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FOTO: ELIN REFFHAUG CRAIGOrdfører Lene Conradi får overlevert koronastaven av Oscar Johnsen og Malin Sollien Nilsen fra Asker Produkt.b

Nå har Asker fått den
historiske koronastaven

FOTO: TRINE JØDAL
Asker kommune har bestilt 50 koronastaver, og blir med det første kommune i landet som tar i bruk 

denne.
b

Nå er det ingen unn-
skyldninger lenger 
for ikke å «holde 
meter'n».

Koronavirus
a Elin Refhaug Craig utplasseres umiddelbart og nå er

flere av dem allerede på plass i
kommunestyresalen på rådhuset.

Ifølge Budstikkas opplysninger,
er Asker første kommune i landet
til å ta i bruk slike staver.

Signalfarge
Oscar Johnsen har vært ansvarlig
for å kappe koronastavene i riktig
lengde. Han har vært på snekker-
avdelingen til Asker Produkt i
halvannet år, etter at han var fer-
dig på Bleiker videregående skole.

– Det er fint å få levert disse på
rådhuset, sier han.

Malin Sollien Nilsen har lært
seg et nytt dataprogram i forbin-
delse med produksjonen av de nye
stavene. Hun har sørget for at
koronastavene har fått riktig inn-
gravering og farge.

– Vi måtte ha en farge som
synes godt, det skal være en sig-
nalfarge, sier hun.

erc@budstikka.noa

fakta

Dette er Asker Produkt

Tilbyr arbeidsplasser til uføre-
trygdede personer med funk-
sjonsnedsettelse og tilrettelagt 
fagopplæring og arbeidstrening 
for personer som ønsker vekst 
og utvikling for å komme inn i 
det ordinære arbeidslivet.



Fundamentet til Asker Pro-
dukt kom gjennom HVPU-refor-
men for over 30 år siden. Bedrif-
ten ble grunnlagt i 1991 som et 
aksjeselskap eid 100 prosent av 
Asker kommune.



De er fremdeles et heleid 
aksjeselskap, men har fnansie-
ring av de varig tilrettelagte 



plassene som et spleiselag mel-
lom eier (Asker kommune) og 
Nav.

Avdelingen for tre- og skilt-
produksjon har over 80 avtaler 
med ulike kommuner om pro-
duksjon. De leverer også til Den 
Norske Turistforening.



Har egen matavdeling, som 
blant annet drifer eksterne kan-
tiner og Den Glade Baker i Asker 
sentrum. Produserer også 
bakervarer og kald-/varmmat til 
catering.



Holder til i nyåpnet bygg i Sol-
bråveien i Asker.


Kilde: Asker Produkt

Malin Sollien Nilsen og Oscar
Johnsen fikk æren av å overlevere
den spesialbestilte staven til ordfø-
rer Lene Conradi på rådhuset.

– Nå skal jeg rett inn der og
måle opp så vi vet at politikerne
holder en meters avstand, sier
Conradi og peker inn mot kom-
munestyresalen.

– Tusen takk – disse ble flotte,
legger hun til.

På bestilling
Det er organisasjonsdirektør Lars
Joakim Tveit i Asker kommune
som tok initiativet til koronasta-
ven. Med mange møterom og
ansatte, viste det seg etter hvert at
de fleste trengte en påminnelse
om å holde en meters avstand.

– En meter kan være lenger enn
man tror, sier Tveit.

Kommunen bestilte dermed 50
koronastaver i en guloransje farge
fra Asker Produkt. 35 av disse skal

VELKOMMEN
SANDVIKA STADION
Lørdag 26. sep kl 16.00
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Hentes og betales i billettluka kampdagen.
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Været i dag:

13°C
Sandvika kl. 12.00 - 18.00
Skyet. Lett bris, 4.1 m/s

fra nordøst.

Sol opp: 07:08 | Sol ned: 19:09 | Endring: - 6:48

Høyvann: 00:03 og 12:38 | Lavvann: 05:50 og 18:12

Været i morgen:

8°C
Sandvika kl. 12.00 - 18.00
Skyet. Lett bris, 4.4 m/s

fra nord.

Sol opp: 07:10 | Sol ned: 19:06 | Endring: - 6:53

Høyvann: 01:14 og 13:40 | Lavvann: 07:11 og 19:30
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25 år siden
Bil-brødre rikest

50 år siden
Sprogproblemer

75 år siden
Flott prestasjon

Brødrene Jan og Tom Kolberg
troner suverent på for-
muetoppen i Asker, takket
være suksessene Mazda og
Hvundai. Det hele start et
med en lang flytur til Japan i
1967. I dag sitter Mazda-
brødrene sammen med
ferde generasjon bilselgere
på Nesøya, på verdier nær-
mere 220 millioner kroner.
21. september 1995

Skolebarn som har et frem-
med sprog som morsmål,
begynner å bli et problem
ved skolene i Asker, og på
møtet i Asker skolestyre tors-
dag kveld ventilerte man
spørsmålet om det ikke var
en tanke å gi disse barna fel-
lesundervisning. Nå får
barna norskundervisning
gjennom ekstratimer ved
skolene i de kretsene der de
bor. 14. september 1970

Under «Fredsmarsjen» på
Stabekk ble det utført en
usedvanlig flott prestasjon
av Rolf Paulsen. Han er inva-
lid, hans ene ben er ute av
bruk og Rolf Paulsen må
bruke krykker. Allikevel star-
tet han fra Idrettsplassen og
greide å gå milen på 1 time
og 29 minutter, klarte maksi-
maltiden og fkk sitt «freds-
marsjmerke». 14. september
1945


