Mandag 7. september 2020
Nyhetstips? Ring: 99 59 00 00
tips@budstikka.no
Abonnement, telefon: 66 77 02 00
kundesenter@budstikka.no
Sentralbord, telefon: 66 77 00 00

Været i dag:
Sandvika kl. 12.00 - 18.00
Skyet. Laber bris, 6.0 m/s
fra syd.

16°C

Sol opp: 06:26 | Sol ned: 20:04 | Endring: - 5:11
Høyvann: 09:22 og 21:39 | Lavvann: 02:36 og 14:49

Været i morgen:
Sandvika kl. 12.00 - 18.00
Klarvær. Lett bris, 4.8 m/s
fra vest.

18°C

Sol opp: 06:28 | Sol ned: 20:01 | Endring: - 5:17
Høyvann: 10:06 og 22:23 | Lavvann: 03:20 og 15:33

a 25 år siden
Vil ferne dobbeltrom

Bærums ordfører er rystet
over at mange av kommunens sykehjems-beboere må
bo på dobbeltrom mot sin
vilje. Dette vil han ordne opp
i umiddelbart, og starter med
avtalen med Oslo kommune
som leier på Stabæktunet.
30. august 1995

a 50 år siden
Book’n melder forfall

Stabæks nye goalgetter-funn
Jens Book-Jenssen (han var
med på «morokamp» for
Budstikka tidligere i uken)
har dessverre måttet melde
forfall til søndagens kamp
mellom Stabæk og Strømsgodset på Nadderud, da han
er opptatt med å underholde
Stavangers innbyggere.
Book’n er «lei seg», men han
håpet at det beste laget vinner. 27. august 1970

a 75 år siden
Valler like smukk

Rektor Stian Kristensen kommer smilende og «bekjeppet» inn i reedaksjonen,
sogar med en liten fyr på
pipa. Humøret later til å være
på topp. – Arbeidene med
oppusning og reparering
pågår. Det var riktig ille, men
når arbeidet er ferdig tror jeg
Valler vil være i samme
smukke stand som før
Arbeidstjenesten og tyskerne
rykket inn der. 29. august
1945
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b Audun Øyen (til venstre) og Oscar Johnsen har begge et par års erfaring fra henholdsvis snekkeravdelingen og graveringsavdelingen hos
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Asker Produkt. De er med å lage koronastaven, som i første omgang er laget i 50 eksemplarer til Asker kommune.

Koronastav skal minne
folk på å holde avstand
Asker kommune trengte en påminnelse
på møterommene sine om å «holde
meter'n». Løsningen ble en koronastav.
Arbeidsliv

a Jørgen Dahl Kristensen
– Vi har veldig mange møterom,
både på rådhuset og andre steder.
Selv om vi er flinke til å ha mange
digitale møter, er det også møter
hvor vi må være fysisk i samme
rom, sier organisasjonsdirektør
Lars Joakim Tveit i Asker kommune.
Tveit forteller at ideen dukket
opp da han hørte om noen som
hadde «klistret opp» en meter i
Drammen rådhus. En telefon til
Asker Produkt endte med at koronastaven ble en realitet.
– Denne staven skal henge i
hvert møterom som en påminnelse om å holde avstand. Det skal
være vanskelig å unngå å bruke
den, sier Tveit.
Asker kommune har i første
omgang bestilt 50 koronastaver, i
en guloransje farge. 35 av disse
skal plasseres ut umiddelbart.

To uker
– Dette er et helt nytt produkt for
oss. Men vi har en svært flat organisasjon, slik at det er lett å
komme med ideer og få de gjennomført. Det kommer masse ideer
hver dag fra kreative kolleger, sier
daglig leder Britt Erlandsen Villa
hos Asker Produkt om koronastaven.
– Dessuten har min målgruppe
nedsatt funksjonsevne, og tall og
størrelser kan derfor være en
utfordring. Sånn sett er dette produktet et godt hjelpemiddel, legger hun til.
Oscar Johnsen og Audun Øyen

er to av de ansatte på Asker Produkt som lager koronastaven. De
har full kontroll på prosessen fra
utvelgelse av materiale via maling
og gravering, og til ferdig produkt.
– Vi skriver teksten som skal
graveres inn i et datasystem, og
deretter gjør maskinen jobben,
forklarer Audun – mens han tegner, forteller og viser med trente
bevegelser.

b Drifs- og salgsleder Anita Landehagen på avdeling Skilt & tre bistår
Oscar Johnsen med å sprøyte koronastavene med den fargen kunden
Rosa til eget bruk
har bestilt. For Asker kommunes vedkommende er det snakk om gulBritt Erlandsen Villa sier leveran- oransje.
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sen til kommunen tar 14 dager å
produsere ferdig, med maling, tørking og gravering. Hun ser ikke
bort ifra at det er aktuelt å lage
flere koronastaver, Asker Produkt
skal selv ha rosa staver.
– Det er fordi rosa er fargen i
logoen vår, sier hun.

a jdk@budstikka.no
Se flere bilder på
www.budstikka.no

b Koronastavens budskap er ikke til å misforstå.
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fakta
Dette er Asker Produkt
 Tilbyr arbeidsplasser til uføre-

trygdede personer med funksjonsnedsettelse og tilrettelagt
fagopplæring og arbeidstrening
for personer som ønsker vekst og
utvikling for å komme inn i det
ordinære arbeidslivet.
 Fundamentet til Asker Produkt
kom gjennom HVPU-reformen for
over 30 år siden. Bedrifen ble
grunnlagt i 1991 som et aksjesel-

skap eid 100 prosent av Asker
kommune.
 De er fremdeles et heleid
aksjeselskap, men har fnansiering av de varig tilrettelagte plassene som et spleiselag mellom
eier (Asker kommune) og Nav.
 Avdelingen for tre- og skiltproduksjon har over 80 avtaler med
ulike kommuner om produksjon.
De leverer også til Den Norske

Turistforening.
 Har egen matavdeling, som
blant annet drifer eksterne kantiner og Den Glade Baker i Asker
sentrum. Produserer også bakervarer og kald-/varmmat til catering.
 Holder til i nyåpnet bygg i Solbråveien i Asker.
Kilde: Asker Produkt

