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Welcome to Frogn!
Whether you are here as a tourist or a
newcomer, Frogn has endlessly much to
offer. Here you will find one of Norway’s most
idyllic harbor towns surrounded by a varied
and intriguing landscape. Be inspired by the
small appetizers in this brochure and seek
further information at www.frogn.kommune.no
or the local Tourist Office.

VELKOMMEN TIL OSS!
Kanskje er du nyinnflyttet til Frogn eller
kanskje du er på besøk i Drøbak som
ferierende turist? Denne brosjyren gir
deg noen smakebiter på alt det flotte og
spennende Frogn kommune har å by på.
Drøbak og Frogn ligger vakkert til ved
Oslofjordens østside, med alt det innebærer av flotte bademuligheter og et yrende
maritimt liv. Her finner du en av landets
mest idylliske havnebyer, med trehus av
stor verneverdi og et variert og spennende
naturlandskap. Frogn har uendelig mye
å by på: Rikt kulturliv, et nydelig sentrum,
kjøpesenter, golfbane, aktive idrettslag og
en flott idrettspark.
Kommunen har nær 16 000 innbyggere.
Folkevalgte og ansatte i kommunen har alle
et mål om at Frogn kommune skal være et
godt sted å bo, både for barn og unge og
for den voksne delen av befolkningen.

I tillegg til full barnehagedekning for de
yngste, har vi skoler som kan vise til gode
resultater over flere år. Også kommunens
egne tilbud innen kultur, samt frivillige
organisasjoners innsats, er en stor og viktig
bidragsyter til et godt lokalsamfunn. I Frogn
ønsker vi oss engasjerte innbyggere!
Vi håper du som er på besøk eller nå er
fl yttet hit vil oppleve kommunen som et
godt, trygt og spennende sted å være.
Besøk turistkontoret vårt for mer
informasjon, eller finn ut mer om oss
her:
www.frogn.kommune.no
Frogn kommune
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Fra seilskuteby til ferieidyll
På starten av 1800-tallet stod masteskogen tett i
Drøbak. Den gangen var Vindfangerbukta vinterhavn for
Christiania, hvor isen kunne ligge tykk helt inn til Akers
elva. Varer av alle slag ble losset over på vogner, som
hester dro videre oppover mot hovedstaden. I dag ligger
båtene kanskje enda tettere i havna, men nå er det
moderne seilbåter og fritidsfartøy som har inntatt den
naturskjønne bukta.

gangen satte punktum for Drøbaks rolle som skipsfartsby, og folkeveksten bremset opp. Først på 1960-tallet
startet byen å vokse igjen, og har siden opplevd stor tilflytting. Drøbak er også blitt et svært populært reisemål.

Frogn’s history

Som for mange andre byer i området var det trelast
handelen på 1700-tallet som fikk fart på Drøbak. Da
vokste byen fram og fikk først kirke i 1776, etterfulgt av
kvinnehospital og ny barneskole – alt sammen skjenket
av byens velstående kjøpmann, Niels Carlsen.  

No one knows how far Frogn’s history goes back.
But the area is rich with archaeological findings that
suggest the area was widely populated in the Stone
Age.
The name Frogn stems from the Old Norwegian
word Fraun, which means "fertile soil”. This bears
witness to the area’s long and rich agricultural
history.

På midten av 1800-tallet stagnerte veksten. Mye av
skogen i området var nedhogd, og den innbringende
trelasthandelen svant gradvis hen. Skipsfarten ble i
større grad preget av varehandel, før den igjen fikk et
nytt oppsving med eksport av is.

On April 9, 1940, the German war ship Blücher was
shot down from Oscarsborg Fortress in the Battle of
Drøbak Sound. This dramatic incident marked the
start of the WWII in Western Europe.

Da den moderne dampbåten gjorde sin inntreden,
sakket de gamle seilskutene akterut for godt. Over
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Historisk sus
STEINALDERBOSTED

Ingen vet hvor langt tilbake Frogns historie går, men
funn av steinøkser, gravhauger, skålgropfelter, bygdeborger og varder forteller at det trolig har bodd folk her
siden steinalderen.

BLÜCHER

9. april 1940 ble det tyske krigsskipet Blücher senket av kanoner og torpedoer fra Oscarsborg festning.
Slaget markerte starten på krigen mellom Tyskland og
Vest-Europa.

ARKEOLOGISKE FUNNSTEDER

Ved Skjellerud, nord for Frogn kirke, er det funnet et felt
med mange skålgroper og en liten skipsristning. I det
samme området er det også funnet flere gravhauger og
mulige rester av et lite kapell.

GAMMEL TREHUSBEBYGGELSE

Drøbak er i dag en av de viktigste trebyene i Oslo
fjordområdet. Siden byen har unngått store bybranner
og funnet nye utviklingsarealer utenfor den historiske
bykjernen, har byen bevart både en betydelig bestand
viktige enkeltbygninger og bygningsmiljøer fra 17- og
1800-tallet. I dag har Drøbak fremdeles sitt kronglete
gatenett og mange små pittoreske bygninger intakt.
Byen har også en del handelsbygninger i to etasjer som
går tilbake til 1700- og 1800-tallet. Disse finnes rundt
torvet og langs Storgata. Bygningene har høye ubrutte
takflater og ”svai” ved gesimsen (typisk Louis-seize stil).
Bygningstypen kjennetegner Drøbak hvor vi finner flere
eksemplarer enn i noen av de andre kystbyene langs
Oslofjorden. Et kjerneområde er regulert til spesial
område bevaring.

GAMLE GÅRDER

Basert på navnene kan man fastslå at gårdene i
området,slik som Horgen, Haver, Ullerud, Elle og Heer,
er svært gamle. Både her og på andre gårder i området
er det gjort flere rike oldtidsfunn.

FRAUNAR KIRKJA

Egnens eldste kirke, Fraunar kirkja, ble bygget på
1100-tallet. Den ble brent av Håkon Håkonssons menn i
1221, som del av en hevnaksjon for drapet på kongens
sysselmann.

FRA FRAUN TIL FROGN

Storgården Froen/Fraunar har gitt navn til bygda. Den
gammelnorske formen Fraun gikk senere over til Frogn,
som betyr «fruktbar, gjødslet jord», og vitner om at
området tidlig var kjent for sin rike jordbrukskultur.

Det er også knyttet nasjonal interesse til Drøbak som
eldre bade- og ferieby. Dampskipskaia og sommer
villaene øst og sør for denne er vesentlige elementer
i denne historien.
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Opplevelsesbyen Drøbak
Byvandring

Den største attraksjonen i Drøbak er kanskje byen selv, som
regnes som den nordligste av sørlandsbyene.Drøbak har både
har nasjonal og regional verneinteresse som norsk trehusby.  Ta
deg tid til en vandring gjennom flere hundre år gammeltrehusbebyggelse, og nyt synet og duftene av de nydelige hagene som
omkranser dem. Her har også Knut Hamsun og Christian Krogh
satt sin fot, og både sjømenn og adelsfolk vandret rundt før deg.  

Torget og Biblioteket 1

Drøbak torg er byens viktigste samlingsplass. Hele sommerener
det et yrende liv her, med brukt- og antikvitetsselgere, håndverks
kunst, lokalmat og mye, mye mer. Markedet har også jevnlig
innslag av lokale kultur- og samfunnsaktører, og i månedsskiftet
mai/juni arrangeres det en stor matfestival her. På Torget finner
du også byens vakre bibliotek.

Båthavna 2 4

Rett nedenfor torget ligger båthavna i Drøbak, omkransetav
hvit trehusbebyggelse fra 1700-tallet. Her kan du vandre på
promenaden, fiske bergnebb og småkrabber, eller handle reker
og fisk rett fra båten. På Molo B ligger en liten sommerkafé, og
på Skipperstua kan du kose deg med et måltid eller en duggfrisk
sommerpils. På båthavna finner du også Turistinformasjonen.

Experience
Drøbak
City walk

Start your visit in Drøbak with a
walk through the city’s picturesque
scenery with old wooden houses and
beautiful flower gardens.

The town square 1

The old town square is the natural
meeting spot. During summer it
is filled with life and small-scale
vendorsselling antiques, artisan art
and local food.

The Harbor 2
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Just beneath the town square lies
the city harbor. Here you can buy
fish and prawns right off the boats
or just have a nice stroll along the
promenade.Here you also find our
tourist information office.

Anneks Drøbak,
ditt skattkammer sentralt
i vakre Drøbak.
Vår hyggelige betjening hjelper
deg å finne akkurat det unike
plagget eller tilbehøret du er
ute etter.
Velkommen alle dager!

DRØBAK
Torggata 2, 1440 Drøbak
Tlf. 920 95 692 • anneks@ymail.com
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Biologen 3

Ved båthavna ligger også Universitetets marinbiologiskestasjon. Den særegne bygningen, med sitt
vanntårn og sine to piper, kalles «Biologen» av lokale.
Stasjonen ble etablert i 1894, med innsats fra blant
andre Fridtjof Nansen. Etter omfattende restaurering
fungerer den igjen som en moderne feltstasjon.

her i regi av kommunen og også av byens mange
foreninger. Her finner du også lekeapparater og sandvolleyballbane. Badeparken byr på sommerglede fra
strender og stuepetårn. Her finner du også en koselig
kafeteria og Galleri Varmbadet. Badeparken er full av
små stier og har nydelig utsikt over Drøbaksundet.
Ved fontenen kan du beskue ankeret til Blücher,
krigsskipet som ble senket her i 1940.

Drøbak Akvarium 5

24 bassenger og akvarier speiler det mangfoldige livet
i fjorden. Med sine ca. 100 sjødyrarter er dette Norges
rikeste saltvannsmiljø. Du kommer tett på både fisk,
dyr og planter – bl.a. hai og steinbit – og selvsagt også
kråkebollen Strongylocentrotus droebachiensis, som har
fått sitt navn nettopp fra Drøbak. Norges eneste lutefiskmuseum ligger samlokalisert med akvariet i Drøbak.
Her kan du følge fisken fra den kommer svømmende
inn til norskekysten, til den blir fisket og tørket på hjeller
og tilslutt lutet og tilberedt som festmat. Interessante og
fornøyelige bilder, anekdoter og tegningerfyller veggene
i museet.

Julehuset 7

Du vet vel at julenissen bor i Drøbak? Her har han sitt
hus og sitt eget postkontor, hvor det kommer besøk og
post fra hele verden. Hvert år mottar Julenissen over
20 000 kort og brev med ønsker og hilsninger. Mange
hundre av disse kan du beskue på en egen vegg på
byens turistkontor.

Follo Museum 8

På Follo Museum, litt tilbaketrukket i åsen over
Drøbak, finner du en rekke av distriktets gamle og
verneverdigebygninger. Inne i skogen, omkranset av
løvtrær, fuglesang og markblomster ligger bl.a. gamle
stabbur, skysstasjonen Korsegården, gamle Holstad
skole og Børsum hovedgård.

Badeparken 6

Få tettsteder kan skilte med en like vakker bypark som
Drøbak. Gjennom generasjoner har trærne og buskene
fått vokse seg store og vakre. Parken er belyst på
kveldstid, og det er stadig arrangementer og fester
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Experience
Drøbak
The Biologist 3

By the harbor you can see an
oddly shaped wooden building
with a small water tower and two
chimneys. This is the university’s
marine biologic field station.

Sea Life Centre 5

In Drøbak Aquarium you can
explore the intriguing marine life in
the nearby ocean through a collection of 24 salt-water aquariums.
Take a closer look at the eccentric
Norwegian feast meal lutefisk. The
preparation includes soaking dried
fish in a lye solution for several
days.

The Beach Park 6

The beautiful old park is the place
for fun and activities in the city
centre. Bring the kids to the playground or have a cheerful match at
the sand volleyball court.
Right by the city centre you can
take a bath or even a dive right
into the Drøbak Strait. Among the
many paths you can find a small
café and an art gallery.

Santa’s House 7

Did you know that Santa Claus
actually lives in Drøbak? Yes, it’s
true! Come visit his house and
personal mail office!

Follo Museum 8

Follo Museum consists of century old houses of different kinds.
They are all beautifully situated
under equally old trees in an idyllic
cultural landscape.

Frogn Library 1

The city's beautiful library is also
located by the town square.

Besøk biblioteket! 1

Frogn bibliotek ligger sentralt plassert midt på torget i Drøbak sentrum
og er en kulturell møteplass for kommunens innbyggere. Biblioteket
har tilbud om e-bøker, PressReader og Filmbib og har flere faste
aktiviteter; alt fra lesesirkel og bokkafé til advokatvakt, slektsforum
og åpen barnehage. Stikk innom og se alt som skjer hos oss! Vi
har rullestolrampe inn til biblioteket ved inngangen i bakgården.
Bygningen hvor biblioteket ligger, ble oppført av Christen Carlsen i
perioden 1735-1760, og har vært brukt både som bolig og skole opp
gjennom tiden.
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Kulturkommunen Frogn
Gallerier

Musikk

Det er noen år siden Gude, Krogh, Peters, Skramstad,
Diriks og Thoresen stod ved sine staffeli og malte motiver
fra Drøbak. Men byen og området er fortsatt kjent for sitt
rike kunstnermiljø. Av gallerier i området kan vi nevne:

Konserter

Det er et stort utbud av konserter året rundt i Frogn.
Gjennom året arrangeres mange flotte festivaler,
konserter og sceneshow, både på Torget, i Drøbak
kirke, på Sommerscenen ved Drøbak torg, i Frogns nye
kulturhus Smia på Dyrløkke og på Oscarsborg festning,
som har sine faste operaoppsetninger i august.
Ulike musikkfestivaler arrangeres gjennom hele
sommeren; fra rock til blues og gitar.
Drøbak kino, som forøvrig er en av landets beste
småkinoer, har også ofte konserter, revyer og
barneteater på programmet.

Avistegnernes hus 9

Kompetansesenter for avistegningen som kunstform, og
minnesmerke over tegneren, surrealisten og satirikeren
Fredrik Stabel. Drøbak er også friby for forfulgte avistegnere.

Galleri Creative 10

Rammeverksted med salg av bildekunst, tekstiler, litteratur
og keramikk. Fast utstiller for Drøbak Kunstnerforum.

Drøbak kirke 14

Galleri Finsrud 11

Vakre Drøbak kirke fra 1776 er arena for en rekke
variertemusikkopplevelser året gjennom.
På sommerstidholdes flere konserter med dyktige
musikere og artister – de fleste innen klassisk musikk.
I høst- og vintersesongen arrangeres bl.a. AdAstra,
en serie konserter med unge talenter.

Utstilte arbeider av den lokale multikunstneren Reidar
Finsrud. Bilder, skulpturer og ikke minst hans kjente
evighetsmaskin.

Galleri Havstad 12

Utstillinger med kjente norske bildekunstnere. I tillegg et
variert utvalg av glass, smykker og keramikk.

Galleri Vera 13

Skulpturer, keramikk, glass, bildekunst, m.m. i et idyllisk
gammelt gårdstun.
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Idrett og friluft
Seiersten Stadion 15

Kystkultursti

Drøbaks kystkultursti ligger i et landskap med mye
festningshistorie. Her kan man vandre fra Follo Museum
og over til Seiersten skanse, videre til utsiktsposten
ved Veisvingbatteriet og strandsonen i Husvik. Deretter
fortsetter vandringen langs sjøkanten til idylliske Ring
gården, før den avsluttes i Badeparken ved Drøbak
sentrum.

Frogn vil med opprustningen av Seiersten Stadion få
både ny idrettspark og nytt svømmeanlegg. Høsten
2015 stod stadionanlegget klart, med oppvarmet kunst
gressbane og friidrettsbane med tartandekke. Den nye
svømmehallen inneholder 25-meters basseng med
åtte baner og en 80 meter lang sklie med åtte meters
høydeforskjell. I tillegg omfatter anlegget opplærings-/
terapi-basseng, småbarnsbasseng og lekebasseng med
motstrømskanal.

Fisking og dykking

Drøbaksundet regnes som Norges rikeste saltvannsmiljø og en av Sør-Norges mest ettertraktede fiskeplasser. Strømforholdene skaper en stor oppvelling
av næringsstoffer, og den varierte havbunnen danner
biotop for tallrike fisk- og sjødyrarter. Mange sportsdykkere finner naturlig nok veien hit.

Golfbanen 16

Drøbak har et av Norges flotteste 18 hulls golfanlegg.
Anlegget ligger vakkert til ved innkjøringen til Drøbak,
i et variert naturlandskap. Her er det overbygd drivingrange og pro-shop, samt flere mindre treningsfelt og en
egen restaurant. Banen er åpen mellom 1. mai og
1. oktober. Reservasjon anbefales.
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Kart: Jan-Kåre Øien

Frogn i dag og i fremtiden
Innovasjon, reiseliv, kultur, landbruk, historie og
nysatsinger alle aktuelle stikkord for stedsutviklingen
i Frogn. Vi er bevisste på at stedets historiske sus er
noe vi må ta godt vare på, samtidig som vi må utvikle
regionen videre. Gang på gang har nye forutsetninger
skapt endring og vekst i Frogn, og slik tror vi det vil bli i
fortsettelsen også.

Næring og innovasjon

Frogn har et næringsstrategisk samarbeid med de andre
kommunene i Follo-regionen. Lokalt har vi etablert
Frogn Næringsråd, som er en politisk nøytral interesseorganisasjon for lokal næringsutvikling.
Kommunen har også et tett samarbeid med Drøbak
Næringspark, som ligger strategisk plassert i nærheten
av Oslofjordtunnelen og Drøbak. I dette området vil det
også komme mye annen næringsutvikling i årene som
kommer.
I sentrum av Drøbak finnes det flere kontorfellesskap
med utøvere fra ulike teknisk og kreative fagfelt,
som sammen skaper dynamiske og nyskapende
arbeidsmiljø.
På Frogn videregående skole satses det også 
bevisst på innovasjon, bl.a. i samarbeid med 
Ungt Entreprenørskap.

Present and
future Frogn
Situated in one of Norway’s most
densely populated areas, not far
from Oslo, Frogn is an all oppor
tunity and no limits-location. Mixed
with our beautiful nature and rich
heritage Frogn and Drøbak has
a lot to offer both to families and
businesses looking for a place to
settle and thrive.

Å bo i Frogn

Hyppige bussavganger og korte avstander til områdene
rundt Oslo, det øvrige Akershus og også Østfold gjør at
nedslagsfeltet for arbeid her er svært stort.
Vi har et bredt kulturtilbud for barn og unge, med kulturskole og flere fritidsklubber. Vi har flotte idrettsanlegg for
ballspill, ski, golf, tennis, ridning og bassengidrett.
Vårt nye flerbrukshus Smia rommer både kulturscene
og kapell, mens det nye helsebygget på Ullerud gir 
108 sykehjemsplasser, rehabilteringssenter og
dagsenter for eldre.

Frogn has had a long-term focus
on regional business development.
This has resulted in the establishment of both a local and regional
chamber of commerce, in addition
to an industrial park strategically
placed near the Oslofjord Tunnel.
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Oscarsborg festning
De fleste kjenner Oscarsborg festnings avgjørende rolle
under 2. verdenskrig. Det ikke like mange kjenner, er
festningens flotte friluftsområder og dets unike betydning for det norske biomangfoldet med havørn og sjeldne
planter. Hver dag hele året går det ferje fra Drøbak
hit, og om sommeren går også båter fra Rådhuskaia i
Oslo. Festningsområdet strekker seg over et mangfoldig
område som er verdt en tur for naturopplevelsen alene.
Ta med piknikkurven og nyt roen og det flotte planteog dyrelivet her ute! Vær oppmerksom på skiltede
restriksjoner og adferdsregler.

• Ildledningsmuseet
Utstillingen viser de ulike instrumentene som ble
benyttet for å lede stridsmidlene i bruk.
• Torpedobatteriet
Her kan man se torpedobatteriet slik det forelå da det
ble nedlagt i 1993.
• Kanonoppstillingsplassen
Her er det samlet forskjellige kanoner som ble brukt
langs kysten av Norge fra 1945 til 1995.

Søndre Håøya

Her ligger et naturreservat som omfatter et verne
verdig barskogområde med en rekke sjeldne planter og
insekter.

Et nytt tilbud er Escape room, morsomme og adrenalin
fylte lagspill som foregår i spesialbygde, fysiske rom,
spekket med opplevelser, hemmeligheter og finurlige
løsninger.

Nordre Kaholmen

Floraen her inneholder såkalte skrotmarker, som er en
viktig naturtype for biologisk mangfold – bl.a. en del
truede arter.

Festningsverket

Festningsverket består av en rekke anlegg på Kaholm
ene, Bergholmen og Håøya. Her ligger Oscarsborg Festningsmuseum, som holder åpent året rundt. Et besøk hit
er nærmest for obligatorisk å regne for alle som besøker
Frogn. Museet består av fem utstillinger:

Søndre Kaholmen

Her ligger voller av ballastmasse fra seilskutenes
tid, som har gitt grunnlag for en unik flora og et flott
blomstermiljø.

• Kystartillerimuseet
Utstillingen viser utviklingen av kystforsvaret i Norge fra
slutten av 1800-tallet til 2002.

Bergholmen

Vegetasjonen her anses som verneverdig fordi den
er lite berørt av mennesker, og fordi den inneholder
interessant botanisk materiale. Her ligger det også
en populær kystledhytte i regi av Oslofjordens
Friluftsråd.

• Festningsmuseet
Her vises utviklingen av Oscarsborg festning fra 1846 til
1905.
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Slaget i Drøbaksundet

9. april 1940 var det høydramatikk i Drøbaksundet.
Som ledd i overraskelsesangrepet Weserübung
Nord kom det tyske krigsskipet Blücher opp Oslo
fjorden, på vei til å angripe landets maktsenter.
I Drøbaksundet angripes krysseren med to kanonskudd som setter skipet i brann. To torpedoer gjør
ytterligere skade, og skipet mister styringen. Etter
en magasineksplosjon får krysseren slagside og
synker. Flere hundre soldater drukner i det iskalde
vannet.
Tyskerne avbrøt deretter invasjonen av Oslo.
Det norske kongehuset, regjering og storting fikk
dermed tid til å evakuere. Også de norske gullreservene rakk å bli flyttet i sikkerhet.
Slaget i Drøbaksundet markerte starten, ikke bare
på den tyske invasjonen i Norge, men også på
krigens inntog i Vest-Europa. I tillegg har det for
alltid gitt Drøbak og Oscarsborg festning en plass
i verdens historiebøker.

15

Badeplasser i Frogn
Oslofjorden

• Nordstranda, Drøbak – sandstrand
• Badeparken og Parrstranda, Drøbak – sandstrand, 	
gresslette og svaberg
• Sprostranda, Drøbak – sandstrand
• Torkildstranda, Drøbak – sandstrand og svaberg
• Elleskjær, Drøbak – sandstrand
• Skiphellebukta, Drøbak – sandstrand

Oscarsborg

• Kommandantens Badehus, Nordre Kaholmen 
   – flott minisandstrand
• Badeplass på østsiden, Nordre Kaholmen

Bunnefjorden

• Solbukta brygge – liten sandstrand
• Slora badeplass – svaberg
• Brevik – sandstrand

En av Follos eldste
rørleggerfirmaer
Holterv. 4 D, 1448 Drøbak
Tlf. 64 93 26 33

Overnatting i Frogn

Spisesteder i Drøbak

•  Oscarsborg Hotel og Resort,
Oscarsborg festning
•  Reenskaug Hotell, Storgata 23

•  Bakrommet Pub, Torggata 1
•  Balkan Pizza & Kebabhouse, Storgata 37
•  Bankhjørnet, Torggata 6
•  BareMas Tapas & Bar, Storgata 10
•  China Restauranten Drøbak, Storgata 24
• Bombay Masala, Storgata 22
•  Det Gamle Bageri Ost & Vinstue, Havnebakken 2
•  Dos Amigos, Storgata 29
• Drøbak Fiskerøkeri, Torggata
•  Ett rom og Kjøkken, Buggebakken 4
•  Galleri Cafe Teskje, Niels Carlsens gate 7
•  Grønthuset, Storgata 7
•  Guri Malla Is & Kaffebar, Torget 3
•  Håndverksbakeriet, Torggata 6
•  Kumlegaarden, Niels Carlsens gate 11
•  La Paz, Storgata 36
•  Miramar, Jørnsebakken 7, 1440 1440 Drøbak
•  Pavels Bakeri & Konditori, Storgata 7
• Peppes Pizza, Torget 1
• Reenskaug, Storgata 23
• Roma Pizzaria, Storgata 23
•  Sjøstjernen, Gjestehavna
•  Skipperstuen, Havnebakken 11
•  Thai & Thai Sushi restaurant, Storgata 22

Vi utfører alt arbeid innen høytrykksspyling,
slamsuging og tv- kontroll

Døgnvakt: 22 22 50 60
E-post: post@akershusmiljo.no

Frogn bibliotek
«Møteplassen på torget»

Åpningstider:
n Mandag
0900
n Tirsdag
0900
n Onsdag
0900
n Torsdag
0900
n Fredag
0900
n Lørdag
1100

-

1500
1500
1900
1900
1500
1400

Søndagsåpent om sommeren.

Tlf.: 64 90 64 60

Takk til våre
støttespillere!
Felling • Beskjæring
Stubbefresing • Beplantning
Ekorn Trepleie AS • 1455 Nordre Frogn
www.ekorntrepleie.com • tlf 405 53 333
Tlf. 22 75 15 00
E-post: post@citysecurity.no

Spesialister innen baderom, nybygg og rehabilitering samt andre
flis- og mosaikkarbeider. Ovn og peis, skifer/naturstein,
tilbygg/grunnmurer, piper m.m.

Con Tapas

Kaffe/te • Kaker • Tapas • Lunsj • Middag • Utstillinger
Niels Carlsens gt. 7, 1440 Drøbak • Tlf. 64 93 09 91 • www.teskje.no
Tirs–lør: 10.00–17.00 • Søndag: 12.00–17.00 • Mandag: Stengt

1444 Drøbak • www.hansenmurogflis.no
Tlf: 484 43 824

Vi designer, tilvirker og monterer // Tidløse og unike løsninger
Butikk, private, bedrifter

www.interiorhelhet.no

VI MOTTAR VASK FOR
offentlige og private institusjoner, privatmarkedet m.m.

Tlf: 64 93 70 10 / 64 93 70 11 • www.drobakvaskeri.no

• 105579 • www.jsnorge.no

Postboks 10
1441 Drøbak
Besøksadresse

Frogn rådhus
Rådhusveien 6
1443 Drøbak

Finn oss på Frognkommune

Turistinformasjonen

Telefon 64 93 50 87
turistinformasjonen@frogn.kommune.no
www.visitdrobak.no

Telefon 64 90 60 00
postmottak@frogn.kommune.no
www.frogn.kommune.no

Åpningstider rådhuset
1. juni–31. august kl. 08.00–15.30
1. sept–31. mai	 kl. 08.00–16.00

skjeridrobak

Åpningstider
1. jun–31. aug man.–fre. 08.00-1800
lør.–søn. 10.00-16.00
Resten av året man.–fre. 08.00-16.00

