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GOD VÅR OG NASJONALDAG TIL ALLE!

Nå som 2017 er godt i gang med vår og sommer i anmarsj kan vi se tilbake 

på 2016 som et år som ga kommunen et godt økonomisk resultat. Et netto 

positivt driftsresultat på 33,8 millioner kroner er et langt hyggeligere tall å 

forholde seg til enn det som normalt er. Vi kan dessverre ikke regne med 

at dette skal gjenta seg hvert år, men vi er selvsagt glade for at vi nå har 

et litt bedre økonomisk handlingsrom enn vi forventet. Hovedårsakene 

til det gode resultatet er innbyggere som bidrar med god skatteinngang, 

kommunale virksomheter som har god budsjettdisiplin, og politikere som 

ikke lover for mye. Dette økonomiske handlingsrommet må utnyttes med 

aktsomhet slik at vi ikke ender opp med økonomiske forpliktelser som gjør 

kommende år vanskelige. Det er gledelig med en tverrpolitisk enighet om å 

be administrasjonen utrede økonomiske konsekvenser for kommunen ved 

å bygge en ny flerbrukshall, slik at resultatet kan inkluderes i det kommende 

økonomiplanarbeidet. Idretten i Gjerdrum har gitt klare signaler på at en ny 

flerbrukshall trengs for å kunne gi alle som ønsker det mulighet til å utøve 

hallidrett. Dette er et signal vi tar på alvor. Jeg vet at det er mange som ønsker 

seg ny svømmehall, jeg er blant dem, men dessverre er ikke det realiserbart 

innenfor det økonomiske handlingsrommet det her er snakk om.

Nylig ble det kjent at Gjerdrum hadde en befolkningsvekst i 2016 som var 

blant de største i landet. Vi har noen magre år bak oss, så det var ikke 

uventet at det ville komme en sterk vekst. Dette skal vi glede oss over, vi 

har god kapasitet til å ta imot flere innbyggere. Jeg ønsker alle nye innbyggere 

velkommen til bygda, og håper dere blir tatt godt i mot av alle som er her 

fra før. Jeg håper også at alle, både nye og gamle innbyggere, er flinke til 

å benytte seg av tilbudene Ask har å by på. Stadig nye virksomheter innen 

handel og service etablerer seg, og det er viktig at vi alle sørger for at de 

blir værende. Gode nærtilbud er viktig for å ha et levende sentrum!

Anders Østensen, Ordfører

aos@gjerdrum.kommune.no

mailto:aos@gjerdrum.kommune.no
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 VI SKAL STYRKE  

SAMHOLDET I SKOLEN

Relasjoner er et av fokusområdene i  

kommunens sektorplan for barnehage, skole 

og SFO. Dette temaet arbeides det spesielt med 

i vårhalvåret 2017, ved at det gjennomføres tre 

samlinger for lærere og assistenter på skolene.  

Vi har hentet inn ekstern kompetanse for å få 

best mulig opplæring, både innføring i teori og 

praktiske tips og verktøy som kan brukes på 

skolene. I tillegg til samlingene følger skolene 

opp temaet på den enkelte skole. Vi gjør dette 

fordi vi mener at gode relasjoner mellom 

elevene, mellom elever og voksne og mellom 

de voksne i skolemiljøet er viktig. Målet for 

skolene er å styrke samholdet og få elevene til 

å føle fellesskap i sin klasse og på sin skole. 

Dette øker elevenes prestasjoner og forebygger 

mobbing. Vi vet at det er noen utfordringer i 

miljøet både på skolene og på fritiden, men vi 

tror at denne satsingen vil gjøre oss flinkere til 

å stimulere til samarbeid og lagfølelse.

 LAG OG FORENINGSREGISTER

Husk å oppdatere/legge inn informasjon om 

ditt lag eller forening på kommunens nettside. 

Disse listene danner grunnlaget for informasjon 

som sendes ut fra kommunen.

 ARRANGEMENTSKALENDER

Registrer ditt arrangement på kommunens 

nettside du også. Legg inn ditt arrangement, 

og følg med på hva som skjer.

 VELKOMMEN TIL NY REKTOR VED 

GJERDRUM UNGDOMSSKOLE

Stine Agnete Thorstensen begynte som rektor 

ved Gjerdrum ungdomsskole 18. april.  

Hun kommer fra rektorstilling i Ringsaker  

kommune, og har i tillegg flere års erfaring  

som lærer i ungdomsskolen. 

Stine har vokst opp i Gjerdrum og gleder seg 

til å komme tilbake til hjemkommunen og til 

den flotte ungdomsskolen. 
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 STORTINGS- OG  

SAMETINGSVALGET 2017 

Søndag 10. september kl. 15.00 – 18.00

Mandag 11. september kl. 10.00 – 21.00

Sted: Solheimstua i Kulturhuset

Sametinget

I Gjerdrum kommune er det ikke anledning til 

å stemme ved Sametingsvalget på valgdagen, 

da det er mindre enn 30 manntallsførte samer 

i kommunen. Dersom det er ønskelig å avgi 

stemme ved Sametingsvalget, må du derfor 

forhåndsstemme.

Manntallet

Alle personer med stemmerett føres autom-

atisk inn i manntallet i den kommunen der de 

er registrert bosatt 30. juni 2017. Dersom du 

har flyttet til en annen kommune etter denne 

datoen, er du fortsatt registrert i den kom-

munen du flyttet fra. Manntallet for Gjerdrum 

legges ut til offentlig ettersyn i servicesen-

teret, Herredshuset. Du må selv påse at du 

står i manntallet.

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i hvilken som 

helst kommune i landet. I Gjerdrum kan du 

forhåndsstemme i Herredshuset fra torsdag 

10. august til og med fredag 8. september i 

servicesenterets åpningstid. Dersom du ikke 

har anledning til å avgi stemme i kontortiden, 

kan du avtale annet tidspunkt, tlf. 66 10 60 00.

Legitimasjon og valgkort

Alle som står i manntallet får tilsendt valgkort. 

Det er legitimasjonsplikt for alle som skal avgi 

stemme.

Ambulerende stemmemottak

Ambulerende stemmemottak vil bli gjennom-

ført tirsdag 5. september. Syke og uføre som 

ikke kan møte opp på valgdagen, kan avgi 

forhåndsstemme der vedkommende opphold-

er seg, eksempelvis hjemme. Henvendelse 

om dette foregår til kommunens servicesent-

er innen 1. september 2017.

Forhåndsstemmemottak institusjon

Det vil bli anledning til å avgi forhåndsstemme 

for beboere ved Bo- og behandlingssenteret 

torsdag 7. september kl. 11.00 – 13.00.

Spørsmål om valget rettes til  

Gjerdrum kommune, tlf. 66 10 60 00. 

Valgstyrets adresse: Gjerdrum valgstyre,  

Postboks 10, 2024 Gjerdrum.

Generelle opplysninger om valget finnes på 

internett www.gjerdrum.kommune.no eller 

www.valg.no

http://www.gjerdrum.kommune.no/
http://www.valg.no/
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 INNBYGGERUNDERSØKELSER  

I GJERDRUM KOMMUNE

Gjerdrum kommune har spurt innbyggerne om 

hva som er kommunens viktigste kvaliteter, 

kommunens tjenesteleveranse og hvordan det 

er å bo i Gjerdrum.

Hva mener innbyggerne?

Innbyggerne er godt fornøyd med bo- og  

oppvekstmiljø i Gjerdrum, de setter pris på  

naturen, landskapet og mulighetene for  

friluftsliv. Undersøkelsene har vist at gjerdrum- 

sokningene ønsker at Ask skal utvikles som 

en mer yrende og moderne møteplass. 

Når det gjelder arbeid og næring, ser vi at 

flere gjerne vil ha arbeidsplassen sin i  

Gjerdrum og slippe å reise ut av kommunen 

når de skal på jobb. 

Den «tradisjonelle» innbyggerundersøkelsen

Undersøkelsen viser at brukerne av kommunens 

tjenester er omtrent like fornøyd nå som ved 

undersøkelsen i 2014. Innbyggerne er mindre 

fornøyd med servicetilbudet på Ask nå enn i 

2014. Vi ser også en nedgang i hvor fornøyd 

gjerdrumsokningene er med informasjon fra 

kommunen.

Sammenlignet med andre, er Gjerdrums 

innbyggere på de fleste områder mer fornøyd 

enn innbyggere i resten av Akershus og i landet 

sett under ett. 

«Verdiundersøkelsen»

Denne undersøkelsen er ny i Gjerdrum, og 

er del av arbeidet med kommuneplanens 

samfunnsdel, hvor vi skal formulere mål og 

strategier for Gjerdrum. 

Politikerne ønsket en kartlegging av hva som 

identifiserer Gjerdrum, og hva innbyggere og 

næringsliv mener er kommunens viktigste 

kvaliteter. Undersøkelsen skal drøftes og 

analyseres av politikerne og ansatte i kommu-

nen. Vi skal enes om gode og riktige mål for 

Gjerdrum, slik at vi kan tilpasse kommunepla-

nen til Gjerdrums karakter og egenart.

 DIGITALE INNBYGGERTJENESTER  

I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

Gjerdrum er med i et stort nasjonalt pilotprosjekt 

sammen med Helsedirektoratet, Oslo kommune 

og Bergen kommune. Prosjektet innebærer inn-

føring av digitale innbyggertjenester til brukere 

av helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Du som mottaker skal kunne kommunisere 

over internett med hjemmesykepleien. Dette 

kan være meldinger vedrørende endring av 

besøk, avbestilling og behov for økt tjeneste. 

Du som pårørende kan motta varsel på SMS 

om gjennomførte besøk hos mor/far. 

Kommunikasjonen vil foregå via Helsenorge-

portalen i samsvar med fagsystemene innen 

pleie- og omsorg.

 GJERDRUM KOMMUNE HAR FÅTT 

DIGITALE TRYGGHETSALARMER

Hjemmetjenesten i Gjerdrum har byttet fra 

analoge til digitale trygghetsalarmer, og de 

første elektroniske dørlåsene er installert hos 

brukere.

Ved hjelp av det nye digitale systemet skal 

kommunen kunne gi bedre og tryggere tjenester 

til sine innbyggere. Målet er at alle eldre som 

ønsker det skal kunne få bo hjemme lengst 

mulig, og samtidig sørge for en effektiv bruk 

av personalressursene. 

De nye trygghetsalarmene varsler direkte 

til de som kjenner brukeren best, uten å gå 

omveien om et alarmsenter i Oslo, noe som er 

bedre både for brukeren og for de som jobber 

i tjenesten.



17.mai_
KL.07:15 – 10:00 KORPSENE SPILLER 

 

GJERDRUM SKOLEKORPS

Kl. 08:00 Herredshuset ved flaggheising

Kl. 08:30 Bråtasletta - ved innkjøring til Frognervegen

Kl. 09:00 Grønlund - fra krysset Grønlundvegen - Ekornvegen

Kl. 09:30 Bekkeberget - fra krysset Spenningsmåsan - Himfjellvegen 

Kl. 10:00 Åmotsskogen/Åmotshagan - fra lekeplassen i Åmotsskogen  

 

GJERDRUM MUSIKKLAG

Kl. 07:15 Sørum

Kl. 07:40 Sandum

Kl. 08:05 Heni

Kl. 08:35 Vestby

Kl. 09:10 Seljevegen

Kl. 09:50 Askheim

 

Kl. 11:00 – 11:45 GUDSTJENESTE  

Ved sogneprest Jakob Furuseth i kantina på  

Gjerdrum ungdomsskole

KL. 12:00 UNDERHOLDNING 

Før toget underholder elever fra 3. trinn ved  

Gjerdrum barneskole på bo- og behandlingssenteret.

 

KL. 12:30 BARNETOG

Nystulia – Ask – Gjerdrum ungdomsskole

 

KL. 13:15 – 14:30 PROGRAM FRA SCENEN VED GJERDRUM UNGDOMSSKOLE

1. Innslag ved 4. trinn, Veståsen skole

2. Velkommen ved leder av 17. maikomiteen

3. Nasjonalsangen og Gud signe vårt dyre fedreland

4. Taler ved elever fra 7. trinn ved Veståsen skole og ordfører Anders Østensen

5. Innslag fra Gjerdrum barneskole ved Sherwin Ngan

6. Innslag fra Gjerdrum ungdomsskole fra Michelle Sandman

7. Kåseri ved Jan Thorseng

8. Innslag ved Gjerikara

9. Avslutning ved leder av 17. maikomiteen 

 

Kiosksalg: Gjerdrum Idrettslag  

Det kan benyttes kort, Vipps og kontanter i kioskene.

 

Følg «Gjerdrum 17. mai» på Facebook  

for siste nytt om arrangementet.

Illustrasjon: Carolin Cichon (12 år),  

fra visuell kunst på Gjerdrum kulturskole.
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 DIGITALISERING AV OFFENTLIG 

TJENESTER HOS NAV

Digitalisering har blitt satt høyt på den offentlige 

agendaen, og det er store forventinger til at 

drastiske rasjonaliseringer av administrative  

oppgaver skal frigjøre ressurser til bedre 

tjenester nærmere brukerne.

NAV er en etat som har jobbet mye med å 

digitalisere sine tjenester, slik at det blir 

mindre og mindre behov for å gå til det fysiske 

NAV-kontoret. Ved NAV Gjerdrum er det jobbet 

målbevisst med å redusere åpningstiden, 

samtidig som de møter brukere hver eneste dag. 

Jobbspesialister

- Noe av løsningen er å gå fra tilfeldige til 

planlagte møter, sier Jan Sjølshagen. Han og 

kollega Ann Berge har de siste årene spesialisert 

seg på å hjelpe arbeidssøkere til å strukturere 

og målrette søkingen etter ny jobb. De har 

invitert brukere som har registrert seg som 

arbeidssøkere på nav.no til oppfølgingsmøter 

på Gjerdrum kulturhus. Der samler de små 

grupper med deltakere som bevisstgjør seg 

på egne ferdigheter, kompetanse og mål. Slik 

blir det mulig å orientere seg i et marked som 

hele tiden søker etter den beste matchen 

mellom kompetanse og jobbmuligheter.

Jobbsøking er en prosess

Ann og Jan har gode kunnskaper om jobb- 

søkingsprosessen, og veileder brukerne 

gjennom stillingsanalyse, arbeidsmarkedet, 

søknadsskriving, språkveiledning, CV, referanser, 

attester, dokumentasjon av kompetanse, 

intervju med muligheter for videotrening, og 

telefonkontakt med arbeidsgivere.

- Glem ikke jobblogg, sier Jan. Her kan den 

enkelte bruker finne frem og registrere all 

sin jobbsøkingsaktivitet, samtidig som det 

etableres gjensidig digital kontakt mellom 

arbeidssøkeren og veilederen på NAV. 

Jan synes det er viktig å bruke dataverktøyene 

direkte i møtene. Det tilfører datakunnskap for 

jobbsøkingsprosessen og sikrer at den enkelte 

kan skrive søknader og orientere seg på inter-

nett, blant annet på nav.no. Det tilrettelegger 

også for egenaktivitet, individuell veiledning og 

digital oppfølgning med den enkelte. 

Karrierelæring

Metodikken vi bruker bygger på en syste- 

matisk satsing på, og oppbygging av den enkelte 

arbeidssøkers kvaliteter og resultater, sier 

Ann Berge. Tilbakemeldingene vi har fått, er at 

deltakerne har fått mer tro på seg selv, samtidig 

som de har fått gode verktøy for jobbsøkingen.

 NEDLEGGELSE AV  

RENSEANLEGG FOR AVLØP  

I GJERDRUM KOMMUNE

I slutten av 2008 ble det tatt et initiativ til å 

vurdere bygging av et felles renseanlegg for 

avløp i samarbeid med andre kommuner. 

Alternativet for Gjerdrum var å rehabilitere 

eksisterende renseanlegg, eller bygge eget, 

nytt anlegg.

Etter noen innledende møter ble kommunene 

Fet, Sørum og Gjerdrum enige om å bygge et 

felles renseanlegg beliggende på Tangen i 

Sørum kommune. I 2012 ble det vedtatt  

opprettelse av et interkommunalt selskap, 

kalt Midtre Romerike Avløpsselskap (MIRA), 

med ansvar for renseanlegg og overførings- 

anlegg på land, i Glomma og Raumåa.

Samarbeidet mellom kommunene Fet, Sørum 

og Gjerdrum om felles renseanlegg har generert 

andre områder for samarbeid, som blant annet 

felles overvåkningsanlegg, felles beredskap og 

bedre utnyttelse av maskinpark og utstyr.

Renseanlegget på Tangen er satt i drift og 

mottar avløpsvann fra Fet og Sørum. Avløps-

vann fra Gjerdrum kommune vil bli overført 

MIRA før sommerferien i år.

Det er igangsatt en prosess med å omgjøre  

eksisterende renseanlegg på Kulsrud i 

Gjerdrum til ny driftsstasjon for virksomhet 

Tekniske tjenester. Ny driftsstasjon er planlagt 

ferdigstilt ved årsskiftet 2017/2018.

http://nav.no/
http://nav.no/
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 FRA BUVATNET TIL GLOMMA 

Abonnenter hos Ask kommunale vannverk vil 

i løpet av sommeren få vann fra Glomma. Ask 

kommunale vannverk som får vann fra Buvatnet 

skal legges ned, og vi tilknyttes Nedre Romerike 

vannverk (NRV). 

I disse dager ferdigstilles ledningen som skal 

føre vannet fra NRV via Frogner til Gjerdrum. 

Det bygges en stor pumpestasjon på Fjælstad 

(bildet) som også ferdigstilles i løpet av kort 

tid. Denne skal sørge for at vannet pumpes opp 

til høydebassengene som ligger ved dagens 

vannverk. Det skal i tillegg legges ny ledning 

i grusveien (Haresporet) opp mot dagens vann-

verk. Den skal være ferdig til midten av juni, 

og da er det klart til testing. 

Det blir noen spennende måneder med 

prøvedrift før vi forhåpentligvis kan si at alt 

fungerer som det skal. Vi kommer til å ha en 

informasjonsstand på årets Gjerdrumsdag, så 

kom gjerne innom oss for en vannprat.

 GJERDRUM KULTURHUS

Gjerdrum kommune tar over eierskap og 

drift av Gjerdrum kulturhus fra 1. juli 2017. 

I første omgang videreføres dagens drift. På 

sikt ønsker kommunen å utvikle huset til å bli 

«Verdens beste lokale kulturhus», en levende 

storstue for hele bygda, der alle trives og kan 

få et spennende kulturtilbud!

Astrid Moseng vil være den du møter på 

huset fremover. Hun vil, sammen med resten 

av kulturgjengen i kommunen, ha ansvaret 

for daglig drift. Du kan fortsatt ta kontakt på 

epost: kulturhuset@gjerdrum.kommune.no og 

tlf. 950 02 928. 

Et politikerutvalg jobber med å revidere regler 

og priser for utleie av kulturhuset, og det 

vil bli nye rutiner på en del områder. Mulig 

kafédrift er et spørsmål mange er engasjert i, 

og kommunen ønsker å invitere «markedet» 

til dialog om dette innen kort tid. 

Gjerdrum kommune vil benytte anledningen 

til å takke alle som har stått på for kultur- 

huset helt fra 90- tallet og fram til i dag. En 

enorm innsats er lagt ned både med «sag og 

trompet». Det er med stor ydmykhet at kom-

munen nå tar over et hus som betyr så mye 

for så mange. Med dette som bakteppe skal 

kulturhuset utvikles videre i samspill med 

frivilligheten og brukerne av huset. 

Har du ideer og innspill, eller ønsker å gjøre en 

innsats for huset, ikke nøl med å ta kontakt. 

mailto:kulturhuset@gjerdrum.kommune.no
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 FRISKLIVSSENTRALEN HJELPER 

DEG PÅ VEIEN TIL BEDRE HELSE 

Vil du gjøre livsstilsendringer som kan bidra 

til ditt gode liv? Da er du hjertelig velkommen 

til Gjerdrum Frisklivssentral.

Frisklivssentralen tilbyr hjelp og støtte til  

personer som ønsker å endre levevaner  

knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. 

Man trenger ikke å være syk eller å ha en  

diagnose for å være deltaker. Vi tilbyr  

individuell veiledning, motivasjonssamtale, 

ulike kurs og aktiviteter som fremmer 

mestring og aktivitet. For de som er glade i 

naturen har vi aktiviteter utendørs.

I 2016 startet vi opp Friskliv Godt Voksen, hvor 

godt voksne innbyggere kan følge tilbudet ved 

Frisklivssentralen, og også delta i en egen  

styrketreningsgruppe på tirsdager, etterfulgt 

av kafé. Her kan du møte andre fra lokalmiljøet, 

og få nye smaksopplevelser.

På Frisklivssentralen jobber Elin Kulsrud (til 

venstre på bildet), utdannet fysioterapeut og 

Aktiv Instruktør, og Christine Moy (til høyre), 

utdannet ernæringsrådgiver. Sammen ønsker 

vi å hjelpe deg med å skape varige endringer. 

Gjennom en periode med oppfølging, finner 

du motivasjon til lokale aktiviteter som du kan 

fortsette med etter endt oppfølging fra oss. 

Frisklivssentralen har et godt samarbeid 

med private og frivillige aktører for å gjøre 

overgangen til lokale aktivitetstilbud til en god 

opplevelse. Leger, annet helsepersonell og 

NAV kan henvise til Frisklivssentralen. Du kan 

også selv ta kontakt med oss. 

Frisklivssentralen holder til på Kulturhuset  

i 2. etasje. 

Ta kontakt på telefon:

Elin Kulsrud, fysioterapeut/frisklivskoordinator, 

tlf. 477 07 076

Christine Moy, ernæringsrådgiver,  

tlf. 941 66 310

Epost: frisklivssentralen@gjerdrum.kommune.no

Les mer om vårt tilbud på Gjerdrum kommunes 

hjemmeside, Frisklivssentralen. Her legges det 

også ut spennende oppskrifter ukentlig.

mailto:frisklivssentralen@gjerdrum.kommune.no


HELSESTASJONEN  

DIGITALISERES

Barn som er født etter 01.01.17 har 

ikke lenger papirjournal ved Gjerdrum 

helsestasjon. 

Alt legges i digitalt arkiv. Fra og med 

01.04.17 startet Ahus med elektronisk 

meldingsutveksling til helsestasjonene. 

Vi har mottatt flere epikriser og doku-

mentene legges i elektronisk journal 

umiddelbart etter at helsesøster eller 

jordmor har godkjent dokumentet.  

Dette arbeidet har vært testet over 

lengre tid, og nå er alle kommunene  

på Øvre Romerike i gang.

FØLG HELSESTASJON FOR  

UNGDOM I SOSIALE MEDIER

Helsestasjon for ungdom er på 

snapchat: «helsesostera». Her kan du 

som ungdom få informasjon om 

ungdomshelse, åpningstider og snappe 

med helsesøster.

Følg også Facebooksiden vår: «Gjerdrum 

helsestasjon». Her legger vi ut nytt og 

nyttig som er aktuelt for alle brukerne av 

helsestasjonen og andre interesserte.

 FLYKTNINGETJENESTEN

Flyktningetjenesten er på utkikk etter hybler/

små leiligheter, ta kontakt på tlf. 474 82 402 

om du kan bistå.

BLI MED PÅ FOLKEFESTEN! 

6.-11. JUNI 2017



Gjerdrum kommune

Tlf. 66 10 60 00

Åpningstid kl. 8-15.30 

Kommunal veg, vann og avløp

Tlf. 66 10 60 00 

Tlf. 970 84 822 (utenom kontortid)

Privat avløp

Tlf. 66 10 60 00

Tlf. mandag kl. 12-16 og torsdag kl. 8-12

NAV Gjerdrum:

Tlf. 55 55 33 33 kl. 8-15.30

Onsdag kl. 12-15 (åpningstid)

Nannestad og Gjerdrum lensmannskontor

Tlf. 63 99 68 40

Skatt øst

Tlf. 800 80 000

Legevaktsentral 

24 timer tlf. 116 117

Legesenter

Tlf. 66 10 63 20 kl.9-11 og 13-15

Helsestasjon

Tlf. 66 10 63 10  

Kontortid man-fre kl. 8-15.30

Helsestasjon for ungdom

Mandag kl. 15-17

Romerike Krisesenter IKS 

Tlf. 63 81 41 78

Barneverntjenestens vakttelefon

Tlf. 951 88 102  

man-fre kl. 8-15:30

Tlf. 64 84 25 75 eller 116 111 etter kl. 15.30

Familievernkontoret

Tlf. 466 16 830

Mental Helse

Hjelpetelefonen tlf. 116 123

Hjemmetjenesten

Tlf. 66 10 62 54

Sykehjemmet

Tlf. 66 10 62 91

Ved krise: tlf. 415 45 641

Biblioteket

Tlf. 66 10 60 05

ROAF

Tlf. 07623

Fylkesveger

Tlf. 175

Viltnemnda

Tlf. 908 98 961

Veterinærvakt

tlf. 994 73 947

www.gjerdrum.kommune.no

postmottak@gjerdrum.kommune.no
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