
1 
 

Åpning av Tofte innbyggertorg 30. januar 2020 

Kjære alle sammen! 

La meg først få si velkommen til det nye kommunefellesskapet vårt som har 

eksistert i en måned – vi er fortsatt ganske så nyfødt! 

Og så hjertelig velkommen til denne offisielle åpningen – jeg vet dere har 

tyvstartet litt og hatt aktivitet her siden nyttår - men i dag åpner vi rent formelt – 

så dette er historisk. Og dette har vi gledet oss veldig til! 

Vi har allerede hatt mange markeringer og feiringer av vår nye kommune denne 

første måneden som i kulturåret 2020 er dedikert fest og feiring! 

Og åpningen av Tofte innbyggertorg her i kveld er kanskje den mest symbolske 

markeringen vi gjør. Den representerer nemlig tanken bak sammenslåingen, og 

er et symbol på hva vi vil med å bygge en ny kommune. Og det er jo enkelt sagt 

å få til mer sammen 

Forventningene til nettopp Tofte innbyggertorg kom tidlig i 

sammenslåingsprosessen – fordi Tofte er det tettstedet som ligger lengst fra 

Asker sentrum. Det har vært så viktig for oss å trygge alle innbyggerne på at 

selv om vi blir langstrakt – fra Vestmarka i nord til spissen av Hurumlandet i sør 

– så skal ikke kommunen oppleves fjern, men nær og kjær.  

Det betyr tjenester nær der folk bor – det betyr tjenester her hvor dere bor. 

Og nå handler vår troverdighet om å levere på det vi har lovet – og at vi som 

kommune - med våre tjenester – kommer tettere på våre innbyggere. 

Her på Tofte har det vært sterke pådriverkrefter for å få dette innbyggertorget – 

og at det skulle på plass så raskt som det overhode lot seg gjøre. 

For oss som satt i fellesnemnda er kveldens åpning helt spesiell – vi har vært 

pådrivere og medutviklere – med et sterkt ønske om å skape noe helt nytt, og 

bedre - sammen! 

I starten ble det naturligvis litt kamp om hvem som skulle være heldig og få 

innbyggertorg i sine tettsteder – og hvilke som skulle prioriteres først i rekken 

av de syv vi bestemte skulle etableres. Det var aldri tvil om at Tofte skulle være 

førstested ut. Og her er vi altså! 
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Vi kan ikke forsvare å ha innbyggertorg i hvert eneste lille tettsted i kommunen 

vår – vi både deler og fordeler godene på best mulig måte. Jeg må derfor minne 

om at innbyggertorget her på Tofte representerer mange – og jeg håper dere som 

bor på Filtvet eller i Holmsbu kjenner dere like hjemme her. 

Kjære alle sammen – dette er rett og slett verdiene våre virkeliggjort. 

Det er her vi er nære 

Det er her vi viser raushet i møte med hverandre 

Dette skal være en møteplass hvor vi kan være skapende – sammen 

Og et sted hvor vi kan tørre å bryne oss og være modige, sette dagsorden – for 

innbyggertorgene skal også være koblet mot enda en spennende nyskapning, 

som etableres i disse dager, og som vi også har store forventninger til – nemlig, 

nye lokalsamfunnsutvalg.  

Mitt håp og ønske er at innbyggertorgene bidrar til at vi som kommune 

motvirker polarisering og forvitring av demokratiet – men heller bygger opp 

samhold og tillit til fellesskapet. 

Og gjennom Tofte innbyggertorg viser vi at innbyggerne får noe mer enn før 

sammenslåingen. Dette innbyggertorget er en gevinst av kommunereformen. 

Så forventer vi at innbyggertorget vil gi oss gevinster tilbake, i form av det vi 

skaper sammen. 

For dette blir en hub for samskaping, en kraftstasjon for samarbeid med 

lokalsamfunnet. 

Dere som er invitert i dag representerer ulike roller som bidrar og betyr noe i 

lokalmiljøet her. Vi har med oss kirken, idretten, ulike foreninger, skolen og 

andre ildsjeler. Vi har med oss dere som lever livene deres her, og som allerede 

deltar og bidrar i lokalsamfunnet. Med innbyggertorget håper vi at dette gode 

samarbeidet forsterkes – og at det blir enda enklere – for enda flere – å delta 

aktivt i lokalmiljøet her på Tofte. 

Tilsteder er også lokale håndverkere som har stilt opp og lagt seg i selen for å 

gjennomføre innen kostnadsramme og tid – og vi har pushet litt ekstra på tid vet 

jeg! Dere har vært med å skape de gode rammene for alle aktivitetene som skal 

foregå her! 
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Som ordfører skjønner jeg her jeg står, at Asker sentrum kan føles fjernt. Så er 

det allikevel min store oppgave å forsøke å få alle våre innbyggere til å føle at de 

hører til i hele Asker. At vi er ett fellesskap bestående av mange mindre. For det 

er vi!  

Og når vi nå bygger en felles stolthet over hele Asker, har vi med oss Hurums 

rike kulturarv og historie. Fortiden vår skal prege askerfellesskapet også i 

fremtiden. Helt symbolsk har vi valgt å ta med de tre gamle kommunevåpnene 

bak på ordførerkjedet. Historien ligger bak oss, men er med oss! 

For meg er hurumhalvøya selve indrefileten av det vi har som kommune, preget 

av det blågrønne med kysten, landbruket og skogen. Et sted som gir oss identitet 

og særpreg. Og jeg har forelsket meg i Tofte! Jeg skal hilse fra varaordfører 

Monica som har vokst opp her, og som gjerne ville vært til stede – og jeg vet vi 

skal få høre fra Ivar som også har lokal tilhørighet. 

Men jeg innrømmer lett at jeg har en ambivalent følelse med tanke på utvikling 

og vekst – for jeg mener vi må evne å finne den gode balansen mellom også 

vekst og vern, og ikke minst, evne å ta vare på dette unike stedet. 

Jeg håper dere på Tofte kjenner dere trygge på at vårt største ønske er å ville 

Tofte det beste med vår stedsutvikling. Og at etableringen av innbyggertorget 

skal være et viktig bidrag til det! 

Gratulerer med Tofte innbyggertorg som vi gleder oss til å fylle med innhold, 

aktivitet og engasjement. 


