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SENIOR: Espen Støp introduserer menyen sammen med Sara Mortensen fra Hvalstad. Hun er driftsleder for hovedkjøkken, konditori, bakeri, catering, to kantiner og bakeriutsalget Den Glade
Baker. TIl høyre står daglig leder Britt Erlandsen Villa fra Nesøya med Pernille Horst Lund (HR/opplæring). Gry Anita Melzer (økonomi/it) og NAV-sjef Wenche Steen (bak).
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Asker Produkt utvider tilrettelagt tilbud

Feirer nytt seniorløft
Åpning. Espen Støp (50)

fakta

er en av de syv første
Asker Produkt
som får tilbud om å
i 1991 som et AS, eid av
delta på Asker Produkts ■ Grunnlagt
Asker kommune og et tiltak under arbeidsmarkedsetaten (ASVO).
nye tilbud for seniorer.
■ Produserer blant annet bakervarer til

– Vil du ha et glass med eplemost?
Det er 50-årige Espen Støp som
er dagens konferansevert når
Asker Produkt åpner sitt nye tilrettelagte seniortilbud.
Iført kokkeklær og med et vennlig smil serverer han ordfører,
rådmann, politikere og forskere
Asker Produkts egne wraps med
spekeskinke og pesto, samt quiche
med laks – i tillegg til et fristende
utvalg dessertkaker.
Anledningen er feiringen avtalen mellom Asker kommune og
Asker Produkt AS om etablering

eget bakeri, mat for catering, markaskilt, peisbriketter og gravmerking.
■ Etter videregående skole kan ungdom
med behov søke om en VTA-plass
(varig tilrettelagt arbeid) eller annet
aktivitets- og arbeidstilbud i kommu-

og drift av et tilrettelagt seniorsenter. Foreløpig er fem av syv seniorplasser besatt.

Plass til yngre krefter
For mange er kollegene og Asker
Produkt som en familie. Målet
er at tilbudet skal gi en fortsatt
meningsfylt hverdag og en myk

FAST OPPGAVE: Espen Støp danderer frukten på en estetisk
måte. Her sammen med driftsleder for mat, Sara Mortensen.

nal regi.
■ Kommunen har med det nye tilbudet

nå 57 VTA-plasser fordelt på Asker produkt og Arba.
■ For å ivareta politisk vedtak om etablering av seniortilbud ble Asker produkt tilført 1,2 mill. kroner fra 2017.
■ Asker Produkt er en bedrift som tilbyr
tilrettelagte arbeidsplasser for rundt
70 ansatte.

overgang til pensjonisttilværelsen,
samtidig som det frigjør plasser
for yngre krefter som ønsker seg
en VTA-plass. Per i dag er det to
ledige plasser for ungdom her.
– Dette er etterlengtet tilbud
for dem som har såkalt «varig
tilrettelagt arbeid i et livsfaseløp» (VTA) og deres pårørende.

Det gjør at de som er på slutten
av sin yrkeskarriere skal få anledning til å være i kjente omgivelser,
sier daglig leder i Asker Produkt,
Britt Erlandsen Villa.
– Meningsfylte oppgaver og tilhørighet betyr veldig mye for alle.
Uten en god mestringsfølelse kan
det fort bli en negativ spiral, både
fysisk og psykisk, sier doktorgradsstipendiat Jeanette Engeland fra
Nasjonalt kompetansesenter for
aldring og helse.

Ordfører testet klemmestol
– Livet endrer seg når vi blir eldre.
Mange savner noe meningsfylt å
gjøre og et sted å finne tilhørighet.
Det handler om forutsigbarhet i
hverdagen og å kunne kjenne på
at hverdagene er de gode dagene,
sier Askers ordfører Lene Conradi
før hun klipper snoren.

GOD SERVICE: Ordfører Lene Conradi og de andre gjestene ble
servert eplemost av konferansevert Espen Støp.

Hun får også teste en myk, omfavnende «klemmestol», der seniorene kan nyte sitt otium.
Espen Støp anretter sirlig
dagens fruktfat på storkjøkkenet. I tillegg til å gjøre i stand
bestikkurvene er dette et av hans
faste daglige gjøremål. 50-åringen
har ikke planer om å legge inn
årene, selv om han er tilknyttet
seniorsenteret. Nå har den lojale
medarbeideren har vært på jobb
i 832 dager uten et eneste fravær.
– Jeg ønsker å være profesjonell, i tillegg til at jeg vil spre
glede. Det er de verdier jeg setter
høyest, sier konferansevert Espen
Støp, som setter stor pris på det
nye seniortilbudet.
– Det betyr veldig mye for oss.
Jeg trives veldig godt her.
Nina Abrahamsen
nina.abrahamsen@budstikka.no

SOM EN GOD KLEM: Ordfører Lene Conradi tester «klemmestolen» med assistanse fra rådmann Lars Bjerke.

