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Her bakes andre boller
Når Yusuf Abdirahman 
Mohamed fra Asker Pro-
dukt baker boller, er de 
ikke helt som dem man 
kjøper på kiosken. 
Så er han da også kåret 
til Nordens nest beste 
bollebaker.

I slutten av mars stilte Yusuf, som 
til daglig jobber som arbeidsleder 
på bakeriet til Asker Produkt, i 
klassen søtbakst da han og resten 
av det norske bakerlandslaget del-
tok i nordisk mesterskap i baking 
i Danmark. 
– Det har vært lange dager, med-
gir Yusuf den første dagen han 
er tilbake på jobb etter konkur-
ransen, mens kollegaene svermer 
rundt ham og er tydelig glade for 
å ha sjefen tilbake. Lange dager 
hadde det blitt på noen og enhver, 
skulle vi prøvd å kopiere bollene 
til Yusuf. Temaet for konkurran-
sen var sport, så han bakte bol-
ler med symbolene fra OL på Lil-
lehammer inkorporert. Når han 
i tillegg vartet opp med fristende 

croissanter, brioche og andre dei-
lige søtsaker, kapret den blide sør-
lendingen andreplassen i sin kate-
gori. Bakerlaget totalt sett kom på 
en tredjeplass.

Inspirerende
– Vi merker godt at det har en 
effekt på de ansatte at vi har en 
slik faglig tyngde på kjøkkenet, 
smiler Britt Erlandsen Villa, dag-
lig leder på Asker Produkt. 
– Det er inspirerende å se lær-
ling er som gjerne blir værende 
etter arbeidstid for å se på sjefen 
jobbe, ler damen som snart skal 
finne en ny heldig lærling som får 
ta del i Yusuf kunnskap.

Første par ut i Asker rådhus
Tina Elisabeth Frisell 
og Evert Hauglin var de 
første som giftet seg i 
Asker rådhus etter at den 
borgerlige vigselsmyn-
digheten ble overført fra 
tingrettene til kommu-
nene 1. januar i år.

Tina Elisabeth Frisell og Evert 
Hauglin ble viet av ordfører 
Lene Conradi, og etter dem har 
12 andre par giftet seg i Asker 
rådhus denne våren. Like 
mange har planer om å gifte 
seg i Asker rådhus i månedene 
som kommer.

Eget vigselsrom i rådhuset
Ønsker du å gifte deg i Asker råd-
hus? 
Kommunens vigselstilbud gjelder 
for kommunens innbyggere, og 
det er tilstrekkelig at én av part-
ene er folkeregistrert i Asker.  
I tillegg kan personer som bor i 
utlandet, og som fyller vilkårene 
for å inngå ekteskap i Norge etter 
ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg 
i Asker. 
Vielser i Asker rådhus gjennomfø-
res fredager mellom klokken 12 og 
16. Ta kontakt med politisk sekre-
tariat på e-post vigsel@asker.kom-
mune.no eller telefon 66 90 91 00.

FØRSTE PAR UT: Tina Elisabeth Frisell og Evert Hauglin giftet seg i Asker 
rådhus fredag 19. januar i år – de første etter at den borgerlige vigselsmyndig-
heten ble overført til kommunen. Foto: Svein-Ivar Fors. 

TILBAKE I HVERDAGEN: Mads 
Andreassen (t.h.) er fornøyd med å ha 

sjefen Yusuf Abdirahman Mohamed 
tilbake fra nordisk mesterskap i baking. 

Foto: Aina Skoland

 Les mer om vigsel på kommunens nettsider: 
www.asker.kommune.no/politikk/vigsel/


