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Når grensen forsvinner, kommer enda mer til syne. 
De flotte plassene. De engasjerte menneskene.  

De gode historiene. Dette er noen av dem.
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Til innbyggere  
i Oppegård og Ski
 

Bladet du nå holder i hånden, inneholder nyttig informasjon 
om Nordre Follo kommune til deg som innbygger. Fra 1.1.2020 
blir den nye kommunen formelt etablert. Da vil Oppegård og 
Ski ikke lenger være to kommuner, men samlet i én. Til høstens 
kommunevalg skal du velge representanter til Nordre Follo 
kommunestyre.
 
Kommunen vår består av mange flotte og engasjerte menne-
sker. Vi har ønsket å vise frem noen av dem og noen av de fine 
stedene i kommunen. Vi håper du vil ta deg tid til å bli litt bedre 
kjent med den nye kommunen.
 
På vegne av politikere og ansatte  
i Nordre Follo ønsker vi deg god lesing!
 
 
Vennlig hilsen
 
Thomas Sjøvold   og  Hanne Opdan
ordfører i Oppegård   ordfører i Ski

Fuglesang  
på grensen
Én fot i hver kommune
s4

Eventyrfestivalen i Oppegård 
ble arrangert for første gang i 
1997. Festivalen består av ulike 
arrangementer i regi av lokale 
frivillige organisasjoner og 
foregår rundt 20. september 
hvert år.
s10

Rådhusteatret i Ski. Fra 
scenen i rådhusteatret kan du 
oppleve alt fra lokale amatører 
til nasjonale kjendiser innenfor 
mange sjangre. Rådhusteatret 
ble pusset opp og gjenåpnet  
i 2017 og har plass til 550  
publikummere.
s22

Tretjern er et ørretvann i 
Østmarka. Tjernet er spesielt 
tilrettelagt for personer med 
funksjonshemning, med egen 
fiskebrygge, grillhytte og 
badeplass. Kommunen kan gi 
tillatelse til å kjøre helt inn til 
tjernet ved behov. Nordre Follo 
vil ha 125 kvadratkilometer med 
turskog.
s28

Bli kjent i din nye kommune 
nordrefollokart.no

Konsept, idé, design og intervjuer: LEMON, lemon.no
Foto: Bård Gundersen, gundersenogmeg.no
Fakta og kart: Nordre Follo kommune
Ansvarlig redaktør: Gro Herheim
Prosjektleder: Bjørnar Angell
Kontakt oss: postmottak@nordrefollo.kommune.no

Alvor og  
ablegøyer
Hjelpepleieren
s18

Små møter  
– stor  
betydning
Fritidsklubblederen
s24
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FUGLESANG 
PÅ GRENSEN

I 24 år har Torgeir Apalset (47) skattet til og hatt 
stemmerett i Ski, men betalt kommunale avgifter 
til Oppegård. Fra 1. januar 2020 slipper han å lure 
på hvor han hører hjemme. Da viskes grensen ut.
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– Det skal jo bli fint å endelig kunne stemme på de 
politikerne som bestemmer avgiftene jeg betaler, 
ler Apalset.

Det sildrer stille i Dalsbekken under den gamle 
tømmerbrua, på vannets ferd fra Tussetjern og ut 
i Gjersjøen. Fuglene kvitrer lystig mellom tretop-
pene som omgir den skrånende tomten. Like på 
nedsiden av det lille huset går turstien bratt ned 
mot Tussebekken, mens steinformasjonene på 
den andre siden av huset minner mest om glatte 
svaberg.

Det er ikke vanskelig å tro på lokomotivfører  
Torgeir Apalset – opprinnelig fra Østfold – når han 
forteller at dette er et hjem som gir ham ro i sjelen.

– Det aller beste med eiendommen er stillheten, 
og at den ligger her helt for seg selv, sier Apalset.

Husmannsplass og kongevei
Ifølge kommunale kart ligger Apalsets hus ganske 
nøyaktig 29 meter på sørsiden av Dalsbekken, som 
markerer grensen mellom dagens to kommuner. 
Det er med andre ord ingen tvil om at eiendom-
men ligger i Ski. En gammel tømmerbru fra 1812, 
senere rehabilitert i 1991, gjør det mulig å kjøre bil 
frem til huset.

For alle praktiske formål som veinett, vann og 
kloakk er likevel eiendommen – som først i 2006 
fikk egen gateadresse – tilknyttet Oppegård. Post-
kassa til Apalset er også i nabokommunen.

Han har papirer på at selve huset er fra 1812, men 
eiendommen – tidligere kjent som husmannsplas-
sen Haugbro Nedre – er flere hundre år gammel. 
Frem til den ble et eget bruk i 1723, lå den under 
storgården Nøstvet i Ås.

Den populære turstien som i dag går rett forbi, 
er del av den fredrikshaldske kongevei, som for-
bandt Christiania (Oslo) og Fredrikshald (Halden). 
Ruta var del av Norges postvei til København fra 
1600-tallet. Apalset har latt seg fortelle at det i 
en periode skal ha vært en skysstasjon på eien-
dommen. Det har også vært sagbruk og mølle her.

Brøytemysterium

«Det skal jo bli fint å endelig  
kunne stemme på de politikerne som  

bestemmer avgiftene jeg betaler.»

FAKTA 
Navn: Torgeir Apalset
Alder: 47
Bosted: Mølleveien 22, tidligere Haugbro 
Nedre (eiendommen ligger i Ski kommune, 
postkassen/adressen i Oppegård)
Jobb: Lokomotivfører, kjører godstog
Interesser: Båt, fly og motorsykkel
Sivil status / familie: Har kjæreste
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«Det aller beste med eiendommen  
er stillheten, og at den ligger her  
helt for seg selv.»

Etter at han kjøpte eiendommen i 1995, har Apalset 
totalrenovert huset både innvendig og utvendig. 
I tillegg til den usjenerte og idylliske beliggen-
heten, var lokomotivføreren opptatt av rask og 
enkel kommunikasjon til jobben i Oslo. Selv om 
man kan føle at man befinner seg midt i skogen, 
tar det bare 6–7 minutter å gå til Oppegård stasjon.

Å stå med «én fot i hver kommune» – slik Apalset 
praktisk talt har gjort – har ifølge ham selv vært 
forholdsvis uproblematisk. Noen spesielle situas-
joner og episoder har det likevel vært – inkludert 
et lite mysterium...

– Da jeg flyttet hit i 1995 var det ingen snøbrøyting 
ned til huset. Min daværende samboer klarte på 
en eller annen måte å få ordnet brøyting, men 
jeg vet fortsatt ikke hvem hun snakket med. Det 
ble brøytet i flere år før det stoppet opp igjen.  
I løpet av disse årene hadde samboeren flyttet 
ut. Jeg var i kontakt med både Oppegård og Ski 
kommuner, men ingen av dem ville vedkjenne seg 
at de noen gang hadde brøytet den lille veistubben 
ned til meg. Men jeg har firehjulstrekk og gir gass, 
så jeg klarer meg, ler Apalset.

Fra «satelitt» til sentrum
Under en reguleringsprosess i 2006 ble Apalsets 
eiendom beskrevet som «satelittbebyggelse» av 
Ski kommune – gitt at den ikke har noen naturlig 
tiknytning til andre eiendommer i kommunen via 
vei- eller ledningsnettet.

– Det var nesten så man kunne føle seg litt uønsket, 
ler Apalset.

Nå ser han for seg en helt annen status i nye  
Nordre Follo kommune.

– Om jeg var en «satelitt» den gangen, må jeg jo 
være nærmest sentrum nå. Det blir en ny hver-
dag for meg det, smiler Apalset, som faktisk bor 
ganske nøyaktig midt mellom dagens to rådhus i 
Kolbotn og Ski.
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Ski
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Siggerud
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BLI KJENT I DIN  
NYE KOMMUNE
TURLØYPER

Naturen er full av skatter du 
ikke ante at var der. Nordre Follo 
kommune inneholder 396 055 m2 
naturområde, 125 km2 turskog  
og hele 130 km merkede stier.
 
Dette kartet viser noen av  
de mest populære turmålene.  
Finn flere og legg inn dine egne  
på nordrefollokart.no

A – Assuren i Ski kom-
mune er et av tjernene med 
fiskemuligheter i Nordre 
Follo. Nordøst for vannet ligger 
Kloppa. Her er det et stort ple-
nområde med benker og bord 
til 40 personer, gapahuk og 
badebrygge. Løyper og turstier 
går i flere retninger fra Kloppa 
og Assuren.

B – Baalsrud. Jan Baalsruds 
plass er midt i Kolbotn sentrum 
og har fått sitt navn etter mot-
standsmannen som er udøde-
liggjort gjennom filmer som  
Ni liv og Den 12. mann.

C – Café Rasten ble leid av 
kommuneadministrasjonen 
fram til Oppegård rådhus ble 
bygget i 1979. Murhuset lå der 
broen inn til Rikeåsen-tunnelen 
ligger i dag og fikk navn etter 
kafeen i første etasje. Huset 
var et sentralt samlingssted 
i Oppegård fra 1916 fram til 
Samfunnshuset ble tatt i  
bruk i 1962.

D – Dobbeltsporet som bygg-
es mellom Oslo og Ski halverer 
reisetiden inn til hovedstaden. 
Follobanen er på totalt 22 km 
og har Nordens lengste jern-
banetunnel. Samferdselspros-
jektet er Norges hittil største 
og jernbanen skal etter planen 
åpnes i desember 2022.

E – Eventyrfestivalen i  
Oppegård ble arrangert for 
første gang i 1997. Festivalen 
består av ulike arrangementer  
i regi av lokale frivillige organi-
sasjoner og foregår rundt  
20. september hvert år.

F – Flyplass. I Nordre Follo har 
vi en egen liten flyplass. Ski fly-
plass ligger langs Tomterveien 
øst for Ski sentrum og har en 
500 meter lang gressrullebane. 
Flyplassen blir drevet av Follo 
flyklubb.

NORDRE FOLLO 
FRA A-F

Den alfabetiske ferden 
gjennom din nye kommune  
fortsetter på side 16 .

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

313 moh.
Tømmeråsen 

er det høyeste 
punktet
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LÆREREN

Hyggelig,  
men tydelig

Espen Sverreng (42) er én av nesten 750 lærere som 
sørger for at barn og unge i Nordre Follo får en god start 

på utdanningsløpet. – Jeg tror elevene ville beskrevet 
meg som en rimelig hyggelig fyr som er tydelig  

når det trengs.

«En perfekt dag er når man ser at noe 
de har strevd med, går opp for dem.  

Det er det fineste.» 

1 AV 4 700
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Hvorfor ble du lærer? 
Plutselig var jeg ferdig med videregående og måtte 
finne på noe lurt. Jeg visste at jeg ønsket å jobbe 
med mennesker. At det ble lærerskolen, var vel 
litt tilfeldig, men jeg har ikke angret på det siden. 
 
Hva er det beste med jobben din? 
Det er jo å møte mennesker – både elevene og 
gode kolleger. Å ha det gøy og spennende og se 
at mennesker utvikler seg. Det er også en stor 
trygghet i gode kolleger.  

Hva er en god dag på jobb? 
Det er en dag hvor jeg kommer ganske uthvilt og 
treffer kollegene mine, og hvor dagen starter med 
både en del fjas og artige, faglige samtaler. Så er 
det å møte elevene. En perfekt dag er når man ser 
at elever lærer noe nytt, at noe de har strevd med, 
går opp for dem. Det er det fineste. 
 

Hvilke kvaliteter bør man ha for å trives som 
lærer? 
Jeg tenker det er en forutsetning at man er glad i 
folk. Man må selvsagt kunne fagene sine også, men 
man må først og fremst like mennesker. Nå er jeg 
lærer i ungdomsskolen, og det skjer veldig mye i 
perioden fra man er 12 til 16 år. Den prosessen er 
det gøy å få være med på. 
 
Hvis vi ba elevene dine om å beskrive deg, hva 
tror du de ville trukket frem? 
Jeg tror nok de ville beskrevet meg som en rimelig 
hyggelig fyr som bryr seg, men som også kan være 
tydelig når det trengs. Det passer meg fint. Jeg vil 
gjerne være en hyggelig, men tydelig lærer som 
elevene kan få et trygt forhold til. 
 

FAKTA 
Navn: Espen Sverreng 
Stilling: Lærer  
på Flåtestad skole 
Tid i jobben: 12 år 
Alder: 42 
Bosted: Sofiemyr 
Sivil status / familie:  
Gift og to barn 

«Det skjer veldig mye i perioden fra 
man er 12 til 16 år. Den prosessen 
er det gøy å få være med på.»

Hender det at du møter eller snakker med 
elever du har hatt tidligere? 
Det hender. Noen skygger litt unna, mens mange 
gjerne vil prate litt. Det er alltid spennende å høre 
hva de elevene som jeg hadde for tre, seks eller 
ti år siden holder på med i dag. Ikke minst er det 
hyggelig når man hører at det går bra, noe det 
heldigvis gjør med de fleste. 
 
Hva liker du aller best å gjøre når du har fri? 
Jeg liker å gå i skogen, eventuelt løpe en tur. Det 
får jeg til hver uke, enten alene eller sammen med 
andre. Man er jo mye sammen med andre men-
nesker både hjemme og på jobb, så det kan være 
deilig å være ute i naturen helt alene. 

 
Har du noe favorittsted i kommunen? 
Det er vanskelig å velge ett, men å gå over Grøn-
liåsen er fint. Så må jeg nevne Eister ved Gjersjøen. 
 
Hvis du fikk gjester fra utlandet og skulle vise 
frem noe i din kommune, hva ville du valgt da? 
Jeg ville kanskje tatt dem med til det nye brann- 
tårnet på Grønliåsen, med flott utsikt inn til byen 
og utover fjorden. Og så ville vi kanskje spist på 
Gamle Tårnhuset på Kolbotn. Der er det både bra 
mat og bra service. 

741
lærere
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42
barnehager

G – Grønliåsen. Oldtids- 
veien går over Grønliåsen og 
var trolig i bruk allerede fra 
jernalderen. I dag er veien en 
populær turvei. På toppen av 
Grønliåsen finner du det nye 
utsiktstårnet på 17 meter, som 
byr på formidabel utsikt i alle 
retninger. 

H – Herredsstyresalen i 
Kråkstad samfunnshus. Salen 
ser likedan ut og har de samme 
møblene som da Kråkstad 
og Ski kommuner ble slått 
sammen i 1964. Kråkstad sam-
funnshus er for øvrig Norges 
best bevarte samfunnshus fra 
50-tallet, og er fortsatt i bruk.

I – Idretten står sterkt i Nordre 
Follo. Både på bredde- og elite-
nivå finnes det mange tilbud 
innenfor et utall idrettsgrener. 
Vi har mange lokale ildsjeler, og 
unge som gamle er engasjert  
i idretten.

J – Jernbanen har siden 1879 
betydd mye for utviklingen  
av Nordre Follo. Jernbanelinjen 
mellom Oslo og Ski har dannet 
grunnlaget for nesten alle 
tettstedene i kommunen. Fra 
Rosenholm (nordligste stasjon) 
til Skotbu (sørligste stasjon) er 
kommunen knyttet sammen  
av jernbanespor.

K – Kolben kulturhus ligger  
i Kolbotn sentrum og åpnet  
i 2006. Kolben er Oppegårds 
storstue og et sted for både 
lokale og nasjonale artister. 
Bygget inneholder blant annet 
to scener for kulturaktiviteter, 
kino, bibliotek, kulturskole og 
møte- og utleielokaler. Fra 
skoleåret 2019–20 får vi også  
et Newton-rom i Kolben.

L – Lokaldemokrati. I Nordre 
Follo kommune får vi 47 folke- 
valgte kommunestyrerepresen-
tanter. Søndag 8. og mandag 9. 
september 2019 er det valg til 
Nordre Follo i kommunestyre- 
og fylkestingsvalget. Benytt 
deg av stemmeretten din!

NORDRE FOLLO 
FRA G-L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

BLI KJENT I DIN  
NYE KOMMUNE
BARNEHAGER

I barnehageåret 2018/2019  
går 3 359 barn i barnehage  
i Ski og Oppegård kommuner.  
I Nordre Follo vil det totalt være 
72 lekeplasser på til sammen 
231 386 m2.

Kartet viser hvor de ulike  
barnehagene ligger.  
Se mer på nordrefollokart.no

Den alfabetiske ferden 
gjennom din nye kommune  
fortsetter på side 22.
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HJELPEPLEIEREN

Alvor og ablegøyer
H-en står for «hjelpepleier», men Ellen Cathrine Grinde 

kan like gjerne titulere seg som «humørspreder».  
– Jeg kan lytte, motivere og lage mat, men også tulle, 

tøyse og være entertainer. I dette yrket får jeg
brukt alt jeg har lært i hele mitt liv. 

FAKTA
Navn: Ellen Cathrine Grinde
Stilling: Hjelpepleier
Tid i jobben: 15 år
Alder: 54
Bosted: Kolbotn
Sivil status / familie: Har kjæreste

1 AV 4 700

416
hjelpepleiere
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Beskriv en god dag på jobben?
Da kommer jeg gjerne litt for tidlig, når det er rolig i 
garderoben. Oppe på avdelingen lukter det nykokt 
kaffe, og så kommer kollegene mine én etter én. 
Det som er så hyggelig, er at vi alle har så godt 
humør her. Vi har et godt arbeidsmiljø, hvor vi er 
flinke til å løfte hverandre opp. Ingen tar æren for 
noe alene, og ingen er redde for å dele kunnskap.

Hvis en av dine kolleger skulle beskrive deg 
som person, hva tror du de ville sagt?
De ville forhåpentligvis sagt at jeg er blid, at lat-
teren sitter løst og at jeg lager litt ablegøyer. Jeg 
håper også de ville sagt at jeg er en god kollega 
som er på tilbudssiden. Det er godt å føle seg verd-
satt. De ville kanskje også sagt at jeg er litt flåsete, 
men i positiv forstand, håper jeg.

Hva liker du aller best å gjøre når du har fri?
Jeg er veldig glad i å reise i utlandet, men nå har 
jeg akkurat tatt lappen i en alder av godt over 50 
år og synes det er så utrolig moro å kjøre bil. Jeg er 

veldig glad i kommunen min og er flink til å bruke 
turmulighetene her. Jeg kjører gjerne bil til et sted, 
og så går jeg videre derfra.

Hva er din favorittplass i kommunen?
Da må jeg svare Svartskog – der er det utallige 
nydelige steder og strender. Jeg er også glad i Gjer-
sjøskauen, og ved Kolbotntjernet begynner det å 
bli fint. Jeg liker generelt alle steder som har med 
vann å gjøre.

Hvis du fikk gjester fra utlandet og skulle vise 
frem noe i din kommune, hva ville du valgt?
Da ville jeg selvsagt vist frem Roald Amundsens 
hjem, Uranienborg – det hører med. Jeg tror også 
jeg ville vist dem Kolben kulturhus – det er en skatt. 
En middag i Gamle Tårnhuset måtte vi også hatt, 
for det har jo litt historisk sus over seg. Det ville 
blitt en kombinasjon av tur, kultur og mat – og så 
måtte jeg vel latt dem smake på Oppegård-akevit-
ten.

«Vi er flinke til å løfte 
hverandre opp. Ingen 
tar æren for noe alene, 
og ingen er redde for  
å dele kunnskap.»

Fortell kort om hvorfor du endte opp i det 
yrket du har i dag?
Det er egentlig veldig tilfeldig. Jeg jobbet med rei-
seliv i mange år, men som godt voksen fant jeg ut 
at jeg ville gjøre noe annet. Jeg tok hjelpepleierut-
danning, og i dag stortrives jeg. Jeg føler dette er et 
yrke hvor jeg får brukt alt jeg har lært i hele mitt liv. 
Jeg kan lage og servere mat, tulle, tøyse og være 
entertainer. Man må kunne lytte, og veldig mye av 
arbeidsdagen handler om å motivere.

PÅ HJEMMEBESØK  
Maria Garli (til venstre) og  
Birthe Mogen fra hjemmetjenesten.

TRYGG MEDISINERING  
Medisindispenseren brukes av hjemme- 

tjenesten og er et verktøy som bidrar til at 
brukeren skal kunne bo hjemme lengre. 

Den sikrer at medisiner tas til rett tid 
og gir beskjed til hjemmetjenesten 

dersom medisiner ikke tas. Per i 
dag er det ca 50 brukere som 

benytter dispensere.
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M – Møllerenga ligger omtrent  
på kommunegrensen som 
viskes ut 1. januar 2020. 
Møllerenga er et gammelt 
småbruk som ligger helt ned til 
Tussetjern. Stedet eies av Ski 
kommune og er et statlig sikret 
friluftsområde. På Møllerenga 
blir det etablert scene, benker, 
toaletter, kjøkken og grillplass-
er, og deler av området skal 
være tilgjengelig for rullestol-
brukere.  

N – Nordre Follo rådhus er 
det gamle rådhuset til Ski kom-
mune og ligger i Ski sentrum. 
Den eldste delen av bygget ble 
tatt i bruk i 1956. I 1975 ble den 
nye delen av rådhuset på seks 
etasjer innviet.

O – Ordførerkjede. Nordre 
Follo kommune overtar  
Oppegårds ordførerkjede. 
Motivet på kjedet er det 
såkalte Kongebordet, en veltet 
bautastein som ligger langs 
Oldtidsveien, ikke langt fra 
Fløysbonn.

P – Polfarer Roald  
Amundsen. Roald Amundsen 
ledet ekspedisjonen som først 
nådde Sydpolen i 1911. Amund-
sens hjem Uranienborg på 
Svartskog står slik han forlot 
det i 1928. Uranienborg ligger 
idyllisk til ved Bunnefjorden  
og er i dag museum.

Q – Q-hytta i Gaupestein-
marka. Under 2. verdenskrig 
var dette et gjemmested for 
Milorg-gutta, som tok imot 
flyslipp med våpen og annet 
utstyr fra England. Våpnene ble 
senere fraktet til våpenlagre i 
både Oppegård og Ski.

R – Rådhusteatret i Ski. Fra 
scenen i Rådhusteatret kan du 
oppleve alt fra lokale amatører 
til nasjonale kjendiser innenfor 
mange sjangre. Rådhusteatret 
ble pusset opp og gjenåpnet i 
2017 og har plass til 550 publi-
kummere.

NORDRE FOLLO 
FRA M-R

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

BLI KJENT I DIN  
NYE KOMMUNE
BADEPLASSER

Hopp i havet! Eller i et hemmelig 
tjern? Nordre Follo har 9 600 m 
kystlinje og mange flotte bade-
plasser.

Kartet viser noen av de mest 
kjente badeplassene. Vet du om 
noen som mangler? Del dem på 
nordrefollokart.no

Den alfabetiske ferden 
gjennom din nye kommune  
fortsetter på side 28.
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Hva er det beste med jobben din?
Det er at jeg treffer unge mennesker på deres egen 
fritid, og at de som kommer hit, gjør det helt frivil-
lig. Det er de små gullkornene og gylne stundene, 
og følelsen av at man kan være med på å gjøre en 
forskjell. Jeg tror nok det er mye lettere å jobbe med 
barn og unge når de er et sted av egen fri vilje, enn 
når de er tvunget til å være der.

Hva er det som gjør at du gleder deg til å gå 
på jobb?
For det første har jeg ekstremt mange gode kol-
leger rundt meg. Jeg er stolt av Kjeller’n og det vi 
får til her. I tillegg setter jeg stor pris på alle de små 
møtene med ungdommene og barna, hvor man kan 
snakke om alt som har skjedd og hvordan de har 
det i hverdagen. Jeg får ta del i veldig mye positivt.

Hva er en god dag på jobb?
En god dag på jobb er en dag hvor jeg føler at det 
jeg hadde planlagt, blir gjennomført, det være seg 
et større arrangement eller noe annet. Det kan 
også være helt tilfeldige ting, som at noen bare 
kommer innom for å prate, og jeg opplever at de 
har det bra.

FAKTA
Navn: Stein Nøsting
Stilling: Senterleder ved Kjeller’n fritidssenter
Tid i jobben: Snart 27 år
Alder: 56
Bosted: Langhus
Sivil status / familie: Gift og to barn

FRITIDSKLUBBLEDEREN

Små møter  
– stor betydning

I snart 27 år har Stein Nøsting truffet barn og unge  
på deres egen fritid. Han beskriver de små møtene som  

gylne øyeblikk i hverdagen. – Jeg håper ungdommene ville 
beskrevet meg som en kul fyr som er åpen for det meste.  

«Det beste med jobben 
min er at jeg treffer unge 
mennesker på deres fritid, 
og at de som kommer hit 
gjør det frivillig.»

1 AV 4 700

24 000
årlige besøk på  
fritidsklubbene
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Hvis vi ba ungdommene på fritidsklubben om 
å beskrive deg som person, hva tror du de ville 
sagt?
De ville nok si at jeg er en raus fyr som er åpen for 
det meste. I det legger jeg at vi stort sett klarer å 
få gjennomført det de ønsker. Ungdommene ville 
forresten kanskje ikke brukt ordet raus. «En kul 
fyr» er kanskje bedre.

Hva liker du aller best å gjøre når du har fri?
Det jeg liker best, er å befinne meg i Hellas eller på 
hytta, i den rekkefølgen. Jeg trives i Hellas fordi det 
er et folk som ikke har det så travelt, kombinert 
med god mat og et greit klima. Dessuten er det 
ikke altfor langt å reise. Hytta ligger ved sjøen 
utenfor Fredrikstad.

Hva er din favorittplass i kommunen?
Det må være Tømmeråsen, som er det høyeste 
punktet i Ski. Der er man 313 meter over havet, 
og på en godværsdag kan man se det meste av 
Østlandet.

Hvis du hadde gjester fra utlandet og skulle 
vise frem noe i din kommune, hva ville du valgt?
Hvis det var gjester fra mer urbane strøk, og været 
var fint, så ville jeg kanskje tatt dem med til nettopp 
Tømmeråsen. Det er ikke altfor langt å gå, så det 
er noe de fleste vil klare.

«Jeg er stolt av Kjeller’n 
og det vi får til her.»
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Ski

Langhus

Siggerud

Kolbotn

Oppegård

Vinterbro

Ås

Kråkstad

Skotbu

Gjersjøen

Nærevannet
Midsjøvannet

Langen

Bindingsvannet

Rolandsjøen

Syverudtjern

Bråtetjern

Gjetsjøvannet

BLI KJENT I DIN  
NYE KOMMUNE
TOGSTOPP

Jernbanen binder de fleste tett-
stedene i Nordre Follo sammen. 
På Østfoldbanen er det hele ti 
togstopp fra Skotbu i sør til  
Kolbotn i nord.

Kartet viser dagens togstopp  
i Ski og Oppegård. Se også  
nordrefollokart.no

NORDRE FOLLO 
FRA S-X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

S – Stunner. Stunnerøya  
kom til syne da isen trakk  
seg tilbake for 11 000 år siden.  
Øya lå godt beskyttet, og det 
var lett å gå i land her. Stunner 
steinalderboplass er derfor en 
av de eldste registrerte boset-
ningene i Norge etter istiden. 
Stunner ligger i dag 160 meter 
over havet og er ikke langt  
fra Skeidarkollen.

T – Tretjern er et ørretvann i 
Østmarka. Tjernet er spesielt 
tilrettelagt for personer med 
funksjonshemning, med egen 
fiskebrygge, grillhytte og 
badeplass. Kommunen kan gi 
tillatelse til å kjøre helt inn til 
tjernet ved behov. Nordre Follo 
vil ha 125 kvadratkilometer  
med turskog.

U – Utedoen på Kråkstad  
stasjon. Hele stasjonsområdet 
er regulert til bevaring, men 
selve utedoen er fredet. Den 
er fra 1882 og er tegnet av 
arkitekt Baltazar Lange.

V – Vanntårnet. Vannverket 
på Stangåsen i Oppegård sto 
ferdig i 1968 og ble utvidet  
i 1975. Året før ble det avtalt 
vannleveranser til Ski og Ås. 
Siden 1988 har Ski kommune 
kjøpt vann fra Oslo kommune, 
mens Oppegård vannverk le-
verer vann til Oppegård og Ås.
 

W – Waldemarhøy bygde- 
og kultursenter. Den gamle 
trevillaen fra 1889 ble bygget 
av kommunelege Georg Juell 
Klouman. Stedet leies ut til lag 
og foreninger og blir brukt til 
både vielser og andre mark-
eringer. 

X – Xylofon. Kulturskolen i 
Nordre Follo tilbyr opplæring 
i Xylofon og mange andre 
instrumenter. Her får barn og 
unge utviklet sine kunstneriske 
evner innenfor teater, dans, 
musikk og visuelle fag. 

Den alfabetiske ferden 
gjennom din nye kommune  
fortsetter på side 32.
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Fortell kort om hvorfor du endte opp i den 
jobben du har i dag?
Jeg vokste opp i New Zealand, og har alltid vært 
interessert i verden, geografi og samfunn. Etter 
å ha studert geografi på bachelornivå og tatt en 
master i arealplanlegging, fikk jeg jobb i en kom-
mune på New Zealand. Jeg flyttet til Sverige etter 
å ha truffet kjæresten min der, og finanskrisen 
førte oss videre til Norge i 2010. I 2016 fikk jeg 
jobb i kommunen.
 
Hva er det beste med jobben din?
Foruten mine veldig gode kolleger, er det fine med 
selve jobben at man nesten alltid vet alt som skjer i 
kommunen. Det er spennende å bli involvert og få 
lov til å påvirke hvordan lokalsamfunn planlegges 
og utvikles. Nå blir det ekstra spennende å få være 
med på å gjøre den jobben i et større område som 
resultat av sammenslåingen.
 
Hvordan vil du beskrive en god dag på jobben?
Det er en dag hvor vi finner flere løsninger enn det 
er problemer, slik at man går hjem med en følelse 
av å ha bidratt på en god måte. Det er også en god 
dag når noen på avdelingen har med kake – med 
andre ord hver torsdag.

Hvis kollegene dine ble bedt om å beskrive deg 
som person, hva tror du de ville trukket frem?
Jeg tror de ville sagt at jeg er sosial, glad i å hjelpe 
andre, glad i kake og glad i møtemat når møtene 
går over flere timer. Jeg tror også de ville beskrevet 
meg som et pågående integreringsprosjekt. De 
første årene i Norge hadde jeg lite mulighet til 
å tjene penger og var lite vant til snø og mørke 
vintre. Jeg tror faktisk det tok meg nesten fem år 
å bygge opp garderoben til å være forberedt på 
all slags vær. Men jeg er blitt stadig flinkere til å 
bruke mulighetene som finnes. Nå står jeg både 
på skøyter og ski.
 
Hva liker du aller best å gjøre når du har fri?
Jeg liker veldig godt å bruke naturen, enten det 
er å gå turer, sykle eller gå på ski. Jeg liker også å 
stadig prøve noe nytt, enten det bare er å oppsøke 
en ny kafé eller gå en runde jeg ikke har gått før. 
Og så spiller jeg ukulele. Det begynte jeg med en 
kald høst som jeg måtte ha noe å finne på, og nå 
har jeg blitt veldig glad i det.
  
Hvis du fikk gjester fra utlandet og skulle vise 
frem noe i nærmiljøet, hva ville du valgt da?
Jeg ville gått kyststien fra Bekkensten til Roald 
Amundsens hjem, Uranienborg, og videre til 
Svartskog kolonial. Kanskje ville jeg også tatt dem 
med opp til branntårnet på Grønliåsen.

FAKTA
Navn: Tessa Barnett
Stilling: Arealplanlegger 
Tid i jobben: Nesten tre år
Alder: 36
Bosted: Ekeberg i Oslo
Sivil status / familie: Samboer

AREALPLANLEGGEREN

Vet alltid  
hva som skjer

Som arealplanlegger vet Tessa Barnett (36) alltid mer enn  
de fleste om hvordan nærmiljøet kan komme til å endre  
seg i fremtiden. – Det er spennende å få lov til å påvirke  

hvordan et lokalsamfunn skal utvikle seg.

Fra venstre:  
Kristin Swendgaard, rådgiver,  

Sara Okhovat, arkitekt og  
Tessa Barnett, arealplanlegger.

«En god dag på jobben  
er en dag hvor vi finner 
flere løsninger enn det  
er problemer. Det er  
også en god dag når  
noen har med kake.»

1 AV 4 700
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SkeidarkollenNORDRE FOLLO 
FRA Y-Å
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BLI KJENT I DIN  
NYE KOMMUNE
SKILØYPER

Nordre Follo kommune har  
250 km med merkede skiløyper, 
hvorav 170 km prepareres med 
løypemaskin.

Bruk kartet til å utforske  
nye løyper. Se mer på  
nordrefollokart.no

Y – Yngre. I Nordre Follo har vi 
om lag 3 350 barn i barnehagen 
og ca. 8 300 elever i grunnsko-
len. Nordre Follo kommune vil 
ha 42 barnehager og 21 barne- 
og ungdomsskoler.

Z – Zzz og sover. Mens du og 
drøye 58  000 andre innbyg-
gere forhåpentligvis sover, er 
det alltid noen av kommunens 
4 700 ansatte som er på jobb. 
24 timer i døgnet, 365 dager  
i året.

Æ – Ærfugl finnes i Bunne- 
fjorden. Nordre Follo har en 
svært variert natur, fra sjø til 
dype skoger.

Ø – Østre Greverud gård ble 
trolig ryddet i tidlig middelalder 
etter å ha vært en del av ur-
gården Fløysbonn, og senere 
Sætre lenger sør. Oppegård 
kommune eksproprierte deler 
av innmarka i 1971 og kjøpte 
resten av gården i 1998.  
Innmarka er nå golfbane  
om sommeren og skiarena  
om vinteren. 

Å – Åsen. Flere stedsnavn  
i Nordre Follo slutter på -åsen. 
Blant dem Bøleråsen, Tårnåsen, 
Vardåsen, Rikeåsen, Verp-
åsen, Ingieråsen, Grønliåsen, 
Kantoråsen, Stunneråsen, 
Mellomåsen, Vevelstadåsen 
og Tømmeråsen. Tømmeråsen 
i Østmarka blir Nordre Follos 
høyeste punkt, 313 meter over 
havet. Åsen er et utmerket 
turmål og byr på vidstrakt 
utsikt langt ut over kommun-
ens grenser.
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Fortell kort om hvordan du endte opp i den 
jobben du har i dag?
Jeg kom til Norge i 1988 og er utdannet agronom i 
Rogaland. Jeg jobbet tidligere på en gård i Sogn og 
Fjordane. Jobben i kommunen fikk jeg etter først 
å ha fått en praksisplass gjennom Nav. På slutten 
av praksisperioden fikk jeg jobbtilbud. Jobben her 
består av mange forskjellige oppgaver. Jeg job-
ber med trær, heller, blomster, rydding, planting 
– egentlig alt mulig.

Hva er det beste med jobben din?
Helt siden jeg var barn har jeg hatt lyst til å jobbe 
med planter eller dyr. Det passer meg veldig mye 
bedre å være ute i naturen enn å sitte inne på et 
kontor, og her får jeg lov til det hver eneste dag.

Hvordan vil du beskrive en god dag på jobben?
Noe av det beste er når man er ferdig med en jobb, 
ser på resultatet og er fornøyd. Men jeg syns hver 
dag er spennende, fordi vi jobber sammen med 

mange ulike avdelinger i kommunen, og alle er 
avhengige av hverandre. Hver dag skjer det noe 
nytt, og jeg gleder meg alltid til å gå på jobb.

Hvis vi ba kollegene dine beskrive deg som 
person, hva tror du de ville sagt?
Ha ha, det er ikke så lett! Kanskje de ville sagt at 
jeg er litt masete, men på en positiv måte. Jeg vil 
alltid at vi skal bli ferdige og komme oss videre. De 
sier av og til at jeg må ta det med ro. Det er lettere 
for meg å beskrive kollegene mine. Hvis du spurte 
om det, så ville jeg si at de alltid er hjelpsomme og 
omsorgsfulle, oppmuntrende og sosiale. Jeg syns 
alle har noe positivt å bidra med, fra ledelsen til 
alle de ansatte. 

Hva liker du aller best å gjøre når du har fri?
Å gå turer i naturen. Da jeg bodde i Sogn og Fjor-
dane, gikk jeg mye i fjellet. Jeg liker også å lese 
bøker.

Hvis du fikk gjester og skulle vise frem noe  
i kommunen, hva ville du valgt da?
Det kommer jo helt an på hva slags interesser de 
har. Man kunne for eksempel brukt hele som-
meren her hvis man liker gå tur i naturen – det er 
så mange forskjellige flotte områder. Vi har skog, 
vi har sykkelstier, vi har flotte fiskemuligheter hvis 
man liker det. Hva er det egentlig vi ikke har? Her 
er det alle muligheter.

«Noe av det beste er når man  
er ferdig med en jobb, ser på  
resultatet og er fornøyd.»

FAKTA
Navn: Demoz Berhe Hagos
Alder: 60
Sivil status / familie: Enslig
Bosted: Oslo
Stilling: Parkmedarbeider
Tid i jobben: To år

PARKMEDARBEIDEREN

Omsorg for  
det grønne

Demoz Berhe Hagos (60) kommer opprinnelig fra  
Eritrea og drømte alltid om å jobbe med planter eller dyr.  
– Det passer meg veldig mye bedre å være ute i naturen 

enn å sitte inne på et kontor.

1 AV 4 700
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Når kan du stemme?
Søndag 8. september 2019  kl. 14.00–20.00
Mandag 9. september 2019  kl. 09.00–21.00

Hvor kan du stemme?
Valglokalene i Nordre Follo er Ski rådhus, Ski skole, 
Siggerudhallen, Langhus skole, Kråkstadhallen, 
Finstad skole, Vevelstadåsen skole, Bøleråsen 
skole, Kolben kulturhus, Hellerasten skole, Sofiemyr 
skole, Østre Greverud idrettshall. Du bestemmer 
selv hvilket valglokale du ønsker å bruke. 

Du må ha med gyldig legitimasjon med bilde for å 
stemme, som for eksempel bankkort/id-kort med 
bilde, pass eller førerkort. Det er ikke nødvendig 
å ha med valgkortet, men det gjør arbeidet let-
tere for valgfunksjonærene, og du sparer noe tid 
i valglokalet. 

Hvem kan stemme?
Det er flere som har stemmerett ved kommune-
styre- og fylkestingsvalg, enn ved stortingsvalg i 
Norge. Følgende har stemmerett: 
• norske statsborgere
• statsborgere i andre nordiske land (Island, Fin-
land, Sverige og Danmark) som har blitt registrert 
som bosatt i Norge i folkeregisteret senest 30. 
juni 2019
• utenlandske statsborgere (unntatt Norden)  
som har vært registrert bosatt i Norge i folkereg-
isteret sammenhengende de tre siste årene før 
valgdagen

Du må fylle 18 år innen utgangen av valgåret for 
å kunne stemme. For å utøve stemmeretten må 
velgeren være innført i manntallet i en kommune 
på valgdagen.

Forhåndsstemming
Det er åpent for å forhåndsstemme fra 1. juli 
til 6. september. Du kan forhåndsstemme i alle 
kommuner. Det vil også si at innbyggere i Ski kan 
forhåndsstemme i Oppegård og motsatt. I perioden 
fra 1. juli til 10. august er det «tidligstemming». Det 
vil si at du forhåndsstemmer uten informasjon om 
kandidatene på stemmeseddelen. Du kan stemme 
selv om du ikke har mottatt valgkortet ennå. 

Kommunestyre- og  
fylkestingsvalg 2019
Søndag 8. og mandag 9. september holdes det kommunestyre-  
og fylkestingsvalg. Ski og Oppegård kommuner blir Nordre Follo  
kommune fra 1.1.2020, og det er kommunestyret i den nye kommunen 
som skal velges. Kommunestyret skal ha 47 medlemmer. Samtidig skal 
det velges medlemmer til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune.

PÅ RÅDHUSENE
Du kan stemme i rådhusenes ordinære åpningstid:
Ski rådhus (Idrettsveien 8) kl. 08.00–15.00
Oppegård rådhus (Kolbotnveien 30) kl. 08.00–15.30
Rådhusene har langåpent fra 2.– 5. september til kl. 19.00.
Rådhusene har åpent lørdag 31. august kl. 10.00–14.00.
Biblioteket i Ski har forhåndsstemming 27.–29. august kl. 12.00–21.00.

PÅ INSTITUSJONENE
Du kan forhåndsstemme på institusjon i Oppegård:
19. august  kl. 12.00–15.00 Høyås bo- og rehabiliteringssenter
20. august  kl. 13.00–15.00 Bjørkås sykehjem
28. august  kl. 11.00–14.00 Greverud sykehjem
29. august  kl. 13.00–15.00 Toppenhaug seniorsenter

Du kan forhåndsstemme på institusjon i Ski:
15. august  kl. 13.00–14.00 Kråkstadtunet omsorgsboliger
16. august  kl. 12.00–13.00 Finstadtunet
22. august  kl. 12.00–13.00 Langhus bo- og servicesenter
23. august  kl. 13.00–14.00 Solborg bo- og aktiviseringssenter

Forhåndsstemming hjemme
Hvis du ikke kan komme til et valglokale på grunn 
av sykdom eller uførhet, kan du ta kontakt med 
kommunen for å avtale tid hvor vi kommer hjem 
til deg. Du kan kontakte: 
Ski kommune på telefon 64 87 87 00 eller 
Oppegård kommune på telefon 66 81 90 90.

Du kan også sende brev til: 
Valgstyret i Nordre Follo kommune, 
Postboks 510, 1411 Kolbotn, eller 
postmottak@nordrefollo.kommune.no. 
Søknaden må inneholde navn, adresse 
og telefonnummer.

Hvem stiller til valg? 
Det er 11 partier som stiller lister i Nordre Follo  
kommune. Dette er Høyre, Arbeiderpartiet, 
Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialis-
tisk Venstreparti, Fremskrittspartiet, Venstre,  
Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Pensjonistpartiet 
og Liberalistene. 

Listene til alle partiene kan du se på 
nordrefollo.kommune.no og i resepsjonen på råd-
husene. 

Er du i utlandet på valgdagen?
Velgere som er i utlandet på valgdagen den  
9. september 2019, kan forhåndsstemme enten i 

Norge eller i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen. 
Dette gjelder både for velgere som bor i utlan-
det, og velgere som oppholder seg midlertidig  
i utlandet.

Forhåndsstemmeperioden utenriks starter 1. juli og 
avsluttes fredag 30. august. Du er selv ansvarlig 
for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til 
riktig kommune innen dagen etter valgdagen, det 
vil si tirsdag 10. september kl. 17.00. Husk derfor å 
stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide 
med normal postgang.

Hvis du ikke har bodd i Norge de siste 10 årene før 
valgdagen, må du søke om å bli innført i mann- 
tallet. Dette gjør du ved å fylle ut et skjema som 
du sender/leverer sammen med stemmen din. Les 
mer og finn skjemaet på nordrefollo.kommune.no. 

Du kan forhåndsstemme fra utlandet på to måter:
1. På de fleste norske utenriksstasjoner, som am-
bassader, generalkonsulater og konsulater.
2. Hvis du ikke har mulighet til å oppsøke et stem-
memottak for å avgi stemme, kan du stemme med 
brev. Se mer informasjon om dette på nordrefollo.
kommune.no. 

      Mer informasjon om valget finner du på 
      nordrefollo.kommune.no og på valg.no. 

4 700
Nordre Follo 

ansatte 
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Ny visuell profil
I juni 2018 vedtok fellesnemnda visjonen for  
Nordre Follo kommune: Nær og nyskapende.  
Visjonen skal inspirere og gi retning for hvor  
vi vil med den nye kommunen. 

KOMMUNEVÅPENET
Havreaks er valgt som symbol fordi jordbruk 
og fruktbarhet har vært viktig både i Ski og  
Oppegård helt tilbake til 1600-tallet. Det gir asso-
siasjoner til natur, mat og samhold. Akset repre-
senterer livets eller årets syklus og et bærekraftig 
samfunn, der det spirer og gror. Blåfargen repre-
senterer himmel, vann og hav, mens sølv repre-
senterer fred og det gode.

DESIGNELEMENTER
Visjonen kan brukes som et profilelement sam-
men med små illustrasjoner. Designelementet er 
utformet på bakgrunn av aktiviteter, verdier og 
egenskaper i Nordre Follo. Under aktiviteter har vi 
lagt vekt på diverse kulturtilbud, idrett og nærhet 
til marka. Symbolene vi ser i designelementet er 
kino, teater, idrett, turgåing, marka, kysten og 
kultur. 

Av verdier har vi trukket frem fremtidsrettet byut-
vikling, det urbane samt omsorg og trygghet. 
Symbolene her er utvikling, kvalitet, urbant og 
gode relasjoner, i tillegg til omsorg, trygghet og 
kreativitet. Kommunens egenskaper har vi illus-
trert med det landlige og nære, at kommunen er 
et trygt og godt sted å bo samt nærheten til Oslo 
og det urbane (toget).

7 500
gatelykter
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