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ORDFØRERENS HJØRNE
-HØYE KOMMUNALE AVGIFTER I GJERDRUM
Gjerdrum har høye kommunale avgifter, høyere enn mange av kommunene rundt oss.
Det må vi bare erkjenne. Jeg synes samtidig at det er viktig at noen av årsakene til at
det er slik, blir bedre kjent. Nivået på de kommunale avgiftene våre er et resultat av høy
aktivitet og store investeringer på viktige områder som drikkevann, avløpsrensing
og håndtering av avfallet vårt. Disse områdene drives til selvkost, det vil si at vi innbyggere må betale det disse tjenestene koster å produsere. Dette er altså ikke en skatt
som kommunen kan kreve inn og bruke til å produsere andre kommunale tjenester.

AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE
I GJERDRUM KOMMUNE –
TO PÅGÅENDE INVESTERINGSPROSJEKTER
I henhold til EUs vanndirektiv og annet gjeldende
lovverk skal alle ha en godkjent avløpsløsning,
og kommunen er myndighet med hensyn til
opprydding innen avløp i spredt bebyggelse.
Her følger beskrivelse av to investeringsprosjekter innen avløp i spredt bebyggelse.

At de kommunale avgiftene nå er høye er et resultat av at det er gjort mye arbeid for
å forbedre kvaliteten på viktige kommunale oppgaver. Produksjon av drikkevann med
høy kvalitet og med høy grad av leveringssikkerhet er en svært viktig oppgave.
Kommunen knyttet seg til Nedre Romerike Vannverk (NRV) våren 2018. Vårt eget kommunale vannverk ble lagt ned, og drikkevannskilden ble Glomma i stedet for Buvatnet.
Tørkesommeren 2018 viste oss at det var veldig god timing! Nå har vi rikelig tilgang på
godt drikkevann, men det koster å legge store overføringsrør fra NRV til Gjerdrum.
Et annet kostbart prosjekt Gjerdrum var en del av, var byggingen av nytt renseanlegg
for avløp sammen med Fet og Sørum (MIRA). Vårt eksisterende renseanlegg hadde
ikke kapasitet til å ta imot alt avløp fra bygda. Avløpet fra Gjerdrum sendes nå til et nytt
og moderne renseanlegg i Sørumsand, og renset avløp sendes nå ut i Glomma i stedet
for Gjermåa. Gjermåa er en liten elv i Gjerdrum, som nesten tørket ut sommeren 2018,
og som er lite egnet til å ta imot avløpsvann. Vi ser nå at vannkvaliteten i Gjermåa tar
seg opp, og naboer til det tidligere renseanlegget er ikke lenger plaget av vond lukt.
Etableringen av MIRA har hatt positive miljøeffekter som betyr noe for bygda.
Avfallet vårt sendes til ROAF sitt forholdsvis nye og toppmoderne avfallssorteringsanlegg ved Skedsmokorset. Dette er et kostbart anlegg som Gjerdrum er medeier
i og dermed har vært med å betale for. Her sorteres avfallet automatisk, noe som blant
annet medfører at en mye større andel av plastavfallet kan resirkuleres. Her er vi best
i landet! Matavfall sorteres ut og benyttes til produksjon av biogass. På dette anlegget
gjøres avfall om til nye ressurser som har en verdi. Sorterer vi ut matavfallet og legger
det i grønn pose, øker inntektene til ROAF, og kommunens bidrag gjennom kommunale
avgifter kan reduseres. Dessverre er det kun halvparten av husholdningene som gjør
dette. Vi oppfordrer derfor alle til å kildesortere.
Vi håper at dette gir dere en bedre forståelse av kostnadene ved kommunale avgifter,
og at kommunen fremover kan sikre høy kvalitet på sine tjenester.
Anders Østensen, ordfører
aos@gjerdrum.kommune.no

2

ENDRING AV KUNDENUMMER
PÅ KOMMUNALE AVGIFTER
Gjerdrum kommune endrer kundenummer
på kommunale avgifter fra fjerde termin 2019.
Alle i Gjerdrum kommune som mottar faktura
på kommunale avgifter, vil få nytt kundenummer. Det nye kundenummeret vil begynne
på 2xx. I tillegg vil eiendommen som utløser
den kommunale avgiften få et eget avtalenummer som begynner på 4xxx.
Grunnen til denne omleggingen er at vi skal
sikre at det ikke er eventuelle heftelser o.l. ved
eiendomsoverdragelser etc.
Fakturaene om kommunale avgifter vil fra
samme tidspunkt få en ny layout, og samtidig
inneholde mer informasjon til deg som mottar
fakturaen.

1. Avløp Solheim - Ask
Gjerdrum kommune planlegger å legge avløpsledning fra Solheimfeltet til Ask. Dette er i henhold til kommunens strategi for avløp i spredt
bebyggelse om å rydde opp i områder med ikkegodkjente avløpsløsninger, som er basert på
EUs vanndirektiv. I 2019 har NGI utført supplerende grunnundersøkelser langs foreløpig
planlagt trase, basert på rapporten «Vurdering
av spillvannstrase Ask–Solheim, Gjerdrum kommune (NGI, 2018)». Kommunen er også i gang
med å detaljprosjektere anlegget, der endelig
trase vil bli fastsatt, og detaljprosjekteringen
skal være ferdig 01.05.2020 iht. kontrakt.
Oppstart av utførelse er planlagt til høsten 2020,
og anlegget vil gjennomføres utover i 2021.

Inngåtte avtaler om avtalegiro/e-faktura på
kommunale avgifter vil bli overført til den nye
ordningen, slik at du som har en slik avtale med
kommunen, ikke skal behøve å foreta deg noe.
Kommunen vil fortsatt sende ut fakturaer
digitalt gjennom Digipost og Altinn til de som
ikke har e-faktura.
Er det noe du er usikker på eller lurer på, ta
kontakt med økonomiavdelingen i kommunen,
så hjelper vi deg.

2. Avløp Asmyhrsvingen, Flatby,
Klampenborg, Bråtesletta og Bråtegrenda
I 2019 har kommunen planlagt å legge en
avløpsledning til området Asmyrsvingen.
I 2020 har kommunen planlagt å legge en
avløpsledning til områdene Flatby, Klampenborg, Bråtesletta og Bråtegrenda. Alle de fem
områdene er prosjektert ferdig.
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KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019

REPRESENTANTFORDELINGEN
I KOMMUNESTYRET BLE SOM FØLGER:

Den 8. og 9. september 2019 ble kommunestyre- og fylkestingsvalget avholdt.

Arbeiderpartiet 6
Høyre 6
Senterpartiet 6
Fremskrittspartiet 2
Miljøpartiet De Grønne 2
Kristelig Folkeparti 1
Venstre 1
SV - Sosialistisk Venstreparti 1

I Gjerdrum kommune var det 5 223 stemmeberettigede. Valgdeltakelsen var på 66,61 %.
Valgdeltakelsen på landsbasis var på 64,7 %.
Det ble avgitt 632 forhåndsstemmer og 2 847
valgtingsstemmer.

Totalt 25 representanter.

LANDART-VERKSTEDET
I uke 38 og 39 var alle elever fra 5. trinn
i Gjerdrum kommune med på verksted ved
parken i Ask med Den kulturelle skolesekken.
Verkstedet ble i år ledet av kunstnerne
Mari Meen Halsøy og Liva Mork.
Hver klasse var delt inn i tre grupper, hvor
de hadde to dager til disposisjon til å bygge
hver sin trehytte. Resultatet av to uker med
verksted ble en liten landsby med 12 trehytter
i Parken.
Åpningen av det ferdige resultatet foregikk
12. oktober, og alle fremmøtte fikk med seg
taler, snorklipping og fanfare ved Gjerdrum
musikklag.

Foto: Monica Hvidberg Moer

JULEGAVETIPS!
SPRÅKKAFÉ – DU ER HJERTELIG
VELKOMMEN!
Biblioteket, Kvinnenettverket i Gjerdrum og
andre frivillige organisasjoner arrangerer
språkkafé hver onsdag kl. 18.00–19.00 på
biblioteket. Det er en møteplass for deg som
vil bli bedre til å snakke norsk, eller for deg
som vil hjelpe noen med å bli det. Det er enkel
servering, og tilbudet er gratis.
Har du lyst til å være med som frivillig, eller
trenger du å praktisere norsk, er det bare å
møte opp eller ta kontakt med biblioteket for
mer informasjon.
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Gjerdrum kommune har det siste året vært
med på å utgi to bøker.
Den ene er boka «LANDART Gjerdrum
2012–2017», som omhandler kunstformen
land art, som har prydet bygda vår gjennom
flere år. Den andre er boka «I love Gjerdrum».
Boka er et av resultatene av prosjektet med
samme navn, som ble gjennomført høsten/
vinteren 2018/19. Gjennom bilder og tekst
formidler barn fra Gjerdrum sin egen hverdag,
og sitt forhold til bygda.
Begge bøkene selges på biblioteket.
Biblioteket selger også bind 1, 2 og 4
av Gjerdrum bygdebok.
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UKM 2020!
Ønsker du å skape noe, møte likesinnede og
utvikle talentet ditt? UKM er en møteplass for
ungdom og kultur, der vi skaper noe sammen.
Her kan du vise frem det du brenner for, eller
hjelpe andre å bli sett. I UKM er alle kulturelle
uttrykk velkomne, enten det er sang, fotokunst,
cosplay eller moderne dans.
Vi er her for å gi deg muligheten til å drive med
det som interesserer deg! Kanskje oppdager du
også noe nytt? Hos oss kan du være den du vil.

SAMLE INN MAT TIL JUL

JUL I GJERDRUM
Søndag 1. desember tennes julegrana utenfor
kulturhuset kl. 16.30. Det blir sang, musikk,
gang rundt juletreet – og kanskje kommer
nissen i år også.
Inne på kulturhuset blir det julemarked fra
kl. 12.00. Kafeene på Ask holder åpent fra
kl. 12.00. Utenfor Asklåven kan du handle
lokalproduserte varer. Biblioteket har åpent
fra kl. 14.00 med juleverksted for barn.
Gjerdrum Amatørteater viser familieforestillingen «Skjønnheten og udyret», og det blir salg
av julegrøt inne på kulturhuset.

HUSK REFLEKS
I HØSTMØRKET!
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RBU (Ressursnettverket for barn & unge)
vil også i år sette ut handlevogner på matbutikkene i Gjerdrum, hvor innbyggerne kan
donere mat til dem som trenger litt ekstra
støtte i julen. Julen er en vanskelig tid
økonomisk for flere, og her ønsker RBU
å rekke ut en hjelpende hånd.
I år er det ekstra gledelig å samarbeide med
Frivilligsentralen, som vil hjelpe oss med å
pakke ned og distribuere ut maten. Ønsker du
å bidra – ta en tur innom en av matbutikkene i
Ask og legg noe i kurven vår.

FØLG MED PÅ KALENDEREN PÅ 		
HJEMMESIDENE!
På hjemmesidene til Gjerdrum kommune
ligger en kalender med hva som skjer
i Gjerdrum. Vi oppfordrer alle til å bruke den
flittig! Det er mange morsomme og interessante
arrangement man kan delta på dersom man
ønsker. Vi oppfordrer også lag og foreninger til
å legge ut egne arrangement her.
Kultur vil denne gangen spesielt peke på
barneforestillingen Reven og Grisungen
og Bjørn F. Rørvik.

Årets UKM går av stabelen lørdag 7. mars på
Gjerdrum kulturhus.
Les mer på https://ukm.no/gjerdrum/

RESULTAT AV TV-AKSJONEN
NÅ ER DET HENNES TUR
Også i år var givergleden stor i Gjerdrum.
Da Over Skigarden gikk i trykken, var det
samlet inn kr 306 642 i Gjerdrum, som er
4. plass i fylket av i alt 22 kommuner.
Det er i snitt kr 44,94 per innbygger, som er
kr 3,47 over landsgjennomsnittet.
Vi retter en stor takk til Gjerdrum sanitetsforening for god hjelp til å skaffe bøssebærere
og kaffekoking på aksjonsdagen! En stor takk
også til alle i Gjerdrum som har bidratt under
årets TV-aksjon, som i år gikk til Cares arbeid
for å skape et bedre liv for kvinner i noen av
verdens mest sårbare områder.

NY FASTLEGE VED GJERDRUM
LEGESENTER 1. OKTOBER 2019
Ronny Andreas Hage startet som ny
fastlege 1. oktober.
Han kommer fra stillingen som fastlege
i Nes kommune. Han er 37 år gammel,
utdannet cand.med. fra Universitetet
i København i 2008 og var ferdig spesialist
i allmennmedisin i 2017.
For tiden er han under videreutdanning
for å bli godkjent flylege, og han har også
kompetanse innen ultralyd.
Hage vil overta den ubesatte fastlegehjemmelen ved legesenteret, og blir den
sjuende fastlegen i Gjerdrum. I tillegg vil
han være ved helsestasjonen og skolehelsetjeneste én dag i uken.

Gjerdrum kommune
Tlf. 66 10 60 00
Åpningstid kl. 10-14
Kommunal veg, vann og avløp
Tlf. 66 10 60 00
Tlf. 970 84 822 (utenom kontortid)
Privat avløp
Tlf. 66 10 60 00
Brødrene Stenskjær tlf. 629 74 000
NAV Gjerdrum:
Tlf. 55 55 33 33 kl. 8-15.30
Onsdag kl. 12-15 (åpningstid)
Ullensaker lensmannskontor
Tlf. 64 99 30 00
Skatt øst
Tlf. 800 80 000
Legevaktsentral
24 timer tlf. 116 117
Legesenter
Tlf. 66 10 63 20 kl. 8.15-11 og 13-15
Helsestasjon
Tlf. 66 10 63 10
Kontortid man.-fre. kl. 8-15.30
Helsestasjon for ungdom
Mandag kl. 15-17

www.gjerdrum.kommune.no
postmottak@gjerdrum.kommune.no
Følg oss på Facebook og Instagram

Romerike Krisesenter IKS
Tlf. 66 93 23 10
Barneverntjenestens vakttelefon
Tlf. 951 88 102 man.-fre. kl. 8-15
Tlf. 64 99 32 70 etter kl. 15
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
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. 40 00 29 79
Fylkesveger
Tlf. 175
Viltnemnda
Tlf. 908 98 961
Veterinærvakt
Tlf. 994 73 947
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