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Neste sondag
kommer Sigmund
Grover til bygda, i
folge rned flare, Det
er Enebakk Janitsjar som inviterer til
sin arlige "kjendisk isert9. Se forarinonse og
I
ig

Hjelpeak sjon
pa gang
til en fatti9
befolknin9
0

Befolkningen pa Kihnu, en liten oy utenfor Estland,
bade sulter og fryser. De mangler det aller mest
elementre, bade av klr og mat. Arild Degrum
har flere ganger besokt dette hue eysamfunnet der
500 mennesker har sine hjem, og provd a hjelpe
sã godt som muhig. Na trer flere stettende til.
—Lerdag skal vi ha lotteri bade utenfor Kâres og
pa Vágseriteret I Ytre Enebakk. Málet er a fá samlet inn en del penger shik at vi kan kjepe det mest
nedvendige.l tiilegg hàper vi mange har varmt toy
og sko a avse. Slagstovler, stevletter og annet
varmt fottay finnes omtrent ikke, forteller Anita
Berglund, Anita Sveum og Anne Karin Sandvik.

Enebakk
Sparebank
har gjenoppst aOtt
Wi er Enebakk Sparebank et faktum. I januar
ble stiftelsesmetét holdt i Enebakk Herredshue, og de rundt 40 fremmøtte varskjent
enige om en ting; banken matte stiftes der og
da, selv om det er usikkert am den nodvendige kapital kan fremskaffes. —Vi bar ha en
kapital pa rundt 3 mihlioner kroner skal vi ha
noen sjans til a tâ konsesjon, hevdet leder
Enebakk Lokalbankforening, Halyard Waade.
Forela pig er det fremskaffet 1,4 milhioner, og
det haster med a skaffe tilveie resten!

SIDE 4

SIDE 3

—Var varsom med a hevde at
folk er !trygdemisbrukere.
Et innlegg i sist utgave av Streif-nytt, der det ble hevdet
at mange folk var trygdemisbrukere, har fátt trygdesjefen i Enebakk til a reagere.

Gunnar Lein (tv.), Emil Aidersen og Tore Karisen er tie av
de 35 som Ønsket std som st(ftere av den nye banken. Og
bdde hos Andersen (Øyeren Bensin) og hos Karisen (Tores
Mat) vii det bli hanktjenester om konses/on blir girt.
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vu skier?
Gratu lerer

Helsela get
inviterer til
ârsfest
I stedet for den Arlige juletrefesten inviterer Enebakk
Heiselag til Arsfest pA Ignarbakke i slutten av mAneden.
Styret opplyser at alie voksne
er hjertelig veikommen.

Se annonse

SkØyteisen
er kiar!
NA er alt kiappet og kiart for
skøyting i Kirkebygda; BAde is
og lys er pA plass bak gressbanen til Enebakk IF pA Lotterudfeltet. Kirkebygden Vel og Enebakk
IF har gAtt sammen om denne
dugnadsjobben, sA nA er det bare a sla pA! Isen stAr og venter!
En stor takk rettes til Rudolf
Engerhoim som har stAtt pA bade sent og tidlig for A fA en best
mulig skøytebane. Takk ogsA til
Stein Erik Stubberud som har
sørget for iys over det hele.

Erland
Gratulerer med 4 Ars dagen 7.2.
Hilsen mamma, pappa
og Vegar

Arsmte i
pensjonistforeningen
Førstkommnde onsdag avholder Enebakk Pensjonistforening
sitt ArsmØte. Her vii det bli
opptreden av Enebakk Dramatiske SIskab og kaffekos.

Se annonse

Arsmøte i
Enebakk AP
Onsdag til uken avholder
Enebakk Arbeiderparti sitt Arsmøte. En av part isekreterene i
Akershus vii inniede om et
aktuelt tema.

Se annonse

Hstorielaget
med nye
rusleturer
Det er mye spennende saker
Enebakk Historielag har pA
tapetet i tiden fremover.
I mars blir det glimt fra
Ragnhild Jølsens liv og diktning. SA følger rusleturer og UtIllustrasjonsfoto
flukter slag i slag. I mai blir det
rusletur i Ekebergdalen, og her
kan man fA et innblikk i virksomheten langs Børterelva gjennom tidene.
Og utflukt til Thorshov brygge, rusletur til gravhaugene pA
• KlokkerudAsen og bygdeborgen
pA SlottsAsen ved Ekeberg er
Leikarringen Ignar har startet planlagt.
opp nye kurs i sving og gamEt nytt lysbildekAseri kommer
meldans. Hver tirsdag er det til høsten, og da er det tunfull rulle pA Ignarbakke.
ordning og byggeskikk pA
Se annonse Romerike som skal under lupen.

Førstehjelpskurs Kursavholdes i
I mars startet Norsk Folkehjelp, flatbrød- og
avd. Flateby (bildet) opp nye
førstehjelpskurs. ønsker du A lefsebaking
Se annonse

ArsmØte i
Kirkebygden Vel
I begynnelsen av mars avholder
Kirkebygden Vel sitt Arsmøte pA
Kirkebygden skole.
Foreningen hAper mange kan
ta seg en tur. Om hoen ønsker A
tegne medlemskap er det ogsA
fuilt mulig.

Se annonser

NA bar du sjansen til A bli
"proff i flatbrød- og Iefsebaking, for i begynnelsen av
mars starter Enebakk Bondekvinnelag opp kurs i denne
bakekunsten.
Det meides ogsA om at møbeltapetsererkurset sAvidt bar startet-opp igjen.
Og ikke nok med det. NA er
det pA tide a fA seg litt trim, og
bondekvinnene skal stilie med
en gA/joggegruppe til Grete
Waits-lØpet i mai. Ta kontakt
snarest om du ønsker a vre
med.

Se annonse

4. mars blir det ârsmØte i
Enebakk Heiselag. Underhoidning med "nogo" attAt
hØrer med.

Se annonse

Fredag 7.2.
U) 21.30 Selskapsgolferen
Natkino m/nogo attAt

)i7iJ

Søndag 9.2.

Uii1

B) 16.30 Fugiekrigen
U) 18.30 Selskapsgolferen
V) 20:30 Tilfellet Henry

Søndag 16.2.

En liten
solskinnshistorie

B) 16.30 Babar
U) 18.30 Selskapsgolferen
V) 20.30 Ikke uteri min datter

Torsdag 20.2.

—Hallo, det er Stref-Nytt

Tid for den "gode filmen"
m/kinokafé
kl. 20.30 Frisørens ektemann

—Jeg Ønsker a fortelle
deg en liten solskinnshistorie, del vii 4u ye!
hØre?
—Jeg skuile vanne skøytebanen i Asveien pa
Flateby, og hva skjedde?,
slangen sprakk! Siangen
var utslitt etter mange ars
bruk, og na trengte Vetforeningen en ny i full
fart.
var del tit
ringe rundt for
hØre
om noen kunne avse en
slange da, og det var
del!

Søndag 23.2.
B) 16.30 Snødronningen
U) 18.30 Gutta fra St. Petri
V) 20.30 Byttinger

Nye kurs i
sving- og
gammeldans

delta her er det bare A ta kontakt
med Tommy Pedersen.

Arsmøte i
Helselaget

Ring
(09)926276

Mannekengoppvisning
Ytre Enebakk Husmorlag
inviterer til mannekengoppvisning. Nye Zan Zara
Boutique og VAgsalongen viser
vArens nyheter.
NB! Nye og gamle medlemmer, husk Arsmøtet lørdag!

Se annonse

Sigmund Groven
til Enebakk
Neste søndag har du sjansen til
A bade høre og se Sigmund
Groven, Enebakk Janitsjar med
flere. Da arrangeres det konsert
i Enebakk Herredshus.

Se annonse og annen
omtale

sa

a

a

—Fikk du en ny vannslange?
Forstkommende freda h!ir det
igjen Nankino m/nogo ant,
og denne gang vises komedien
SELSKAPSGOLFEREN.
Her fAr vi mote den ailtid like
troskyidige Stig Helmer Olsson
(Lasse Aberg) som rammes av
golfdilla. Naturligvis ledsages
han av Ole (Jon Skolmen) pA en
veivillig, men forvirrende mAte.
Forvirret er ogsA Oles forhold
til gallerieieren Mette (Hege
Skøyen).
Vi fAr treffe pensjonistgolferne Rutger (Ingvar Kjelison)
og Alice (Annalisa Ericson) fra
den utdøende overklasse som
anser A ha monopol pA golf.sporten. GA ikke glipp av denne
fantastiske môrsomme filmen!

—Jo, og vet du hvem jeg
Jikk den av - Tr ,
Øiseth som
Oljeservice i Ytre Enebakk! Han war venniighelen og hjeipsomheten
seiv. Na har ungene
skØyteis, og jeg vii rette
en stor takk lii den
mankjempehyggelige
nen, sier Tom Thoresen
pa Flateby.

Født - dopt - bursdag bryllup

ct
Husk a
skrive navn!
Innlegg som ønskes satt inn i
avisen mA underskrives med
fuilt navn og adresse. Dere kan
gjerne vere anonyme overfor
leerne, men redaksjonen mA
vite hvem som har skrevel
irinlegget ..
Omhand IJ& et innlegg navngitte personer, mA vedkommende ogsA underskrive med navn.
Red.

Send en •
hilsen
gjennom
lokala vise
4
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Hilsen uten bilde er
gratis, men med
bilde ma du betale
kr. 60,-

AVISUTGIVELSER FREM TIL SOMMEREN 1992:
Torsdag 5. mars - torsdag 2. april - torsdag 7. mai - torsdag 11. juni
Annonser ma vre oss I hende senest en uke for utgivelsesdato

Med alle hilsener mA vi
, ha en avsender, selv om
du ikke ønsker navnet ditt
iavisen.
J
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Vi blir styrt av menn
Det nye komunestyret har nâ trâdt i kraft, og det blir spennende
A se hvordan den lave kvinneandelen vii slA Ut. Kun 6 kvinner
av 33 vii sitte i kommunestyret de neste fire ârene.
Det er lay kvinneandei i alle partiene, men bakerst i rekka
stiller Senterpartiet og Fremskrittspartiet med null darner.
Dette uten noen hentydning om at disse partier har prioritert
kvinner lavere enn andre, for det er nok en del tilfeldigheter
som har râdd i alle partier nar det gjelder kvinneandeien, noe
som selvsagt ikke burde ha forekomrnet.

-Befolkningen pa
Kihnu trenger hielp!

I tillegg har mange kvinner takket nei til a stA pa kommunestyreiista ved høstens kommunevalg, og grunnen til dette ligger
nok mer pA samfunnsmessige problemer enn pA -partienes
prioriteringer i denne sammenheng Del er en kjennsgjerning at
kvinner som deltar aktIvt i politisk arbeid We blir dobbelt og
trippelarbeidere, da hus, hjem og barn ogsA i dagens Norge er
kvinnenes ansvar i første rekke. I tillegg er mange kvinner ute i
arbeidslivet, og da sier det seg seiv at A pAta seg enda mer blir
for hardt.
En del lurer nok ogsA pA om det spiller noen rolle om del er
kvinner eller ikke med i kornmunepoiitikken. Men, kjere sarnbygdinger, det er viktig at kvinner deltar i politikk! Fordi, selv
med vAr iikestillingspolitikk, sA tenker ikke menn og kvinner
bestandig i samme baner.
Det er fremdeies vanlig at kvinner føder barn, har hovedomsorgen for barna de første Ar, (noe svrt mange ogsA har
nAr barna er blitt eldre) er hjemroewerende nAr bama er smA,
og ser og føler nrmiljøet pa puisen. Kvinner har størsteparten
av alt omsorgsarbeid, del vre seg barn, gamle eller syke. Og
fremdeles er det slik at det i hovedsak er kvinner som arbeider
i omsorgsyrker.
Kvinner og menn har forskjeliige erfaringer og synspunkter pA
de mere ting som er viktig for oss alle. Det er nA engang slik at
det man har erfart er det lettere A fA forstAelse for enn det man
teoretisk borer om. Og uten a pasta at menn ikke har forstAelse
for nermiljøet og omsorgsarbeid sA er det allikevel en
kjennsgjerning at svrt fA har erfart det pa pulsen i samme
grad som kvinner.
En kjennsgjerning er det ogsA at det er to forskjellige kjønn,
som naturlig nok tenker forskjellig. Derfor er det viktig at flere
kvinner deltar i aktivt politisk arbeid. Om kjønnene blir
noenlunde likt fordelt kan man utfylle hverandre, som igjen vii
tilsi best mulig resultat for oss alle.
I kommunens hovedutvalg er det ogsA minimait med kvinner,
og i enkelt utvalg er det ikke kvinner I det hele tatt. Dette
gjelder blant andre administrasjonsutvalget, som ogsA fungerer
som likestillingsutvalg.
I skolestyret, som ogsA er bamehagenemd, finner vi en
kvinne, i kulturstyret sitter en kvinne. I de andre utvalgene ser
det noe iysere Ut; med fire kvinner av ni medlemmer i helseog sosialstyret, og i styret for teknikk og miijø finnes to
kvinner av ni.
I formannskapet finner vi en kvinne av ni. OgsA i de mindre
utvalgene er det herrene som dominerer.
Uten a pasta at menn ikke er dyktige nok, sA vil del bli store
mangler i form av kvinnelig tenkemAte de fire Arene vi gAr i
mote. Det er A hApe at det sitter en del kvinner bak som kan
vre med a dra i viktige trAder.
Og det er A hApe at samfunnet vi lever i finner utveier som
gjør del enklere for kvinner a pAta seg offentlige very, til beste
for oss alle.

• 1 OTTERBECK
•. .bilverkstedet for alle
lit. 09-9244 14. - 09-92 45 65

APENT 8-16. Onsdager 8-20.

Kvalftetsdekk
"VPRIS

Arild Degrum og Anita Berglund (tv.), Anita Sveum og Anne Karin Sandvik hqper at mange kommer
og kjØper loddførstkommende lØrdag. Og har noen varmt toy i bidra med tas det imor med takk.

Pa en liten ey, ikke sA
svrt langt fra oss, bor
det 500 mennesker
som lever under elendige kâr. øya heter
Kihnu, og landet er
Estland. Flere av disse
menneskene har tilknytning til Enebakk, og
de trenger det aller
mest nedvendige, fra
varme Wear til matvarer.
ANN E-GRETE LOSSIUS
Det er kaldt pA Kihnu om dagen. Ni grader pA skoien, og
maksimum tretten grader i
hjemmene, og det er like mange
kuldegrader utendørs som her
hjemme, bare litt surere.

Mel til 2 bred pr. mâned
Folk i Enebakk har nA engasjert
seg i arbeidet med A hjelpe befolkningen i dette lille, isolerte
øysamfunnet, tre timers reise
fra fastlandet.
Leikarringen Ignar og Arild
Degrum har butt kjent med
befolkningen pA øya gjennom
folkedansen, og har flere ganger vrt nede med bade kher,

medisiner og mat. I vinterferien
skal Degrum nedover pA nytt.
Del er innfØrt matrasjoner
pA øya, og i landet forøvrig. En
kilo hvetemel og et kilo sukker
i mAneden. Det er nok til to
brød det. Og rasjoner er del pA
det aller meste. BAde sApe,
bind, plaster og alt innen
sanitrutstyr er mangelvare, i
tillegg til mat.

H'M,III
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Varme kher, bAde til smA og
store, er sterkt ønsket. Og varme tepper trengs. Slike saker
kan leveres lørdag, og om noen
er I besittelse avtyngre saker,
eller i tvil om hva som trengs er
det bare A ta kontakt.
Og befolkningen trenger det
meste. BAde gamle skrivemaskiner - papir og blyanter til
skolebarna, matvarer og leker. -

Landbruket stotter opp

Lotteri holdes lerdag
NA har flere i bygda engasjert
seg for A hjelpe. Anita Berglund, Anne-Karin Sandvik og
Anita Sveum, alle fra Ytre
Enebakk, har bestemt seg for A
tre støttende til, og førstkommende lørdag blir det arrangert,
lotteri, til inntekt for befolkningen pa Kihnu, We pA
VAgsenteret og ved KAres i
Ytre vil de vre A finne. Damene hAper pA A fA samlet inn en
del penger pA dette, slik at
nødvendige artikler som matvarer og saniterutstyr kan innkjøpes. I tillegg er de glade for
all annen giverglede.
SA nA har dere sjansen, enebakkinger, til virkelig A gi sA
det monner. Og her kommer alt
frem ill de som trenger hjelpen,
det sørger Degrum for.

Befolkningen har, etter de store
omveltningene i landet, fAtt tilbake jorda si, men de mangler
totalt alt som tilsier noenlunde
moderne redskap.
Degrum har allerede vrt i
kontakt med Enebakk Landbrukslag, og de trer støttende
til. Landbruksmaskiner skal
innsamles, og allerede en del er
fremskaffet, men dette skal
ikke nedkjøres før Ut i mars en
gang, sA om noen har redskap A
avse sA er det enda ikke forsent.
En del av bøndene i bygda
har ogsA tilbudt seg A here opp
noen ungdommer fra øye til A
betjene nymoderne maskiner.
Og landbrukets mann, som er
koordinator for hjelpen fra
landbruket er Jens Jakobsen,
som kan kontaktes for mermere
informasjon.

TRYGGHET ER VART FAG!
Som Totalkunde far du
8% rabatt pa
skadeforsi kri ngene
Vi gir ogsâhøy avkastning pa SMS-pengene!
Ta kontakt

til

TIRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A.S

Onsker varme klr

UM STOREi:RAND
SKI:
Stasj onstorget
Telefon 09/87 31 65

LILLESTRØM:
Brøtergt. 1
06/89 30 00
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-Dette er
Dypt inne I de "store
skoger" I Ytre Enebakk
holder "svartkruttgutta"
til. Lukten av krutt
iblandet nykokt kaffe og
frisk natur so imot
Streif-Nytts medarbelder en sondag I januar.
Enebakk Pistolklubb
har flere aktiviteter enn
"bare" vanhig
innendø rsskyting.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Langt inne i skogen, pA anvist
sted, holder 'svartkruttgutta"
til, Kaffekjeleri putret over Apen
ild, og solen tittet fram da
Streif-Nytt tok seg en tur,
Kruttosen IA som et .tynt teppe
Q.ver stedet, og stemingen var
riktig troisk.

Ble lite brukt til skyting
En entusiastisk gjeng fortalte
ivrig om sin hobby - svartkruttskyting. —Svartkruttet kom
med de gamle 'ildrørene'. Da
stappet de kull i bambusrør, og
sA trur jeg dem brukte svovei i
tiliegg. Det ble bra trøkk Ut av
del Dette var i cirka Ar 1400,
forteller leder av Enebakk
Pistolklubb, og ivrig svartkruttskytter, Tor Amundsen. Som
understreker at de bar leid et
omrAde av Tor Bjerkeland, og
driver sin aktivitet fuilt lovlig,
og sikkerheten blir nØye ivaretatt.
Identiske kopier av revolvere

kultur, sier svartkruttgutta

heit fra slutten av I 840-Arene
blir benyttet til skytingen. —Vi
kan ikke bruke originaler for de
er altfor dArlige. De var ikke
beregnet til A skyte sA mye
med, men ble mere brukt som
"siagvApen", sier Tor.
1-Iver søndag holder gutta til
pA 'skauen", for A skyte innendørs med svartkrutt gAr ikke
srlig bra. —Ta pA deg øreklokkene ellers fAr du dArlig hørsel,
var advarselen Streif-Nytts utskremte fikk. Og det var nok pA
sin plass, for lydnivAet kunne
nok fA trommehinflefle til riktig
A boltre seg av skrekk.

Ma vre organisert

Ikke hvem som heist kan starte
med svartkruttskyting, og det
gjelder ogsA forøvrig annen
skyting. —Man mA vre 21 Ar
for A eie et hAndvApen, men kan
delta pA rekruttskyting fra fylte
16 Ar, om det foregAr i organiserte former, forteller Tor, som
selv bar drevet med sporten i
flere Ar, og forteller om et godt
sosialt samvr og mange hyggelige stunder.
Hver tirsdag og fredag er
gutta i finne i andre etasje pA
brannstasjonefl i Kirkebygda,
og her skytes det med vanlige
patroner. Og om noen bar lyst
til A delta i pistolkiubben er de
hjertelig velkommen. Svartkruttskyting er bare en del av
tilbudet til medlemmene.

Svartkrutt = kultur

Undervisning i hvordan man
skal lade med svartkrutt mAtte

internasional temadag
—Vi bar hatt internasjonalisering som satsingsfelt innevrende skoleAr, opplyser inspektør
ved Strømmen videregAende
skole, avd. Flateby, Egil Leira.
Og temadagen 'Europa og vi"
fulgte som en naturlig del av
det hele. EF, E0S og GATT sto
pA dagsorden da elevene ved filialen hadde temadag pA Flateby SamfunnshuS nylig.
En hel dag var avsatt, og folk
bAde fra NHO (NringslivetS
hovedorganiSaSion), Akershus
Bondelag, Utdanningsdirektør
ens kontor, Nringssjefefl i
fylket og Natur og Ungdom var
møtt fram for A legge fram sitt
syn pA sakene.
Christian Brevig fra Bondelaget hevdet at bAde en E0Savtaie, EF, eller det foreløpige
forslaget til en GATT-avtale
yule legge mesteparten av
Norge brakk. —Bygde-Norge vil
bli rasert, og bare her i Akersbus vii rundt 6 000 arbeidsplasser forsvinne fra landbruket, hevdet Brevig. NHOs

representant, L. H. Knutrud var
ikke helt enig med ham, og litt
smAkrangling ble det i gemyttelige former. —Nringslivet i
Norge er sArbart og sterkt konkurranseutsatt. GATT gir oss
en viss sikkerhet for at vi fAr
varene vAre ut pA markedene,
pAsto ban.
Elevene var nok mest opptatte
av, naturlig nok, videregAende
utdanning og sjans til A fA jobb.
Og rAdet som ble gitt var fleksibel utdanning og sprAkkunnskaper.
Tore Sandø fra Utdanningsdirektørens kontor kunne opplyse at arbeid var igang med
bredere utveksling av studenter. —VAr utfordring er at internasjonal erfaring og utdanning
skal bli godkjent her hjemme,
og dette vii bli enklere A fA til
gjennom en E0S-avtale, hevdet
han. Og ifølge Sandø kan man,
om det blir noen E0S-avtaie,
kunne søke jobber i europeiske
land tilsluttet avtalen.

Stemningsfylt var det hos "svartkruttgutta" da Strezf-Nytt tok seg en tur. Kaffen putret pd bdlet, og
gutta storkoste seg med ci fortelle gammel historie og undervise om bruken av svartkrutt. Bake rst fra
hØyre JØrn Sulerud, Jan Na?ssvold, Knut Ødegaard, Tor Amundsen og Lars Ødegaard.
selvsagt til, og det var mange
operasjoner som mAtte utføres
fØr revolveren var kiar. —Noe
av kosen er A ta seg en kopp
"ekte" bAlkaffe og sitte her ute i
naturen og smAprate om smAtt
og stort mens vi fyller tønna.
Dette er virkelig ekte kultur,
understreker gutta.

—For A fA kruttet Opp i tØnna
sA bruker vi krutthorn, følg med
nA!. SA legger vi filt Opp i hullene, og sA kommer kula til slutt,
fØr vi tetter bullet med identisk
fett fra gammelt av. NA er patronen ferdig. Og her setter vi
tennhetta, som ligner pA en
kruttlapp, ser du det?.

SA var det bare A brake lØs, og
til og med Streif-Nytts medarbeider fikk prove seg. Med lite
hell riktignok, men det smalt i
alle fall.

E fiebakk Sparebank stolftet
Enebakk Sparebank er
ná et faktum. Bade
navnet og stiftingen ble
enstemmig vedtatt av et
40-tails fremmette. Na
gjenstãr a skaffe den
nødvendige kapital for
soknad om konsesjon
blir sendt.

ogsA E0S-avtalen som vii tre i
kraft i januar 93, om den blir
vedtatt. Jo nermere vi kommer
denne datoen, dess vanskeligere
A fA konsesjon, hevdet ban. Og
da bar vel siste toget gAtt for en
liten lokaibank i Enebakk?

PA Flateby, Dag Swanstrøm.
Og kommunen stØtter opp. I
et vedtak fra formannskapet.
heter det at de vil benytte
banken som en av sine bankforbindelser.

Vii fâ renter

I alt 35 Ønsket A stA som stiftere
av banken, og disse er:
Thor H. Gitlesen, Dagfinn
Solberg, Nils Erik Resaiand,
Halyard Waade, Knut Strømsborg, Dag Swanstrøm, KjelI
Matheussen, Per Flateby, Gerd
K. Flateby, Oiav Oiafsson, Ole
Hariad Jahr, Anne-Grete Lossius, Bjorn Martinsen, Odd
Gusiund, Fredrik Nss, Wilhelm Killerud, Christian Oppegaard, Leif Hval, Nils Petter
Wiik, BjØrg Lunde Brevig, Inge
Brevig, lyar Mjerskaug, Johan
Bergersen, Torstein Aarsrud,
Tore Karlsen, Emil Andersen,
Gunnar Leiñ, Inger Killerud,
Viggo Thorsov, Arthur Orderud, Tore Setra, Knut Grinde,
Helene Aarsrud, Elisabeth
Svartebekk.
Til forstanderskapet ble
føigende valgt:
For innskytere: Thor Gitiesen,
Ivar Mjerskaug, Ragnar Dehii,
Dagfinn Solberg, Bjørg Lunde
Brevig.
For grunnfondsbeviSeiere
Knut Grinde, Ellen Berg Eliingsen, Ole Harald Jahr,
Anthon Gjestang, SInger Killerud.
Kommunens represententer i
forstanderskaPet er: Magne
Berg, Kjell Dehli, Kjeii ØvergArd, ordfØrer, Anne Stanger og
Eva Ek.

—Vi hAper fremdels A fA inn
mere kapital fra Enebakk-folk,
for det hadde vrt A ønske at
befolkningefl her i bygda eide i
alie fall mestepartefl av banken,
ANNE-GRETE LOSSIUS
sier Waade. Som legger til at
Om den nødvendige kapital bus man vii fA renter pA risikoskaffet tilveie i lØpet av for- kapitalen. 11 prosent er det regholdsvis kort tid vii bAde be- net med, om banken gAr med
folkningen i Kirkebygda og pA overskudd vel og merke.
Den nye banken er planlagt A
Flateby fA banktiibud i Iøpet av
ha hovedkontor i Kirkebygda
vAren.
med en deit filial-løsning pA
Flateby. BAde hos Tores Mat og
Bør ha 3 milhioner
Leder for Enebakk Lokalbank- pA øyeren Bensin & Service vil
forening, Halyard Waade, for- det bli banktjeneSter.- Og bAde
talte at markedsunderSøkelsen pA kreldstid og pA lørdager vii
fra fjorAret viste et godt grunn- banken holde Apent.
lag for oppstart av fly bank. Og
foreningens budsjett for de
nrmeste tre Arene viser at Kommunen positiv
banken kan drive med over- FØlere bar vrt ute overfor
skudd. —Jeg er ikke et øyeblikk andre banker og forsikringstvil om at banken vii gA bra, seiskap vedrørende innskyting
av kapital, og positive. tilbakesier Waade.
Som opplyser videre at de bar meldinger er kommet fra enkelhatt mote med kreditttilsynet te, men om man klarer A fA inn
som pApeker at den hittill den nødvendige kapital gjenstAr
innkomne kapitalen, som nA er Ase.
Men optimismen rAdet pA
oppe i 114 millioner, er i minste "bankmøtet", og enstemmighet
laget til A fA konsesjon. —Vi bør
ha en kapital pA rundt 3 milli- ble det for A opprette banken
oner skal vi ha noen sjans6 til A uansett. —Dette betyr mye for
fA konsesjon for drift, men vi sysselsettingen i kommunen.
bar dArlig tid. Etter EFs regier Fiere vii etablere seg her om
ma man ha 40 millioner for A det finnes banktiibud, hevdet
starte bankdrift, og dette gjeider daglig ieder av Synnøve .Finden

35 stiftere
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Vellykket BUmteviing pa" Bondernes
Enda enjuniormester
har Enebakk fâtt, og det
i en litt spesiell gren,
nemlig maskinmelking.
Enebakk BU arrangerte
1 Ar fylkestevlingen, som
omfattet We smørbrødskjring og
maskinmelking.

Maten skal tilberedes pA flotteste mAte. Arbeidsstillingen
teller, orden og tid teller og
økonomi er en vesentiig del av
det hele. Enebakk stilte svakt i
denne tevlingen, med null deltakere. Men tevlingsleder Lena
Østmo lover at BU kommer
sterkere tilbake.

ANNE-GRETE LOSSIUS

I maskinmeiking Jerimot ble
det kniving pA strupen mellom
brødrene Torstein og Per
øyvind Solberg fra Nordre
Solberg gArd i.Kirkebygda. En
av dem mAtte bli juniormester i
fylkestevlingen da det kun var
de to som stilte 61 "start' her.
Ày seniorene deltok ni, men
ingen enebakkinger her helter.
Sigrid og Arve Rustad pA
Mellom-Mysen gArd pA Hammeren var vertskap for disse to
gutta. Og det er ingen lett kurist
A melke pA en skikkelig mAte
helter. Jurene skal sjekkes og
rengjØres, riktig tidspunkt for
oppstart av melkingen skal til,
og man skal beregne hvor lenge
man skal melke kua, for helt
tomme jur er ikke bra.

En kunne merke en litt spent
stemning pA Bøndemes Hus sist
lørdag da den store smørbrødtevlingen for Akershus BU gikk
av stabelen. Og nervØsiteten ble
nok ikke mindre av at NRKs
ungdomsavdeling var pA plass.
De lager et program om ei
odelsjente fra Nannestad som
deltok pA tevlingen, og da hørte
det naturlig nok inn A fume
dette fine arrangementet.
A lage 14 snitter, pluss fruktsalat krever tydeiigvis litt av en
prestasjon skal det lages pA
"korrekt" mAte. Og tevlingsreglene er minst like strenge
som i en hvilken som heist
annen idrettsgren.

Brødre i hard fiqht

Godt gjmordt Fin innsats
lillepiker! Driv!
Drivs lillepiker har nylig
deltatt pa Sprint-Cup i
Mossehalien, og de
gikk av med tredjeplassen etter et spennende
siuttoppgjo r.
—12 lillepikelag deltok, og vi er
strAlende fornøyd med plasseringen, fortelier oppmann
Signe Lise Nordahi.
LØrdag spilte jentene mot
Yven I, og de vant 2-0, og sA
sto Nesodden for tur, og nok en
seier til Drivs lillepiker, 1-0.
Den tredje kampen ble spilt
mot Askim, og fly seier 4-2.
Søndag sto kvartfinalen for
tur, og Asvangen ble siAtt med
1-0 pA 'sudden death". Men sA
kom tapet - Drivs lag ble siAtt
av Koll. —Vi ledet 2-0 etter
første omgangen, men i andre
scoret motstaneren tre mAl, og
sluttresultatet ble 3-2, forteller
Nordahi. Og jentene var ute av
spillet.
Men alle var allikevel kjempefomøyde over innsatsen til
liliepikene. En stor forbedring
fra fjorArets serie, da det ble to
uavgjort, og resten tap for
jentene.
NA stAr trening til sommerens
seriekamper for tur, og det blir.
spennende A føige jentene.

IL Driv har nylig deltatt i et
friidrettstevne i Skedsmohailen,
og mange fine poeng ble oppnAdd. I alt seks deltakere stilte
fra Driv.

Drivs resultater:
Jenter 9 Ar, 40 m:
1. Anette Tryti, 6,8 sek.
2. Lillian Eriksen, 7,7 sek.
Lengde:
1. Anette Tryti, 3,30 m.
2. Lillian Eriksen, 3,02 m.
Jenter 12 Ar, 60 m:
1. Pia T. Gulbrandsen, 8,5 sek.
Høyde:
1. Pia T. Gulbrandsen, 1,35 m.
Kule:
2. Pia T. Gulbrandsen, 7,57 in.
Jenter 14 Ar, 60 m:
Katrine Furutund, 9,2 sek.
Høyde:
4. Katrine Furutund, 1,26 m.
Gutter 10 Ar, 40 m:
1. Andreas Tryti, 6,5 sek.
Lengde:
1. Andreas Tryti, 3,87 m.
Gutter 14 Ar, 0 m:
Joakim Trytand, 9,2 sek.
Høyde:
Joakim Tryland, 1,25 m.
Kule:
4. Joakim Trytand, 11,01 m.

019-0
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ENEBAKK ARBEIDERPARTI
1' I

Husk ârsmotet, onsdag 12. februar ki. 19.00
I kantina, Herredshuset.
Det vii bli inniedning ved partisekretr i
Akershus, Age Tovan.
VEL MØTT
Styret

Etdstemann, Torstein pA snart
19, mAtte tit sist se seg stAtt av
iiilebror Per øyvind som nrtrier seg 18 Ar.

Medlemsmøte
Styret i Bygdeungdomstaget
hadde virketig stAtt pA for at alt
skulle bli sA veilykket som
mulig, og her gikk alt etter oppskriften. De dyktige ungdommene hadde ordnet alt fra innkjøp av mat, innhenting av
gevinster og i tiliegg arrangerte
de fest om kvelden. —Du mA
skrive at vi er veldig glade for
atle de fine premiene vi har fAtt,
var bønnen fra ungdommene.
Leder for Enebakk BU,
Henning Ruud, fortetler om
kjempeoppblomstring i taget.
Ikke mindre enn 50 medlemmer
er vervet siden i host.
Godt blAst, Enebakk BU!
Per Øyvind Solberg, b.ildet,
vant over bror Torstein i
maskinmelketevlingen. Han ble
juniormester i Akershus, og ga°r
videre (ii NM.

Kirkebygden Vet arbeider aktivt for saker som er vuktige
for oss i vArt nrmiljø. Aktiviteten i 1991 har vert stor.
Lysløypa er gjort i stand, skøytebane er taget, veiene i
bygda ble ryddet til 17. mai. Og bevilgninger er gitt tit
flere lag i Kirkebygda, for A nevne noe.
ønsker du A tegne medlemskap for A støtte opp om ditt
nrmiljø er det bare A legge svarsendingsstippen i
postkassa. Adressaten betater portoen.
Medtemskapet koster kr. 80,- pr. Ar.
Ja, jeg Onker A bli medlem:

Kan sendes
ufrankert
i Norge
Adressaten vii
betale portoen

Svarsending
Avtaie nr. 153303/3

Navn
Adresse
Stdtn 53 1964
POST90 21

-

1912 }2tA

***

Arsmøte avholdes 4.3. Se annonse annet sted i avisen

IDRE7T OG MOSJON FOR ALLE
ENEBAKK IDRETTSFORENING

65 ãrsj ubileum
7. mai blir det 65 Ar siden
idrettsforeningen ble stiftet.
Jubitéet vii blant annet bli
markert med en tilstelning for
klubbens eldre garde pA
Flateby Samfunnshus tørdag
9. mai.

Handball
HAndballsesongen 1991/92 gAr
raskt mot slutten. Enebakk IF
ønsker seg flere. spillere, slik
at vi vii vre i stand til A stille
lag i flest mutige klasser fra
sesongen 1992/93.
Dersom det er noen som har
tyst tit A spitle hAndball sA ta
kontakt med følgende:
Gutterfødt1979 og eldre:
Marit Barkenes,
tlf. (06) 839968.
Gutter født 1981 og yngre:
Dag Mehlum, tlf. 928782.
Jenter født 1981/82:
Espen Larsen, ttf. 928958.
Jenter fddt 1978/80:
SolvAr Haugseth, tlf. 928779.

Jenter .født 1976/77:
Anne Lise Hauggaard,
ttf. 928602.
Darner 5. div.:
Torkel Bjorn, tif. 928182.
HAndballskole (Gutterjenter født i 1983 og yngre):
Stein Hansen, tlf. 928403.

Vii du gjøre
en innsats?
HAndballskolen trener pA
Stranden skole pAtirsdager ki.
18.00-19.00. De tvrige trener
i Mjrha1len, samt pA Hauglia
om sommeren. Dersom det
finnes personer i lokalmiljøet
som kunne tenke seg A gjØre
en innsats for Enebakk-hAndbatten, sA ta kontakt med
hAndballgruppas leder, StAte
Rustad pA tlf. 928368, eller
sportslig leder, Knut StorstrØm, tlf. 928840.
Vi trenger personer som kan
tenke seg A trene aldersbestemte lag, samt pAta seg
andre very i gruppa.
SA hAndballens venner kom igjen - elkommen
til et hyggelig miljø!

Skirenn
Skigruppa avhotdt vinterens
første karuseltrenn forrige
søndag. Nye dyster blir det
søndag 9. februar, 8. mars og
15. mars, om snøforhotdene er
gode nok.
Rennet 9. februar er samtidig ktubbmesterskap for aldersgruppene 7 At og oppover.

Kretsrenn
Kretsrennet som ble avlyst 19.
januar har fArt ny dato.
Onsdag 4. 3. hAper skigruppa
pA storinnrykk tit skistadion
ved Streifinn.

Tonic Dyhvikfra Flarehy

Sfteif-flyI
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Lesernes mening:

Sok barnehage- K jare "arbe.ider - Takk for
vel og lys
inntil
videre".......
plass na'l.
Vi oppfordrer alle foreidre med
behov for barnehagepiass A vise
det for de nye politikerne gjennom A søke barnehageplass
innen fristen 1. mars.
Vi vet at det er en kamp om A
fA plasser - men politikerne mA
fA signal om det reelle behov.
Noen politikere ser pA det forholdsvis lave antall sØknader og
toiker det til et lavt behov'
bygda. Men de fAr ingen signal
fra de som finner Apningstiden
for kort, eller betalingen for
høy. Dessuten vet vi at mange
ikke søker fordi de vet at det er I!!ustrasjonsfoto
for fA plasser.
Søk for 1. mars og gi gjerne domsplan for kommunen legger
et hint om hvordan tilbudet opp til en fire avd. bamehage
hvert Ar f.o.m. 1992 for A mote
bedre kan tilpasses behovet. Vi
foreidre som har barna vAre 1 den sentrale mAlsetning. For
1,992 ligger ingen konkrete plabarnehage er heldig stilt nAr
deknIngsprosenten i bygda er ner pA bordet.
Søk for 1. mars, og gi de nye
pA 12 %.
politikerne
beskjed om at
Den sentrale mAlsetting pA 90
Enebakk ma' satse silk intenprosents dekning rett etter Arhundreskiftet skal nAs om Ca. sjonen i den vedtatte barne10 Ar. VAre nye politikere mA hagepian tilsier.
vre handlekraftige og ansvarsForeidrerepresentantefle i
bevisste. FA kommuner er sA
styrene for de korninunale
dAriig stilt pA dette omrAdet.
barnehagene
Den vedtatte barne- og ung-

Svar lii Lesernes mening i nr. 1,
torsdag 9.1.92:
Sint,ja veldig sint ble jeg da
jeg leste ditt innlegg i forrige
nummer av StreitNytt.. At vi
som er trygdet er samtaleemnet
i hyggelig seiskap er yel ikke
noe nytt. Men neste gang du er
i 'hyggelig seiskap" sA tenk deg
om for du snakker 'dritt om
naboer, venner eller andre, som
er trygdet.
I
-Haar du sett en legeattest pA
vedkommende? Det kan hende
at trening kanskje letter plagene, selv om han/hun ikke er
arbeidsfør. Selv har jeg "sykdomnien" Fibromyalegi, en
typisk kvinnesylsclom som ikke
engang alle leger aksepterer
som sykdom, langt mindre
trygdesystemet i Norge. Den er
bare smertefull.
Av erfaring kan jeg fortelle
deg at Enebakk Trygdekontor.
hvert fall ikke betaler Ut penger
i hytt og pine. De har ingen
medfølelse med deg som person, og følger trygdereglene til
punkt og prikke og vel sA det.
Ikke engang legens uttalelser

forandrer deres synspunkt. SA
finnes det trygdemisbrukere i
Enebakk, har de jammen vant
heldige.
Jeg er litt aktiv i Enebakks
kulturliv, og dette passer sykdommen min, selv om jeg er
100 prosent arbeidsufØr. Dette
har ingen ting med at jeg ikke
vii jobbe, for faktisk sA mistrives jeg med A gA hjemme.
Neste gang en '!trygdemis
bruker" blir diskutert i ditt nrvter, synes jeg du skal vre litt
forsiktig med hva du sier.
Kanskje har den omdiskuterte
personen godt av fysisk trening,
eller Apusle i hagen sin. Man
MA ikke vre sengeliggende
for A vre arbeidsufør.
Hilsen
sint "trygdemisbruker"

RAken og TangenVelforening
Ønsker med dette A takke kommunen vAr, alle politikere, teknisk etat samt andre instanser
som har bidratt med A fjerne
krappe hArnAlsvinger, de verste
topper og dypeste dumper.
Aile som kjører riksvei 155
meliom RAken og Kvemstuen
har vel ergret seg over denne
ulendte strekningen her i Enebakk, ser1ig i høstmØrket;.
glatteveier; uoversiktlig til enhver tid, ja, til og med trangt og
nesten ufremkommelig.
Vi som bor i RAken/Tangen
gAr virkelig LYSE tider i
mørket, med flombelysning pA
gangvei og god oversikt, og sA
det fineste av alt - vi vet at vAre
barn og vre eldre gAr trygt pA
denne strekningen til enhver
tid.
Dette har jo vrt vArt stØrste
ønske, det har vi mast om,
kjempet for, krangiet for i mange, mange Ar. Vi ér glade, og
nok en gang takk til dere alle.
RAken og Tangen
Velforening
styret
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Norges Boligbereder
TIL UTROLIGE
PRISER
2.650.3.500.-
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Oras Safira Classica
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IFO AQUA II
En ny generasjon
kiosetter
med TRYKK eller LOFT

3stjerners Elegant og
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STAENDE IVEtEN
IFO AQUA 21
MED VALG•FRIHET

DEl KOMPLE1 I E8ADEROMMET
KOM INN OG SE DET HOS OSS'

KNALLPRIS
1650.-

Vi tar alt i utkobling av septikk og gir faste
{orhAndspriser. Vi har TV-inspeksjon og hoyttrykkspyling av tette ror.
TV - kr. 1.000.-. Spyling kr. 700
Rørleggerarbeidet utfores av
R. & S. Amundsen A/S

Mandag — fredag 12-18, Lørdag 10-14

1EIL71

643
er Kombikomrefl med alle
stekemuligheter: Varmluft
over- og undervarme, grill
og omluftgrill
r Selvrensende emaije
ft Emaijert brytepanel
ft Ekstra tett stekeovn gir
hurtig oppvarming og
sparer strøm og tid
ft Grill
ft Ekstra stort gryteskap med
riller for oppbevaring av
stekebrettene
DU FINNER
ALLTID
ENELTO
SOM
PASSER

VAR
PRIS:

.10 programmer og 2 ternperaturer
• Egne energispareprograrnmer pa 45°C
• Sikkerhetssystem dobbelt sikret mot overfiorn
•12 komplette kuverter
• Fleksibel innredning
• Overkurven kan justeres i
hoyden
• Varsellampe for skyllemiddel
• Effektivt torkesystern som
kondenserer dampen inne
i maskinen
• Justerbare ben
• Leveres komplett med
sideplater og topplate
Du finner ailtid en ELTO
som passer!

vp
fialfts
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MedisinutsaigDagligvareTippingTanniegeHobbySport

Blomster-GaverKrambu-BokerPapir-LekerDame- og
Herrefrisor
Bensin-Storkiosk-Video-Elektriske artikler-Sko-Kvikkrens-Trykkeri-Skog- og hageutstyr

(7lt4ebqj Iemile,
A 44a~
TLF. 92 85 44

Vi sender over
hele verden.
Husk blomster
til morsdagen
Buketter fra kr. 35.Avd. KRAMBU
(overst pa senteret)
Nye kizer for barn og voksne ankommet.
Husk vtre lave priser!

VI UTFORER SERVICE PA
ALT AV ELEKTRISK UTSTYR

LORD

Flatebysenteret, 1911 Flateby, 92 88 90

Odlo Termic Supertroye
0

For 198,—

NA 98 9

1911 Flateby - Telefon (09) 92 81 32
APNINGS I IDER
Hverdagerkl. 06.3(1-21.00
Lørdager/Søndager kI. 09.

LADY
FRIS0R

Storkiosk -Video - Dagligvarer

Dame (.1 Herre

FINA PA FLATEBY

Flatebysenteret
TIf. 09-92 92 40

1/1/11111 eneoatiti
/1/111111 31-'UKI ULi 1-Mil 1V a.s

ØYEREN BENSIN & SERVICE

Drop-in og
timebestilling

HUSK GAVEKORT
TIL MORSDAGEN
Heidi Paulsen
Lene Strømsborg
Apningstider:
Man.-fre. 0900-17.00
Tors. 09.00-17.00
Lør. 09.00-14.00

0

MYE MER ENN MELK OG BROD
VISSTE DU

AT:

Vi har Propan
Vi har Utleie av Varehengere
Vi har Utleie av Tepperensmaskiner
Vi har FAST LAVPRIS PA BLUER
toalettpapir, husholdningspapir
og dyremat
P.S. Vi selger ogs Iitt bensin hver dag.

VISSTE DU AT...

'AINFAMIA

FINA

VI FORUTEN SKO FOR HELE
FAMILIEN OGSA HAR:

KOFFERTER - BAGGER
DAME VESKER - LOMMEBØKER
PUNGER - KVIKKRENS

OT
9OR4N
PIZZERIA

NA VET DU DET!
HUSK MORSDAG PA SØNDAG

lz_,7vatalaina L95
Flatehysenteret, 1911 Flateby
III. 09/92 83 74

APENT
FRED.
LORD.

10-17
10-18
09-14

FLATEBYSENTERET, TLF. 92 8860

(7eb,q!r,141//i11(1
(7arnilinnhiMaq Iwe, J04ULthj I 4J3flLfIJ'.
Lainmeilek ml, IobfwwA, bakt/ki1d piM
k,c 79.ma. og (9iMIaq bit/fr1 pizza 49.9q ,hne/ig 0.1 og mbu?ea/DaIrn I 62WvFwdw

Sfteif-flyH
Trygdesjeten med appell till befolkningen:

-Var varsom med a hevde
at folk er "trygdemisbrukere"
Vedkornmende som var
forban net over trygdemisbruket i sist utgave
av Streif-Nytt har fãtt
flere til reagere, og
ikke minst trygdesjef
Else Marit Borgersen.
—Her er det mange
misforstáeler ute og
gâr, We angàende
saker som kommunen
har ansvar for, og hva
som ligger under
staten. Hva hver enkelt
trygded angár sâ skal
man vokte seg vel for
'ian kritiserer, understreker hun.

a

ANNE-GRETE LOSSIUS
—Enebakk Trygdekontor har ansvaret for folketrygdens ytelser,
som er en statlig ordning. Sosialstønader er det kommunens
ansvar a fordele, opplyser trygdesjefen i Enebakk, Else Marit
Borgersen.

Omfattende

Folketrygden er meget omfattende, og bade uførepensjon,
alderspensjon, attfØring, sykepenger og arbeidsiedighetstrygd ligger under staten, og
trygdeetaten.
I overkant av 524 millioner
kroner bie utbetalt UI enebakkinger i form av forskjellige
trygdeordninger i 1991, men
den stØrste utgiften ligger pA
alderspensjonen. Utbetaling av
sykepenger har økt med 8
prosent, og en formidabel
Økning pA hele 25 prosent er det
pA den passive delen av
attføringen. Det vii si folk som
hat gAtt over pA attføring etter
ett Ars sykdomsfravr, og som

ikke er satt pA omskoleringstiltak.
Utbetaling av dagpenger tit
arbeidsiedige har økt med 21
prosent. Mens ufØretrygden har
hatt en liten Økning pA 1,5
prosent.

ikke lett

a "snylte"

Etter Atte uker som sykemeldt
mA en sykemelding nummer to
inn i bildet. Sykdomsforløpet
blir da grundigere gjennomgAtt,
og en pekepinn pA videre forløp
mA foreligge.
—Vedkommende som skrev
innlegget i Streif-Nytt spør om
hvordan kommunen kan gi
ufØretrygd tit mennesker som
skylder pA dArlig rygg og som
stAr bøyd over biomsterbedet
hele sommeren eller deltar pA
fysisk harcle idretter.
—For A fA det pA det rene - det
er Staten og ikke kommunen
som innvilger trygd, sier trygdesjefen. Som ogsA understreker at det ikke er lett A komme gjennom systement, selv
om det kan virke slik pA utenforstAende enkelte ganger. For
A fA innvilget uføretrygd blir
vedkommende nøye og grundig
uridersøkt.
—Jeg vii understreke at det
ikke er vi pA trygdekontoret i
Enebakk som avgjØr søknader
om uføretrygd, men vArt fylkesIontor; vi avgir innstilling etter
A ha innhentet opplysninger fra
loge, og andre som kan komme
inn i bildet, sier Borgersen.

Mange arsaker
—Bade attføringstiltak, for de
som kan kiare en omstilling tit
arbeidsførhet igjen, og andre
former for behandlinger blir
prøvd for en eventuelt far
innvilget uføretrygd. Man ma
vre kiar over at det ikke bestandig er synlige handikap som
gjør at folk blir arbeidsuføre.

En ufØrepensjon kan ogsA graderes fra 50 tit 100 prosent
ufør, opplyses det.

War varsom med kritikk
—Man skal tenke seg om We
en og to ganger for man kritiserer folk som trygdemisbrukere. Grunnene kan vare sa
forskjellige, og det er ikke sikkert at alle ønsker A opplyse
den reelle grunnen tit andre.
—"Mange av skattebetalerne
èr nA lei av a fø pA trygdemisbrukere", uttaler vedkommende
i sitt ieserinnlegg. Vi betaler
alle skatt; det er ogsA skatt pA
trygdeytelser, forteiler trygdesjef Borgersen.

Lang behandlingstid
Tryglesjefen understreker at
hun har forstacise for at enkelte
føler at de fAr for lite hjeip pA
kontoret. —Vi har seks og en
halv stilling tit A betjene over 8
000 mennesker, sier hun, og
fØler at de er underbemannet.
Men ofte er det ikke kontoret i
Enebakks feil at saksbehandlingen gAr tregt. —Vi mA vente
pAopplysninger andre steder
fra, og selv om vi puner tar det
ofte tid.

Trygdesjefen svarer:
Trygdesjefen vii gjerne komme
i kontakt med folk, og har stor
forstAelse for at folk sammenblander kommune og stat. I tillegg er det et meget omfattende
regelverk det her er snakk om.
—Jeg kunne tenke meg en
spørsmAl/svar-spalte i avisen,
men vr klar over at det kun er
generelle saker jeg kan svare
pA. Vi er underlagt en meget
streng taushetsplikt, forteller
hun.
SA om folk onsker, er det bare
A ta kontakt med redaksjonen sA
skal vi overbringe spørsmAl
videre.

Tiygdesjef Else
Marit
Borgersen iil
gjerne komme i
kontakt med
folk, og en
spørsrna°l/svarspalte nI bli
satt opp i StreifNytt om
interessen er
tilstede.
Trygdesystemet
er meget
omfattende, og
trygdesjefen har
forsthelse for at
folk
sammenbiander
Kommune og
Stat.

Rekordledighet i Enebakk
Arbeidsiedighetstaliene i bygda
bare stiger og stiger.
Ved utgangen av desember
var det registrert 195 helt arbeidsiedige enebakkinger; 121
menn og 74 kvinner. I tillegg
kommer de som gAr pA sAkalte
tiltak, 25 i tailet.
Det meides fra Fylkesar-

beidskontoret for Oslo og
Akershus at ungdomsarbeidsledigheten fortsatt gAs nedover,
mens langtidsledigheten øker.
Totalt er 21 573 personer registrert ledige ved kontorene i
disse to fylkene. Dette er 109
fler personer enn i november,
og tilsvarer en økning pA en

halv prosent for fylkene samlet.
I landet som helhet økte ledigheten med 9 prosent.
I Oslo er 5,6 prosent av
arbeidsstyrken uteri arbeid,
mens tallet for Akershus er 3,4
prosent.

Lavere opptjening av
framtidig tilleggspension
endringene gradvis betydning,
For A sikre folketrygdens økoslik at virkningen blir stØrst for
nomi bar Stortinget vedtatt
regler som begrenser framtidig lIem som har mesteparten av
sin yrkesaktivitet etter 1991.
opptjening av tilieggspensjonUførepensjonister og etteren.
lattepensjonister fAr en del av
Endringene vii gi en fremsin pension beregnet etter den
tidig pension minst pA nivA med
inntekten de yule hatt om de
det dagens 67-Aringer fAr nAr
hadde fortsatt arbeid. Denne
de tar Ut pension. Men pensjofremtidige delen av beregningsnen blir lavere cnn det de fremgrunniaget omfattes av de nyc
tidige pensjonistene yule fAtt
reglene.
om reglene hadde forblitt
For uføre- og/eller etterlatteuendret.
pensionister som pensioflereS i
Vedtaket i Stortinget inne1992 eller senere, vii derfor de
brer at fra og med 1992 skal
nyc reglene fA større betydning
bare arbeidsinntekt opp tit 213
000 kroner, det vii si seks io flere Ar de bar igjen fram tit
pensjonsalderen.
ganger grunnbeløpet, medregDc nyc reglene om reduksjon
nes fuilt Ut nAr pensjonspoav poengtailene fAr ogsA
engene i folketrygden fastsetbetydning for dem som allerede
tes. For Ar fØr 1992 er denne
har en etteriatte- eller ufØregrensen Atte ganger grunnbepension, Men endringen gjelder
Iøpet, det vii si 284 000 kroner.
bare for dem som har fAtt sin
Inntekter mellom 6 ganger
pension beregnet pA grunnlag
grunnbeløpet og 12 ganger
av høyere inntekt cnn seks
grunnbeløpet - 426 000 kroner ganger grunnbeløpet, og kun
skal medregnes med en tredfor Arene etter 1991. Disse
jedel. Inntekter over dette gir,
pensionistene vii likevel fA
nssom tidligere, ingen pensio
utbetalt et garantitiilegg som
poeng.
gjør at pensjonen deres ikke vii
Det høyeste poengtall som
bli lavere cnn i den de fikk i
kan oppnAs, er 7,00 mot tiddesember 1991.
ligere 8,33. Stortinget har ogsA
Totalt sett er det cirka 35 000
redusert pensjonsprosenten fra
uføre- og etterlattepensjonister
45 tit 42 for Arene fra og med
som omfattes av disse end1992.
ringene. Disse vii bli nermere
orientert om konsekvensene i
Storst virkning for folk
brev fra trygdekontoret.

med hoy inntekt

Totalt sett fAr de nyc reglene
om beregning av tilleggspenSjon størst virkning for dem
som bar inntekter godt over
gjennomsnittet. og iengst tid
igjen Ut pensjonsaiderenEndringene som Stortinget
har fastsatt, fAr ingen betydning
for dagens alderspensjonister.
Endringene berører heller ikke
dagens eller fremtidens minStepensionister.
For framtidige alderspensjonister med tiileggspensjon fAr

Sjekk din
fremtidige pension
Trygdekontoret kan beregne
den enkeltes framtidige alderspensjon Ira folketrygden. per.
har man ogsA en egen brosjyre
som fortelier om pensionspoeng og beregning av pensjoner.

Trygdeetatens
fyikeskontor
I Akershus

0

0

-Har som màlà gi
økonomisk tryg, ghet
Ase Kilierud fra Sparenbanken
NORs filial i Ytre Enebakk var
nok iitt skuffet over fremmøtet
da banken arrangerte et Apent
informasjonsmøte om personiig
økonomi en tirsdagskveld i
januar. Rundt 25 personer hadde tatt seg tid tit A komme.
Men tit gjengjeld bie det en
nyttig kveld for de som var
tiistede. —Vi har som mAl A gi
økonomisk trygghet tit kviriner,
for vi ser at kvinner ofte bar lite
rede p familiens Økonomi,
innledet Killerud. Som mente
det var sers viktig at kvinner
skaffet seg full økonomisk
oversikt. —Vr pris- og rentebevisst, men for all del ikke
fanatiker. Ta en totalgjennomgang av Økonomien en gang i
Aret, og ta gjerne med barna,
cAdet hun. Som ogsA opplyste at
banken driver med personlig
rAdgiving, det er bare A ta kontakt.
BAde samboerskap, ektepakter
og ekteskapets iovformuleringer bie nøye gjennomgAtt. —I
1993 kommer en ny ekteskapsby der det heter at det du tok
med inn i ekteskapet kan du
ogsA ta med deg ut. Man skal
ikke kunne "skille" seg tit
penger, fortalte Kilierud biant
annet.

Valborg Opsahi fra Alfa Livsforsikring AS, som er samarbeidspartneren tit Sparebanken NOR, tok for seg blant annet
folketrygdens mange nyc regelverk, og spesielt tok hun for seg
kvinner og pension. —Sjekk din
kommende alderspenson for
det er for sent, og planlegg din
alderdom, -var oppfordringen.
Og hennes erf'aring var at
kvinner var mye dAriigere stilt
cnn menn. —Ky inner er ofte
deitidsarbeiderë og de utfører
omsorgsarbeide som igjen titsier lite med ekstra tuileggspoeng tit alderspensjonen.
Mannen er mye bedre stilt, og
har ofte We pensjonsforsikring pA jobben og anledning lii
A jobbe seg tit en del ekstrapoeng i folketrygden.
Et lite eksempel dro hun opp,
som kan vre tit ettertanke:
Lise og Kari er venninner,
begge gifter seg og fAr barn.
Lise blir hiemmevrende, mens
Karl fAr seg en deltidsjobb.
Begge blir minste-pensjonister.
Dette bar A gjØre med poengfordelingen, noe We banken
og trygdekontoret kan gi veilledning om. OgsA utregning av
din fremtidige alderspension
kan du fA hjelp tit ved A henvende deg tit disse to instanser.

Enebakk kom,mune informerer
Red Kulturetaten

Mot det nye kulturstyret
13. januar 1992 fikk vi et nytt kulturstyre. Vi synes hele bygda bør bli kjent
med de 9 personene som sammen med kulturetaten skal videreUtvikle og
sørge for gode kir for kulturlivet i kommende 4 -ãrs periode.
Jan Wickstrøm, Fr.p.,
Ytre Enebakk
Jan WickstrØm (50) er
servicetekniker av yrke. Pa fritiden er det fotball som er
hovedinteressen, og han har hatt
tillitsverv som oppmann i IL
Driv i rundt 20 Ar. I tillegg til
fotballen er Wickstrøm ogsâ en
ivrig sportsfisker.
Pa kulturironten er satsing pA
idrett en kiar prioritering. Forøvrig stAr Wickstrøm pA Fr.p's
program hva gjelder kultur.

Glenn Robert Skaug, H
Flateby

Dag Skaug, AP,
Ytre Enebakk
Leder
Den 48-Ar gamle lastebilsjâføren fra Ytre Enebakk har lang
fartstid i Enebakk-politikken.
Han satt som nestleder i kulturstyret i forrige periode, og
har ogsâ plass i We formannskap og kommunestyre. Han er
spesielt interessert i idrett,
miljøvem og friluftsliv. Dag
trimmer en god del, og trener
old boys fotball en gang i uka.

Leif Ø.Syversen,Kr.f.,
Ytre Enebakk
Leif er 22 Ar, og bosatt i Ytre
Enebakk. Han arbeider I postverket som postbetjent. Han er
med i Betel Hornorkester, og er
ellers en aktiv mosjonist. Innenfor kulturlivet i Enebakk er han
spesielt opptatt av musikk - og
foreningsliv.

Jon Johansen, H,
Flateby
Jon Johansen, 39, er av yrke
tannteknikermester. Han er gift
og har tre barn. Jon Johansen
har fra barnsben av vrt engasjert i korpsbevegelsen, og er
naturlig nok opptatt av korpsenes vilskâr. Han understreker
imidlertid ogsâ betydningen av
at hele kulturlivets bredde far
gode arbeidsvilkär i Enebakk.

Asbjørn Hollund, AP,
Ytre Enebakk
Asbjørn Hollund (45) er fly i
enebakkpolitikken. I tillegg til
sitt very som medlem i kulturstyret i innevrende periode,
sitter had ogsA i kommunestyret. PA kulturfronten er
Asbjøn Hollund opptatt . av
følgende: —Avdekke og gø
re
tilgjengelig for flest mulig den
omfattende industri og arbeiderkultur bygda har. Videreutvikle
de gode sang og musikktradisjonene i bygda. Gi teater
og scenekunst gode arbeidsvilkAr. Arbeide for at bygdas befolkning blir aktivisert og ikke
bare mottar tilbud utenifra.
Bevare og utvikle biblioteket.
Sorge for gode arbeidsvilkAr for
bildende kunstnere.

Glenn Robert Skaug, 22, har
vrt bosatt pA Flateby siden
1972. Han arbeider ved lisensavdelingen i NRK. Glenn
Robert har sluet i kommLmestvret, og skolestyrel for Hoyre
i forrige periode. Idreu og
musikk har lagt beslag pA mye
av hans tid. Han er langrennstrener for 12-13 Aringer i
Enebakk IF. Glenn Robert
Skaug onAw a saise pa ailment
kulturarbeid med hovedvekt pA
frivillige organisasjoner. Prioriterte oppgaver i den sammenheng er økonornisk støtte til
barne og ungdomsarbeid - og
idrettshall pA Flateby.

Britt Gaathaug, SV,
Flateby
Nestleder
Den 28-Ar gamle flatebyjenta er
helt fersk i forhold til A inneha
politiske very, men har vrt
medlem av SV i 5 Ar.
Britt er aktiv i bygdaskulturliv,
og spesielt innenfor teater og
musikk. Hun understreker imidlertid at hun er levende opptatt
av A utvide kulturbegrepet. —Je
har klippetro pA samarbeid p
tvers av interresser, spesielt sett
i forhold til forebyggende
barne- og ungdomstiltak, sier
den nye nestiederen. Hun set pA
de kommende fire Ar som en utfordring, og gleder seg til A ta
faa.
TEMAKVELD OM RUS
Ytre Enebakk ungdomsklubb

11.2. kI. 19.00
Roar Skumlien viser filmen
MARITA
Gratis adgang

Ragnar W.Nord, SV,
Ytre Enebakk
Ragnar W. Nord, (39) er kulturjournalist med litteratur og
mediapolitikk som fagomrAde.
Om seg selv sier han at han er
det "bedrevitere" gjerne kaller
"en halvstudert rover". Han var
tilknynet Morgenbiadet under
major CC, kom senere til
bøndenes hofforgan Nationen.
og har vant innom alt fra Moss
Avis til Stavanger Aftenblad,
samt NRK. Kulturpolitisk vii
Nord plassere Enebakk pA det
europeiske kulturkart. Han vil
kjempe for PrestegArdslAven
som et aktivt kunstsenter -et
nytt Galleri F-15 I Enebakk
kanskje???

Hailvard Brevig, SP,
Ytre Enebakk
Hailvard Brevig, (32), er bosatt
i Ytre Enebakk. Han arbeider
med salg av landbruksmaskiner.
I fritiden driver han idrett, og
som en naturlig konsekvens av
dette er det idretten som opptar
han mest - I forste rekke vii ban
a.rbm& for a. legge fho4&ne
orientering, som han betegner
som lite kosnadskrevende idreusgrener. Det er pA disse omridene mmkr sene inn ressisene. merwr Brevig.

Barnem og ungdomsplan
Hva slags oppvekstmiljø fAr
barn i Enebakk fram mot Arhundreskiftet? Hvilke prioriteringer er foretatt av kommunen
- Hva satses pA i en felles streben for A gjøre bygda vAr til et
godt sted A vokse opp pA?
Disse spørsmAlene vil du finne
svar pA i barne og ungdomsplanen 1991-2003, som ble vedtatt av kommunestyret 7.10.1991.
Planen omhandler blant annet
Omsorgstilbud for aldersgrupp-

en 0-7 Ar, barnevern, skolefritidsordning, undervisnigstilbud
for barn i aldersgruppen 4-16
Ar, tiltak for aldersgruppen 1619 Ar, og fritidstilbud for barn i
aldersgruppen 0-15 Ar.
ønsker du nrmere opplysninger sA kontakt helse- og sosialetaten, kulturkontoret, (tlf. 92
60 55) skolekontoret, teknisk
etat eller rAdmannskontoret ved
Kari Elisabeth Morbech, tlf. 92
6060

Utstillinger i ,
Gamle lerredshus
Utover Aret pianlegger kuituretaten A avholde utstillinger og
konserter i Gamle Herredshuset. Heie 2. etg. i den staselige
1700 tails bygningen er nA pA
det nrmeste rehabilitert, og vi
har fAtt vAil kulturfotmidlings-

senter. I vAr streben etter A gi et
godt tilbud i disse lokalene, nsker vi alle ideer fra publikum enkeltpersoner og lag og foreninger velkommen. Ta kontakt
med oss for et eventuelt samarbeid pA tlf. 92 60 55 (56)

Til alle lag og forefinger,I
HUSK MOTET PA MJR U-SKOLE TIRSDAG 11. FEBRUAR KL. 19.00
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Sã er vi her igjen - for andre gang, med en liten beretning om
kuituretaten/kulturstyretS virksomhet I 1991. 1991 ble et nytt,
spennende kulturãr i Enebakk synes vi. Kuituretaten med sine
to fast ansatte i administrasjonen, liar forsøkt a arbeide sã mye
utadrettet i forhoid til kulturlivet i kommunen som overhodet
mulig. Vi har forsøkt,sã iangt ressursene har rukket, a legge
vekt pa a gi en rask og god service, vel vitende om at en har
iykkes med floe, og misiykkes med noe annet. Det totale resultat
overlater vi til vare medaktører a vurdere. Hensikten fra var
side har vrt, og vii fortsatt vre i stimuiere til økt aktivitet
om et kvaiitativt kuitureit mangfoid, da vi vet atilersom vi
misiykkes vii kulturlivets egenkvalitetpã en utmerket mate
beriker samfunnet Enebakk. KuituretatenkuiturStYret vii ffi
takke alle som har medvirket positivt til et kulturutviklende
samarbeid i 1991, og ønske dere alle et nytt, godt kuiturar 1992.

UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING
Den lokale finalen gikk av stabelen pa Mjr ungdomsskole søndag 3.2., med 61
deltagere, hvorav 14 underholdningsinnslag og 8 utstillere. Halvparten av
underholdningsinnslagene gikk videre til fylkesfinalen i Triaden pA StrØmmen,
og 2 underhoidningsinnslag. og et arbeid innen bildende kunst gikk videre til
landsfinalen i Trondhéim. Der vanket det rosende presseomtale og stor respons
blant publikum.

Beste hilsen
Per Sandvik
kultursj ef
Kulturstyret disponerte i 1991 et budsjett pa kr. 2.928.084.
Kulturstyret 11991 besto av følgende representanter:
Tore Tidemann (H) leder Dag Skaug (Ap) nestleder Thore Werâs (FrP) Arve
Rustad (Sp) Ronni Strom (FrP) Ragnhild Porsbøll (H) Torunn R. Setra (Krf)
Tove øien (Ap) Bjørg Ringstad (Ap)
Kulturetaten har i 1991 hatt to fast ansatte i he! stilling - Per Sandvik,
kultursjef, Aslaug Tidemann, sekretr.
lngvil østby, bib!ioteksjef.
Fra 3.6. ble etaten midlertidig styrket ved at Marianne Gerhardsen ble
engasjert som kontorhjelp. Hennes engasjement varte ut äret. Fra 15.8 ble etatens
bemanning ytterligere styrket gjennom Trond Johnsrud som ble knyttet til
kontoret i forbindelse med etableringen av Enebakk Motorsykkelklubb.

9 STYREMØTER

Det har vrt avhold 9 kulturstyremøter 11991. 5 I vârhalvâret, og fire pa hØsten.
Ti!sammen har styret behandlet 56 saker . Av disse dreide 7 seg om søknad om
tilskudd utover rammen for den administrative fullmakten.
Tilsammen bevilget styret kr. 52.500 til lag og foreningers spesielle tiltak. I
kr.
tillegg ble kr. 49.700 bevilget administrativt i innevrende âr. Totalt ble
gitt
I
tilskudd
lii
lag
og
foreninger.
Dette
kommer
I
tillegg
tit
102.200
grunnstønad/vedli keholdanleggs4ilskudd 61 lag og foreninger, som ble fordelt
slik:
180.000 til
kr. 450.000 til ailment kulturarbeid, derav: kr. 220.000 til idrett,
til drift og
kr.
250.000
tit
humanitre
og
ideelle
org.,
73.500
sang og musikk,
vedlikehold av anlegg.

GARANTIER

Kulturstyret ga garanti for et lan pa kr. 40.000 ti! Frisk Luft i forbindelse med
avvikling av ârets Lysern-festival. Det ble ikke nødvendig a innfri garantien.
Lysernfestivalefl ble som kjent en braksuksess.

30.000 TIL LYD/LYSUTSTYR

I sitt marsmøte bevilget kulturstyret kr. 30.000 til Iyd/iysutstyr til Enebakk
Dramatiske SIskab.

Katrine Wilson

KONSERT M/ALF HAMBE

Søndag den 28. april arrangerte kulturstyret/kulturetatefl konsert m/Alf Hambe i
Gamie herredsstyresal. Det var godt frammøte, og konserten, og deter av denne
har butt sendt i NRK P2 ved tre forskjellige anledninger

SEILTUR MED MATHILDE

PA kuiturstyrets mote 21. mars ble det satt av kr. 30.000 til sommeraktiviteter
for barn. Kr. 20.000 av disse ble Øremerket til sommerens seiitur med Mathilde
som arrangeres av ungdomsklubbene i Enebakk. 21 ungdommer fra alle av
kommunens fire kretser dro mandag 8. juli avgArde pa seiltur fra Kristiansand til
Bergen, hvor turen ble avsluttet 13. juli. Hele turen fikk klubbungdommene for
en egenandel pa 900 kroner (alt ink!udert). Helse og sosialetaten bidro med kr.
15.000 til turen.Turen var svrt vellykket. For a sikre ønket tidspunkt for fly tur
i juni 92, er det allerede booket en uke i juni, med avreise 29:

SOMMERLEHE FOR BARN OG UNGE.
LEKEPLASSTILSKUDD

Velforeninger, borettslag og huseierforeninger legger hvert âr ned et stor arbeid i
opparbeidelse og vediikehoid av lekeplasser. Dc mottar noe støtte over
kuiturbudsjettet til dette arbeidet. 1 1991 ble følgende tilskudd gitt til dette
arbeidet:
• Vaglia VeI:kr. 7.000, Flateby Vet: kr. 7.000, Enebakk Husmorlags Barnepark
kr. 1.600, Klokkerudasen Sameielag:kr. 1.600, Raken og Tangen Velforening
Kr. 1.600.

MEDIAKONSESJONER

I mote 31. januar gikk kulturstyret inn for a gi konsesjon for nr-TV til Flateby
media. Nrkringkastingsflemflda innvilget siden søknaden.
I mote 7. november gikk kulturstyret inn for avslag pa søknaden fra Folio
Nzr-TV om konsesjon for nrkringkasting TV kabel og eter. I samme mote gikk
styret inn for a innvilge Vag-TV's søkriad om konsesjon for nrfjemsyn i Ytre
Enebakk. NrkringkastingSflerflflda har siden gitt Vâg-TV konsesjon.

I Ar som i fjor gikk kulturetatene i Folio i samarbeid med 0B Ut med tilbud om
sommerleire for barn. Det ble tilbudt 3 forskjellige leire for aldersgruppen 7 - 10
og for 10- 14 âr.19 enebakkinger dro avgArde pA disse leirene. Etaten ga litt
refusjon pa kr 300 pr uke til deitagerne.

ORGANISASJONSKURS.

Etaten har 1 1991 avholdt 2 kurs for tillitsvalgte i lag og organisasjoner. Det
første - Grunnkurs i organisasjonsarbeid ble avviklet i Gamle herredsstyresal 11.
- 12. mai. Tilbudet gikk Ut til alle lag og foreninger, og 10 personer meldte seg
pa. 4. og 5. oktober ble det avviklet et oppfølgingskurs. Dette ble avholdt i
kantina I herredshuset. 19 personer var pameldt. 15 møtte opp. Tit oppfølgingskurset ble deitagerne pA grunnkurset i 1990, og grunnkurset i mai 1991
invitert, Kursieder gjennom alle disse kursene I organisasjonsarbeid har vrt Jon
G. Olsen fra Akershus Sang og Musikkrad.
Pris for de to kursene som er gjennomført i innevrende Ar: kr. 8000. Kursene
har vrt tiibudt gratis for organisasjonene og deltagerne.

0
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RAGNHILD BUTENSCHØNS UTSTILLING

SOMMERPROGRAM BYGDETUNET
-

Etaten gjennomførte i âr for fØrste gang et sommerprogram for Bygdetunet.
Samarbeidspartnere i dette opplegget var Bondekvinnelaget, Historielaget og
enkeltpersoner. I den forbindelse ble ogsâ smia satt i stand. Esse ble murt opp og
belgen montert. Dette arbeidet ble forestâtt av av Trygve Westli. Følgende
program ble gjennomført med fA endringer. Endringene gjaldt først og fremst
knivarbeidene, da smia kom i drift noe senere enn først antatt. Søndag 16.
juni:Vanhig omvisning.
Søndag 23. juni: Sopelimebinding.
Tirsdag 25, juni kI. 19.00: Bondekvinnelaget, sommermøte misery. av
rømmegrøt.
Søndag 30. juni:Knivarbeider i den gamle srnia.Oppsetting av skigard p
gammelt vis.
Søndag 7. juli:Behandling av lin,tegerarbeid, billedvev, toying, spinning av ull,
kurvfletting, flatbrødbaking, Iappeteknikk, oppsetting av skigard pa gammelt vis.
Lørdag 13. juli:Linspinning
Søndag 14. juli:Sopelimebinding, linspinning
Lørdag 20. juli:Knivarbeid i den gamle smia
Søndag 28.juli:Menigheten/OlsokgraUt.
Søndag 4.august: Behandling av un, tegerarbeid, billedvev, toying, spinning av
ull, kurvfletting,flatbrødbakiflg, lappeteknikk.
Lørdag 10. august:Knivarbeid i den gamle smia
Søndag 11. august:Knivarbeid i den gamle smia. Linspinning
Lørdag 17. august: Knivarbeid i den gamle smia.
Søndag 18. august: Linspinning.
-

-

HovedsatsingsomrAdet under Arets kulturdager var bildende kunst og musikk, og
spesielt var det en glede A fA presentere billedhuggeren Ragnhild Butenschøn i en
retrospektiv instilling i tamle Herredshuset 2. etg. Utstillingen trakk et stort
publikum i løpet av de 14 dagene den varte,. Folk kom langveisfra for A se denne
unike utstillingen av stor kunst. Utstillingen ble ogsA viet oppmerksomhet bade i
lokal og rikspresse.
Til utstillingen utga etaten I samarbeid med kunstneren et hefte med
presentasjon a' kunstneren og henries arbeider. Det var stor interesse blant
publikum for dette heftet som foreløpig er solgt i over hundre eksemplarer. Det
ble ogsa trykket opp plakat til utstillingen.
I forbindelse med denne utstillingen ble rehabiliteringsarbeidene i Gamle
Herredshus' 2. etg, viderefØrt gjennom at oppussing av leilighetene pA begge
sider av salen ble igangsatt. Det ene rommet ble helt ferdig, og ble tatt I bruk til
utstillingen, opppussingsarbeidene i det andre (Enger-rommet) sluttføres i disse
dager. Kostnader:...
-

ORGANISASJONSUTSTILLING:
33 av kommunens ca 90 lag og foreninger takket ja til invitasjonen om A delta
organ isasjonsutstillingen i herredsstyresalen, som markerte Apningen av
kulturdagene 1991. Organisasjonene hadde lagt tied et stort forarbeid I
presentasjonen av seg og sin virksomhet. Og for den som besøkte utstillingen var
det enormt inspirerende A vre vitne til denne massive dokumentasjon av
mangfold, aktiyitet og dugnadsand som finnes i vAr kommune. Og nb: dette var
bare en liten del av det totale bildet.

6 KUNSTNERE

KULTURDAGENE

Ogs 1 1991 ble det gjennomført kulturdager. Det skjedde i tidsrommet
15. 30. november, med følgende program:
-

15.11. kl.13.00Apning av organisasjonsutstilling i
herredsstyresalen.(varer en uke. Apen dag og kveld:)
16.11. kI. 13.O0:Apning av utstilling i gi. herredsstyresal. Utstiller:
Ragnhild Butenschøn. Utstillingen varer kulturdagene
igJennom kl. 15.00: Apent for publikum
17.11. kI. 19.00 Kirkekonsert i Enebakk kirke mfBjøm Eidsväg
17.11. ki. 13.00 Barneteaterfest. Forestilling,
barneteaterverksted.
18.11. ki. 19.00 Bibliotekkveld. Harald Sverdrup
20.11. kI.19.00 Swingkveld pa Flateby samfunnshus. Foten
Swingbryggeri spiller opp til dans
21.11. Kinodag. .Jo Dou .Kinesiskaften.
22.11. kl.19.O0Rockekonsert i Mjrha11en Hovedband:
RETURN Seks lokale oppvarmingsband
23.11. kl.15.00 Apning av salgsutstilling I herredstyresalen.
Leikny Derlick, Per Arne Øiestad, Bjorn E.Christiansen,
Lars R.Furnes, Grete Kittelseii Olav Thune

i herredsstyresalen trakk et stort
Utstillingen "6 kunstnere i Enebakk"
publikum, og ble ogsA viet mye oppmeksomhet i pressen. Utstillingen var en
imponerende dokumentasjon av hva som rØrer seg, ogsA pA omradet bildende
kunst I dagens Enebakk. De 6 utstillerne som fikk invitasjonen til A delta pa
denne utstillingen, har meget forskjellige utrykksformer, noe som gjorde at
heiheten ble en spennende utstillingen som trakk publikum fra hele
ostlandsomrAdet. OgsA til denne utstillingen ble det trykket opp katalog og
plakat.
-

-

KONSERTER

Det ble avviklet 5 konserter i løpet av kulturdagene, de fleste godt besøkt. Bjorn
EidsvAg trakk ca 130 personer til Enebakk kirke, hvor han ga en glitrende
konsert, full av stemning og varme.
Lars Klevstrand begeistret rundt femti entusiaster pA lgnarbakke. Dessverre
ble konserten med Ole Edward Antonsen ikke hva man hadde forventet i en
"korpsbygd" som Enebakk De Ca 60 som møtte fram fikk imidlertid en
musikkopplevelse av ypperste merke. Konserten var godt kunngjort, og alle
korps tilskrevet en uke I forkant med paminnelse. Det er mulig at fredag var en
lite heldig dag for denne konserten.
Rockekonserten i Mjrha11en, gjennomført I samarbeid med ungdomsklubbene
ble en suksess. 650 ungdommer storkoste seg og bAde RETURN og sine nier
hjemlige favoritter blant de 8 lokale oppvarmingsbanda.
Korpskonsertefl i Mjrhallen ble suksess I Ar som I fjor. Alle bygdas 5 korps
deltok. En fantastisk opplevelse var det avslutningsviS A høre alle bygdas korps I
samspill av Amazing Grace.
.

23.11 kl.19.00 Kulturaften i Mjrha11en.Bim,Bam,BUm
Kathrine Wilson, Gry Adolfsen m/musikere, The Brix Brax
Brothers, Rallaren, Stranden skolemusikkorpS,
Halling/Laus,
Vidar Lande Nannestad Spellamannslag Utdeling av
kulturprisen 1991 til Ingar Pedersen
24.11. kl.19.00 Korpskonsert I Mjrha11en. Skolekorpsene og
Betel homorkester, Enebakk Janitsjar.
26.11. kl.19.00 Visekveld i gml. herredsstyresal. Lars
Klevstrand.
27.11. kl.13.0O Pensjonisttreff med Erik Bye pa Ignarbakke
28.11. kl.18,00 Barnekunstutstilling pa Flateby
Samfunnshus. Pafølgende underholdningSkveld for av og
med barn. Teater og musikkinnslag.
29.11. kl.19.0O Konsert rn/Ole Edvard Antonsen pA Enebakk
Ungdomsskole.
30.11 kI.19.00 Idrettens dag. Am i sarnarb. med
idrettsorg. Program: Start: Stranden skole kl.11.O0 Apning
v/kultursjefen Korpset spiller (Stranden SkolemusikkorPS)
Turnoppvisniflg inne I salen. Judooppvisning kLl2.30:
Startskuddet gAr for stafetten. Mange forskjellige lag:
Utfordrerrunde i Vignett pA forhand. Innkomst
v/Mjrha1len mellom kI. 13.40 og 14.10
Mjrhallen LuftgeyrkonkurraflSe (v/Jeger og fisk)
kl.14.30: Handballkampinnslag fra Vannskiklubben Ytre
Enebakk skolemusikkorPs spiller kl.16.00: Premieutdeling
kl.16.30: Ayslutning y/ordføreren

Ca. 3750 enebakkinger besøkte arrangementene under Arets kulturdager. I tillegg
var ca 650 personer, tilknyttet lag og foreninger, og enkeltpersoner involvert i
gjennomførinmgen av programmene det vre seg pA eller bak scene, I ryddegjenger, og serveringsopplegg. Kulturdagene kostet kr 8.75 pr. encbakking
-

Per Otto Possum fra Ørnøye 4H (Foto: Anne-Grete Lossius)

12

áret 1991
Ku tu r0~
KULTURPRISEN
Kulturprisen 1991 gikk til Ingar Pedersen. Han ble tildelt prisen for sin innsats
innen Vannskisporten. Pedersen er innehaver av fire kongepokaler og 25 NM
gull. Han har ogsa vrt en pâdriver en og positiv faktor for miljøet i og fundt
Enebakk Vannskiklubb. Pedersen ble overrakt kulturprisen under kulturkvelden
i MjrhalIen 23. november. Mellom 350 og 400 personer var tilatede pA dette
arrangernentet. Enebakk Helsèlag, Frisk Luft, Enebakk Blandakor og Mjr
ungdomsskole bisto etaten med den praktiske gjennomføringen av
arrangementet. Bim-Bam-Bom, Kathrine Wilson, Gry Adolfsen og Andreas
Myhre, The Brix Brax Brothers, Rallaren, Stranden Skolemusikkorps, Frisk Luft,
og Enebakk BlandaKor bidro til en variert kulturopplevelse

UNGDOMSKLUBBENE
Ved inngangen til 1992 hadde Enebakk 3 ungdomsklubber drevet med
kommunal støtte. Tilsammen har disse klubbene hatt et budsjett pa i underkant
av 1/2 million.Klubbene har totalt rundt 150 betalende medlemmer. Besøket er
imidlertid langt høyere enn medlemstallet. Spesielt pa discokvelder. Kiubbene
drives noe forskjellig i de tre kretsene Flateby, Kirkebygden og Ytre Enebakk.
Klubbene drives med timelønte ledere og klubbarbeidere tilsammen 7 personer.
3 pa Flateby, 2 i Kirkebygden og 2 i Ytre. Kirkebygden ungdomsklubb har, med
tilskudd fra kulturetaten, i 1991 hatt to 3 voksenpersoner pA kurs om incest.
Klubben har ogsa avviklet fotokurs med ekstern bistand. Til dette kurset har de
mottatt Økonomisk støtte fra etaten.. Fotokurset videreføres i 1992 i en
fotogruppe i kiubben. Gruppa blir da en del av den ordinre driften, og ma
finansieres innenfor kiubbens driftsbudsjett.Oversikt over kiubbenes aktiviteter
og Apningstider:
-

-

Ytre Enebakk ungdomsklubb
(Tilholdssted: Bomberommet pa Ytre Enebakk skole.)

Apningstider:Tirsdag:kl.19.00 22.OoFredag: kl. 19.00 24.00
Lørdag: kl. 19.00 24.00, Juniorklubb Torsdag kl.18.00 20.00
Klubbleder i Ytre: Karin Buer tlf. 92 5134
Klubben bar egen bandgruppe. Leder for bandgruppa er Kristian Høvik.
Klubben har ogsA dramagruppe. Leder: Anne Gaathaug
-

-

-

-

-

Flateby Ungdomsklubb
(Ti1hoIdssted: Kjelleren pa Flateby Samfunnshus)
Apningstider:Tirsdag: kI. 18.30 22.00 Torsdag: kI. 18.30-22.00.
Fredag: kl. 19.00 24.00
Juniorklubb: Annenhver onsdag.
Klubbleder: Tore Stensli
-

-

Kirkebygden Ungdomsklubb
(Tilholdssted 2. etg. pt brannstasjonen I Ekebergdalen)

Apningstider:Mandag kl. 18.00-21.00 Tirsdag: kl. 18.00 21.00
(Fotogruppe. Kontakt: Tom Lente) Fredag: kl. 18.30 22.00 Lørdag: kl.19.0024.00
Klubbleder: Laila Eidsvold
Miniklubb:Torsdag: kl. 17.30 20.00 Miniklubbkontakt: Cathrine Dølving
-

-

-

Ingar Pedersen (Foto: RolfSørli)

I tillegg har ungdomsklubbene i samarbeid med kulturetaten, og med støtte fra
Lions Club, Kirkebygden Vel, og helse- og sosialetaten gAtt sammen om A
etablere Enebakk Motorsykkelklubb. Klubben driver sin virksomhet
v/Knatterudtjernet ved TømmerbrAten, og gir tilbud om trialkjøring for ungdom
fra 12 Ar og oppover. Klubben ble etablert 13. august, som resultat av et
samarbeid mellom ungdomsklubbene og kulturetaten. Bakgrunnen var et utspill
fra Lions, som onsket A gi penger til forebyggende ungdomsarbeid.
Ungdommens eget ønske om aktivitet var entydig for alle kiubbene: De ønsket
en motorklubb. Lions ga 20.000 kroner til prosjektet, fra helse- og sosialetaten
fikk klubben 2.000 kroner, og kulturetaten har i 1991 bidradd med rundt 10.000
kroner.Klubben bar pr i dag mellom 45 og 50 medlemmer. Det vil om kort tid
foreligge en egen melding om denne kiubbens drift.
-

HARALD SVERDRUP I BIBLIOTEKET
OgsA i Ar var det lagt inn en forfatterkveld i programmet for kulturdagene, og
denne var selvsagt lagt til biblioteket, hvor et 30-40 taIls mennesker fikk oppleve
en spirituell Harald Sverdrup som leste dikt og prosa fra sine samlinger.

Apningstider: Mandag og torsdag: kl. 17.00-20.00
Lørdag: kl. 10.00- 15.00
Leder: Trond Johnsrud. TIf. 92 60 55

ELDREDAG
Eldredag inngikk ogsA i programmet for kulturdagene. I Ar som i fjor ble den
holdt pA lgnarbakke. Rundt 100 personer møtte fram for a hØre Erik Bye og
Willy Andresen som ikke skuffet sitt entusiastiske publikum.Enebakk Helselag
sørget for servering og koselig pyntet lokale.

OPPTAK AV BARN I
FOLGENDE
BARNEHAGER:
15.8.92 14.8.93:
-

Flateby barnehage, Skaugv. 1911 Flateby, 3-7 Ar
Flateby familiebarnehage, Skaugv. 1911 Flateby, 0-3 Ar
Ytre Enebakk barnehage, Fjellv. 1914 Y. Enebakk, 3-7 Ar
Kirkebygden barnehage, Lotterudv. 1912 Enebakk, 0-7 Ar.
Søknadskjema fAs i barnehagene, pA skolestyrekontoret
sosialkontoret.

KINODAG

Ca 150 personer fikk en innholdsrik aften da Flateby Kino i samarbeid med
kulturetaten iriviterte til Kinesisk Aften pA Flateby Samfunnshus under
kulturdagene. Foruten visning av den meget omtalte og prisbelønte Ju Dou, fikk
de frammøtte gjennom on opplysningsfilm et lite innblikk i kinesisk geografi,
historie og samfunnsliv. Bo Wang m/venner sørget for demonstrasjon av
kinesiske skrifttegn, kaligrafiog dans. Veismakende nudlesuppe, forberedt av
kinostyret bidro ogsa til a sette publikum i den rette stemningen.

og

Søknadsfrist 1. mars 1992.
'førskolen", sender Ut
Enebakk kommunale korttidsbarnehage
skjema til alle 6-Aringer. Søknadsfrist 10.4.92.
-

Skolestyrekontoret
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Retqlngslinjer for kc MM
s.to.iiader timMultul form I
RETNINGSLINJER FOR
KOMMUNALE STØNADER
TIL KULTURFORMAL I
ENEBAKK KOMMUNE.
Paragraf 1
ALMINNELIGE
BESTEMMELSER
Gjennom kulturstyret kan Enebakk
kommune gi stønad tit kulturarbeid
til organisasjoner, institusjoner,
enkeitpersoner og eventuelt andre
grupper innen kommunen.
Organisasjoner og sammenslutfinger som far tilskudd, mA vre
demokratisk oppbygget med Apne
muligheter for mediemskap.
Styrende organer skal vre valgt
pA demokratisk vis, blant og av
organisasjonens medlemmer.
Unntatt fra tilskudd er organisasjoner som primt ivaretar mcdlemmenes yrkes- eller økonomiske
interesser.
Paragraf 2
STØNADSORDNINGER
1.Tiiskudd til anlegg og ved
likehoid
2. Grunnstønader til organisasjoner
3. Stønad til spesielle tiltak
4. Etableringsstønad
Paragraf 3
TLLSKUDD TIL ANLEGG
OG VEDLIKEHOLD
A Nyaniegg
Kommunen kan etter sØknad, pA
grunniag av uttaleise fra kulturstyret gi stønad til nyaniegg, som
idrettsanlegg, samlingslokaier og
andre anlegg som tjener kulturiivet
i kommunen.
Størrelsen avpasses etter eventuelie tilskudd fra fylke og eller
stat. Med sØkanden, som stilles
til kulturstyret, skal føige:
- Tegninger som viser plan•Iøsning og arileggets
plassering

- Kostnadsoverslag
- Finansieringsplan
- Avskrift av skjøte eller
ieiekontrakt, eller skriftiig
tilsagn om dette.
Eventuelie restriksjoner pA bruken
av slike anlegg mA oppgis i søknaden, sammen med begrunnelse
for restriksjonene.
B. Tilskudd tit vedlikehold og drift
av anlegg:
StØnad kan gis til vedlikehold av
anlegg som nevnt under punkt a.
Hver anleggstype mA spesifiseres
med detaljopp-lysning om hva
vedlikehoidet vii bestA i, ved siden
av kostnadsoverslaget. Dugnadstimer føres opp med STUI's timesats i kostnadsoversiaget.
Driftstilskudd til anlegg kan gis
pA grunniag av framiagte driftsregnskaper, der inntektsposter ogsA
fremgAr.
Paragraf 4
GRUNNSTØNAD TIL
ORGANISASJONER
Stønaden er Øremerket den
ordinre driften av organisasjonen.
Den utbetales etter søknad til
fastsatt tidsfrist, vediagt siste Ars
godkjente regnskap og Arsberetning. Grunnstønad utbétales i aiminnelighet en gang pr. Ar.
Stønaden gis etter skjønnsmessig
vurdering ut fra biant annet:
Paragraf 5
STØNAD TIL SPESIELLE
TILTAK
Med spesielle tiltak menes her
tiltak som ikke inngAr i en organisasjons ordimere drift, og som er
avgrenset I tid. Slike tiltak kan for
eksempel vere bppkeringstiitak for
ledere, kurs, konferanser, mØteserier, informasjonskampanjer, stevnearrangementer. kulturkvelder/uken utstiilinger m.v.

Søknad om stønad til spesielle
tiltak mA foruten redegjøreise for
tiltakets art inneholde opplysninger
om anslAtt antall deltakere,
finanog
kostnadsoverslag
sieringsplan. Det bør søkes i god
til fØr tiltaket skal gjennomfØres.
Hvis tiltaket ikke gjennomføres
som forutsatt, skal utbetalt stønad
betaies tilbake.
Paragraf 6
ETABLERINGSSTØNAD
Nystartede organisasjoner kan søke
kulturstyret om etableringsstønad.
Paragraf 7
SØKNADSFRIST
Frist for søknad om stønad utlyses
hvert Ar etter at kommunestyret har
vedtatt budsjettet.
Paragraf 8
SØKNADENS
BEHANDLING
Søknader om stønad etter disse
retningsiinjer, med unntak av stønad til nyaniegg, avgjØres av
kulturstyret innenfor rammen av de
vedtatte budsjetter.

VISEKVELD MED
JAN-OLOF ANDERSSON
Mandag 23. mars er det duket for ny visekonsert i Gamle
Herredsstyresal. I fjor var inviterte kulturetaten til visekonsert med Alf Hambe. Denne gangen, er det Jan-Olof
Andersson som skal glede Enebakks visepublikum med
visekunst av ypperte merke. Andersson regnes i dag som
en av Sveriges aller beste visesangere, og han foyer seg godt
inn i rekken av ypperlige visekunstnere som Alf Hambe og
Lars Klevstrand, som vi fikk stifte bekjentskap med her i
Enebakk i løpet av âret som gikk.
Jan Olof Andersson har turnert over hele Sverige med
forskjellige viseproduksjoner - bade for âpne visekveider, og
pedagogiske program beregnet pa skoler og institusjoner.
Andersson er utdannet ved Stockholms musikkpedagogiske
institutt (SM!) og har i tillegg til plateproduksjoner ogsâ
opptrádt i bAde radio og TV.
Han har fAtt en rekke stipendier, hvorav skal nevnes Alf
Hambestipendium, 1990 og Fer!in-sällskapets Trubadurpris,
1991.
Visevenner kan se fram til en stor visekve!d i Gamle
herredsstyresal, der Jan Olof Andersson vii øse av et
rikho!dig repertoar som spenner fra E!isabethianske
kjr1ighetssanger, via den svenske visetradisjonen og fram
til egne
viser og tonesettinger.
Vel møtt i Gamle
herredsstyresal mandag 23. mars

Paragraf 9
KONTROLL
Kuiturstyret fører kontroil med at
midlene nyttes i samsvar med
forutsetningene. Dersom forutsetningen for stønad etter disse retningsiinjer brytes, kan rettigheter
innen rammen av stønadsordningen
mistes for minst ett Ar.
Paragraf 10
ENDRING I
RETNINGSLINJENE
Dc til enhver tid gjeldendc stønadsregler skal -o(lkjennes av
kommunestyret. Alle endringer mA
likeledes godkjennes av kommunestyret.

Det gis ikke støtte tit offentlige
fester og andre arrangementer som
tar sikte pA økonomisk vinning.

FOLLO ENERGIVERK

Informasjon til vàre strømkunder
Folio Energiverk har i disse dager
sendt ut strømavregning for 1991
med forfall 20.2.92. E-verket har,
slik som vi meldte fra om i
sommer, flyttet avregningsAret fra
1,7. og fram til I.I. slik at vi
heretter skal følge kalenderAret.
Strømavregninen for 1991 har
derfor med seg strømforbruk fra
1.7.90, og det vii si 18 mAneders
forbruk, og vi har i denne perioden
sendt ut kun 5 akontobeløp, samt at
vi har med en og en halv vinter.
Dette er Arsaken til at enkelte har
fAtt stor avregning.
Denne omleggingen har
praktiske Arsaker fordi alle prisendringer skier fra 1.1., og strØmregningen blir mer oversiktlig.
I Enebakk sendte vi tidligere ut
Arsavregningen 1.10. med forfall
30.10. Den inneholdt avregning for
forbruk fra 1.7. Aret- for til 1.7.
samme Ar. I tillegg til avregningen
kom et akontobeløp, som er 1/4 av
antatt Arsforbruk. Kunden har da,
ved forfall 30.10. brukt strøm fra
1.7., d.v.s. 4 mAneder, for første
akonto blir innbetait. Neste forfall
pA akonto var 30.1., 30.4. og 30.7.
Disse fire akontobeløpene ble fratrukket pA avregningen. Alt som
var betalt for 1.10. ble fratrukket
avregningen. Hvis akontobeløpene
er riktig stipulert, eller at forbruket
er omtrent som foregAende Ar, vii
avregningen ideelt sett bli 0, og
regningen vii da inneholde kun et
nytt akonto.

Ved at vi nA har flyttet avregningsAret, vii akontobeløp med
forfall 30.10.90, 30.1.91, 30.4.91,
30.7.91 og 30.10.91 bli fratrukket
pA avregningen for 1991.1 tillegg
kommer som fØr 1. akonto for
neste avregningsAr. Denne akonto
skal dekke forbruk fra 1.1.92. Dc
neste akonto blir da 20.5. - 20.8. og
20,11., og med avregning 20.2.

HAper dette vil klargjøre en de
spørsmAl som vAre kunder har
Ellers strAr vi til tjeneste med alle
gjeider
som
spørsmAl
andre
eller
strømregningen
spørsmAl vedr. strømforsyningen
elier ENØK. Vi viser forøvrig til
vAr folder, som er sendt alle vAre
kunder.

KOMMUNALT TILSKUDD
TIL KULTURFORMAL 1992
Følgende tilskuddsordninger kunngjøres herved med

Semminarstotte
Seminarer for korps, sang og musikklag har ettrhvert butt
mer og mer vanhig, slik at man mA kunne betegne denne
aktiviteten som en del av den ordinre drift.
Tidligere har det vrt vanlig at arrangørene har sØkt
kulturstøtte til gjennomføring av hvert enkelt seminar, og
søkermengden har stadig økt.
Sang- og MusikkrAdet behandlet i fjor pA kulturetatens
anmodning spørsmAlet om seminarstøtte. RAdets k'onklusjon
var følgende:
Seminarstøtte kan gis til sang- og musikklag/foreninger
som støtte til instruksjon og materiel!. Enebakk Sang- og
MusikkrAd innsiI1er pA at støtten fordeles etter sØknad fra
lag og foreninger, uansett alderssammensetning.
PA denne bakgrunn kunngjøres tilskuddsordningen nA, med
sØknadsfrist 25. februar.

søknadsfrist 25. februar 1992
- Grunnstønad til organisasjoner
- tilskudd til vedlikehold og drift av anlegg
- SeminarstØtte, se undertekst
Søknadsskjemaer er utsendt til aktuelle kulturorganisasjoner
og foreninger. Forøvrig kan søknadsskjemaer fAes ved
henvendelse til kulturkontoret, tlf. 92 60 55 (56).
Fra 1992 mA korpsene søke seminarstøtte. Det søkes to ganger
Arlig - første gang i forbindelse med søknad om grunnstønad,
andre gang innen 1. september. Se redgjøring om dette
annensteds i avisen.

Kultürsjefen

KULTURSTIPEND
I h.h. til Enebakk kommunes
vedtatte retningslinjer for
stØnad til kulturformAi, utlyses

Kommunalt Kulturstipend
Stipendet kan søkes av enke!tpersoner som bor eller arbeider i
Enebakk. Søknadsfrist: 25. februar
Søknadsskjema og retnings!injer fAs ved henvendelse tit
kulturkontoret, tlf. 92 60 55 (56)

Kultursjefen
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UKM I Enebakk:

5 videré til fylkesfinalen
Det blir solid enebakkmarkering nâr fylkesfinalen I UngdommeflS
kulturmonString gâr av
stabelen I AurskogHoland 7. og 8. mars.
Under den lokale monstringen pa Enebakk
ungdomsskole sondag
19. januar, kvalifiserte
fern av de 12 innslaqene se9 til en plass i
fylkesfunalen. Ca 300
publikummere I alle
aidre sorget for den
rette stemning i salen.

innsiagene gâ videre. Med
andre ord oppnâdde Enebakk
tilnrmet "full pott", og
dothmerne var fuile av ros
over kvalitet og bredde i
innslagene. Vi sier tvi-tvi for
fylkesmønstriflgefl. Der blir
det avgjort hvem som gâr
videre til landsfinalen i
Olavshallen Trondheim i
siutten av rnai.
I fjorgikk to av Enebakks
innslag helt til iandsfinalen Bim-Bam-BOm og Katrine
Wilson (piano).

Musikk uteri grenser var
overskriften for Ungommens
kulturmønstriflg i âr - og
rnØnstringen i Enebakk svarte
godt til denne. Innslagene
spente fra hardrock og pop,
til trekkspillâter, hornrnusikk
og framføring av sanger fra
kjente musikaler.
Disse deitok i Mønstringen:
Morbid Death (hardrock).
Decade (poprock), Yellow
Rain, (hardrock og ballader).
Pa Sparket (blâsegruppe fra
Ytre Enebakk skolemusikkorps), Strandvold og Co,
(pop-band - 50-tails musikk),
Spare Parts (viser og bailader, akustisk), Pungfestene
(Hardrock), Vannhodr (hardrock), Bim-Barn-Born - (popgruppe), Ingrid Bergstrøm
(sang), Johnny Kokaas (irekkspill), Enebakk Gospel Kor.
Disse gâr videre til fylkesmØnstriflgefl

Alle deltakeme fikk en
skriftlig, grundig vurdering
av sin prestasjon fra dommerkoilegiet, som la ned
mye arbeid i dette. Her bie
aile sider ved hvert enkelt
innsiag nøye vurdert - den
musikaiske, frarnføringefl,
improvisaSjOfl
originalitet,
etc. Dermed kan den enkelte
se hva som kan forbedres og
videreutvikles. Nyttig veiledning pa veien videre mot en
mulig fremtidig musikkariere.

I Enebakk, som i mange
andre kommuner er det
Kulturetaten som har hatt
ansvaret for gjennomføring
av Ungdommens kulturmønstring lokalt. Alierede i begynneisen av september, da
det. var kiart at det ble mØnstring, ogsa i Akershus, gikk
invitasjonen Ut til skoler og
ungdomsklubber. I âr, som i
fjor var det stor interesse for
arrangementet.
Tii den praktiske gjennomføringen av UKM 92 hadde
kulturetaten god hjelp av representanter for bygdas sang,
musikk og teaterliv gjennom
Tore Enger, Jan Erik Pettersen, Kristin Helstad og
Espen Dal, som bisto med
tilrettelegging av lys, lyd og
rydding, râd og dad. Uten
den bistand etaten nyter godt
av fra bygdas kulturliv i slike
sammenhenger, ville det
vre vanskelig a avvikle
slike arrangementer.

Ilyvä1tefliedIefltIiië

til formannskaPet
og hovedutvalgefle
Kommunestyret valgte i sitt januar-mote medlemmer og varamedlemmer til styrer, râd og utvalg for innevrende valgperiode, som
løperfra 1.1.1992-31.12.1995.
Bade i forbindelse med disse valgene og valg av formannskap,
ordfører og varaordfører i november, var det inngâtt valgteknisk
samarbeid mellom Arbeiderpartiet Sosiaiistisk Venstreparti og
Kristelig Folkeparti og mellom Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet.
Det nye formannskaPet har slik sammensetning (vararepresentantene er ikke oppført):

Decade,
Yellow Rain,
Vannhodr,
BimBam-B0m
og Ingrid Bergstrom.

Fra felleslisten AP, SV og KrF:

Kjell Øvergârd, Ytre Enebakk, Rolf Solberg, Flateby, Dag Skaug,
Ytre Enebakk, Jorunn Buer, Enebakk, Einar Hoistad, Ytre
Enebakk.

Fra felleslisten H, SP og FrP:

Kjell Dehii, Enebakk, Tore Tidemann, Ytre Enebakk, Leif Magne
BrAthen, Enebakk, Vidar Koistad, Flateby.

Vi hâper riktig mange enebakkinger finner veien til
Aurskog-Høiand 7. - 8. mars
for a heie dem videre framover mot Trondheim.

ADMINISTRASJONSUTVALGET:
Kjell Øvergard, AP, Einar Ho1stad KrF, Rolf Solberg, SV, Gunnar
To1ns, H, Kjell Dehli, SP.
Leder: Kjell Øvergârd, nestleder: Einar Holsad.

Juryen, som var oppnevnt av SKOLESTYORET
Akershus Musikkrd hadde (SOM OGSA ER BARNEHAGENEMND)
Magne BarbøI, KrF,
ingen lett oppgave i a velge Magne Berg, AP, Ragnar W. Nord, SV,
Ut de innsiag som skuile gâ Anfinn Liland, AP, Kari Heier, SV, Tore Tidemarin, H, Hans
videre, og spenningen var til Guslund, SP, Steinar Magnussen, Fr?, Odd Soihaug, SP.
A ta og følge pa da de toget Leder: Magne Berg
inn pa scenen for a meddele HELSE- OG SOSIALSTYRET
resultatet etter inngâende Tom Nilsen, SV, Oddbjørn Siljebøl, AP, Anne Stanger, KrF,
drøftinger i enerom. Betryg- Lisbeth Gaathaug, SV, Ase Solberg, AP, Gunnar To1ns, H,
gende var det da a vite at Sigmund Sundby, SP, Knut E. Dahl, FrP, Anna S. Halvorsen, H.
juryen var sammensatt av 2 Leder: Tom Nilsen, nestleder: Oddbjørn Siljebøl.
personer med fagkompetanse
pa rock, og to med kompe- KULTURSTYRET
Dag Skaug, AP, Britt Gaathaug, SV, Leif 0. Syversen, KrF,
tanse innen kiassisk musikk.
Ragnar W. Nord, SV, Asbjørn Hollund, AP, Jon Johansen, H,
Ifølge regiene for mØnstrin- Hailvard Brevig, SP, Jan F. Wickstrøm, FrP, Glenn R. Skaug, H.
gen kunne inntii 50%.. av Leder: Dag Skaug, nestleder: Britt Gaathaug.

Ingrid Bergstrom

ENEBAKKKOMMUNE
Enebakk kommunestyre innkalles tit mote I HerredshuSet
mandag 10. februar 1992 kt. 18.30.
Offentlig spørretid inntii 30 minutter.
SAKLISTE

Godkjenniflg av protokoll fra kommunestyremete 13.1-1992.

Sak nr. 022/92 Vedtekter for NringsmiddeItilSYflet
I Folio
Sak nr. 023/92 Vedtakter for Krisesenteret I Folio
Sak nr. 024/92 Søknad orn servering- og skjenke
bevilling for el og yin - Tonys Brasserie
og Pizzeria
Sak nr. 025/92 Vederlag/egeflbetating for pieie- og
omsorgstjefleSter
Sak nr. 026/92 ReguleringSPiafl for gang.- sykkelvei
iangs RV 155 "Durudhegda"
Sak nr. 027/92 ReguleriflgSPlan for gang- syklcelvei
Lotterudvelen, Kirkebygda
Sak nr. 028/92 Organisering og videreferiflg av Folio
prosjektet
Sak nr. 029/92 HandiingSptan for flyktningearbeid i
EnebakkkommUfle
Sak nr. 030/92 VaIg ovrige utvalg 1992-1995
Referatsaker
Saksdokumentene erutlagttil gjennomSyfl pa
form annskaPSkOfltoret i kontortiden ki. 0800 - 16.00.
Sakiisten er ogsá utlagt til gjennomSyfl pa Enebakk
folkebibliotek i apningstiden.
Kjell Overgârd
ordforer
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Meningokokk B:
Vaksinasjonsforsøket I
ungdomsskolene 1989/91
ilva er en meningokokk?

fikk likevel sykdommen.

Meningokokk er en egen bakterieart som skiller seg fra andre
bakterier.

Vaksinen forhindret vel halvparten av de syksomstilfellene
vi ville hatt dersom det ikke var
vaksinert.
Det gjenstâr fortsatt mye arbeid
fØr vaksinen kan anbefales til
alminnelig bruk, men utganspunktet for dette arbeidet er
meget bra.

Meningokokk kan deles inn i
flere grupper. De viktigste
gruppene som gir sykdom
kalles gruppe A, gruppe B og
gruppe C. For gruppe A og C
finnes vaksine
I Norge er det gruppe B som
oftest gir sykdom.
Vaksineforsøket var nettopp
rettet mot meningokokkbakterie
- gruppe B som er
hovedârsaken til smittsom
og
hjernehinnebetennelse
blodforgiftning.
172.000 elever i ungdomsskolene deltok i forsøket. Det er
75% av samtlige elever i norsk
ungdomsskole. I forsØket fikk
halvparten av e'evene vaksine,
mens den andre halvparten fikk
juksevaksine (placebo)
Noen av de som ble vaksinert

I Enebakk deltok elevene ved
Mjr ungdomsskole og Enebakk ungdomsskole.
Oppslutningen blant elevene
var i skoleâret 88/89 80,2 %.
Skoleret 89/90, 73,4 %.
Elevene ved Enebakk ungdomsskole fikk vaksine. Elevene ved
Mjr ungdomsskole fikk juksevaksine (placebo). Disse elevene er butt vaksinert i oktober
og desember 1991.
68 % av disse elevene bar tatt
imot tilbudet om vaksinering.
Sissel Gundersen
Led. helsesøster

HELSESØSTERSITUASJONEN
I YTREENEBAKK
HelsesØster Liv Stormoen bar permisjon.
Helsesøster
Ragnhild Skonnord er ansatt som vikar i 3/5 stilling. Pa grunn
av manglende 2/5 stilling har vi mâttet prioritere pa følgende
mate:
Helsestasjonen:
Helsearbeidet fungerer sôm for
Skolehelsetjenesten
Skolehelsearbeidet er redusert.
Det som prioriteres i skoleâret 1991/92 er:
Vaksinering:
Elevene i 5.klasse er vaksinert mot difteri/stivkrampe
Elevene i 6. klasse er BCG-vaksinert
Elevene i 6.klasse skal vaksineres meed MMR-vaksine
(meslinger, kusma og rode hunder).
Elevene i 1. klasse skal poliovaksineres og legeundersøkes.
Elevene i 8. klasse skal fA poliovaksine.
Fast kontortid pa barne og ungdomsskolene kan ikke
gjennomføres.
Kontaktperson for Ytre Enebakk skole er Ragnhild Skonnord.
Kontaktperson for Mjr ungdomsskole er Sissel Gundersen.
Fra hØsten av vil bemanningen bli full, og vi regner med at
tidligere "normale" rutiner blir gjenopptatt.

Sissel Gundersen
Led. helsesØster

LEGE - ØYEBLIKKELIG HJELP
Som mange sikkert har opplevd, er det stor pãgang pa telefonen ved Enebakk legesenter. Vi har dessverre ikke tilstrekkelig bemanning til a ekspedere telefonene sA raskt som vi
Ønsker. Pa dagtid har det derfor vrt vanskelig a komme
igjennom - ogsA ved behov for øyeblikkelig hjelp. For at dere
lettere skal kunne nA oss ved behov for øyeblikkelig legehjelp,
har vi nâ etablert en egen telefon for dette, nemlig

92 74 20 (dagtid, oyeblikkelig hjelp)
Utenom kontortiden kontaktes vakthavende lege i Enebakk
som tidligere via Askim vaktsentral

88 02 00 (kveld - heig)
Med vennlig hilsen
Torgeir Landvik
kommunelege I

BEHANDLE SELV - ELLER SOKE LEGE?

Hjerneh
innebetennelOro
Av legene Sissel Holmen og Kirsten Rokstad, lnstitutt for
allmennmedisin, Bergen.
Hjernehinnebetenneise er en fryktet sykdom som har butt stadig
vanhigere de senere ârene. Det er meget viktig a vre oppmerksom pa
taresignalene silk at den syke kommer tidiigst mulig til behandling.
Fra bladet Helsenytt for
alle,nr 2,91 har vi sakset
følgende artikkel om
hjemehinnebetenne!se:

utvikIes med nakkestivhet og
smablødninger i huden. Det er
viktig a vre kiar over at de
kiassiske tegne kan mangle,
spesielt hos sma barn som kun
kan fd feber og nedsatt allmenntilstand.

Hjernehinnebetennelse (meningitt) er en betennelse i hinnene
omkring hjernen og ryggmargen. Hva kan du gjøre selv
Betennelsen gir hevelse i hjerne- Det er ailtid viktig a undersøke
hinnene og utsiving av vaske til om barn eller unge bar tendens
rommet meilom hinnene. Der- til nakkestivhet og febersykdom.
med oppstâr det trykkstigning Hos unge mennesker skal haken
som forrsaker den mest typiske normalt kunne fØres belt ned
mot brystet Ved nakkestivhet lar
plagen: nakkestivhet.
dette seg ikke gjØre, og det vil
vre smertefullt a forsøke og
bøye hodet fremover. Ved uttalt
Arsaker
Den vanligste Arsaken til hjerne- nakkestivhet vil ryggen ogsa bli
hinnebetennelse er infeksjon, stiv. I sittende stilling kan den
som oftest med bakterier. Virus syke ikke bøye overkroppen
og andre mikroorganismer kan framover med strake knr, i
ogsâ forârsake meningitt. Bakte- liggende stilling kan ryggen
nell hjernehinnebetennelse er en virke som en spent bue.
Ved høy feber og utslett bør du
alvorlig syksom som vanligvis
forarsakes av tre typer bakterier: ailtid tenke pa hjernehinneMen ingokokker, pneumokokker betennelse. Hudblødninger kan
len forveksles med utslett. Dette
og haemiphilius influenzae.
lar seg teste ved a tryke en liten
glassplate mot huden. Et vanlig
utslett yi -da forsvinne, meus en
Meningokokk-meningitt utgjØr hudblødning forblir uendret.
omtrent 40% av tilfellene og ved minste mistanke om hjernekalles pa folkemunne for smitt- hinnebetennelse ma lege tilkalles
som hjernehinnebetennelse. Den omgAende.
forekommer hyppigst hos barn
og unge. Sma epidernier kan
opptre i f.eks. militrIeirer og Legebehandling
barnehager, spesielt i vinter- Dersom legen ikke kan uteiukke
halvâret. Sykdommen smitten hjernehinnebetenneise, vii den
ved drapesmitte, d.v.s. at syke ØyebIikkelig bli innlagt i
bakterier overfØres via spytt- sykehus. Hvis transporten til
draper som slynges ut nâr syke sykehuset er lang, kan det bli
snakker, hoster eller nyser. aktuelt a starte antibiotikabePersoner som ikke selv er syke, handling under transporten.
kan bre smitten i seg og PA sykehuset vil det bli tatt en
overføre denne videre. De første rekke prover. Den viktigste
timene etter at smittestoffet er undersøkelsen er lumbal punkoverført, formerer bakteriene seg sjon. En tynn nal blir fØrt inn i
i blodet. Dette kan gi influ- rommet mellom de to hinnene
ensalignende plager med feber, rundt ryggmargen og vske blir
genenell sykdomsfølelse muskel- sugd ut. Vsken blir analysent
og leddsmerter. Hos andre kan og kan fortelle om det foreligger
sykdommen starte plutselig med en bakterie-, virus - eller allersterk hodepine, høy feber, gisk betennelse. Behandlingen
kvalme og oppkast. Etterhvert av meningokokk-meningitt er
vii ofte de kiassiske tegnene først og fremst antibiotika i form

av penicillin og sulfonamid.
Samtidig gis vske og salter for
A forebygge uttørking og sjokk.
Ved god behandling overleven
de aller fleste, og aivorlige
følger ses sjeiden. Hos sma barn
derimot er dødeiigheten omkring
5%, og enkelte far skader i form
av nedsatt hørsel.

Pneumokokk-meningitt
Pneumokokk-meningitt utgjØr ca
15% av tilfellene og ses hyppigst
hos barn og unge. Bakteriene
stammer nesten alltid fra betennelse i bihuler, rnellomøret
eller lunger. Sykdommen arter
seg, og behandles pa samme
mate som meningokokkmeningitt. Utsiktene er därligere idet
15- 20 % av pasientene dør.

Haemophilus
influenzae- meningitt
Denne formen utgjØn omtrent
10% av tilfellene og utgâr ogsâ
fra bihule- eller mellomørebetennelse. Det en barn fra 1/2
til 5 Ar som far denne sykdomsanimè som ve an re Tormur—
for bakteriell meningitt. Baktenien lar seg ikke pAvirke av
vanlig penicillin eller sulfonamiden, men ma behandles med
kioramfenikol. Utsiktene til helbredelse en svrt gode.

Virus-meningitt
Denne hjernehinnebetennelsen
skyldes oftest et virus som ski!les ut fra tarmen (entero-virus).
Den smitten denfor via vann som
en fonurenset av avføring fra
mennesken.
Sykdomstegnene en mildere,
og utvikles langsommene enn
ved bakteniell meningitt. Sykdommen kan ikke behandles.
Den syke vii observeres i sykehus, slik at eventuelle komplikasjoner naskt kan behandles.
Nesten aile blir helt fniske av
denne sykdommen.

VELKOMMEN TIL ENEBAKK KOMMUNES BARNEHAGER
Skoleetaten har følgende førsko1e1arersti11inger ledig fra 15.8.92:
- Ytre Enebakk barnehage - 1/1 avdelingslederstilling for barn pd 3-7 Ar,
2 avdelinger, tlf. (09) 92 40 66
- Kirkebygden barnehage - ill avdelingslederstilling for barn pa 0-3 an,
2 avdelinger, tlf. (09) 92 72 02
- Flateby barnehage - 2/1 avdelingslederstilling for barn pA 3-7 Ar, 2 avdelinger, tlf. (09) 92 85 88
- Enebakk kommunale kortidsbarnehage - avd. Y. Enebakk, 15/37,5 avdelingslederstilling,
barn pA6 Ar, 3 avdelinger, tlf. 92 60 60.

Vi kan tilby:
Utfordrene og utviklende arbeidsoppgaver i et godt kollegialt miljø, avlønning i lønnstrinn 1822, stillingskode 7.2. 5 planleggingsdager for hele personalet. Medarbeidensamtaler. Hjelp til a
skaffe bolig. Heldøgns fonsikringsordning. Dekning av flytteutgiften etter vedtatte negler. Stone
muligheter til fniluftsliv og kultun.
Til alle stillingne kreves førskolehererutdanning. Nrmere opplysningen faes hos styreme i de
forskjellige barnehagene, eller hos barnehagekonsulent Aud Øen, tlf. (09) 92 60 60, 1. 302.
Søknad med bekreftede vitnemâl og attester sendes Enebakk kommune, personalkontoret,
1912 Enebakk. Søknadsfrist 10. mars 1992
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Ny funksjonstid
Ny funksjonstid for
utvalg av lag rettemedlemmer, meddommere (ogsA jordskiftemeddommere), og
skjønnsmenn.
Etter tidligere bestemmelser
utløp funksjonstiden for lagrettemedlemmer, meddommere
til lagmannsretten, meddommere til herresretten, jordskiftemeddommere og skjønnsmenn
31.12.1991.
Det er foretatt nyvaig, og de
nyvalgte er underrettet om at
valget gjelder for perioden
1992-1995.
Domstolloven er endret ved
by av 6. desember 1991. Endringene innebrer bl.a. at de
nevnte utvalg skal fungere fra
1. april âret etter valgâret, altsâ
fra 1.4. 1992 til 31.3. 1996. De
medlemmer som tidligere har
fAtt melding om at funksjonstiden utløper pr. 31.12. 1991 far
forlenget funksjonstiden til
31.3. 1992.
Melding om endringer av
adresser etc. bes gitt av det enkelte medlem direkte til domstolen. Eventuelle søknader om
fritak skal sendes Enebakk
kommune, v/rAdmannen.
Domstolloven er videre
endret slik at innkallingsfristen
i alminnelighet er en uke for
lagrettemedlemmer og meddommere og tre dager for rettsvitner og sakkyndige rettsvitner.

Kjøpe
bolig?
Enebakk kommune har 2
boliger til saigs:

Lkkaveien 9. Flateby
rekkehus, bygget i 1972,
bestAende av 4 rom,
kjøkken, vaskerom m.v.
Bto.areal 124m2 ,
fordelt pA 2 plan.

Prisantydning
Ca. kr. 450.000,-.
Borgveien 34B,
Ytre Enebakk
del av 2-mannsbolig,
bestAende av 4 rom,
kjøkken, vaskerom m.v.
Bto. areal 90 m2 ,
fordelt pA 2 plan.
ByggeAr 1969. Garasje
oppførti 1990.

Prisantydnig
ca. kr. 450.000,-.

Nrmere opplysninger
og avtale om visning
v/teknisk etat.

KommuneAs

' aneordninger,
Enebakk kommune tar hvert âr opp Ian bl.a. i
Husbanken, til videreutlân. Lânene vii bli
annonsert i lokaipressen I lopet av vãren.
Kommunen har foigende Ianeordninger:

Etableringsl An I
Er behovsprøvde tilleggslAn
ved boligetablering som gAr til
prioriterte grupper, d.v .s. personer som har store problemer
med A skaffe nødvendig tilleggslAn.
Srlig prioriterte grupper kan
ogsA fA refinansiert boliglAn
under denne ordningen.
EtableringslAnene skal gA til
nøkterne boliger med husbankstandard.
Husstander med funksjonshemmede, og unge husstander i
etableringsfasen prioriteres ved
tildeling av IAn.
Det kan søkes etableringslAn I til:
- bygging av fly bolig

- kjøp av bolig, ogsA
innskuddsleilighet
- utbedring av gammel
bolig
- retmnansierin av
private boliglan i
serlige tilfeller

Det er vedtatt regler for
ordningen. Av disse framgAr
bl.a. at lAnet normalt ikke kan
overstige 80 % av egenkapitalen eller kontantinnskuddet
(gjelder ikke i.f.m. refinansiering av bolig).
Maksimalt lAnebeløp er Lt.
kr. 200.000,-.

1.aret6 % p.a.
2. Aret 7 % p.a.
3. Aret 8 % p.a.
4.Aret9 % p.a.
5. Aret 10 % p.a.
6. Aret og følgende Ar
11 % p.a.
LAnet er avdragsfritt i 3 Ar og
tibbakebetales deretter over 12
Ar med 4 % i 4 Ar, 8 %i4Arog
13 % i 4 Ar, regnet av lAnets
opprinnelige størrebse.

kommunen er Lt. kr. 100.000,-.
Søknader om lAn utover dette
videresendes til Husbanken.
LAnene forrentes etter samme
satser som etableringsbAn I, og
avdras etter føbgende plan:

Avdragsfritt 6 Ar.
7 % avdrag neste 4 Ar
11 % avdrag neste 3 Ar
13 % avdrag siste 3 Ar.

Utbedringstils,kudd
I tibknytning til utbedring av
bolig kan det ogsA gis utbedringstilskudd fra kommunen.

Midbene er meget begrenset og
dermed strengt prioritert. Maks.
grensen er kr. 15.000,-.

Ungdomsla'n
Kommunen har innført lAneordning for ungdom. LAnene
skal gA til innskudd eller egenkapital ved fØrste gangs anskaffebse av egen bolig. søker mA
vere under 30 Ar og ha minst
10 Ars botid i Enebakk. Boligen
skal vre av husbankstandard
og mA ligge i Enebakk.
LAnene er begrenset oppad til
kr. 75.000,-.
LAnet er avdragsfritt i 2 Ar og
tibbakebetales deretter over 13
Ar etter annuitetsprinSippet. Effektiv. rentesats føbger maksimalrenten pA Husbankens etableringsiAn, f.t. 11 % pa.

Søker bør ha erfaring som maier og interesse for bygningsvedlikehoid. Evne td A lose praktiske probiemer, seivstendighet i arbeidssituasjonen og samarbeidsevner vii bli tiilagt vekt.
Egen bii mA kunne disponeres.
Stiilingen er aviønnet som hAndverker, stiiiingskode 6198, itr.
14-19. Nrmere opplysninger cm stiiiingen kan fAes ved henvendelse til teknisk sjef, tlf. (09) 92 60 60.
Soknad med bekreftede kopier av attester og vitnemâl sendes Enebakk kommune, personal kontoret,
1912 Enebakk, innen 22.2.92

Pleie- og omsorgsavdelingen søker
Sykepleier og hjelpepleier
Du mA ha off. godkj. fagbakgrunn og disponere bil.
Du er velkommen tEl A ta kontakt med avd. leder Sylvi
Akselsen for nrmere opplysninger, tlf. 92 44 60.
Soknad sendes innen 21.2.92 til:
PIeie- og omsorgsavd., 1914 Ytre Enebakk

HJERTELIG TAKK
til alle som husket oss med blomster
og gayer i forbindelse med julen

Lt. 10,5 % p.a., hebe perioden.
LAnet avdras etter samme
plan som etableringslAn I.

Utbedringsla'n
GArtil utbedring av boliger pA
sosIãlt grunnbag. UtbedringsbAn
gis til utbedring av bolig som
bebos av husstand med minst 1
person som er over 60 Ar, eller
funksjonshemmet, eller som har
et srbig sosialt behov.
UtbedringslAn skal i hovedregeben bare gis til bolig som er
over 30 Ar gammel. Maksimabt
lAnebebøp 'som innvibges av

Stillingen er organ isasjonsmessig piassert I vediikeholdsavdelingen som for tiden bestAr av 4 hAndverkere. Vedlikehoidsarbeiderne samarbeider nrt med 'vaktmesterene pA kommunaie bygg. Vaktmesterene vii fra 1.7.92 bli administrativt
underiagt teknisk etat og innplassert I vedlikehoidsavdeiingen.

Etableringslfin I forrentes U. pA
fØlende mAte:

Etableringsla'n II
Gis etter stort sett samme regler
som etableringsbAn I, men betingelsene er mindre gunstige, i
og med at rentesatsen er fast,

V-

Ved teknisk etat er det ledig
stilling som
Hândverker/maler

Som oppbyst vib kommunen i
iøpet av vAren fA nye kvoter til
fordeling. Søknadsfrister vii bli
annonsert i lokabpressen. Søknadskjema og nermere opplysninger fAs ved henvendelse
til Enebakk formannskapskontor, tlf. 92 60 60.

Vi viser ogsA til at husstander som har store problemer med a Mare forpliktelser i.f.m. boliglAnboutgifter kan ha stor nytte av A ta kontakt med sosialkontoret for Okonomisk
rAdgiving.

W,

Avdelingsleder skatteavdel I ngen

Enebakk kommune har ledig stilling som avdeiingsieder ved
skatteavdeiingen. Kommunekassa er kombinert kommunekasse 09 økonomikontor. Avdeiingsieder er derfor direkte
underiagt kommunekasserer/økonomiSjef. Skatteavdeiingen
har totalt 4 stiiiinger hvor avdelingsieder er den daglige
ansvariige.
- Leder for skatteavdeiingen
Stillingens
arbeidsomráder: - Sekretr for skatteutvaiget
- Saksbehandier i skattesaker
- Innfordring, bAde skatt og
andre kommunaie krav
- Utpanting
Kvalifikasjoner:

- Relevant praksis og/eller
oppiring ved skatteetatskoien
- Utdanneise innen
økonomi/regnskap
- Evne til samarbeid
- Ledererfaring

I tiiiegg til utfordrene 09 utvikiende arbeidsoppgaver kan vi
tilby: Avienning I st.gr. 14 Itr. 21-27. For srskiit kvalifiserte
søkere vii aviønning i itr. 28 bli vurdert. Hjeip til A skaffe bolig.
Event. dekning av fiytteutgifter etter gjeidende regler. Heldøgns forsikringsordning. Ettriveiig arbeidsmiijø.
Den scm ansettes mA disponere egen bli I tjeneste. Det tar
forbehoid om endring av stiiiingens arbeids- 09 ansvarsomrAde. Kontakt Mette Mysiiwski for nrmere informasjon om
stillingen. Tif. (09) 92 60 60.
Soknad med kopier av attester og vitnemAl sendes
Enebakk kommune, personalkontoret, 1912 Enebakk,
innen 22.2.92.
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Forelopig
ingen
utbyggi ng

Betalt for
hjemmem
sykepleie

Avgiftsm
Enda en
restaurant
Enebakk
midt p aO treet pa0 Flateby?

Det blir ingen utbygging av
"Presthagan" pA Lotterudfeltet i
Kirkebygden den aller nermeste framtid. Flertallet i bygningsrAdet, mot Høyres og FrPs
stemmer, har vedtatt A opprettholde de tidligere vedtatte reguleringsbestemmelsene for omrAdet, noe som tilsier null bygging for ny vei er ferdigstilt.
I reguleringsbestemmelsene
heter det at bygging i omrAdet
ikke tillates pAbegynt for ny
hovedadkomstvei er ferdig opparbeidet. Men konimunestyret
var av en annen oppfatning, og
ga i host dispensasjon for Utbygging i inntil tre Ar, for veien
behøvde A stA ferdig, noe som
medførte at saken mAtte behandles pA nyu i bygningsrAdet.

NA. blir det innført betaling for
hjemmesykepleie, om formannskapets vedtak but stAende.
En abonnementsordning er
foresiAtt innført, der satsene vii
bli gradert Ut ifra inntekten.
Men Iitt sosial? er reformen; de
med en netto inntekt under 71
000 kroner skal fortsatt fA gratis
hjelp.
Ifølge helse- og sosialsjef
Inger Haagaas tilsier de nye
forskriftene at brukere som har
en netto inntekt pA 72 000
kroner kan kreves betaling for
atle pleie- og omsorgstjenester,
men den samlede betaling mA
ikke overstige det fastsatte utgiftstak pA 3 000 kroner Arlig.
Den endelige avgjørelsen blir
tatt av kommunestyret mandag.

Avgiftene bare stiger og stiger,
og variasjonene er store fra
kommune til kommune. For
Enebakks vedkommende steg
de kommunaie avgifter for
innevrende Ar med 4 prosent,
med unntak av renovasjon som
Økte 10 prosent. Vannavgiften
er fremdeles ikke økt, men det
regnes med en økning pA rundt
10 prosent ogsA her.
Hurdal er det som bAnner
avgiftsnivAet pA Romerike, iføige Akershus/Romerikes blad.
Her slipper folk med en samlet
avgift- pA 2 877 kroner; Riingen topper listen over de 14
kommunene som er anaiysert
med en samlet Arlig avgift pA 6
531 kroner. Enebakk ligger pA
en sjette plass for øyeblikket.

Antonio Lepore fra Flateby Øn-.
sker A starte en restaurant i lokalene som i dag disponeres av
Flateby Blomster pA Flatebysenteret, og har i den forbindelse sØkt kommunen om
skjenkebevilling for 01 og yin.
Blomsterforretningn flytter i
løpet av vAren inn i lokaler
Øverst pA senteret.
Lepore skal drive et spisested
som vil fA navnet "Tonys Brasserie og Pizzeria", sA nA vil det
bli kniving om kundene, for det
er allerede en restaurant pA
senteret - Ristorante Bella Pizzeria. Lensmannen har ingen
merknader til den omsøkte
skjenkebeviiling, og helse- og
SOS iaistyret anbefaler skjenkebevilling innvilget. Den endelige avgjørelse tas av kommunestyret mandag.

Tennisbane
kommer I
Gaupeveien
Nederst i Gaupeveien i VAglia i
Ytre Enebakk vii det bli
etablert We klubbhus og tennisbane om ikke sA alt for
lenge. VAglia Vel har søkt kommunen om A fA benytte omrAdet
til formAlet, og fAtt formannskapets godkjenning.
I dag blir dette omrAdet
benyttet som riggpläss for anlegget Gran-Kvernstuen, men
cirka første april blir det frigitt.
RAdmannen anbefaler at
kommunen ieier bon arealet
vederlagsfritt mot at velforeningen dekker omkostninger
ved eventuelt tinglysning etc.
En avtaie mA ogsA inngAs med
kommunen hvor blant annet
Forleietider mA avklares.
mannskapet ga grønt lys for
prosjektet, og velforeningen fAr
rett til A disponere omrAdet.

EL EKrRO

Groven
fil,Enebakk

SE OL PA PARABI
ekning av OL I 'Ibertt'i! e.

SALORA

\

Komplelt motorstyrt paraboianlegg med 02 mac
tuner (helt nodvendig for a se TV3 og TV 1000).
Markedets mest fremtidsrettede anlegg.

Den Arlige 'kjendiskonserten" til Enebakk Janitsjar er like rundt hjørnet. Neste
søndag kan We Sigmund Groven, Anne
Kari HArnes og Janitsjaren oppleves,
sammen med flere.—Vi har lagt opp til A
holde en "kjendiskonsert' i Aret, og vi har
tidligere hatt besØk av Steinar Ofsdal,
Hanne Krogh og Jørn Hoei, forteller
Wenche Lillemark, styreleder i Enebakk
Janitsjar.

Musikaiske godbiter
Denne gangen er det Sigmund Groven,
(bildet), som nok de fleste kjenner som
litt av en mester pA munnspillet sitt, som
berer bygda med et besøk. Sammen
med sine musikaiske venner, Ivar Anton
Waagaard og Kjetil Bjerkestrand, skal
han presentere smakebiter fra sifl repertoar, som spenner fra Bach og Grieg til
folketoner og hans egne komposisjoner,
deriblant en del nyskrevet stoff.
Anne Kari HArnes vakre sopran kommer til sin rett We i kiassisk repertoar
og i dagens popukermusikk.

* Salora fjernstyrt 02 mac tuner
.* Salora motorstyringsenhet / motor
(helautomatisk)
* Salora microhode, 1 db
* Salora polarizer
* Salora 99 cm offset skàl
* Salora polarmount stativ
* Kabel

SUM NA KR.

12990,

Kaskoforsikring 6 Ar kr. 990,-

* Fagmessig montering
* Kvalitetsvarer utviklet for fremtiden
* Full oppIring
* Egen serviceavdeling

"ASTRA PAKKE"
LUXOR PAL-TUNER, FJERNSTYRT,
STATIV, 65 CM SKAL, MICROBØLGEHODE,
POLARIZER

TILBUD NA KR.

4990,-

76 Trombones"
—Vi skal spille to nummer sammen med
Groven. 'Aria", som Groven selv har
laget, og "Melodie Beguine", av Johan
øyan, og vi skal spilie tre, fire melodier
sammen med HAmes, forteiler Lillemark.
I tillegg blir det en egen "kjendisavdeling" pA konserten,
—Vi hAper A fA istand et eget "76
Trombones" stykke. Og vi skal samle
flest mulig trombonister til A delta her,
sier en spent Lillemark, som hAper pA stor
publikumstiistrømning. Se annonse.

VELKOMMEN MED:
VISA- NOKKELKORT
KJØPEKORT
NORGESKORT
DINERS -TAX-FREE SHOP

a

riELEKTRO
L1SNTER

3D-SKI A/8
Ascnvn. I
TIf. (09) 87 44 19

EL EK TAO-SEN TEA • AVOO • VOEO • PARASOL • M08/L TEL EFON • TEL EMA TINE

MAN-FRE
TORSDAG
LØRDAG

9.00-17.00
9.00-19.00
9.00-14.00
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BARN
HAR
RETT
TIL
LIV OG HELSE
...SKOLEGANG OG
UTVIKLING

S
S

...BESKYTTELSE
OG OMSORG

Vi15
Veit du kvifor svenskane har
med seg stige I butikken?
Fordi prisene er' sá høge.

• VJTS:
—OM M4114
PIEIPM A& .4
I

b G6 F, MEt
L4441REbokA
'IVb ODPVTA.
087G4 WXE
T*LR
IKE
L.E
7 C) H

Barn har rett til et navn
og til en nasjonahtet.

cF'Pt

irNR
ilL p4JNB0KA

Barn har rett til a vokse
Opp og til a utvikle seg.

I medgangens dager
har du talirike venner,
I motgangens dager
knapt noen deg kjenner.

tj
Tror ! at fx

&4nOE

NcI ,fle. &rT?

Ha vennskap med mange,
men troskap med fâ,
for det er ikke alle
du kan stole pa.
Nár du I leken taper,
smil da til den som vant,
for smil op lek det skaper,
et vennskap godt og sant

Hhr du reine

kWrEN HrPt
...ii::•

E O)
OK

,1

PJLEI\JDF1
• ,1

Barnesiden er laget av:
Inger Hilde, Line, Arnhiid og Margaret, alIe 12 ár.
De gãr i sjette kiasse pa Kirkebygden skole, og har
hatt avis som tema I forbindelse med norskundervis n I nge n.

Denne gangen ble det ikke plass til kryssord, men I neste utgave er vi tilbake
igjen bade med voksen- og barnekryss.
Vinner av barnekryss nr. 3 ble Pal Myrer, Ytre Enebakk.
Vinner av voksenkryss nr. 3 ble Lilla Hermansen, Flateby
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STILLING LEDIG

BOLIG TIL LEIE

KUNNGJØRINGER

Advokat
itand
bo

Fins III We - Ytre Enebakk

Praktikant

Stort hus med bi.a. 2 stuer, 4 soverom, 2 bad og garasje
til Ieie i Ytre Enebakk. Beliggenhet utenom boiigomráde.
Husleie etter avtale.
BiII.mrk. 101

Advokat

ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski, lit. 87 55 85

ønskes til pass
av to barn + noe
husarb. pa gárd.
Henv. tlf. 92 72 29

TIL LEIE

Prakilkant onskes

BILTRALLE til lale

Camilla 4 r og Christine 2
âr trenger praktikant fra
17.2.92. Ring Kine pa tif.
92 53 05 e.kl. 17.00

TIf. 09-92 7193

FORSTEHJELPSKURS
Starter tirsdag 10. mars kI. 18.00
Kurset vii pâgâ tirs. og tors, og avsiuttes tors. 9.4.
Pris Ca. kr. 200.- for 30 timers kurs inki. bok.
Kurset avholdes av Norsk Folkehjeip - Fiateby.
Ta kontakt med Tommy Pedersen pa Tif. 92 80 61

TIL SALGS
VINTERVEDLIKEHOLD
I ENEBAKK KOMMUNE

Nasjonalforeningens helselag

Vinterberedskap - kommunalt vegnett 1992

avho der arsmøte 4. mars 1992
kI. 18.30 pa lgnarbakke.
Medlemmer og and re interesserte bes mote.
Underhoidning med xnogo attât>> etter arsmøStyret
tet.

Teknisk etat informerer om at brøyte-/strømberedskap for vintersesongen 91/92 er uk tidligere ordning. ønskes det kontakt med broyte-/stro mansvarlig bes kontakt tas over fit. 92 61 28 pa dagtid
og tlf. 030 - 31 585 pa kveidstid.

Teknisk etat

Leikarringen Ignar
har startet nyc kurs I swing og gammeldans.
Hver tirsdag - swing KI. 20.00
gammeldans KI. 21.00

Enebakk Bondekvinnelag

AMW
EKSTRAORDINIERT ARsM0TE
Det innkalies til ekstraordinrt arsmcte
ENEBAKK l.L. DRIV2O.2.92. kI. 18.00
pa Mjr Uhgd.skoie, B-arealet. Føigende sakertas opp:
1.Opprettelse av tennisgruppe I Driv.
2. VaIg av gruppestyre.
3. Tilskudd til tennisanlegg pa kr. 30.000,-.
4. Godkjenneise av budsjett for første driftsar.

Vi stiller ga/joggegruppe til Grete Waitz-Iøpet 9. mai.
Pamelding for 10. februar pa tlf. 92 42 49 eller
9271 15.
Bli med pa morsom trim!
Styret

NasjonalforeningeNs helselag

TIf. 09-92 82 56 .---

gravferd

KONSERT
med
Enebakk Janitsjar
Medvirkende:
Sigmund Groven og Anne Kari Hanes
Søndag 16.2. kI. 17.00
Enebakk Herredsstyresal
Bill. pris kr. 75,Bill faes kjøpt pa:
Enebakk postkontor, Finastasjonen, Y. Enebakk
øyeren Bensin & Service + ved inngangen.
Billetter kan ogsa kjopes av korpsets mdlemmer

ARSMOTE AVHOLDES
Sbftet 5/3 1964
*** pOs'rBOKS 21 - 1912 ENEBAKK

MANNEKENGOPPVISNING/
HARSHOW

Nye Zan Zara og Vagsalongen viser varens nyheter.
lnngang mcdl. kr. 30.-, ikke-medl. kr. 40.Salgsutstilling, kaffe og kaker.
Arr. Ytre Enebakk Husmorlag
NB! Nye og gamle medlemmer - husk arsmøte 11 .2.

21 fots snekke '84 mod.
25 HK Mama diesel
m/henger til saigs.

'Vi onsker r
bidi • (ii en verdig

arr. arsfest 26. februar kl. 18.00 pi lgnarbakke.
Dette er istedet for juletrefesten. Alle voksne er
Styret
hjertelig velkommen.

pa Mjr Ungdomsskole

Wiking Boat

Styret

ENEBAKK

19.feb. kI. 20.00

Hvite, sterr. 33
selges
hoystbydénde
meflom
kI. 18.00 og 19.00
torsdag 6.2.

o
BEGRAVELSESBYRA

inviterer til <osteaften>> 17. feb. (merk datoen) hos
Sigfrid Sby, Skaugvn. 29 A, Flateby.
KURS:
Flatbrød og lefsebaking pa Enebakk U. 3. mars
kI. 17.30-21.00-4 kvelder.
Pâmeldingtlf. 92 61 39.
Møbeltapetseringskurset er igang igjen fra 4. februar.

B RU KTE
DANSESKOYTER

***

onsdag 4.3.92 U. 19.30
pa musikkrommet,
Kirkebygden skole.
Styret

Enebakk
Pens jonisttorening

Psst!

avholder ârsmøte onsdag
12.2. kI. 16.30. i Herredshuset. Alle vel mott.

Neste avis kommer
torsdag 5. mars

Styret

Ski
Beraelscsb'ra
0 CSE91.*) UTE
Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Follodistriktets
byrã gjennom
65

âr

1)1' NAR OSS
A LELEFON HELE
DOG NET.

,I_s...

4J

'
veums

Beg ravelsesbyrâ
Torggt. 2 2000 Lillestrøm
ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.811411
Etter kantortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
00 BEGRAVELSESBYRA

Sfteil- fly H
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Gaupa gleder
Lappetekn'l:kk • populart
pa sykehiemmet
0

Høsten 1989 skjøt Harald
Halvorsen et flott eksemplar av el gaupe pa
eiendommen Krogsbøl i
Kirkebygden.
Kulturetaten har senere bekostet
utstopping av gaupa, og det er
preparant Arve Rustad sorn har
stAtt for dette arbeidet. Resultatet er praktfullt, og kan nâ
Enebakk
beskues i dagligstua

pa

Syke- og Aldershjem. Kulturstyret besluttet i host at gaupa
foreløpig skulle plasseres pa
Sykehjemmet, noe beboerne
synes er veldig hyggelig.
Lilly Krogstad (bildet) er fra
garden hvor gaupa ble skutt, og
hun kan fortelle at gauper var
ikke sA veldig sjelden der i
trakten tidligere. - Ofte var de
sA tamme at de kom helt opp til
husene. Men det er butt mindre
med ârëne, forteller Lilly.

Marianne Enoksen (t.v.) viserToril Nilsen hvordan lappene skal strykes.
NAløyet pA VAgsenteret i Ytre
Enebakk er nok mye mer enn
bare en forretning. Her drives
i tillegg kurs i lappeteknikk,
som er mektig populert.
Og alle fAr den hjelpen de
trenger for det er maksimum
seks stykker som tas inn pA
hvert kurs, som gAr over to
kvelder, en kveld i uken.
Vi har allerede hatt 16 kurs

Foto og tekst: Aslaug Tiemann

siden i hØst, og her er darner i
alle aldre med, opplyser kurslederne og innehaverne av Naløyet, Marianne Enoksen og Ase
Havdal. Som forteller at i
lappeteknikk finnes et utah
varianter, bare fantasien setter
grenser. Det er nøyaktighet og konsentrasjon som er oppskriften pA et vellykket arbeid.
Dc damene Streif-Nytt traff

var skjønt enige om at dette
bAde var moro og ikke minst
kosehig. Og lettvint er det ogsA
for alt materiell som trengs fAs i
butikken. NAløyet berer sitt
navn med rette.
Kurser blir satt opp etter
interresse, og det er bare A ta
Havdal som treffes I butikken.

HYGGELIGE VINTERTILBUD
RENT VANN?
Norsk vann er ikke rent.
Vi bare tror det er rent.
Hundretusener av nordmenn
drikker forurenset vann.
Ogblirsyke.

HUSBRANNSLANGEN fra NO-HA

VI KAN<< BAD. TA KONTAKT IVIED OSS
FOR ET FORSLAG TIL EN ANSIKTSLOFTNING PA BADET:

Gjør hjemmet tryggere, invester I sikkerhet'

VI FORHANDLER:

JENTEX AS

Vannrense-systemer
Fjerner tungmeta!Ier,, kior, kjeniiske
og bakteriologiske
forurensninger, farge,
vond Iukt og smak

FRA KR. 1.200.-

KR. 480.BADEROMSMOBLER

ram!x autoatbatteri for
usj er trykkstyrt
g sikrerjevn
anntemperatur
ely om trykket
arierer. Bedre
usjbatteri
du neppe!

at

BRUK DIN LOKALE RORLEGGER

-25%

ERIN RJEWAARD
Telefon: 09-92 46 39
Mobiltelefon: 094-27 522 1914 Y. ENEBAKK

21

S!ei/-flyH
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SØKES
Brukt
barnesprinkelseng

Takk

SHS
Skandinavisk

Krisesenteret

helsesystem

TLF. 09/94 1770

i Folio

med hevbar bunn,
ønskes Opt.

Hjertelig takk for all vennlig
deltakelse ved vr kjre
Signe M. Karisens
bortgang.
En spesiell takk
for kr. 12.030,til Den Norske Kreftfor.

TIf. 92 64 86

VEDLIKEHOLD
MODERNISERING

Psst!

Bjorn, Bente, Asgeir,
Ingrid og Hans-Jørgen

Neste avis kommer
torsdag 5. mars

NYANLEGG
Se var utstiuing
av sanhlr-

Riktig kosthold.
Okt blodsirkulasjbn.
Oppstramniing av mage og
Iâr med SHS rnuskelaktivator.

Sisu Nokka kombi
•
•
•
•
•
•

Tyngdepunkt irt traktor
Store beholdere
Sâr jevnt i kupert terrerig
Subber ikke
Enkel, riøyaktig innstilling
Vi har lost problemet
med tetting av labber

kjokkeninnredning og
baderomsmoWer.
FINANSIIRING

R

KJØP TRYGT - KJØP SISU

Kombi 250 med vinglabh
TILBUD Kr. 26.800.- + mva.
TIf. 05-98 22 00 kontor
TIl. 06-42 54 98 Weld

Tusenvis av kvinner og menn
liar gjennomgâtt SHS-kurs.

U

TIf. 06/8197 60:
Man., ons., tors. kI. 11-19.

Kjølberg

Feminin Heiseog figursalong

9
06/81 4733
06/81 '6'8
683
908

iNTERIENSt

Stiømsveien 40.2010 Strømmen

Lillestrøm

Lillestrom Kontaktlinseinstitutt as
Offentlig godkjent optiker Geir Kjolberg
Brotergaten 2, 2. etg. - 2000 Lillestrøm
TIf.: 06-81 43 91 - Fax: 06-81 03 79

Vindu & Glass A/S
v/Kinoen
Kirkegt. 14, 2000 Lillestram
Dorer - vinduer - speil - alt i glass

DROSJER
Ole Cunriersen

AviO

G7Polar

Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
MotiltIf. 094/34 527
DOG NVAKT

PILTE

Overliggere (nye vogner og Campingbiler)
Brukte vogner Fortelt
Vintertelt fra kr. 1.890.Rekvisita
OBS! 92-mod. er kommet!
Weekend Spent: Lord. 8/2 kI. 09.00-16.00
Sønd. 9/2 kI. 13.00-17.00
Ulvidet âpningstider hele uke 7. Hver dag lii kI. 19.00
Hverd. kI. 10.00-17.00
øvrige âpningstider:
Lord. kI. 09.00-13.00

DOGNVAKT

Tove Hagen
1912 Enebakk
TIf. 92 63 58
Mobfltif. 094/95 547

DOGNVAKT

RomerilLe Caravai
og cUtleic C54 S
Morenevn. Boks 49. 2020 Skedsmokorset
Fax. 06-87 47 80
TIf. 06-87 69 57

CARAVAN
SENTERET
INDRE OSTFOLD
p.

Isolerglass (2-3 lag)
Vindusgiass
Ornamentglass
Laminerte ruter
Speilskyvedarer
Trafikkspeil

•
•
•
•
•

Tenkerdupã a
kjøpe bruktvogn
er tiden inne

Bildeglass
Utskjring av darer
Alt av reparasjoner
Henter 09 bringer
Balkongskjermer

Enebakk
Glass

NA ER UTVALGET STORST
OG PRISENE LAVEST
Finansiering - Innbytte
MYSEN

Fjellvn. 30 A
1914 Ytre Enebakk
TIf. 9246 13
Mobil 030/30 339
Fax 92 56 60

CARAVAN
RAMSTADKRYSSET vIE-lB
1850 MYSEN - TLF. 09-8920 45

DØGNSER VICE

c

BRUKTBIL MED
OK RIKSGARANTI

Ytre Enebakk
TIf. 92 41 24
Motiltlf. 094/39 754
og tlf. 094/14 867

psi:

ALT
GLASSARBEID

'7'q /eef KJOP

Edith og Erling
Rosenvinge

NA KAN DU GJØRE EN KJEMPEHANDEL!

•
•
•
•
•
•

KJOP VVS NOS FAGMANNEN

TI1. 06/9185 90:
Tirs., fre. kI. 16-20.

r7T,!mr.'ijtII zrr

Tilbud

VARME A/s
MiT VVS IOMJGGI
Strimsv. 100. Slrieunen
TIt. 06/81 4597 - 81 45 98

Ring og bestill en gratis
prøvetime.

Alt I glassarbeid
uttores.

pa forhând!

utstyr -

Nâr du skal stanke deg, er det
din kropp det dreier seg om,
ingen andres og intel
gjennomsn itt.

Alt
dorer
og vinduer
til rimelige
priser. Sped.

Husk
annonsefristen
en uke

30 DAGERS BffiERETT - BILASSISTANSE DfKNET RU1CT
I
LANE!SOA1TENDE REPARASJONSHJELP - INNTIL
24 MANEDERS GARAN11 - GARAN11 NOT HEFTELSER
I
TILSTAM)SRAPPORT
I
I
kr. 55.000
I 85 Opel Corsa 2 dørs 13S
I
kr. 75.000
89 Opel Corsa 3 dars 131
I 85 Opel Kadett 5 dars 16S
kr. 58.000
I 90 Opel Kadett 4 dørs 161
kr. 98.000
kr. 35.000 I
82 Opel Ascona 2 dørs 13S
kr. 85.000 I
I 86 Opel Ascona 2 dars ii GT
kr. 79:000
85 Opel Manta 3 dørs 201 GSI
I
kr. 165.000
90 Opel Vectra 4 dars 201 GT
kr. 79.000
I 86 Opel Rekord 4 dørs 221 GLS
kr. 138.000
I 88 Opel Omega 4 dørs 201
kr. 168.000 I
I 90 Opel Omega 5 dars 201 GSi st.bil
kr. 145.000 I
I 85 Opel Monza 3 dørs 30E GSE
kr. 95.000
I 87 BMW 316 1,8i
kr. 125.000 I
87 Ford Scorpio 2,0
kr. 148.000
I 90 Mazda 626 2,2 I GL
kr. 63.000
I 86 Mitsubishi Colt
kr. 85.000
I 88 Nissan Laurel
kr. 137.000
I 87 Peugeot 505 St.bil

I

I

I

I

I

I

I

I

I

S!rei-fly!!
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Mesteri

—20%
110,-

ADIIX PANELOVNER
LESELAMPER FRA
DIV. SKJERMER
OG LAMPER
4 PK. LYSPIERER
25-40-60W

cttmiIç1

&

1/2 pris
25,—
&uueit CiL.

1912 ENEBAKK

-,
LP

_-1
,.j

EL. INSTALLASJON

Lyk&eringenefitifles i mange
spenneruIe z)aratiter:
R[a.ssis[(eglatte - ,i:vderne
mnstreIe iguft eli-er fivitt
gull - ,neI eller uteg &anlant.

TIMEBESTILLING
DROP-IN

OG FORRETNING

(IF4

(09) 92 63 00

salon

Ti il'Iil

Ringene skid
ogsd wire evig!
CU LSM ED

Westgaarden, 1400 Ski
Timebesi. tlt. 09-87 44 86
Personaltelefon 09-87 51 22

3j'i/bt SaIq

Telles for alCe Lykkeringene.5
inmieller er (l va[iteteii.
En &vaIitet .com girgleie.

c'Iniiont, Sajtetas
ST059T. 16- LILLESTROM 05181 30 54
TOR VET 5- LILLESTROM 06/81 2109

Bekkevold (mellom Katthult og Sykehjemmet)

TIf. 92 48 75
Kr. 450.VaskJKIipp/Fehn Kr. 180.-

Permanent
Barne- og pensjonistrabatt. Apent ogsâ Iørdag

MORSDAG

NWMzwwnoUE
Mote for ham og henne

TLF. 92 53 53

VARENS NYHETER ER
ANKOMMET

søndag 9. februar
Godt utvalg i snittblomster, buketter, oppsatser
og potteplanter.
Vi anbelaler vre tulipaner I mange larger.
Alt til meget gunstige priser.

BIL1uz iIc,'k,'i-Iwi

Garneri oa Kase: ceTO//k. 004t
1820 Spydeberg
TIf. 09-83 71 79

Tebo Senter
1820 Spydeberg
TIf. 09-83 83 63

SKO - RENS - MOTE
Apningstider: man.-tirs. 11-17
ons.—tors.—fre. 10-17, Iør. 10-15

MORSDAG
Huskz glede mor med en blomst
Mange fine tilbud
War tidlig ute med bestilling
til inn- og utland

Be'I'a

Bomst

KAKE TIL MORSDAG[N 9. FEBRUAR
Vi har meget gode og passe store
Morsdagskaker m/marsipan til
Kransekake 9 ringer, pyntet, i eske
4 Napoleonskaker i eske
Vi tar ogsA imot bestillinger

kr. 70.kr. 74.kr. 49.-

Velkommen til
YTRE ENEBAKK
KONDITORI
Ill. 92 55 77, V. Enebakk

KJØP PELS HOS FACMANNY

Det koster ikke mer

VAGSENTERET 1914 YTRE ENEBAKK, TLF. 92 53 46
PELSSALGET HAR
STARTET

YTRES BISTRO
RESTAURANT - PIZZERIA
MORSDAGSTILBUD
Biff mlbakt potet og salat
KR. 79.- pr. pers.
A la carte hver dag og 11 forskjellige pizza.
Du kan ogsã bestille og ta med hjem.
VELKOMMEN TIL OSS!
TLF. 92 52 35

-- 20_bob

Fagkunnskap gir trygghet
med 50trs erfaring
EGET.VERKSTED OG KJ0LELAGER
ROMERIKES ENESTE
PELSMESTER

Stromsvn. 44 N-2010 Strømmen
hf. 06/81 37 38

Parkering bak
forretrüngen

Larerikt
k-àseri
Gjør.som Enebakk Historielag - begynn A se deg
omkring i bygda. Kanskje
du firmer bAde dyregraver
og økseblad fra Steinaldertiden, og gamle grayplasser firms det mange
av.
Ulf Oppegaard, innbarka enebakkirig, født og
oppvokst pA BØrter gârd i
Ekebergdalen, holdt et
fengende og interessant
over
lysbildekAseri
"Enebakk i fortid og
ntitid" pA Enebakk Historielags ArsmØte nylig.
Han startet med steinaldertiden. —Hvordan folk
overlevde med steinøks
og flintstein er vanskelig
A forstA. Det mAtte ha
v2ert et rikt dyreliv pA den
tiden, mente han. Og i
Brterskauen er det funnet rester etter det man
antar er gamle dyregraver.
PA HeiAs gArd i Dalefjerdingen. pA Ekeberg
gArd og i KlokkerudAsen i
Kirkebygda er det funnet
steingravhauger som antas A vre fra rundt 1000
Ar fØr Kristus og fram til
cirka Ar 0. I tillegg er det
mange gravhauger i bygda fra senere epoker.

Vernemerker
PA Bjerke Bruk i Ytre
Enebakk finnes det noen
unde ringer, hugger
inn 1 stein. Disse er veldig
sjeldne, og man har ikke
helt funnet frem til hva de
kan forestilIe,fl_-Liet-_ana-atdetf"olen , og
at de ble laget for A verne
buskapen i riktig gammel
tid.
Gamle bygdeborger har
vi ogsA flere av, fire som
er kartlagt hittil. Blant
annet pA Ekeberg GArd
finnes det rester av
borgene. -Disse borgene
er lite utforsket, og det er
litt forskjellige meninger
om hvorfor de ble bygd.
Hvem var fienden, og
hvem verg.t seg? De
mAtte ha vert bygget for A
verne kjerringer og unger,
for mannfolka mAtte jo
vere igjen for A kjempe,
mente Oppegaard.
Det var en opplagt Ulf
Oppegaard som la ut om
en masse spennende saker
om Enebakks historie: —I
Børterelva hadde vi mange sager, og pA enen av
saga var det peis. Og den
gjorde god nytte bAde for
varme og lys.
Den gamle fyrstikkkongen i Ekebergdalen,
Holm JØlsen, var en oppfinnsom mann, og han
laget ogsA sin egen olje en
periode, men da han ble
utkonkurrert der, startet
han fabrikk. —Da JØlsen
slutta med olja bygde han
fyrstikkfabrikk. Fyrstikkene gikk verden rundt og
Enebakk kjent.
gjorde
Men til sist utkonkurrerte
Japsene OSS og nA lager
ikke Norge en eneste
fyrstikk!

Sfteif-fly H
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Fyr!ngsoljg Parafin -Autoiliesel
Konkurranseilykllge priserliele are!!
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STATO I I

IN.

1400 Ski -tlf. 87

1911 Flateby
Mobil 030/96 3

Klasse A Masse B
Teorikurs Kjoretimer

%y

!,

Ring 09/92 43 37

Elektrorep. Egil H. Jorgensen

Regnskapskontor
-

-

1914 Ytre Enebakk tlf. 92 46 39
Mobil 094/27 522

TIt. 09/92 79 11
Kirkebygden, 1912 Enebakk
(v/Strømsborgog Enersen)
Tlf.hd: (4.8-10

-

SKOMAKER'N
1 LILLESTROM

ENEBAKKV4KT
OG SERVICE

TLF. 92 71 72 030-22 300
Postboks 70, 1912 ENEBAKK
alarmmottak,
alarmer—
andre servi cetje nester
-

Audi

Kjap din aye el/er brukte b/I has ass.

TIf. 88 16 15

Ik, Per-Erik Ostlie as

.

1914 YTP.E ENEBAKK - 14.: (09)924340

''

.din lokale byggmester

J

IVI

Nittedalsgt. 33, Lillestrøm TIf. 06-81 09 39

I

Aut. rerleggerfirma

DURUDGARD

ANDRESEN & SONNER A.S
utforer alt i rorleggerarbeid.

DAME- OG
Man-fre. 09.00 -17.00
HERREFRISOR
Tors. 10.00-19.00
SOL- PARFYMERI Lor. 09.00-14.00
vâgsenteret
Ytre Enebakk Tlf. 92 54 13

DØGNVAKT

Graving og høytrykkspyling

Enebakk
Gi
Svein Thorsen
Fjetvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk
lIt. 9246 13- Mobil: 030/30 339
Ogsá kveldstid

Ole$#

IOOIRUtI

AKSIDENS OG REKLAMETRYKK
Flatebysenteret
TIf. 09-92 82 56

I

EII

ENEBAKK VAN?! OG VARME
1914 YTRE ENEBAKK

it -IF

-

SKOREPARASJONOGLRANOEL

TIf. 09-92 46 30 Mobil 030-04 997

EILAG expert

Alt iglassarbeid

BYGG- OGTOMMERMEsIR

TRN
NSE14

-

-

NYESTE BILFORRETNING

HO-fotogrofef/ng'7D-rnerking

Vi utterer all iel.anlegg
Telefon og alarmanlegg
- 02
)
Rep. av hushoidnings- og kjoleapparater. Nekkeltiling.

1912 Enebakk tlf. 92 63 00

1800 Askim

ViLIfØI.a.

-

/e

Godkjent regnskapskontor

INDRE OSIFOLDS

Timebestl(ing
Ni8 hjp he dogen

-

Stromshorg &
Enersen A/S

Erling Rod A/S

reIfiiiiIc

Z)
-

Nøkkelfiling

-

[C

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspybng.

TIC 09-926303
Postboks 24
1912 Enebakk

-

Parabolantenner

Erik Kjelgaard

Vakthold

nobakk
"c9nskapskontor

SALG OG REP. AV ELEKTRISKE
HUSHOLDNI NGSMASKINER,
RADIO TV VIDEO

Landbruksregnskap Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
1912 Enebakk —tlf. 09/92 6433

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

40

Flatebysenteret, tlf. (09) 92 92 81

Hovel Heiaas

X E1

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe,

TIf. kI. 08.00-15.00
928739
Tb'. utenom kontortid 92 80 31
Onsdag stengt.
Kvelder, etter avtale.
MedI. MNTF

Ekornveien 35, 1914 Enebakk

regiskapsfører

KVIKK RENS

Flateb senteret, Flateby

-

SRR, registrert

TIf. 06/81 4292

Stein Darre-Hanssen

-

Om nødvendig moter vi til kjoretimer
i Enebakk.

-

TANNLEGE

Bp

37 10

OppIring p b/I
Teor/kurs Fase II

TIC 92 80 21

Asenvn. 2,1400 Ski
TIf. 09 -87 53 77

Ski Trafikkskole

44

ALT TEPPER

.,

OG GULVBELEGG

SKOMAKER'N I SKI (

Statoil 0/jeservice Enebakk v/Trond 0/seth
T/f. 09-925555. Mob/It/f. 094-14 469

j

TEPPE - ENGROS A/S

Skoene reparerer
du h os

-

23

TIf. pr. 924354924892
1914 Ytre Enebakk
Mobil 094/11 747 030/16 735
-

BJORN P. HANSEN
Bygn.ing./takstmann
MedI. I NITO-TAKST
Flateby TH. 92 8248

-

Bygg- og tommermester

UTSIGIS RAMMEVERI(STET.1
&

Alt i innramming
saig av innrammede kunstrykk

Jam Sulerud

JLiftefM?J1A.j*'Uui

1914 Ytre Enebakk.
TIf. 92 90 80-92 44 88
Mobiltlt. 030-15 750

Dalefjerdingen,1912 Enebakk
Tlf. (09)927033- KI. 08.00-21.00
Vi mottar hunderog katter I pensjon.
Off. Godkjent

1911 Flateby

TIf. (09) 92 86 10

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

J,

Syntttesizere
Orgier
Pianoer
Wtarer
Trekkspill
Munnspil!
Munoharper
Blàseinstrumenter etc.: etc.
Masse rekvisital
Keyboard

Sender over hele Iandet

Psst!

BRØNNBORING

Gjennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
van nforsynlngsanlegg.

LANGBRATEN
BRONNBORING • PUMPESERVICE

Bjorn Bondes v. 51,1253 Oslo 12

• w.'uI

Neste avis kommer torsdag 5. mars

E N TE1?kt4;P, ,

s4

YTRE ENEBAKK
Konditori Te VVS Rorlegger Frisor
So!- Stoffer- Gayer- Blomster— Hobby—
Jernvarer Smykker Restaurant Pizzeria
Matsenter Post Bank KIer Sko
Tobakk Blader Boker Leker.
-

-

-

-

-

02/62 08 65
Forhandler av Jacuzzi pumper

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,-

ASEUvN.2.14005r4-TIf09/8744ns

I \ TFROPTIK
Kjolberg Optiske AS
Brøtergt. 2 v/vinmonopolet
Lillestrom, tif. (06) 8116 22

-

-

2". ,

—Jeg trener opp bade
skadete hester og
unghester her pa
garden, forteller Knut
Olaf Arnesen, som er
en av profftrenerne i
Norge pa galoppsiden.
I fjor ble han kâret til
Norges femte beste
trener
ANNE-GRETE LOSStUS

Odeisgutten pA Saltvet gArd pA
Hammeren, Knut Olaf Arnesen
(34), har mer enn nok i henge
fingrene i med de tyvetalls hestene som stAr stallet opp der,
for 'gutten" valgte a bli trener i
stedet for bonde, i alle fall foreløpig.
Og maskoten, sauen Brta,
tusler trofast etter nAr Laffen,
pA folkemunne, forsvinner inn i
stallen i stedet for ut pA jordet.

Dyrt og risikofylt
—Jeg kjøper unghester og trener
de opp for saig, men i hovedsak
er det andres hester jeg har her
forteller
opptrening,
for
Arnesen. Han understreker at
ogsA i denne bransjen er det
butt tØffere. —Folk har ikke sA
mye penger A rutte med lenger,
og det beste er A ha en kunde pA
hAnden for jeg kjøper inn en
hest, sier han. Som er oppvokst
pA gArden og fikk "hestedilla"
gjennom en onkel. —Jeg var 16
Ar da jeg red mitt første lØp, og
fant fort Ut at mitt store talent
ikke 1A der, sier Arnesen, og sA
ble det trenerkarrierei stedet.
Det er bade dyrt og risikofylt
A drive med hester og skal man
satse pA a drive fram en bra
konkurransehest koster det
gryn, og i tillegg er sjansene for
A mislykkes store. Mange av
hestene har skavanker som ikke
oppdages med en gang, og
mange blir skadet etter kort tid.
—Jeg overtar ofte hester med
skder, og prover A trene dem
opp. Denne hesten her, forteller
Amesen, og viser fram et
prakteksemplar av et dyr, ble
kjøpt inn fra England, og kostet
800 000 kroner. Som treAring
fikk den en skade, men etter
god trening og behandling har
den nA vrt med i løp ito Ar og
vunnet flere store lØp, sA
gjennom godt stell og trening
kan man vre heldig a oppnA
mye. Hesten skal nA proves
solgt som avlshingst.
—En annen hest jeg har pA
garden kostet en million i innkjøp pA grunn av fin stamtavle,
men det er ikke bestandig det er
nok. Jeg skal nA prove A forbedre den.
Amesen vil gjeme understreke at disse hestene er det
ikkesynd pA. De fAr den beste
mosjon og stell,. og han hevder
at konkurransehestene er de
som har det best av alle.

•Ma ha en topp
For øyeblikket har Arnesen to,
tre topphester pA stallen, og det
er viktig for en trener. —Vi mA
hele tiden ha gode hester A
skilte med, for i denne bransjen
blir man fort glemt; Har man
ikke en topp har man heller
intet navn, forteller han, som
fikk et kjent navn for rundt syv
ar siden og har .klart A beholde
det sA langt.

En livsstil
Han forteller at det A jobbe med
hest blir en livsstil. BAde
familieliv og sosialt samvr ma
ofte vike. —Jeg hadde 200
reisedøgn i fjor, ogi tillegg mA
jeg ogsA hele tiden holde meg
orientert om hva som foregAr
rundt omkring. Jeg mA stadig
vre pA utkikk etter A selge og
kjøpe.
Jeg melder pA til lop, transporterer og trener hestene, og
nA pA vinteren blir det til at vi
tilbringer en god del tid i
Sverige og Tyskland, for her i
Norge er sesongen slutt i oktober, forteller han, som har egen
stallplass til ti hester i Stockholm.
Men Amesen kunne nok aldri
vrt sin livstil foruten: —Spenningen og atmosfren mens
lØpet pAgAr er en ubeskrivelig
følelse. Jeg lever for A se hesten
jeg bar trent lØpe, og gjør han
det godt har jeg fAtt 'lønn" for
strevet.

Advarer uerfarne
—Mange utrangerte fuliblodshester selges i dag som ridehester. Disse hestene er aviet
fram for hurtighet, og de har e
høyt temperament. Uerfame
bør ikke kjøpe fuliblods, de bar
omtrent dynamitt i,-seg og kan
fort fly Ut. Hesten kan ogsA fort
fa overtaket pA deg, advarer
Amesen.
Som ogsA pApeker at A anskaffe seg en hest medføret et
stort ansvar. Den mA Ut hver
dag, IA riktig kosthold, og folk
bør tenke seg om bAde to og tre
ganger for de gAr til det skrittet
A anskaffe seg hest.

Knut Olaf Arnesen viser stolt fram "premiehesten", 6 dr gamle " Kennerton Green. Kdret som
avlshingst i januar, noe som i seg selv er litt av en prestasjon. Kun to-tre hingster i drt fdr dette
ettertraktede kdringsbeviset.

—Se, han der har bsja!
—Nmen, se han tisser jo! Og
han der har bsja!
Miniklubben i Kirkebygden
ungdomsklubb har ridekveld,
og er pA besøk pA Saltvedt. Og
det var ikke fritt for at ungene
synes det var spennende A se
og klappe pA alle de fine
hestene pA gArden. At hestene
ogsA mAtte gjøre sitt fornødne
en gang i blant var vissmok en
fly erfaring for enkelte av
barna, som var fra tre Ar og
oppover.
Men det var ikke bare hestene ungene fikk oppleve, for
et klenodium av en ponni og en

enslig sau holder ogsA hus pA
gArden. Rosita pA. 30 Ar fikk
mange besøk opp i bingen, for
ivrige barnehender mAtte kjenne óg klappe. Og sauen
Brta, som holder Rosita
med selskap, ble ogsA viet stor
oppmerksomhet.
Kaldt og suit var det denne
torsdagskvelden, men hva gjorde vél det?. Ungene var i fyr og
flamme da Magne Wenli og
Hanne Lystad sørget for at alle
fikk seg en fin ridetur. BAde litt
skummelt og spennende pA en
gang var det A sitte pA hesteryggen, og en stor opplevelse.
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