
To km fra Vestmarksetra. Buss 
fra Sandvika til Kattås, nedenfor 
Vestmarksetra. Lørdag og søndag kl 
10.00–16.00. 

Haslumseter kapell
I skogen ved Brunkollen, 4 km 
fra Burudvann og Skytterkollen. 
Gudstjeneste kl 12.00. 
www.haslumseter.no.

Nygård 
Åpent lørdag og søndag kl 11.00–
16.00. Serveringssted ved Murenveien, 
fire km fra Øverland gård/Gml. 
Ringeriksvei. 

Greinehytta, Heggelia, Vensåsseter 
og Mikkelsbonn er åpne i 
skisesongen. 

Se også: www.baerum.kommune.no/
markahytter og www.skiforeningen.no
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Jens Holes vei 8, 1336 Sandvika. 
emmafriskhus@baerum.kommune.
no, tlf 67 13 43 52, faks 67 17 09 
40. Varmtvannsbasseng, gymsal og 
badstuer. Utleie. Lørdager utleie 
for private arrangementer. Ring for 
info og bestilling. Svømming for 
funksjonshemmede torsdager kl 
16.30–19.30, ingen forhåndsbestilling. 
Tirsdag kl 20.00–21.00 svømming 
i regi av Helios handicapidrettslag 
(kontakt Lars Bernhoft-Osa, 
tlf 920 95 544). 

Emma Gjestehus
Høyrabben 4, 1336 Sandvika, emma.
gjestehus@baerum.kommune.
no, tlf: 67 13 06 59. Overnatting i 
naturskjønne omgivelser. Felles stue 
og kjøkken. Resepsjonen er åpen 
mellom kl 09.00–20.00.

Emma Sansehus 
Jens Holes vei 5, Sandvika, 
tlf 67 15 31 30, sansehuset@baerum.
kommune.no
www.emmagjestehus.no. 
Opplevelsessenter for bestilte 
grupper. Farger, lys og lyd i mange 
rom. Kan leies til arrangementer. 
Ingen forhåndsbestilling onsdag kl 
16.30–19.30 og søndag kl 10.00–17.00. 
Voksne kr 80, barn og funksjons-
hemmede kr 50. Ledsagerbevis 
aksepteres.  
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Lomma Bluesband med Soulsisters* 
Musikkflekken fredag 28. mars kl 
21.00. 

Lommedalen kirke – Do-re-mi
Lommedalen kirke 29. mars kl 17.00. 
Korkonsert med 250 elever fra 1.–7. 
trinn ved Lommedalen skole. 

Kurt Nilsen* – utsolgt!
Bærum Kulturhus lørdag 29. mars kl 
19.30.

Monomania og Howl
Musikkflekken lørdag 29. mars 
kl 21.00. To av Bærums mest 
anerkjente rockeband.

Hedvig Holst & Torgrim Grong: 
«Prelude, Cadence et Finale»* 
Kulturhuset Stabekk kino søndag 
30. mars kl 18.00. Hedvig Holst 
(saksofon) og Torgrim Grong 
(trombone) sammen med musikere 
fra Den Norske Opera.

Sandvika Master Series: Hemsing-
søstrene & Helge Kjekshus* 
Bærum Kulturhus søndag 30. mars 
kl 19.30. Schumann, Bach, Grieg...

Anne Grete Preus 
Bærum Kulturhus fredag 4. april 
kl 19.30.

Henny Moan m.fl.: Vårkonsert 
Kulturhuset Stabekk kino søndag 
6. april kl 18.00. Musikk og opp-
lesing med kjente lokale artister. 

Tett på: Øystein Birkeland, 
Frode Haltli og Atle Sponberg 
Bærum Kulturhus onsdag 9. april 
kl 19.30. Bach, Ravel, Gubaidulina, 
Lutoslawski, Morricone og Piazolla.

Promenaden Storband / 
Føyka Storband  
Musikkflekken torsdag 10. april 
kl 20.00. Tidligere i år startet 
konsertserien «Storband i 
Storbandland» på Musikkflekken, 
et nytt samarbeidsprosjekt mellom 
storbandene i Asker og Bærum.

«Rud rocker!» 
Bærum Kulturhus torsdag 10. 
april kl 20.00. Konserten er en 
del av ensembleundervisningen 
på musikklinjen ved Rud vgs. 
Hoveddelen av konserten er en hyllest 
til Queen, med solister, kor og band 
fra musikklinjen. 

«Musikk- og kulturskolens uke» 
Ulike scener 14.–19. april. Uken er 
en årlig happening med konserter 
på ulike arenaer, der både elever og 
lærere ved musikk- og kulturskolen 
deltar. Det blir stor variasjon i 
konsertformer, og i år markeres 
mangfoldsåret. Les mer side 9.

Delifrance 
Kulturhuset Stabekk kino søndag 
20. april kl 18.00. Delifrance ble 
opprettet på jazzlinja i Trondheim av 
Harald Aamodt Aadland (kromatisk 
munnspill) og Martin Högberg 
(gitarer). Repertoarer spenner fra 
viseklassikere til eget materiale.
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Jan Magnus Hvatum
Sandvika bibliotek fredag 4. april 
kl 12.00. Bokkafé med gratis kjeks, 
sjokolade og kaffe. Jan Magnus 
Hvatum leser dikt.

Bokkafé – elektronisk musikk
Bekkestua bibliotek onsdag 9. april 
kl 12.00. Musikkbibliotekar Knut 
Tore Abrahamsen snakker om den 
elektroniske musikkens historie med 
utgangspunkt i boken «Electronic
and experimental music» av Thom 
Holmes.

Bokkafé – europeisk mangfold 
Bekkestua bibliotek onsdag 16. april 
kl 12.00. Bibliotekar Rønnaug Ryssdal 
vil snakke om mangfoldet i europeisk 
litteratur med utgangspunkt i «Det 
er her vi møtes» av engelskmannen 
John Berger (1926– ). Denne boken 
presenteres sammen med bøker av tre 
nordiske forfattere.

Forfattertreff: 
Erik Tandberg – «Romalderen»
Bekkestua bibliotek lørdag 19. april 
kl 12.00. Forfattertreff med Erik 
Tandberg. Han presenterer sin nye 
bok «Romalderen.” 
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Hosle skole
Hosle skole i Bispeveien 73 lørdag 12. 
april kl 10–16 og søndag 13. april kl 
11–15. Auksjon begge dagene kl 12.00. 
Henting av lopper: tlf 954 18 263. 
Levering av lopper direkte på skolen 
fredag 11. april kl 18–21. Arrangør: 
Hosle skolekorps.
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Emma Hjorth museum
Emma Hjorths hundreårige historie. 
Emma Hjorths vei 64, tlf 67 13 22 
50, emmahjorthmuseum@baerum.
kommune.no. Åpent: Torsdager kl 
10.00–15.00, andre dager etter avtale. 
Museet holder i sommer stengt fra 
uke 26 til uke 34. Interesserte kan 
henvende seg til Emma Gjestehus.

Grinimuseet
Jøssingveien, tlf 22 49 04 14 / 
91 83 77 02. Søndager kl 12.00–15.00, 
gruppebesøk i ukedagene. 

Henie Onstad kunstsenter
Se www.hok.no

Ovnsmuseet på Bærums Verk
Lørdag og søndag kl 12.00–16.00.
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Informasjonsskranke for seniorkultur 
Kommunegården 1. etg.
Åpen mandag til fredag kl 11–14.
Tlf 67 50 40 47 / 22. Påmelding til 
turer ved oppmøte i skranken eller 
direkte på:  senior@seniorkultur.no
Katalog fås i skranken i 
Kommunegården, på bibliotekene og 
seniorsentrene. Turprogrammet kan 
du lese på: www.seniorkultur.no.
12. april–19. april: Kroatia med 
tannlege
27. april–4. mai: Vikingcruise 
Færøyene og Island.
4. mai–18. mai: Kina
19. mai–22. mai: blomstring i 
Hardanger
24. mai–31. mai: Malta
25. mai–28. mai: Loen

Seniorbowling
Bowlinghallen i Malmskriverveien 
i Sandvika hver mandag og torsdag 
kl 10.00–12.00. Mer info: 
tlf 67 14 18 57 eller 67 59 11 32. 

Seniortrening i Gjønneshallen
Trening for deg som er godt voksen 
eller bare ønsker en treningsform 
med nokså lav intensitet når det 
gjelder musikk og øvelser. Ring 
Friskis&Svettis på 67 80 76 00, eller 
bare møt opp i GjønnEshallen, 
Bekkestua. Hver tirsdag og torsdag 
kl 10.00.

Kulturkaféer i Kulturhuset
Bærum Kulturhus, Foajéscenen. 
Torsdager kl 13.00.*

BILLETTER
* Forsalg i Bærum Kul-
turhus (tlf 815 11 777), 
www.billettservice.no 
(tlf 815 33 133) og Posten. 

Billettene hentes i Bærum 
Kulturhus eller på Posten 
(gebyr kr 20). Billettluken i 
Bærum Kulturhus er åpen 
mandag til fredag kl 12–
19.30 og lørdag kl 12–16. 
Tre dagers hentefrist.

Bæringen
Frist: Informasjon om arrange-
menter og andre kultur- og 
fritidstilbud til Fritidskalen-
deren må være oss i hende 
minst to uker før utgivelse. 
E-post: baeringen@baerum.
kommune.no. Post: Bærum 
kommune, Bæringen, Infor-
masjonsavdelingen, 1304 
Sandvika.

Internett
Du kan selv legge inn ditt 
arrangement på internett. 
Gå inn på www.baerum.
kommune.no. Velg meny-
punktet «Hva skjer» og så 
«Registrer arrangement». 

Fritidskalenderen 28. mars til 20. april
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Fritidskalenderen
Spadser- & Prateforeningen 
Fra Bekkestua bibliotek torsdager 
kl 11.00. Gå tur i hyggelig lag og 
rolig tempo en times tid med 
turleder Inger Johanne Nossum. 
Arrangør: Støttegruppen for 
osteoporoserammede i Østre Bærum. 
Alle er velkommen med på tur. Ingen 
påmelding.

Bærum pensjonistkor
Øver på Bekkestua seniorsenter 
tirsdager kl 16.00–17.45. Sangglade 
pensjonister er velkommen, gjerne 
f lere mannsstemmer. Kontakt: 
Kjartan Festøy, tlf 908 21 048/dirigent 
Kirsten Løes Narum, tlf 22 44 56 09.

Tanum og Jong kor
Tanum og Jong eldresenter mandager 
kl 10.30–12.00. Blandet kor ønsker 
nye medlemmer velkommen. 

Fra Beatles til Beethoven
Musikkskolen på Sjøholmen hver 
onsdag formiddag. Seniormusikanter 
ønskes velkommen til samspill. 
Kontakt: Knut Frisch tlf 67 13 07 09. 
Se også internett: 
http://www.budstikka.
no/budstikkaporten/korps/frabtilb/

Nadderud seniortrim
Nadderudhallen tirsdag og torsdag kl 
10.30–11.30. Møt opp eller ring Aase 
Hjortdahl, tlf 67 14 32 93 / 92 26 24 17.

Landslaget for offentlige 
pensjonister – avdeling Bærum
Bekkestua bibliotek første tirsdag i 
måneden kl 12.00. 
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Nadderud svømmehall
Tlf 67 10 14 40.
Normale tider for billettsalg: 
Mandag, onsdag, torsdag, fredag 
kl 08.00–20.00
Tirsdag kl 07.00–20.00.
Lørdag og søndag kl 10.00–16.00. 
Bassenget stenger én time etter 
avsluttet billettsalg.
Undervisningsbassenget disponeres 
av barneskolen tirsdager og fredager 
kl 08.00–14.00 og onsdager kl 
08.00–15.00.

Berger svømmehall 
Tlf 67 17 13 00.
Normale tider for billettsalg:
Mandag kl 08.00–18.00
Tirsdag kl 09.00–19.00
Onsdag kl 07.00–20.00. 
Onsdager stenger billettsalget for 
barn kl 14.00, kun voksne etter 
kl 15.00
Torsdag kl 08.00–18.00
Fredag kl 09.00–20.00 
Lørdag kl 08.00–14.00 
Søndager stengt. 
Bassenget stenger en time etter 
avsluttet billettsalg.
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BÆTS: «Dragen» 
Lille Scene mandag 7.–søndag 
13. april, hverdager kl 19.00, lørdag 
kl 18.00, søndag kl 15.00.

Unn Vibeke Hol: «Mens hjula står» 
– en Oskar Braaten-kabaret  
Foajéscenen torsdag 10. april kl 13.00.

Bærum Teaterverksted
«Pynten» i J.A. Lippestads vei på 
Emma Hjorths hjem tirsdager kl 
18.00–21.00. Blandet teatervirk-
somhet for erfarne og andre 
deltakere. Kontakt Kjell-Otto 
Solberg, tlf 901 11 483.

DANS

UNGDOMSKULTUR

KINO

KONSERTER

MUSEER

SENIORKULTUR

SENIORTILBUD

FRILUFTSLIV

BARNEKULTUR

BIBLIOTEK

BRIDGE

FOREDRAG

 

UTSTILLINGER

LOPPEMARKED

TURER

SKØYTER&CURLING

TEATER / REVY / SCENE

ANDRE TILBUD

GOLF

DIVERSE

ÅPEN DAG

FESTIVALER

FOREDRAG

 

ANNET...

RYKKINNDAGENE 
JULEMESSE

 

JUL & ADVENT
 

 

HELSE & VELVÆRE

SVØMMEHALLER

KORSANGLITTERATUR

FILM

Atelier Løkkeparken 
Åpent atelier, galleri og butikk med 
salg av fotografier, malerier, smykker 
og brude- og klesdesign.  
Adresse: Elias Smiths vei 7, 1300 
Sandvika 
Åpent: Tir–fre kl 10–17, tor kl 10–18, 
lør kl 11–15.
Aurora Verksted
Kirkeveien 50, 1363 Høvik
Unike klær, mest for damer, gaver og 
noe interiør.
Malerier, trykk, keramikk og kort.

Hverdager kl 9–16, lørdager 11 - 15.
www.aurora-verksted.no

Bærum Kulturhus
Claude Monets allé 27, Sandvika. 
Åpent: Hverdager kl 9–19.30, lørdager 
kl 12–16. www.kulturbaerum.no. 
Foajéscenen og nedre foajé t.o.m.14. 
april: Ludmila Pawlowska: «Made in 
Scandinavia». 

Bærum kunstforening
Engervannsveien 31, Sandvika, www.
baerumkunstforening.no
Åpent: tirsdag–fredag kl 11–16. 
Lørdag kl 12–16. Mandag stengt.
29. mars–20. april: Gro Fraas: 
akvarell og litografi. 
29. mars–20. april: I kaféen: 
Afrikanske bilder. Arrangør Bærum 
kommune. Les omtale side 10.

Bærum kunsthåndverk
Rådmann Halmrasts vei 2, Sandvika. 
Med medlemmer av Bærum 
kunsthåndverk. 
Nett: www.bkh.no 
Tlf 67 56 99 22 
Åpent: Mandag–fredag kl 10–17, lør. 
kl 10–15, søndag stengt.

Egenart kunstglass
Verksgaten 4B, Bærums Verk.
Glassblåsing i åpent verksted.
Kunstglass i galleriet.
Åpent: Mandag–fredag kl 10–17, 
lørdag kl 10–16, søndag kl 12–16.

Fire årstider
Slependvn. 58, 1341 Slependen.
Mandag–torsdag kl 10–20, fredag–
lørdag kl 10–22, søndag kl 12–20.

Galleri G på Bekkestua
Gamle Drammensvei 116, 
Gamle Høvik bad, vis-à-vis 
Høvik barneskole. 
Åpent: Onsdag kl 17–19, 
lørdag– søndag kl 12–16.

Galleri Glasskunst
Lysaker brygge

Galleri Godthaab
Gml. Ringeriksvei 48, Bekkestua
Tlf 67 83 60 00. Mandag–fredag kl 
12–19, lørdag–søndag kl 12–16.15

Galleri H11
Høvik kunstforening. Høvikveien 11. 
Onsdager: workshop fra kl 18.
Åpent: Tirsdag–fredag kl 12–17, 
lørdag–søndag kl 12–16. 
Tlf 67 53 07 99 / 928 92 465. 

Galleri Schrøder
Professor Kohts vei 85 på Stabekk.
Tlf 92405992
Åpent:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 
9.00–16.00
Torsdag: 9.00–19.00
Lørdag: 9.00–14.00
Keramisk kunsthåndverk. Galleri og 
åpent verksted.  

Galleri Odonata
Gamle Snarøyvei 53, i sokkelen til det 
gamle kontrolltårnet på Fornebu. 
Åpent: mandag–onsdag kl 10–15, 
torsdag kl 10–21, fredag kl 10–15, og 
søndag kl 11–18. www.odonata.no.

Galleri Skallum
Gamle Ringeriksvei 12, Stabekk.
www.galleriskallum.com 
Åpent: Lørdag–søndag kl 12–16, 
onsdag kl 17.30–20. Tlf 67 12 55 79.
www.galleriskallum.com. 
T.o.m. 2. april: Sylvi Aambø: 
separatutstilling, malerier.

Galleri Tårnet
Kjørbokollen 30, 6.etg., 1337 Sandvika
Åpent man.–fre. kl 12–19, lørdag kl 
13–19, søndag kl 12–17

Gråstua
Elias Smithsvei 3, Sandvika. 
Kreativt utvalg av interiør, 
designklær, keramikk, bilder, dill og 
dall. 
Butikken eies av Convis, Bærum- og 
Emma Arbeidssenter.
Åpent: Hverdager kl 10–17, lørdag kl 
10–15.

Henie Onstad kunstsenter
Sonia Henies vei 31, Høvikodden. 
Åpent: Tirsdag–torsdag kl 11–19, 
fredag–søndag kl 11–17. Tlf 67 80 49 
00. www.hok.no 
T.o.m. 30. mars: Carnegie Art 
Award 2008, vandreutstilling med 
de 26 nordiske finalistene i dette 
kunststipendprogrammet.
T.o.m. 4. mai: «Fjellet i norsk kunst. 
Oppdagelsen. Formasjon. Visjon». 
Maleri og fotografi fra 1850 frem til 
i dag. 
6. mars–18. mai: Arne Ekeland: 
«Broen til Melkeveien». 
10. mars–27. april: Tone Myskja: 
«Brønnen som visker om natten». En 
rom, lyd og videoinstallasjon for barn 
og voksne.
17. april–3. august: Norsk Hydros 
kunstsamling. Norsk kunst fra 1820 
til i dag.

Offentlig omvisninger i utstillingene 
hver søndag kl 14.
Barneverksted søndager kl 
12.30–15.00.

Huset midt imellom
Elias Smiths vei 5, Sandvika.
I huset i Løkkehaven finnes et atelier 
med håndverksprodukter. 
Åpent: Hverdager kl 10–17 (torsdag kl 
10–18), lørdag kl 11–16.

Kleivveien Atelièr
Kleivvn. 5c, Bekkestua. 

Kunsthåndverker 
Johan-Fredrik Arntzen
Verksgt. 9B, Bærums Verk. 
Galleri og verksted. Viser egne 
treskulpturer.

Kunstværket 
Adresse: Verksgt. 14, 1353 Bærums 
Verk, tlf 67 13 20 10  
Åpent: Tirsdag–fredag kl 10–17, 
lørdag kl 10–16, søndag kl 12–16, 
mandag stengt.
Mer på www.kunstværket.no

Mamta Gallery
Sandviksveien 155 (tidligere lokalene 
til Bærum Kunstforening).

RammeGalleriet AS
Claude Monets allè 24, Sandvika. 
Utstillinger med grafikk og skulptur 
av Kai Fjell, Frans Widerberg, Lise 
Amundsen m.fl. Tlf 67 54 60 10.

Fritidskalenderen 28. mars til 20. april

Ungdomstjenesten i Bærum kommune har et variert tilbud for barn 
og unge. Vi skal fremme og ivareta et godt oppvekstmiljø for unge 
mennesker i alderen 10–1� (2�) år i Bærum. 

www.baerum.kommune.no/ungdom 
www.ungdomstjenesten.no  
www.arenabekkestua.no 
tlf administrasjon: 67 50 32 32 

Arena Bekkestua 
- multianlegg for sport og kultur
Gml. Ringeriksvei 55, 67 10 64 13.  
Skate, bmx, rulleskøyter: kr 50 kroner per dag eller 500 kroner per halvår. 
Hverdager 14–22, lørdager 11–20, søndager 11.00–22.00. Hver aktivitet 
sin tid. .
Gratis jenteskate med instruktør: torsdager kl 18–20. 
Nysirkusskole: tirsdager. 
Aktivitetsplan varierer noe. 
Internett, kafè, konserter og diverse arrangementer

Bærumungdommens motorsenter  
Løxaveien 2, Rud, tlf  67 15 27 50 
Motor relaterte aktiviteter: for ungdom opp til 25 år, mandag, tirsdag, 
onsdag og fredag 18-22. 
Reparasjoner og vedlikehold i Gjør det selv, verksted. Råd og veiledning 
gis av fagfolk. 

Dønski Fritidshus 
Rudsveien 45, tlf 92 03 46 29.  
Internett, leksehjelp, playstation, film, diskotek, musikk og diverse 
arrangementer: Mandag, tirsdag og torsdag 16-20,  fredag 17-23 og 
lørdag 19-24. 
Friluftsgruppe, jentegruppe, fotballgrupper, asiatisk dans og diverse 
arrangementer/turer i ferier og på helligdager. 

Helset Fritidssenter 
Skollerudveien 5, Bærums Verk, tlf 67 56 17 30.  
Etter skoletid: 5. klasse – 18 år hverdager fra 13–16, 
Aktiviteter/kafè: 13–18 år: tirsdager kl 19–22 og fredager kl 19–23. 
Jentegruppe: tirsdag 19–21 
Juniorklubb: 5.–7. torsdag kl 18–20 
Lan parties i helger og ferier. Bandøving og utleie. 

Rykkinn Fritidssenter 
Tyttebærstien 30, tlf 67 13 38 03.  
Ettermiddagstilbud: 5.–7. klasse, hverdager kl 13–17. Mat, lek, 
aktiviteter og lekser.  
Aktiviteter/diskotek: 7. klasse – 18 år, tirsdag kl 18–21 og fredager kl 
18.30–22.00. 
Jentegruppe, guttegruppe, teatergruppe, bandøvning, arrangementer 
og utleie. 

Skui Fritidssenter   
Skuiløkka 19, tlf 67 15 36 78.  
Drop-in kafe: 1. klasse – 16 år, tirsdager kl 12–16.30. Lekser, data- og 
tv-spill. 
Kafe, spill og diskotek: alle skoleelever, onsdager 17–21. 
Klubbkafè for ungdomskoleelever: siste fredag i hver mnd kl 18.30–22. 

Tanken aktivitetshus 
Eivind Lyches vei 13 (BI-parken), tlf 67 54 81 80 
Bandøvning: hverdager kl 15–21, lørdager og søndager. 
Workshop med film, foto og design: Flash studio, mandager kl 15–21 i. 
Gratis hjelp og veiledning i bruk av utstyr. 
Scene, kunstutstillinger og studio. 
Organisasjoner har aktiviteter, møter og happenings 
Konserter – rusfrie så klart.  

Østerås fritidssenter 
– aktiviteter i vaktmesterboligen som ligger i skolegården 
Eiksveien 106, tlf  48 29 46 86  
Diverse aktiviteter: 8. klasse – 18 år, tirsdag og torsdag 13.00–19.00.  
Stikk innom. Bli med og bestem aktivitetene. 

Samtidsdans av høy klasse
«Sensationally smart, sexy and 
risk-taking entertainment» skrev 
anmelderen i «Dance Now» om 
dansekompaniet h2dances for-
estilling «To Die For», som nå 
skal vises i Bærum Kulturhus. 
Koreograf er Hanna Gillgren. Fire 
dansere viser gjennom humor og 
energi mekanismer vi alle kan 
kjenne igjen. Det starter med en 
uskyldig lek, men utvikler seg til 
et spill der grenser gradvis flyttes. Les mer: www.hedmarkteater.no. 

Bluesbrødre og soulsøstre
R&B, rock, blues og soul er 
stikkord når Lomma 
Bluesband entrer scenen på 
Musikkflekken. Denne gang 
stiller bandet med utvidet 
vokal, da Soulsisters bidrar 
med å bakke opp bandets 
faste vokalister.

Viktig og vanvittig
Verdens siste gjenlevende drage har holdt en landsby i jerngrep så lenge at 
befolkningen nesten har sluttet å reagere på overgrep og urett. Men så 
kommer en omreisende ridder til byen … Ytre sett er det en historie om 
undertrykkelse, opprør, 
intriger og kjærlighet i klassisk 
eventyrstil, men under 
overflaten ligger sviende 
samfunnskritikk. Jevgenij 
Schwartz’ stykke ble umid-
delbart forbudt etter 
premieren i Stalins Sovjet. 
Bærum Teaterselskap 
(BÆTS) byr på rungende 
latter og stille ettertanke i 
«Dragen» på Lille Scene.



Øystein Birkeland, Frode Haltli og atle Sponberg kommer til 
Bærum Kulturhus onsdag 9. april klokken 19.30, i en konsert der 
publikum sitter sammen med bandet ved kafébord på scenen.

Mange musikkelskere ønsker å oppleve kjemien på scenen – ikke fra bakerste rad 
i et konserthus, men tett på! Nå kan publikum få øyekontakt med Atle Sponberg 
(fiolin), Frode Haltli (akkordeon) og Øystein Birkeland (cello) i en uformell og hyggelig 
konsert. Knalltrioen med disse anerkjente og populære utøvere kombinerer lav 
terskel og høy kvalitet. Med smittende humor og gripende musisering formidler 
de musikk av Bach, Ravel, Gubaidulina, Lutoslawski, Morricone og Piazolla med 
lekenhet og overbevisning. 

«Skrimmel Skrammel» – fra barne-tv på NRK til scenen 
i Bærum Kulturhus. Lørdag 5. april klokken 16 kommer 
Cheezy Keys med sitt magiske, musikalske familieshow.

I beste sendetid har små og store barn sammen med foreldre og 
besteforeldre sittet klistret til skjermen når Hans-Petter, anders, Kim, 
Kjærand og Morten fra Cheezy Keys har lekt, løst oppgaver, sunget og 
danset. «Skrimmel Skrammel» er en magisk leke verden. Men det er ikke 
bare moro – for mellom to av dørene gutta bruker for å komme til denne 
verdenen, finnes Gammelkanten, og den har anders lest at er farlig ...  

«Skrimmel 
Skrammel» 
på scenen

Happy Feet med 20-årsjubileum
Happy Feet feirer 20 år i år, og 
markerer dette med å sette opp Toni 
Herlofssons ballettforestilling «Peer 
Gynt», til Edvard Griegs verdenskjente 
musikk i Bærum Kulturhus fredag 
18. til søndag 20. april klokken 18. 
I forestillingens andre del får vi se 
danserne i jazzdans koreografert av 
Antonio Ferraz («Dansefeber»), og 
tidligere Happy Feet-medlemmer som 
nå har etablert seg som profesjonelle 
dansere. Noen overraskelser kan man 
også forvente seg.

Oskar Braaten-kabaret på Foajéscenen
I kulturkafeen «Mens hjula står» på Foajéscenen i Bærum Kulturhus 
torsdag 10. april klokken 13 har Unn Vibeke Hol har plukket fra gamle 
og nye kjenninger blant Oskar Braatens noveller, og lett frem sanger 
som hører tiden og miljøet til. Visene balanserer hårfint mellom humor 
og alvor, men sjelden uten et snev av begge. Med seg har hun gitaristen 
Svein Johann Ose. Regien er ved Cecilia Ölveczky. 

Se opplysninger om flere arrangementer i Fritidskalenderen

Strengesøstre og klavertopp
Søstrene Eldbjørg (18) og Ragnhild Hemsing 
(20) fra Valdres har allerede rukket å gjøre 
seg bemerket i norsk musikkliv gjennom 
førstepriser i nasjonale og internasjonale 
konkurranser og tv- og konsertopptredener. 
De har hatt store solistoppdrag med 
profesjonelle orkestre, og spilt på Oslo 
Kammermusikkfestival, Nordlys festivalen, 
Festspillene i Bergen, 
Festspillene i Nord-Norge 
og AlpenKlassik i Tyskland. 
Søndag 
30. mars klokken 19.30 spiller de 
sammen med en av våre fremste pianister, 
Helge Kjekshus, i Bærum Kulturhus. På 
programmet står blant andre Schumann, 
Bach, Grieg og Paganini.

Søstrene Eldbjørg (18) og Ragnhild Hemsing 
(20) fra Valdres har allerede rukket å gjøre 
seg bemerket i norsk musikkliv gjennom 
førstepriser i nasjonale og internasjonale 
konkurranser og tv- og konsertopptredener. 
De har hatt store solistoppdrag med 
profesjonelle orkestre, og spilt på Oslo 
Kammermusikkfestival, Nordlys festivalen, 

30. mars klokken 19.30 spiller de 
sammen med en av våre fremste pianister, 
Helge Kjekshus, i Bærum Kulturhus. På 
programmet står blant andre Schumann, 

anne Grete Preus med band presenterer smakebiter både fra 
hennes siste album og eldre karrierehøydepunkter i Bærum 
Kulturhus fredag 4. april klokken 19.30.

Siden Anne Grete Preus var 12 år gammel og skaffet seg gitar har hun skrevet 
sanger. I fjor vår kom for første gang sangene i bokform, en samling med 66 sanger 
og tekster med bilder og anekdoter fra hele karrieren til en av landets fremste låtskri-
vere de siste 30 årene. Hun begynte som samfunns engasjert rocker i Veslefrikk og 
gikk videre med kunstrock i Can Can. Rockpoeten fant nye farger til paletten sin etter 
utgivelsen av Bjørneboe-dikt i 1988. Fjorårets album «Om igjen for første gang» var 
hennes åttende soloutgivelse. 

Tett på topptrio

Rockepoeten Preus

28. mars til 20. april


