Nr. 1 - Mars 1993

Sommertiltak
for barn og
unge i
Enebakk
Side 5

IntormusJOB

Ellehahh hommune

Enebakk kommune
best i Akershus *1 95

Smãflyplass i
Enebakk?
Side 4

Hvem hjetper
megi
Enebakk
kommune?
Side 3

War man mdlet med den pdgdende QU-prosessen, har orfører Kjell øvergpdrd all grunn til a smile

Cranner og
BØrrezen til
Ignarbakke
Side 5

Foreningsnytt
Side 6

Service -effektivitet - Økonomi!
Det er nøkkelord i den prosessen som nh er i
gang i Enebakk kommune, kjent som OUprosessen.
Den prosessen inneberer en omfattencle
gjennomgang av hele organisasjonen
Utopia, tenker du - og skjeler
til kommunens Økonomiske
misere, omtalt gjennom
lokaipressen til det
kjedsommelige. Og sA tenker
du kanskje: Hvordan kan ting
bli bedre nhr pengesekken
skrumper. Hvor blir det av
personaloppkering og
lederutvikling og andre
nødvendige ting i en slik
sammenheng nAr budsjettene
stadig krympes?. Hva er det

egentlig som skjer? Hva er
mAlet, hvilke midler skal tas i
bruk, og hva blir gevinsten?
Bakgrunnen
for den prosessen som nA er i
gang, er et stadig tydeligere
behov for en grundig
gjennomgang av hele den
kommunale drift og
organisering, sammenholdt
med en stadig dArligere
Økonomi, og behovet for a

Enebakk kommune. Driften skal tilpasses
den Økonomiske virkelighet uten at servicen
til publikum blir dhrligere. Det ambisiøse
mâlet er h gjøre Enebakk kommune til en av
de mest veldrevne kommuner I Akershus i
løpet av en 3-firs periode.
tilpasse den kommunale driften
til den Økonomiske virkelighet.
En forutsetning er at
tilpasningen ikke skàl fore til
dArligere service overfor
Enebakks innbyggere.
Størst forandringer innad
Dette betyr at det er i
organisasjonen Enebakk
kommunes indre liv de stØrste
forandringene mA skje. For a
komme I Økonomisk balanse,
og gjenvinne handlefrihet, mA

kommunen ned i forbruk,
driften mA effektiviseres. Mn
frntlinjetjenestene, d.v.s. Enebakk kommunes sevice til
deg som enebakkborger skal,
sA lAngt det lar seg gjøre,
opprettholdes, forbedres og
videreutvikles. MAlet er A ha
god service, og et tilbud som
tilfredstiller folks egne behov
og prioriteringer. En
gjennomgang av kommunens
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Gratuler med
ny avis !
Et savn soni jeg har hatt, og som jeg tror ye/dig mange av
oss dc/er, er en felles informasjonsavis ill sanit/ige innbyggere
I Enebakk . Dette har vrt svrt merkbart etter at Stref-Nytt
mdtte legge ned. Slik deter i dag, er det 3forskjellige
lokalaviser i vdr kommune. Fe//es for disse er at de hver har
omlag 1/3 av leserne som kunder. Ndfdr vi en avis gratis til
alle hussrander med jevne mellomrom..
Hva he!yr sd dette? Jo, det hetyr at hefo/kningen, i
motsetning til i dag,, har muligheter til dfd den sanime
informasjon. Vi liar muligheter tild opparbeide identitet, og
enfellesforsdelse. Dette er ikke mulig dersom vi ikke har et
fe//es informasjonsorgan.
Kommunen har et eget stort informasjonsbehov til
innbyggerne Jeg har till/it 11/at denne blir langt bedre med
dette nye ttiltaket.. Gjennoni informasjonsVisen kan vi
informere og kommunisere med innbyggerne - og gi riktig
informasjon.
Visste du at vii det pdgdende organisasjonsutviklingsarheidet
har stilt krav om at vi skal b/i en av de beste kommunene I
Akershus som service - og oppgavaelØsere? Det er hehov for
d gi mye informasjon om det pa' ga' ende organisasjonsun'iklingsarheidet, og slik informasfoner gitt andre steder i denne
avisen.

Var det nodvendI*g 9
0

Den págâende OU-prosessen opptar selvsagt ogsâ
ansatte i Enebakk kommune, og meningene om det
som skjer er delte. Vi har
stilt folk ute i organisasjonen følgende spørsmâl:

- MAten man har gAtt fram pA
har skapt frustrasjon. Den midietidige organiseringen skaper
usikkerhet.

- Jeg vet ikke. Jeg opplevde det
ikke konkret fra mitt stAsted.
- Hvis det blir mange funksjonsomrAder, og alle disse skal
ha direkte kontakt med rAdmannen, vetjeg ikke om vi er pA rett
vei. Viktig med kontinueriig
kommunikasjon med alle nivAer
for a finne veier som fungerer.

* Var det nødvendig
med en organisasjonsgjennomgang i
Enebakk kommune?
* Forbedret drift, økonomi og service er
mãl I prosessen. Er vi
pit rett vei,og hva
synes du er viktig i
denne sammenheng?
* Hva er din reaksjon
pit de foreløpige forandringene, og den
midlertidige organiseringen?

Anne Bent Skoghus, kurator, sosialkontoret

- Opplever ikke noei stor forandring her, og har derfor foreløpig ikke noen mening om den
midlertidige organiseringen
Sonja Nordhagen

Sonja Nordhagen, formannsskapssekretr
-Ja, en slik gjennomgang var
nødvendig, og jeg synes vi er pA
rett vei.

-Vi jobber med ting, og er kommet langt, bI.a. har vi innfØrt
fullført saksbehandling, kommunal informasjon.

Informasjonsavisen vii ogsd gi innbyggerne en langt bedre
mulighet 11l a gi ros og ris 111 osss. Dette gjelder hvordan vi
politikere loser oppgavene, og hvordan du som innbyggerfdr
behandling og service i det administrative apparat.
Hvozfor skullef.ek,s ikke akkurat du aktivisere deg og komme
med ideer om hvordan du yule prioritere ?

-Den midleudige organiseringen
er ok, men jeg tror det er nødvendig med flere tjenesteomrAder. I løpet av Aret vi er inne i,
vii vi fA en pekepinn pA hvilke
forandringer som er nødvendige

Vi knfeks. fa' innspii/ pdfØlgende problemstiliinger:
- Hvordan skal vi bedre vdr Økonomiske siruasjon?

Sissel Gunersen

Sissel Gundersen, ledende
helsesøster.

- Hvordanfd tilfiere arheidsp/asser?
- Hvordan skal vifd til maksinia/ rygghet og trivsel hdde for
barn
unge, voksne og eldre i vdr kommune ?
- Hvordan skal i'i pa en be.t mulig indtefd til retiferdighet
for al/c?
Sist, men ikke miiis!:
- Hvordan skal vifd 111 a spreni eiida mer varme, glede og
optinhisme b/ant kommunens innhvggere?
Jeg Ønsker lvkke til med den nyc informasjonsavisen, bade til
de som liar arheidet med avisen, og 11/ deg som leser.
La oss h/i enige om at vi hruker avisen tilfelles beste!
Kjell Øvergdrd
ordfØrer

- Ja, prosessen var nØdvendig.
AsIc Oshaug

- Jeg tror vi er pA rett vei. Det
jobbes pA tvers av etater. NAr
ansvaret legges der det hØrer
hjemme, ute hos den enkelte
medarbeider. Det videreutvikler
den enkeltes ansvarsbevissthet.

Asle Oshaug, avd.ing.teknisk
-Ja, en gjennomgang av organisasjonen er nødvendig, og i isfi
mate er vi pA rett vei.
-MAlene spriker. Jeg synes det er
viktig med rask avklaring av hva
man senere skal gjøre - hviiken
funksjon man skal ha, og en
avklaring av ansvarsforhoid. Ut
Aret er for lenge.

Anne Bent Skoghus

- Jeg reagerer positivt pA de
foreløpige forandringene.
Mindre byrAkiati, mer forpliktende samarbeid. Si fir vi se
hva det fører til etterhvert - vurdere og korrigereunderveis.

Hvis jeg var ordfore''r!
Neste avis kommer
fredag 23. april
Innleveringsfrist for stoff,
kunngjøringer og annonser: 1 3.april

Under denne vignetten inviteres du til it komme med dine synspunkter pit store
og smit spørsmitl I Enebakk. Gode ideere om hvordan dette og hint kan gjøres
til beste for alle for it skape trivsel i komunen rnottas med takk. Skriv kort! Da
har du større muligheter for at alle dine synspunkter kommer med Vi mit ha
stoff til aprilavisen ihende innen:
13. April
Og adressen er:Enebakk kommune, kulturadministrasjonen,1912 Enebakk
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SaIg av Folio Energi Hvor
- hva skjer?
Saig - eller ikke saig? det er det store spørsmãlet
blant folk flest mens kommunene foretar sine
sonderinger i forbindeise med et eventuelt saig av
Folio Engeriverk. En prinsipskisse i forhold til
eventuelt saig vii bli lagt fram for kommunestyret 26.
april. Da tas beslutningen om man skal gâ videre med
konkrete detaljforhandiinger om saig.
- Det var den nye energiloven
som ga stØtet til den utvikling vi
nA ser. Et krav om stØrre
sammenslutninger og mer
rasjoneli drift for a vre i
forhandiingsposisjon i forhold til
makedet. I ára som kommer vii
vi sannsynligvis se store
strukturendinger. I dag bar vi
220 E-verk. Dette tallet kan
komme til A bli betydelige
mindre, sier rAdmann Hans Erik
Holm.

Salget av Lørenskog E-verk
bidro til at andre energi-eiere
begynte A vurdere saig. Her
kunne det vre penger A hente
for siunkne kommunekasser, og
dermed fly handiefrihet. OgsA
Folio energiverk begynte A
skjeie til det som skjer andre
steder i fylket, og pi den
bakgunn tok ordførere og
rAdmenn kontakt med flere
aktueile kjøpere. Underveis i
den prosessen har det vrt
kritisert at administrasjon og
styre i Folio E-verk ikke har
vert med i disse sonderingene.

Oslo Engeri har kommet med en
plan for den videre framdriften.
Denne planen synes kommunen
har en for knapp tidsramme
fordi et eventuelt saig skal
utredes og behandles forsvarlig
i tre forskjellige kommuner

-Hviiket kraftverk man vii velge
A selge til - dersom man til
syvende og sist vedtar A selge, er
avhengig av hvem som kan
bygge inn den beste garantien
for bevaring av arbeidsplasser.
Andre ting som tas med 1 denne
vurderingen kan ogsA vre
vurderinger av geografisk
beliggenhet.

Det forbruker kanskje er aller
mest opptatt av er strØmprisen.
Hva blir konsekvensen her?
- Det er vanskeiig A spA inn i
framtiden om pris til forbruker.
Men pr i dag trorjeg ikke pA
dyrere strØm. Enkelte hevder at
det snarere vii bli omvendt, sier
rAdmann Holm.

Potensielle kjØpere som Folio Everk samtaier med er Oslo
Energi, AEV, og Statkraft.

Et eventuelt saig av Folio
Energi vii kunne bety en ny tid
Grunnieggende prinsipper for de for Enebakk. OAr man Ut fra
prisen Lørenskog fikk for sitt Esamtaler som fØres er at
arbeidsplassene mA bevares i en verk, og ser det opp mot Folio
Energi og Enebakks andei her,
framtidig fusjon. Her har
er det ikke urimelig A anta at 50
kommunen fAtt de forsikringer
miiiioner vii vre en realistisk
som er mulig, men det sier seg
sum. Det vii bety en handlefrihe
selv at inn i en framtid ligger
for kommunen som man hittii
rasjonalisering der hele tiden
ikke har kunnet drømme om.
som en trussei.

henvender du deg i
Enebakk kommune ná?
Etter 1. mars er etatene og etatsjefsnivãet
Iagt ned. Kommunen er delt inn i 9 forskjellige tjenesteomrãder, men en ansvariig leder
for hvert omrâde, piuss sentraladministrasjonen med rãdmannen og hans stab.

SENTRALADMINISTRASJONEN
Formannskapskont or
* iAneordninger
* Legater
* Sekretariatet
* EDB
* MIijøvern
Ansvarlig: Hans Erik Holm
økonomikontor
* Skatter/ avgifter
* Budsjett/regnskap
Ansvarlig: øystein Lauen
Personaikontor
Ansvarlig: Nils Petter Wiik
Kontoradresse: Enebakk Herredshus
TIf. 09 92 60 60
SKOLE/BARNEHAGE
* Skoleadministrasjon
* Barnehageadministrasjon
* PP-tjeneste
* Skoiefritidsordning
* Spesialundervisning
* Voksenoppiring
* Folkebadet
Ansvarlig: Roar Paulsrud
Kontoradresse: Enebakk Herredshus
TIf.: 09 92 60 60
HELSE OG SOSIAL
Helse
* Aiminneiig Heisevern
* Legetjenest
* Heisestasjontjenste
* Fysioterapitjeneste
Ansvarlig: Torgeir Landvik
Kontoradresse: Enebakk Herredshus
TIC: 09 92 60 60
Sosial
* Sosial omsorg
* Barnevern
* Tiitak for funksjonshemmede
* Bostøtte
* Rusmiddeitjltak
Ansvarlig: Inger Haagaas
Kontoradresse: Enebakk Herredshus
Tif.: 09 92 60 60

Pleie og omsorg
* Enebakk 'Syke og Aldershjem
* Hjemmesykepieie
* Hjemmehjeip
* Ambuierende vaktmester
* Boligtiitak for funksjonshemmede
* Husmorvikarer
* Dagsenter
* TT-kort
Ansvarlig: Unni Fioberghagen
Kontoradresse: Enebakk Syke og Aidershj.
hf,: 09 92 60 60
KULTUR
* Kultur og kunstformidling
* Kuiturvern/museumsdrjft
* Bibliotek
* Kultur og fritidstiltak for barn og unge
* Idrett
* Friluftsliv
* Ungdomsklubber
Ansvarlig: Per Sandvik
Kontoradresse: Gmi. Herredshus
Tif.: 09 92 60 55/56
TEKNISK
Drift
* Kloakk
* Veier
* Renovasjon
Annsvarlig: Sverre Netting
Kontoradresse: Enebakk Herredshus
Tif.: 09 92 60 60
Forvaltning/driftJvedljkehoid
Kommunens bygninger
* Brann og feievesen
Enebakk Tomteselskap A/S
Ansvarlig: Torgils Opedal
Kontoradresse: Enebakk Herredshus
TIf.: 09 92 60 60
Plan/bygning
* Regulering
* Bygningssaker
* Husbanksaker
Ansvarlig: Stein Marsdal
Kontoradresse: Enebakk Herredshus
TIf.: 09 92 60 60
OppmAling
Ansvarlig: Oddbjrn Siljebøi
Kontoradresse: Enebakk Herredshus
hf.: 09 92 60 60
*

DET SKJER I ENEBAKK 26.MARS - 23.APRIL
Lørdag 27.mars: Loppemarked - Enebakk Ungdomsskole
Søndag 28.mars: An.: Enebakk Skolemusikkorps

MINI-ROCKEKONSERT
I KVELD (26.MARS) KL. 19.00 - 24.00

Søndag 28.mars: Vârkonsert pt Mjr Ungdomsskole
Arr.: Ytre Enebakk Skolemusikkorps

Sted: C - arealet pa Mjaer ungdomsskole

Dr. Kurt +3 lokale band.
Diskotek de to siste timene - etter konserten.

Søndag 18. april: Visekonsert mIAlf Cranner og Odd Børresen
pa Ignarbakke ki. 19.00
Utstilling i Gamle Herredsstyrèsal - Bødtker Ness
Børresen ki. 15.00

Entre: kr. 40,Arr. Ytre Enebakk Ungdomsklubb

Søndag 25. april: Konsert m/Enebakk Blandakor i Herredsstyresalen
ki. 18.00 ( se egen omtale)
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Sm aOflyplass i Enebakk
Formannskapet behandler eventuell lokalisering 29.Mars
Etter Stortingets vedtak om a legge
den nye storflyplassen til Gardemoen,
ble det behov for en ny smalyplass i
Østlandsomrtidet. Luftfartsverket har
henvendt seg til flere kommuner i
østlandsomriidet, deriblant Enebakk,
8. ferbuar i Ar behandlet formannskapet flyplassakenmannskapet en at beidsgruppe som
skulle se pa lokalisering av en
eventuell
smàflyplass
i
Enebakk, og fordeler og ulemper ved de forskjellige alternativer . Arbeidsgruppa, som har
bestâtt av flykaptein Hajlyard
Waade,
miljØvernkonsulent
Inger E.Wamnes og bygningssjef Stein Marsdal var kiar
med sin utredning 12. mars.
Utredningen skal behhandles
av formannskapet den 29. mars.
Dermed
rekker
man
Luftsfartsverkets frist for forslag til lokalisering, som er satt
til 1. april.
3 aiternativer
Arbeidsgruppas utredning inneholder 3 forsiag til lokalisering
av en smâflyplass i Enebakk.
Gruppa har imidiertid ikke
kommet med noen prioritert
rekkefølge eller anbefaiing.
Viktig i vurderingen av lokalisen ngsalternativer er hensynet
til nrhet til Oslo, merhet til
veiforbindeise og begrenmset
belastning pa boliger.
De tre omrãdene gruppa har
foreslâtt, og som formannskapet fir til vurdering 29.mars, er
A: HyttâsenfBrâteâsen
Omrâdet som ligger mellom
Bindingsvann og Langen i Ytre
Enebakk. I dette omrãdet vii

med forespørsel om muligheter for
lokalisering. Noen av disse kommunene har sagt nei til flyplass, deriblant
Skedsmo og Ski. Enebakk, Vestby og
Røyken har gitt utrykk for at man
foreløpig er interessert.

iite bebyggeise bli berørt, det
ligger i kort avstand til RV 155.
Det er imidlertid et krevende
terreng i bygge Ut.

siipp, overváking og skoleflyging, i tiilegg kommer forskjellige privatfly og flyklubbvirksomhet.

B: KvernstuenfBjerkiancl
Omrâdet ligger mellom Vâg og
Vikstjern i kort avstand til RV
155. Det betegnes i utredningen som iite krevende utbyggingsmessig, men en del
bebyggeise vii bli berØrt.

Eventuell gevinst
En eventuell gevinst av en smaflyplass i Enebakk vii kunne
vre nye arbeidsplasser og inntekter av flyplassdriften. Men
en rekke forhold gjenstãr a
avklare.
Foreløpig
hat
Luftfarsverket ikke framkommet med maier for drift av plasSen . Grunnlagsinveteringene
er ikke kostnadsberegnet, og
hvem skal skal forestâ driften er
heller ikke avklart.
Alt dette er forhold som ma
avkiares detaijert, og med en
grundig
konsekvensanalyse,
dersom Luftfartsverket lander
pa Enebakk.

C: Gaupesteinmarka
pa grensen mot Ski. Dette alternativet vil medføre en krevende
utbygging av tilføringsveier.
Fordelen er at bebyggelse ikke
vii bli berør ved dette aiternativet. Ulempen er at dette er et
verdifuilt omrAde for friluft og
rekreasjon
Totait areale som trenges til
utbygging av smaflyplassen er
500 mil.
Luftfartsverkets rammebevilgning til etablering av flypalassen er 50.millioner 91-kroner.
TrafIkkbelastning
Beregnet belastning pa smâflyplassen er mellom 70.000 80.000 flybevegelser i âret fram
mot âr 2000. Til samenligning
bar Fornebu 140.000 bevegelset i aret.
Typen trafikk det dreier seg om
er
taxifly,
chartertrafikk,
gods/foto og rekiamefly, fly-

Styret i Enebakk
Idrettsforening

NestlederfAU: Trond Finstad, Flateby, tlf. 09 92 83 03
Kasserer/AU: Tove Kvestad, Kirkebygden,tlf. 09 92 63 97
Sekretr/AU: Oddbjørg Kristiansen, Flateby, tif. 09 92 85 84
Anl.fMatr./Streifinn: Jan M.Johansen, Flateby, tlf. 09 92 82 90
Utdanning: Asgeir Hansen, Flateby, 09 92 84 37
Fellesarr./dugnad: Turid Olsen, Flateby, tif. 09 92 87 74
Leder fotball: Tore Harsaker, Flateby, tlf. 09 92 89 14
Leder handball: Stale Rustad, Flateby, tlf. 09 92 83 68
Leder turn: Tone Fossum, Flateby, 09 92 87 77
Leder ski: Inge BØ, Flateby, 09 92 9046

Avgjørelse til høsten
I fØrste omgang bar en arbeidsgruppe nâ pekt pa lokaliseringsalternativer
i
Enebakk.
Formannskapet skal na ta stilling til dette, og melde tilbake
til Lustfartsveket innen 1.april hvorvidt man er interessert j a
bli med i de videre vurderingene av de forskjellige alternativer rundt om i de kommunene
som hat sagt seg interessert.
Luftfartsverkets innstiling sendes sa pa hØring, og endelig
avgjørelse blir tatt i hØst.
Smâflypiassen skal stâ ferdig
hØsten 1995

NYLENDE BARNEHAGE
I STARTGROPA
Alt er nâ kiart for driftsstart ved Nylende barnehage i Ytre Enebakk høsten 1993.

Det er Block Watne som skal
bygge barnehagen for foreidregruppa.

Barnehagaen er lagt opp som en
andeisbarnehage som skal eies
og drives av Nylende barnehage.
Barnehagen Mr 2 avdelinger
med plass til 28 barn i alderen I
- 7 ár. Dato for oppstart blir ca
Arbeidet med a etablere en 1. september, og apningstiden
banehage pa Nylende startet for blir fra 07.00- 17.00. Det blir to
ca 2 Ar siden. Fortvilte sma- halve plasser pr avdeling.
barnsforeldre uten barnehageplass sa seg nødt til a ta skjeen i - Ved opptak i barnehagen kjøegne hender. En arbeidskomite per man en andel til 5000 kroner
ble etablert, tomt fikk man skaf- og pa den mãten blir man mcdfet seg pa Block-Watne' omra- eier i barnehagen sa lenge man
det pa Nylende.
benytter plassen Andeislagets
Siden har det gâtt slag i slag. styre blir valgt blant medeierne.
Arbeidsgruppa hat vrt pa befa- Nar man sier opp barnehagering til andre barnehager, hat plassen far man andelsbeiøpet
sett pa planlØsninger, søkt Ian, tilbake.
og ordnet ellers alle formaliteter. Det vii koste kr 2.600 for en helArbeidsgruppa hat ogsâ hatt dagsplass i Nylende barnehage.
løpende kontakt med kommu- Opptaket foregâr i disse dager,
nens barnehagekonsuient for a og søknadsskjemaer er iagt Ut pa
sørge for at det man legger opp postkontoret i Ytre Enebakk.
til er i samsvar med gjeldende SØknadsfrist er
lover og regler for barnehage- 1. april..
drift.
Det er initiativ fra smábarnsforeldre pa Nylende boligfelt som
er ársak til at Enebakk nã far 28
nye barnehageplasser.

Ytterligere informasjon om
Un i Husbanken er i orden, og Nylende Barnehage kan man fá
formannskapet har innviiget hos styrets leder, Hilde Røskaft,
sØknaden om garanti for lanet.
tif. 09 92 54 52

DRESSUR- OG VALPEKURS
Flateby Hundeklubb innbyr til dressur- og valpekurs.
Dresurkurset (hunder over Ca. 7 mndr.):
Kurset vii gä pA mandager og torsdager i seks uker.
Priser: Mediemmer kr 300.-, ikke medlemmer kr 400.-.
Vaipekurset (hunder under Ca. 7 mndr.):
Kurset vii gA pA mandager og torsdager i seks uker.
Priser: Medlemmer kr 250.-, ikke mediemmer kr 300.-.
PAmelding for begge kursene mandag 19.4.93 kI. 19.00
ved sportshytta Streiflnn pA Flateby.
Begge kursene ledes av instruktører som er godkjent av
Norsk Kennelklubb.
Eventuelle spørsmAl: Tif. 09 92 86 67 eller 09 92 83 48.

Middels respons pa' bamehageundersokelse
I forbindelse med at
kommunen skal lage fly
barnehageplan, gjennomfØres det nã en barnehageundersøkelse i
Ene-bakk.
Hensikten er a registrere det
relie bamehagebehovet i kommunen. Enebakk hat i dag en
barnehagedekning pa 13 prosent.
Barnehagenemnda har sendt Ut
515 spØrreskjemaer til foreidre/foresatte til barn fØdt i 88, 89,
90, 91, og 92. De har ogsâ

sendt Ut spørreskjema til 24 lag
og foreninger som driver/kàn
tenke seg Adrive barnehager av
forskjellige slag-eller utvide
eksisterende drift.
Svarfristen er satt til 30.mars.
SA langt er det kommet inn svar
fra 204 foreldre/foresatte, og fra
3 lag/foreninger.
Av hensyn til den videre planlegging av framtidig barnehagedrift i kommunen, er det uhyre
viktig at man svarer pA skjemaet man har fAtt tilsendt. - 3 svar
fra tilsammen 24 aktuelle lag
og foreninger vel er et noe

dArlig grunnlag for oss i forhold
til den videre planleggingen,
sier barnehagekonsulent Aud
Øen ved skolekontoret. Vi oppfordrer derfor denne gruppen til
A bruke dagene fram til 30.
mars til A fylle Ut skjemaet og
sende det inn til oss.
Resultaterie av det innsendte
materialet er foreløpig ikke
bearbeidet. Det vil bli gjort sA
fort svarfristen er ute.
Resultatet av undersøkelsen kan
du lese om i Komposten den
23. april.
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I otballskole

0

Alt klart
for
sommerklubb

Gled dere - alle unge enebakkinger mellom 7 og 16! Det blir fotballskole ogsi, i
ar.
Det er I Kirkebygda det f oregAr, pA Enebakk Stadion - i tidsrommet 28. juni til
4. juli.
I Ar, som i fjor arrangeres fotbaliskolen i et samarbeid mellom Enebakk IF, IL
Driv og kulturkontoret. I fjor deltok 96 unger I barneskolealder pA fotbailskolen.
I fir er det ogsA anledning for ungdomsskoleelever til a delta - og antailet er hevet
Det blir sommerklubb ogsA i Ar. I fjor ble det for førfra 96 - 120.
ste gang gjort forsøk med gjennomføring av sommerDet koster 300 kroner A
klubb for bar i ferietiden. Kulturetaten i samarbeid
delta pA fotbaliskolen, og
med
ungdomsklubene sto for opplegg og organisering,
da inkluderer dette bussog tiltaket var sA popuhert at kulturstyret bar satt
transport til og fra Kirav
penger til tiltaket ogsA i innevrende fir
kebygda, fra Flateby og fra
Ytre Enebakk.
Det blir sommerklubb for barne- avviklet 6. og 7. august, eller
Mat ma' du ha med, men
skolebarn
bAde pA Flateby, i 20. - 21. august
smA overraskelser kan det
Kirkebygden og i Ytre Enebakk.
nok bli i form av bAde smA
Og base for aktivitetene blir i Ar, Prisen for A delta i somerkiubbegayer og overraskelser i
som ifjor ungdomsklubenes ne er 30 kroner dagen, og 100
form av at kjente fotballlokaler. Kluben vii vre Apen kroner for overnattingstur til
mandager, onsdager og fredager Rausjø. De 100 kronene inkluspillere kan dukke opp som
fra ki. 10.-16.00 fra 1. august og derer da ogsA utgifter til mat.
instruktØrer en dag eller to.
fram til skolestart. Hver klubb
Fotbaliskolen i fjor hadde
er bemannet med 3 voksenper- Det er gAtt ut invitasjon til somFullfartpdfotballskolen. Her er Dennis Schilerpd besøk
besØk av Dennis Schiller,
soner, inkludert kiubbleder i den merkiubbene til alle barneskolenoe som var uhyre popuaktuelle klubb, samt hjelpere ne i Enebakk. Ved en feiltagelo
hert hos de mange unge pA same mAte som i fjor. sjanse til A bli med, ma' du hentet fra ungdomsklubbenes se stAr det "sommerklubb i
Kirkebygden ungdomsklubb pA
Kulturkontorert bidrar til sende inn pAmeldingen nA. mediemsmasse.
spillerne.
alle
invitasjonene, og vi vii derØkonomien, og tar seg el- Benytt nedenstAende slipp,
Det blir bAde utendørs og innen- for understreke at det gis somlers av papirarbeid av for- og send den til Enebakk dØrsaktiviteter, alt etter hva merklubbtilbud i hver krets, og
Forøvrig stiller arrangør
skjellige
slag.
klubbene opp med instrukkommune, kulturadminis- vret tilsier. Lek og spill inngAr at basen er ungdomsklubben i
som en naturlig del av dagen. PA den enkelte krets.
trasjonen,
tØrer fra sine respektive
dager hvor vret er bra vii det
Fotbaliskolen
er
uhyre
1912 Enebakk.
fotbaligrupper, samt et eget
kunne bli lagt opp badeturer, og Dersom du vii bli med i somkorps av hjelpere i tillegg, popuher, og skal du ha
Navn:

Alder:

det er ogsâ lagt opp ridedager i merkiubben kan du melde seg
programmet. I opplegget inn- pA ved A sende inn nedenstAende
gAr ogsA overnattingsturer til slipp. Tilbudet gjelder deg melRausjø.
Disse turene blir lom 7 og 13 dr.
Jeg melder herved pA:

Adresse:

Alder

Til riding:

Br du med pA noe fotballag:
Til overnatting pA Rausjø fra 6. - 7. august eller 20. -21. august.

Hvor lenge har du spilt fotball?

Vii vii benytte oss av det Apne klubbtilbudet med evt. badedager:

ønsker du A ta ferdighetsmerke?
Adresse/telefon:

Foresattes underskrjft:

Nasjonalforeningens
Helselag - Enebakk

Foreldre/foresattes underskrift

Kurs for vordende foreidre
pA Kirkebygden

avholdt sitt Arsmøte 4.mars
med besøk av vAr fylkesseKurset er aktuelt for førstegangsfødende med termin i juni, juli,
kretr Marianne Takle.
august, september
Det ye styret ble:
Kurset starter opp mandag 19. april Id 18.00
Eva Rustad, leder
Bjørg Bergskaug, nestleder Kurset gAr over fire ganger fØr
fØdsel og to ganger etter fødsel.
Synnøve Ekeberg, sekretr PAmelding pA tlf. 09 92 60 60, linje 281 mandager/tirsdager,
Unni Thoresen, kasserer
onsdager.

Neste avis kommer
fredag 23. april
Innleveringsfrist for stoff,
kunngjøringer og annonser: I 3apr11

Tif. arbeid

Neste kurs starter opp i august/september og er for de med termin I
oktober, november og desember.
KURSAvGIFT: KR, 200

Sissel Gundersen
ledende helsesøster

ENEBAKK KOMMUNE
Kulturadministrasjonen

KULTURDAGENE 1993
blir avv ikiet i tidsrommet 12. - 26. november.
Forsiag til Arets program /aktuelle deltagere m)ttas mcd
takk innen 1. mai.
Ta kontakt pA tlf.: 09 92 60 55 (56) - eller skriv Ii] oss.
Adr.: Kul turadrn inistrasjonen, Enebakk komm U flC.
12912 Enebakk
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Ytre Enebakk
S anitetsforening
bar nedlemsmØte andre
mandag i mAneden(se
mØtekalender).
Vi skal selge nAlen
"Liljer for liv" for kreftsaken.
I april har vi medlemsfest og da selger vi ogsA
maiblomsten. Hele
Akershus er med pA
aksjon "Mammogratil
Sentralasykehuset i
Akershus. Deter i fellesskap med Husmorlag
og Bondekvinnelag.
Hver var og hØst har vi
kakebasar.
PA St.Hans fest i juni, og
Lysernfestivalen i juli
stAr vi for kiosksaget
sammen med tre andre
sanitetsforeninger.
I Sanitetens uke i slutten
av september har vi
stand med informasjon
og kaffeservering, lynlotteri og lignende. Vi
selger landslodd og
julemerker og fastelavensris, alt for A fA penger til vre merkesaker,
og forskjellige ting i
nermiljøet. Syke og
aldershjemmet, KopAs
og Dagsenteret prover vi
A hjelpe. Eldresenter
skal vi nA were med A fA
i gang sammen med flere lag og kommunen.
En dag i uka som en
begynnelse. VArt ønske
er at vi kunne fA med oss
flere nye medlemmer.

Bias i Enebakk Janitsjar
Vi i Enebakk Janitsjar er en
gjeng med glade ungdommer i
alle aidre. Vi har Øvelse pa
Kirkebygden barneskole hver
tirsdag, og har et veldig stabilt
framrnøte. Var dirigent er Johan
østby, som sikkert er kjent for
mangebl.a. for musikkoppsetningen pa Mjr i host: Fra
Broadway til Mjr.
I de siste fern ârene har vi hatt
en stor konsert i Aret med en
kjent solist. Det begynte i 1989
med Steinar Ofsdal, i 1990 med
Hanne Krogh,, 1991 JØrn Hoel,
1992 Sigmund Groven og Anne
Kari Hãrnes. Siste konserten
foreløpig var nâ I februar med
den musikaiske klovnen Melvih
Tix. Dette var en konsert basert
pa barn, og vi fikk inntrykk av at
barna koste seg og hadde det
goy. Vi vii i den forbindelse
nevne at det hadde ikke vert sA
lett a gjennomfØre disse konsertene hvis det ikke hadde vrt sA
mange positive mennesker som
stiller opp for oss, og ailtid positive innstillinger fra kulturetaten. Da er det helier ikke vanskelig for oss a fortsette med
disse arrangementene. Vi benytter derfor anledningen til a takke
alie som i en eller annen form
har deitatt pa disse konsertene.
Ellers bar vi i de siste Arene hatt
en positiv kontakt med Enebakk
sin vennskapskommune HammarØ. Vi har vrt der tre
ganger, og ailtid butt tatt imot
med ápne armer. Vi er nã butt
invitert dit igjen den 22.mai, og
pianiegger nâ den 4. turen dit.
Dette synes vi er koselig.

som mâl a spille ph denne
dagen, men dessverre har vi ikke
ailtid vrt spiiiedyktige, men i
Ar ser det Ut til a gâ bra, sA vi
hâper a vise oss i Ar. Det er vanskelig a vre bade i Ytre,
Kirkebygden og Flateby ph en
gang, men vi prover a rullere litt
fra Ar til Ar.
Av andre aktiviteter i Aret kan
vi nevne at vi prover A finne ph
noe utpA hØsten. Enten seminar
konsert, samarbeid med amatØrkorps eller annet. I Ar har vi
planlagt A vre med ph en festival i Mandal hvor vi fAr profesjonele instruktØrer. Dette er
kun ph planleggingsstadiet, men
vi hAper vi kan fA vert med ph
dette.
Det ser Ut som vi har det ganske
goy, ikke sant?
Vi bar fortsatt plass til flere, og
har du lyst til A henge deg ph, er
det bare A mote opp PA
Kirkebygden barneskole en tirsdagskveld.
Om du spiller i skolekorps nA,
eller om du bar spilt for mange
Ar siden spiller ingen rolie. Vi er
24 stykker fr for som blAser i
Enebakk Janitsjar.

VAglia Vel avholdt Arsmøte 1 .mars 1993 ph Mjr ungdomsskoie.
Nytt Styre i VAglia Vel ble som følger:
Styremedlem: Jorunn Johnsen, VAgliveien 31
Styremedlem Per Kjos, Haresvingen 11
Styremedlem KAre Kjøile, Gaupeveien 15
Styremedlem Per Nrby, Haresviiien 6
Sekretr Vibeke BerggArd, Vesstbyveien 30
Nytt styre i VAglia Kabelnett ble som fØlger:
Styremedlem, Tom Apalnes, SlØssAsveien 23
Styremedlem Trond Bergersen, Gaupeveien 7
Styremedlem Stephen Thomas, Fjeliveien 37 A
Kasserer Roy Christiansen, Gaupeveien 9 D
PA ArsmØtet ble forsiag om saig av VAglia Kabelnett vedtatt for
første gang. Styre har fullmakt til sluttforhandling med TBK for
annengangs votering om salg ph neste ordiiuere eller ekstraordinre
Arsmøte.
Fulistendig Arsmøtereferat kan fAs ved henvendelse til en av styrets
medlemmer i VAglia Vel. De vii ta imot bestilling alik at referatet
blir tilsendt.
øvrige aktiviteter i regi av VAglia Vel vii bli annonsert senere.
Med hilsen styret i VAglia Vel
Tove Bremnes

INFORMASJON FRA
HISTORIELAGET

Skolekorpsmedlemmer betaler
sin kontingent i skolekorpset, og Lokaihistorien har fAtt Økt
bertaler derfor ingen kontingent oppslutning i de senere Ar, ogsA
hos oss sA lenge de er medlem- iokait. Det har i hvert fall noe A
med i begge korpsene. Ved gjØre med leting etter identitet
arrangementskoiiisjoner mA de og rotfeste i enuoversiktlig
derfor prioritere skolekorpset.
verden.
Men bak interessen for all
Bli med, sA kan vi blAse
historie - ogsA lokaihistorie Enebakk Janitsjar sammen.
ligger menneskets
grunnieggende ønske om a fa
vite noe om sin egen fortid. Her
Nâr det gjelder 17.mai, har vi Hilsen Enebakk Janitsjar.
star Ttten, gArden, grenda og
bygda sentrait. Framstilling og
formidling av lokalhistorie bar
stor verdi Emnene blir mer
nre, fattbare og engasjerende
om de fremstilles gjennom
lokale eksempler fremfor
genereile ailmenne vendinger.
Lokalhistorien blir etinntak ill A
tilegne seg og
forstAall men nhistorien.
Lokaihistorien har en egenverdi,
og den skal
styrkelokalsamfunnet.
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Enebakk Janitsjar

Variert va'rkonsert

ENEBAKK
JANflSJAR

Grete Bergersen synger I
Solister er Wenche Halland,
dirigent for Enebakk Blandakor, Biandakoret.
som vi sist stiftet bekjentskap
Gjestende kor, SkØyernn, sØrmed under fjorArets store
ger for et muntert innsiag.
Konserten , somfinner sted i
musikkoppleveise i Enebakk,
Herredsstyresalen, sØndag 25.
"Fra Broadway til Mjr", hvor ' Skulle du bli inspirert til aktiv
deltakelse etter konserten, er
april. har et variert program,
hun var en av solistene.
intet bedre. Fra Blandakoset formed lokale solister. BAde kor og En ny duo vil ogsA debutere
under denne konserten - Lisbeth lyder det at man Ønsker seg flere
solister blir akkompagnert av
sopraner og basser. Er du interHansen og Grete Bergersen.
Per Huseby - kjent fra NRKs
essert, sA mot opp ph Øvelse i
Lisbeth bar mange av oss hØrt
popu1re program Da Capo,
Enebakk Kirke, onsdager
tidligere under en av Enebakk
Stig Adolfsen og Lage Thune
Dramatiske &elskabs revyer, og ki. 19.00
BØrresen ph trommer.

SA er det igjen duket for
vArkonsert med Enebakk
B landakor.

ARSMØTE I VAGLIA VEL

mØter og utferder. Tenk ph
kulturlandskapet som 'speil" for
den lokaihistoriske utviklingen.
Her finner vi alt.
En lokaihistoriker mA vere
alisidig. Det gjelder for oss
amatØrer og. Laget har meget
dyktige ressurspersoner og
spsesialister ph ulike emner,
men ogsA de trenger faglig
stimulans fra tid til annen. Vi
mA ikke bli oss seiv nok. I Ar vii
vi derfor i stor grad søke
impulser, ideer, kunnskap og
inspirasjon utenfor egne rekker.
Vi startet Aret med opplring I
emner av helt grunnieggende
betydning for vArt arbeid,
nemlig arkivregistrering og
minnei nnsamling.

OgsA i Ar blir det bygdetundager,
sA nA er muligheten der igjen til
A bli bedre kjent med vAr
bygdekuitur; Høstens program
VAre viktigste oppgaver er
er ikke Hart ennA, sA det
kulturvernarbeid, innsamlings,
registrerings og bevaringsarbeid, kommer vi tilbake til.
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Ytre Enebakk
S anitetsforening
bar nedlemsmØte andre
mandag i mAneden(se
mØtekalender).
Vi skal selge nAlen
"Liljer for liv" for kreftsaken.
I april har vi medlemsfest og da selger vi ogsA
maiblomsten. Hele
Akershus er med pA
aksjon "Mammogratil
Sentralasykehuset i
Akershus. Deter i fellesskap med Husmorlag
og Bondekvinnelag.
Hver var og hØst har vi
kakebasar.
PA St.Hans fest i juni, og
Lysernfestivalen i juli
stAr vi for kiosksaget
sammen med tre andre
sanitetsforeninger.
I Sanitetens uke i slutten
av september har vi
stand med informasjon
og kaffeservering, lynlotteri og lignende. Vi
selger landslodd og
julemerker og fastelavensris, alt for A fA penger til vre merkesaker,
og forskjellige ting i
nermiljøet. Syke og
aldershjemmet, KopAs
og Dagsenteret prover vi
A hjelpe. Eldresenter
skal vi nA were med A fA
i gang sammen med flere lag og kommunen.
En dag i uka som en
begynnelse. VArt ønske
er at vi kunne fA med oss
flere nye medlemmer.

Bias i Enebakk Janitsjar
Vi i Enebakk Janitsjar er en
gjeng med glade ungdommer i
alle aidre. Vi har Øvelse pa
Kirkebygden barneskole hver
tirsdag, og har et veldig stabilt
framrnøte. Var dirigent er Johan
østby, som sikkert er kjent for
mangebl.a. for musikkoppsetningen pa Mjr i host: Fra
Broadway til Mjr'.
I de siste fern ârene har vi hatt
en stor konsert i Aret med en
kjent solist. Det begynte i 1989
med Steinar Ofsdal, i 1990 med
Hanne Krogh,, 1991 JØrn Hoel,
1992 Sigmund Groven og Anne
Kari HArnes. Siste konserten
foreløpig var nA i februar med
den musikaiske klovnen Melvin
Tix. Dette var en konsert basert
pa barn, og vi fikk inntrykk av at
barna koste seg og hadde det
goy. Vi vii i den forbindelse
nevne at det hadde ikke vert sA
lett a gjennomfØre disse konsertene hvis det ikke hadde vrt sA
mange positive mennesker som
stiller opp for oss, og ailtid positive innstillinger fra kulturetaten. Da er det better ikke vanskelig for oss a fortsette med
disse arrangementene. Vi benytter derfor anledningen til a takke
alie som i en eller annen form
har deitatt pa disse konsertene.
Ellers bar vi i de siste Arene hatt
en positiv kontakt med Enebakk
sin vennskapskommune HarnmarØ. Vi har vrt der tre
ganger, og alitid butt tatt imot
med ápne armer. Vi er nâ butt
invitert dit igjen den 22.mai, og
pianiegger nâ den 4. turen dit.
Dette synes vi er koselig.

som mâl a spille ph denne
dagen, men dessverre har vi ikke
ailtid vrt spiiledyktige, men i
Ar ser det Ut til a gâ bra, sA vi
hâper a vise oss i Ar. Det er vanskelig A vre bAde i Ytre,
Kirkebygden og Flateby ph en
gang, men vi prover A rullere litt
fra Ar til Ar.
Av andre aktiviteter i Aret kan
vi nevne at vi prØver A finne ph
noe utpA høsten. Enten seminar
konsert, samarbeid med amatØrkorps eller annet. I Ar har vi
planlagt A vre med ph en festival i Mandal hvor vi fAr profesjoneie instruktØrer. Dette er
kun pA planleggingsstadiet, men
vi hAper vi kan fA vert med ph
dette.
Det ser Ut som vi har det ganske
goy, ikke sant?
Vi bar fortsatt plass til flere, og
har du lyst tit A henge deg ph, er
det bare A mote opp ph
Kirkebygden barneskole en tirsdagskveld.
Om du spiller i skolekorps nA,
eller om du bar spilt for mange
Ar siden spiller ingen rolie. Vi er
24 stykker fr for som blAser i
Enebakk Janitsjar.

VAglia Vel avholdt Arsmøte 1 .mars 1993 ph Mjr ungdomsskoie.
Nytt Styre i VAglia Vel ble som følger:
Styremedlem: Jorunn Johnsen, VAgliveien 31
Styremedlem Per Kjos, Haresvingen 11
Styremedlem KAre KjØile, Gaupeveien 15
Styremedlem Per Nrby, HatesviIien 6
Sekretr Vibeke BerggArd, Vesstbyveien 30
Nytt styre i VAglia Kabelnett ble som følger:
Styremedlem, Tom Apalnes, SlssAsveien 23
Styremedlem Trond Bergersen, Gaupeveien 7
Styremedlem Stephen Thomas, Fjellveien 37 A
Kasserer Roy Christiansen, Gaupeveien 9 D
PA ArsmØtet ble forsiag om saig av VAglia Kabelnett vedtatt for
fØrste gang. Styre har fullmakt til sluttforhandling med TBK for
annengangs votering om salg ph neste ordimere eller ekstraordinre
Arsmøte.
Fullstendig Arsmøtereferat kan fAs ved henvendelse til en av styrets
mediemmer i VAglia Vel. De vii ta imot bestilling alik at referatet
blir tilsendt.
øvrige aktiviteter i regi av VAglia Vel vii bli annonsert senere.
Med hilsen styret i VAglia Vel
Tove Bremnes

INFORMASJON FRA
HISTORIELAGET

Skolekorpsmedlemmer betaler
sin kontingent i skolekorpset, og Lokaihistorien har fAtt Økt
bertaler derfor ingen kontingent oppslutning i de senere Ar, ogsA
hos oss sA lenge de er medlem- lokalt. Det har i hvert fall noe A
med i begge korpsene. Ved gjØre med leting etter identitet
arrangementskoiiisjoner ma de og rotfeste i enuoversiktlig
derfor prioritere skolekorpset.
verden.
Men bak interessen for all
Bli med, sA kan vi blAse i historie - ogsA lokaihistorie Enebakk Janitsjar sammen.
ligger menneskets
grunnieggende ønske om a fA
vite noe om sin egen fortid. Her
Nat det gjelder 17.mai, har vi Hilsen Enebakk Janitsjar.
star Ttten, gArden, grenda og
bygda sentralt. Framstilling og
formidling av lokalhistorie har
stor verdi Emnene blir mer
nre, fattbare og engasjerende
om de fremstilles gjennom
lokale eksempler fremfor
generelle ailmenne vendinger.
Lokalhistorien but etinntak til A
tilegne seg og
forstAall men nhistorien.
Lokaihistorien hat en egenverdi,
og den skal
styrkelokalsamfunnet.
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Enebakk Janitsjar

Variert varkonsert

ENEBAKK
JANflSJAR

Grete Bergersen synger i
Solister er Wenche Haliand,
dirigent for Enebakk Blandakor, Blandakoret.
som vi sist stiftet bekjentskap
Gjestende kor, SkØyernn, sØrmed under fjorArets store
ger for et muntert innsiag.
Konserten , somfinner sted i
musikkopplevelSe i Enebakk,
Herredsstyresalen, sØndag 25.
"Fra Broadway til Mjer", hvor ' Skulie du bli inspirert til aktiv
deltakelse etter konserten, er
april. har et variert program,
hun var en av solistene.
intet bedre. Fra Blandakoset formed lokale solister. BAde kor og En fly duo vil ogsA debutere
under denne konserten - Lisbeth lyder det at man Ønsker seg flere
solister blir akkompagnert av
sopraner og basser. Er du interHansen og Grete Bergersen.
Per Huseby - kjent fra NRKs
essert, sA mØt opp PA Øvelse i
Lisbeth bar mange av oss hØrt
popu1re program Da Capo,
Enebakk Kirke, onsdager
tidligere under en av Enebakk
Stig Adolfsen og Lage Thune
Dramatiske &elskabs revyer, og ki. 19.00
BØrresen ph trommer.

SA er det igjen duket for
vArkonsert med Enebakk
B landakor.

ARSMØTE I VAGLIA VEL

mØter og utferder. Tenk ph
kulturlandskapet som 'speil" for
den lokaihistoriske utviklingen.
Her firmer vi alt.
En lokaihistoriker mA vere
ailsidig. Det gjelder for oss
amatØrer og. Laget har meget
dyktige ressurspersoner og
spsesialister ph ulike emner,
men ogsA de trenger faglig
stimulans fra tid til annen. Vi
mA ikke bli oss selv nok. I Ar vii
vi derfor i stor grad søke
impulser, ideer, kunnskap og
inspirasjon utenfor egne rekker.
Vi startet Aret med opp1ring i
emner av belt grunnieggende
betydning for vArt arbeid,
nemlig arkivregistrering og
minnei nnsamling.

OgsA i Ar blir det bygdetundager,
sA nA er muligheten der igjen til
A bli bedre kjent med vAr
bygdekuitur: Høstens program
VAre viktigste oppgaver er
er ikke Hart ennA, sA det
kulturvernarbeid, innsamlings,
registrerings og bevaringsarbeid, kommer vi tilbake til.
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Cranner og
Nytt tokt
med Mathilde Boffezen til
28. juni legger 2o ungdommer fra hele enebakk og 3 voksenledere
ut fra Alesund pa en 12
dagers tur med hardangerjakten Mathilde.
Dette er tredje sommeren pd rad
at ungdommene tiibys en silk tur
i regi av de halvkommunale
ungdomskiubbene i Enebakk.
Kuituradministrasjonen og sosialadministrasjonen yter en betydeiig økonomisk støtte til disse
turene for a hoide egenandelen
for deitagerne sa lay som mulig.
De sommerlige seilturene er en
suksess, Og som oftest fuiibooket lenge fØr pâmeldingsfristen
gâr ut. Her far ungdommene
oppieve sjøiiv og sjømannskap
pA en fantastisk mAte, ungdoni
fra alle kretsene i kommunen
blir kjent med hverandre. Man
fir 1re seg samarbeid, og man
fAr ogsA en iiten bit kultUrhistone gjennom det som seive fartøyet representerer pA dette
omrAdet.
Turen i Ar gAr fra Alesund til
Nordheimsund. PA de 12 dagene
den varer vii ungdommene fa Mye nyttig krdom d hente ombord pa Mathilde
stifte bekjentskap med vest- forteile at det er en hardanger- vestiandskysten i sommer sA ta
Iandsnaturen pA sitt beste.
jakt med verdens stØrste auten- kontakt med en av kiubblederne
tiske jaktrigg. Opprinnelig er I ungdomsklubbene:
2-3 plasser er fortsatt iedige pA den bygget i 1884, men bie ressommerens tur, men det begyn- taurert i 1989. BAten er 73 fot Karin Holmedal, Ytre Enebakk
ner a haste nA. Prisen er 1800 lang og 21 fot bred, og 78,81 Ungdomsklubb, tlf. 09 92 5134
kroner for 12 dager, inkiudert brutto tonn, og med en fart pA 6
reise til og fra henholdsvis - 10 knop med seil,og 9 knop Kristin Birkeiand, Fiateby ungAlesund og NordheimsUnd, samt med motor.
domsklubb, tif. 09 92 63 90
mAltider underveis.
Dersom du har lyst til A vre Laila Eidsvold, Kirkebygden
NAr det gjelder Mathilde, kan vi med pA seiltur mlMathiide langs ungdomsklubb, tif. 09 92 70 56

Pd tokt med MAthilde - pd vei til KØbenhavn sommeren 1992.

Ignarbakke
18. april inviterer kulturetaten til konsert med Alf
Cranner og Odd
Børrezen pa Igarbakke.
For mange trenger vel knapt de
to herrene noen nrmere presentasjon, veikjent som de fra bAde
rAdio og TV gjennom en Arrekke.
Samarbeidet meliom de to artistene startet omkring 1970 og
varte i 13 Ar, for de to fant ut at
de yule ta seg en pause, ikke
A If Cranner
minst for A prove ut andre former enn "to-manns kabareten.
IfØIge Cranner seiv, blir konserten pA Ignarbakke dels en overraskelse,og dels et gjenhør med
gamie BØrrezen/Cranner-klassikere.
Forøvrig kan nevnes at Alf
Cranner ifjor feiret 30-ars jubileum som artist med a gi ut dobbelt-CDén 48-viser" bare til
gitar. Dette er en oversikt over

de forskjeliige stilarter og genre
innen visekunsten som Cranner
har dyrket gjennom sitt mangeArige artistliv. Alt fra gamie folkeviser til viser med tekst av
Prøysen , Harald Sverdryp,
Klaus Hagerup og Odd
BØrrezen, og viser med egne
tekster og melodier. Alf Cranner
innehar to Spellmannspniser, og
har vrt nominert ytterligere to
ganger

Spennende utstilling i
Gamle Herredsstyresal
Bare timer for Cranner og Børrezen gir konsert pa
Ignarbakke, apnes dørene til en utstilling i Gamle
herredsstyresal - og denne gang er det Odd BOrrezen
som tiller ut sammen med Eva Bødtker Nss.
For uinnvidde kan vi opplyse Eva Bødtker-Ness
fØigende om forfatteren og teg- bar sin utdannelse fra Tegneneren Odd Børrezen:
skolen for Kvinder i Kobenhavn,
og Statens HAndverks- og Kunst
industriskole i Oslo. Han har ingen Zormell Utdannel- Hun bar hatt separatutstillinger i
se, men en meget alisidig fortid en rekke kunstforeninger og prisom sjømann, rekiametegner, vate gallerier, deitatt pA Statens
bok-iilustratØr, radio-og fjernyn- Høstutstilling, UKS vArutstilskAsØr og journalist. Avistegner linger, Kunstnerforbundets junii Dagbladet og Arbeidebladet. utstilling, Sørlandsutstillingen
Han bar hatt mange utstillingeri østiandsutstillingen, VB og K's
en rekke kunstforeninger sam- Sommerutstilling.
men med Eva BØdtker Nss, Hun bar ogsA hatt dekorasjonshvor han har stilt ut tegninger oppdrag for Sandefjord Legeog coliager. OgsA denne gangen vakt, og boligplatform tilhØrenstiller han ut tegninger (bl.a. de Saga Petroleum.
med illustrasjoner til visesam- Av offentlig utsmykking nevnes
lingen Bnitas Visur), og tre skulptur , Levermyr Stadion i
dimensjonale collager.
Grimstad

KOMPOSTEN

ENDELIG - KJRKETOMTA
PA FLATEBY ER SIKRET
* Enebakk komune har kjøpt en del av eiendommen
Melgãrd av Vidar Koistad til tomt for
arbeidskirke pa Flateby

Fortsatt skolefritidsordning
pA Hauglia og i Ytre

* tomta er pa nesten 6 mat og har en fin betiggenhet
I Melgãrdshagan, ikke langt fra Galleri Nygärd.
* tomteprisen var kr. 210.000
* Kjøpet ble finansiert ved at Kirkeringen pa
Flateby tãnte Enebakk komune kr 100.000, og ga
kr. 20.000 i tilskudd
* resten av kjøpesummen ble skaffet til veie av
Enebakk menighetsrâd, som hadde omtrent den
summen pa innsamlingskontoen" Kirke pa
Flateby." Kr 80.000 ble gitt som Ian, og kr 10.000
som tilskudd
Alle i Kirkeringen og
Kirkekomiteen, og alle andre
som arbeider for denne saken er
svrt glade for at tomtekjøpet n
er i orden 9 fir etter
kommunestyrets vedtak om
bygging av arbeidskirke i
Melgflrdshagan.
Kakebasarer, julemesser,
ofringer og innsats pa mange
ulike omrâder har ikke vrt
forgjeves, men har fort til at
kjøpesummen kunne skaffes til
veie.

Lflnet skal tilbakebetales senest
innen 31.12.94.
Konkret planlegging ma starte
nfl, sier leder for Kirkeringen pa
Flateby, Jofrid Kongsnes. - Selv
om det er trange Økonomiske
tider, mister vi ikke motet. I og
med at Kirketomta nfl er sikret,
har vi tatt et stort skritt
framover.. Men vi trenger at
flere engasjerer seg i saken,
bade med ideer i forbindelse
med selve kirkebygget, og med
ideer til hvordan vi kan samle
inn penger, sier Kongsnes.

KULTURS TIPEND
I h.h. til Enebakk kommunes vedtatte
reningslinjer for stønad til kulturformfll
utlyses

Kommunalt Kulturstipend
Stipend kan søkes av enkeltpersoner som bor eller arbeider I
Enebakk. Søknadsfrist: 15. mai.
Søknadsskjema og reningslinjer ffls ved henvendelse til
kulturkontoret.

Kommunal kulturpris
Kommunens kulturpris tildeles en person, lag, forening, gruppe
av personer eller organisasjoner, amatØrer eller profesjonelle som
har ydet kulturinnsats utover det vanlige for kulturlivet I
kommunen.
Enkeltpersoner, lag og foreninger hjemmehørende i Enebakk kan
foreslfl kandidater.
Begrunnede forsiag ma fremmes innen: 15. mai

Hyggestund ute i detfri for 5-em ved Ytre Enebakk skole. PØlser griller over bcil smoker fortreffelig.

Skolestyret vedtok i sitt
siste mote 1, viderefØre
skolefritidsordningen ved
Hauglia og Ytre Enebakk
skoler.

hauglia foreslfls nybygg i
tilknytning til skolen. Man
mener da at ordningen bØr
romme utvidet 6-flringstiltak.
Ved Ytre Enebakk Skole bar
man sett pa en enebolig I
skolens nrhet som et aktuelt
alternativ.

Det har nfl vrt drevet forsk
med skolefritidsordninger ved
Hauglia skole siden høsten
- ønske om utvidet flpningstid
1991, og ved Ytre Enebakk
(alle arbeidsdager unntatt
skole siden hØsten 1992.
fellesferie og høytidsdager.)
Ved Kirkebygden skole er det
ikke igangsatt SF0, da antallet
- økt bemanning, og tid til
pflmeldte sfl langt har vrt for
lavPr i dag er 45 smflskoleelever samarbeid,
med i SF0, og det utgjØr 19
- TilfØring av kommunale
prosent av elevene pa 1. - 3
midler.
klassetrinn
Den foreløpige driften av SF0
har vrt drevet basert pa
statstilskudd og
foreldrebetaling.

- Utvidet aktivitetstilbud i
samarbeid med lag og
foreninger.

I det vedtaket skolestyret fattet
om den videre drift av
Da kommunestyet i sin tid
vedtok a sette i gang forsøk med ordningen heter det at for
utvidet tiltak for 6-5ringer
skolefritidsordning ble det
iverksettes, ma eventuelle
nedfelt at ordningen skulle
tilleggsarealer framskaffes. Det
evalueres i god tild for
ble bestemt at driften fortsatt
prøveperiodens slutt.
skal baseres ph foreldrebetaling
og statstilskudd, at rektorene og
Ordningen har sfl langt fungert
skolens samarbeidsutvalg bØr ha
tilfredstillende ved de aktuelle
stor frihet til fl finfle gode lokale
skoler.
løsninger m.h.t. bemanning
Hovedpunktene i evalueringen
flpningstid og aktivitetstilbud.
er SF0 er bl.a.:
-Ordningen bØr ha egen base i
skolens nrhet. I dag har SF0
lokaler i skolebygningen. Begge
skolene ønsker eget bygg. Ved

HAUGLIA
Ved Hauglia skole startes SF0dagen dagen H. 8.00 med fri

lek. KI. 12.00 er de første
elevene ferdig med skoledagen
og kommer da til SF0. Noen
gflr til ledige klasserom for a
gjøre lekser andre leker.
Mandager har SF0 besØk av
clever fra ungdomsskolen som
leker med barna, noen inne i
gymsalen og noen ute.
Tirsdager og torsdager er det
snekredag, onsdager er det
trolideiggruppe og
kjØkkengruppe, fredager er
matlagingsdag.
Ellers blir alle fødselsdager
behØrig feiret. SF0 samarbeider
med idrettslag og kor, slik at det
tirsdager er muligheter for de
som vil til a delta i all-idrett,
mens kormedlemmene gflr til
korØvelse ph onsdag
Ellers Ønsker SF0 ved Hauglia
seg besteforeldre som kan tenke
seg fl komme pAbesøk og
fortelle fra da de var barn.

YTRE ENEBAKK SKOLE
56m kalles SF0 ph Ytrenebak
skole. Dc holder til 'ph nr 5, fern
dager I uka fram til klo'kka fern.
OgsA pa Ytre er det
matlaginstilbud, slØydtilbud og
trimtilbud.
27 barn deltar i
skolefritidsordningen her Noen
ganger kommer mamma og
pappa ph besøk og spiser
sammen med ungene

SØknader om kulturstipend, og forsiag pa kandidater til
kulturprisen sendes: Enebakk kommune, kulturadministrasjonen,
1912 Enebakk.
Kultursjefen

Tenk trivsel

-tenk Enebakk!
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MØTEKALENDER LAG OG FORENINGER
Sklubben, Flateby:
Fredag 26. mars og 23.april
Stranden Bedehus
ki. 18.00- 20.00
*
Enebakk Bondekvinnelag
Onsdag 21. April: MedI. mote lios Sigfrid Sby
*
Betel Hornorkester
Mandag 22. og mandag 29. mars kI. 19.00:
Øvelse
Betel

pa

Søndag 18. april kI. 19.00:
Møtespilling Betel. Fremmøte kI. 18.30
Ikke uniform

pa

Mandag 19, april kl.19.00:
øvelse pA Betel
*
Enebakk Skytterlag
Baneskyting
Premieskyting lørdag 1 7.april ki. 14.00
Trening for lagets medlemmer hver tirsdag og torsdag fra
H. 17.00- fra 1.4.- 30.9.
*
Barnemøter pA Emaus
Torsdag 1. Qgtorsdag 15.april - ki. 17.30- 18.30
*
Ytre Enebakk Misjonshus (NLM)fEmaus Kirkebygda:
Tirsdag 23. - onsdag 31 mars, og torsd. 1. sønd. 4.april:
Møteuke v/Mathias Mjølhus.
Sønd. 4.apr.kl.19.00: (Palmesøndag):
Fest - Ytre Enebakk Misjonshus v/MathiAs Mjølhus

Ungdomsklubb ?
Juniorklubb?
Miniklubb?
Vi har følgende tilbud i Enebakk:
FLATEBY:
Ungdomsklubb: Tirsdager og torsdager
kI. 18.30- 22.00
Fredag: kI. 20.00 - 23.30
Juniorklubb:
(4.-6.kl.)

Annenhver onsdag
ki. 18.00-21.00

Juniorklubb:
Tirsdag 17.30 - 20.00
(4.-6.kl.)
Klubbleder: Laila Eidsvold, tlf. 09 92 70 56
Miniklubb:
(1.-3.kI.)

Torsdager kI. 17.30- 20.00

Klubbleder, minikiubben: Mette O.Pirainen
YTRE ENEBAKK UNGDOMSKLUBB
Ungdomsklubb: Tirsdager U. 19.00 - 22.00
Fredagerkl. 19.00-23.00
Juniorklubb:

Torsdag 22 april kI. 19.00 - Gamle Herredshus

B)16.30 Lotta fra
BrAkinakergata
U)18.30 Skjønnheten og
udyret - kr.35,U)20.30 SkjØnnheten og
udyret - kr 35,Søndag 25.4
B) 16.30 Annie (for hele
familien)
V)18.30 Bodyguard kr 35,-.
V)20.30 Bodyguard kr 35,Mandag 26.4
V)18.30 Bodyguard kr 35,-

GUDSTJENES'IER
28.mars (Maria Budsk.d.)
Stranden Bedehus kI. 11
v/Helgheim. Nattverd
Herredshuset kI. 17.00
Menighetsfesten

VARONNMØTE I ENEBAKK
Sted: Bøndernes Hus, onsdag 14.april k1.19.00
Fagemner:

"Husdyrgjødsel - fra problem til
ressurs"

"Redusert jordabeiding"
Resultater fra en undersøkelse i
Akershus.
v/fylkesagronom John Geir
østerud.
Arrangør:

Enebakk Landbrukslag Enebakk Landbrukskontor

Mandag 29.mars kI. 19.00 - Formannskapssalen
Mandag 19.april kl.19.00 - Formannskapssalen
Helse og sosialstyret
Tirsdag 20.april kI. 19.00.- Formannskapssalen
Kulturstyret

kl.20.30 NØkkelen til
Provence - del 2

Torsdager kI. 18.00- 20.00

Klubbleder: Karin Holmedal, tlf 09 92 5134

MØTER IHOVEDUTVALGENE
Formannskapet:

Torsdag 15.4
Tid for den gode film
m/kinokafe

Scndag 18.4
KIRKEBYGDEN:
Ungdomsklubb: Fredager kI. 18.00 - 23.00
Annenhver Iørdag
kI. 19.00 - 24.00

v/forsøksringleder Erling Strand

26-MARS - 23. APRIL

V)20.30 Het sand

Klubbleder: Kristin Birkeland, tlf. 09 92 63 90

Mandag 12. april ki. 19.00: MØte pi Misjonshuset
*
Nasionalforeningen for folkehelsenj Eldretreff:
Stranden Bedehus: Onsdag 31.mars ki. 10.30
Kirkebygden, herredshuset: Tirsdag 20.april kl. 10.30
Betel, Ytre Enebakk: Tirsdag 30. mars ki. 10.30
*
Enebakk .Janitsjar
øvelse 30.3., 13.4., og 20.4

Sndag 4.4.
U)18.30 Gjemmestedet
(dansk-for hele
faniilien.)

KARL LUNDS LEGAT
SmAbrukere i Enebakk kan søke om midler til innkjøp
av sAkorn, kunstgjødsel, settepoteter, samt utbedring
av eiendomen.

4.april (Palmescsndag)
Enebakk kirke ki. 11.00
v/helgheim. Nattverd
Enebakk sykehjem ki. 16,00
v/Helgheim
8.april (Skjertorsdag)
Mari kirke ki. 11.00. Drama i
stedet for preken.
øvstegrd - Nattverd
øgardstun ki. 18.00 v/Helgheim
9.april (Langfredag)
Enebakk kirke kI. 11.00
Fasjonsgudstjeneste v/Helgheim
Nattverd
Bjerkely - kI.19.30 v/øvstegArd
I 1.april (1.pAskedag)
Enebakk kirke kl.1 1.00
I-Iøytidsgudstjeneste v/Helgheim
Mari kirke ki. 1 1.00
Høytidsguddstj .v/øvstegArd
12-april (2.pãskedag)
Stranden bedehus kl.1 1.00
v/Helgheim, Nattverd

Administrasjonsutvalget
Onsdag 14.april kLl9.00 - Formannsskapssalen

SØknad sendes Enebakjc Lanbrukskontor innen onsdag 14.april 1993.

18.april (1.S.E.P.'
Enebakk kirke ki. 11.00
v/øvstegArcl. Nattverd
Mari kirke ki. 11.00 v/Helgheim
Nattverd,
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ENEBAKKKOMMUNE
PLEJE- OG OMSORGSAVDELLNGEN
soker
w

ENEBAKKKOMMUNE

MEDARBEIDERE

Til miljØarbeidertjenesten:
Boligleder. Fast he] stilling. St.kode 6809.
Lønnsramme 6.LØnnstrinn 9 - 14 med mulighet for direkte plassering inntil lønnstrinn 17 for srlig kvalifisert sØker.
Ansvars og funksjonsomrâde:
Daglig ansvar for virksomheten i Kronaveien bo og avlastningsenhet for 3 brukere. Kontaktperson for samarbeidende instanser
og veiledning av personalet.
Mlljøterapeut. Fast hel stilling. Turnus. St.kode 6675.
Lønnsramme 4. Lønstrinn 8 - 11 med mulighet for direkte plassering inntil lØnnstrinn 14 for sr1ig kvalifisert sØker.
Ansvar og funksjonsomrâde:
Mâlrettet arbeid for 5 beboere i Gaupeveien bokollektiv.
Veiledning av personalet og nettvekspersoner. Delta i daglige
aktiviteter og rutiner i boligen.
For begge stillingene Ønskes primrt vernepleier, men ogsâ
andre med relevant 3-5rig helse- og sosilfaglig utdanning kan
vre aktuelle.

LAN OG TILSKUDD 1993
UTBEDRINGSLAN
LAn til utbedringe av boliger for eldre, uføre eller andre
med spesielle sosiale behov.
Kommunen kan yte lAn pA inntil kr. 100.000. Dersom det
omsøkte lAnebeløp er hØyere, videresendes søknaden til
Husbanken.
Rentesats 7,5 - 9,5 p.a.

ETABLERINGSLAN 1
LAn til smAhus for redusering av
egenkapitallrefinansiering. Kommunen kan yte IAn pA
inntil kr. 200.000 til oppføring og erverv av nøkterne
boliger, fortrinnsvis finansiert med lAn i Husbanken eller
Landbruksbanken, samt til refinansiering av boliglAn.
20 Ars løpetid, avdragsfritt 5 Ar.
Rentesats 7,5 - 9,5 % p.a.

MØTESERIE
Misjonr Mathias Mjølhus
besØker Enebakk i tiden
23.mars - 4.april.
Det blir mote pA Emaus:
Tirsdag 23. og sØndag
28.mars
PA Misjonshuset
Tirsdag 30.mars - 4. april.
Forskjellige sanginnslag pA
mØtene.
Alle hjertelig velkommen

BASAR
Det blir basar pA Misjonshuset
I Ytre Enebakk lØrdag 24.april
fra kI. 11.00 pA formiddagen.
Kafeteria. Aktiviteter for
forskjellige aldersgrupper.
kl.18.00: Mote m/trekning
Kari Anne og Age Phillip
Eriksen deltar med sang og
andakt.
Alle hjertelig velkommen!

ETABLERINGSLAN II
Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere, kan personer
med lavere kompetanse engasjeres.

TIL ENEBAKK SYKE OG ALDERSHJEM
Off.godkj.hjelpepleier. Fast 59% nattstilling. St.kode
7076. LØnnsramme 2 (2.2 - 2.5) LØnnstrinn 5 - 12.

LAn til smAhus for redusering av
egenkapitallrefinansiering. Kommunen kan yte lAn til
oppføring, erverv av nøkterne boliger, samt til
refinansiering av boliglAn.
20 Ars løpetid, avdragsfritt i 5 Ar, rentesats 9,5% p.a.

UTBEDRINGSTILSKUDD.
-

Aktivitør til arbeidsstua. Hel St. vikariat fra 1.6.93 31.5.94. St.kode 6891. LØnnsramme 2. LØnnstrinn 4-9.

-

Ferievikarer trengs til hjemmesykepleien, sykehjemmet
og bokollektivene.

Ved utvelgelse av medarbeidere vektlegger vi personlig egnethet, fleksibilitet og kreativitet.
Velkommen til A ta kontakt for nrmere opplysninger pA
tlf. 09 92 44 60.
Vi ønsker sØknad med attesterte vitnemAl og attester til pleie- og
omsorgsavdelingen, Enebakk komune, KopAsveien 5,
1914 Ytre Enebakk innen 14. april 1993

Tilskudd begrenset opad til kr. 15.000 i forbindelse med
utbedring av eldre boliger.
Tilskudd kan gis eldre, uføre og familier med liten
betalingsevne.

Ytre Enebakk
Husmorl ag
starter "Bli kjent ettermiddager" i Parken i
Fjellveien. Det blir annenhver onsdag, fØrste gang
onsdag 14.4. fra Id. 14.00 -

16.00.

Ta med barna og kom.

Søknadsskjemaer og nrmere opplysninger fAs ved
henvendelse til Enebakk kommune, rAdmannskontoret,
tlf. 09 - 92 60 60
Søknad sendes Enebakk kommune innen 15.4.1993.

Enebakk
Pensj onistforening
har mote i herredshuset

onsdag 14.april kl.16.30
Romerike avfallsforedling (ROAF
Tlf.nr. 63 84 12 20

VAROPPRYDDINGSAKSJONEN 1993 - (IKE 16
GRATIS MOTFAK AV AVFALL FRA RYDDEAKSJONER
I uke 16 (inkl. lØrdag), 2. uke etter pAske, kan avfall etter ryddeaksjoner i nrmi1jØet leveres gratis til mottaksplasser for avfall
ved de nA nedlagte avfallsfyllplassene i Enebakk, Fet (og Sørum),
Rlingen, Lørenskog og Nittedal, samt pA BØler Avfallsdponi f
Skedsmo.
Det oppfordres til A forberede ryddeaksjonen i god tid. Oppleget
vil stort sett bli som tidligere og vil bli gjennomført i samarbeid
med teknisk etat i den enkelte kommune.
Nrmere informasjon fØlger umiddelbart etter pAske.
HOLD ROMERIKE RENT!

Gá-grupper
Har du ingen A gA tur med?
Du kan gA med oss.
Etter pAske starter Enebakk Fysioterapi ukentlige gAturer under ledelse av fysioterapeut. Vi firmer en 1ø PC
sum passer for deg - toyer og sirckker litt underveis.
For de som vii avsluttes turen med en kopp katie og
rnedbrakt niste.

Startsted: Kirkebygda
Hvem kan delta ? Ingen aldcrsgrensc, vrkcn opp c!lcr
ned, men gode sko er en betingelse;
Dager: Tirsdag og/eller torsdager. Narmere into urn
tidspunkt ved pAmelding.

Gamle og nye medlemmer
hjertelig velkommen.
Underhoidning
Styret

1

.

YTRE ENEBAKK
SANITETSFORENING
har mote pA Rustadtun

19.april kI. 19.00

Pns: kr 20,- pr gang.

Søndagsskolen pa
Betel
Ytre Enebakk

Pmetding: 09 92 60 60

18. april kI. 10.00:
Søndagsskole

Tenk trivsel -tenk Enebakk!

Hiisen fysioterapeutene ved Enebakk Fysioterapi.

25. april ki. 10.00:
Søndagsskole

FAG & SERVICE
Elektrorep.
Egil H. Jorgensen

Din lokale rørlegger

Ikke la regnskapsføringen din bli
et sjansespill!

Flatebysenteret, hf. 09 92 92 81

ANDRESEN
& SONNER A/S
Vâgliveien 25, Ytre Enebakk
Tit. 09 9243 54- 09 92 48 92
Mobil 030 36127

SAIG OG REP. AV
ELEKTRISKE
HLJSHOLDNINGSMASKINER,
RADIO - TV - VIDEO
Parabolantenner - Nøkkelflling

ENEBAKK KOMMUNE

ENEBAKK
VANN OG VARME
v/ Ole Anton Gystad

IlEaebakk
OUflSkQpBkQfltQT %

Durud Gird
1914 Ytre Enebakk

Godkjent regnskapskontor

- DØgnservjce -

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 0992 63 03

IDRETISLAGET

TIf. 09 92 46 30
Mobil 030 04997 - 030 38565

IL Driv - Orienteringsgruppa

Bygg- og tømmermester

Per-Erik
Osthe a.s
1914 Ytre Enebakk
TIf. 09 92 43 40

din lokale byggmester
-fagkunnskap gir trygghet

FREMMEDSPRAKLIGE
ELEVER I
GRUNNSKOLEN

ENEBAKK

VELKOMMEN TIL ENEBAKK
KOMMUNES BARNEHAGER
Følgende førskolehererstjlljner er ledige:
*

*

Flateby Barnehage - 1/1 avdelingslederstjfling fra 15.8.93.
Barnehagen har 2 avdelinger for barn pA 3 - 7 Ar. Tif til
barnrehagen 09 92 85 88.
Ytre Enebakk barnehage - 1/1 avdelingslederstilljng,
vikariat 1 Ar fra 26.7.93. Barnehagen har 2 avdelinger for
barn pA 3 - 7 Ar. Tif. til barnehagen 09 92 40 66

VIKANTILBy•

Slutten av april: Nybegynnerkurs - se opplegg
Kurs for viderekomne.
PAmelding til Erling RØst, Fjellvn.35A

Innen 1. april
Treningsløp/Karuselløp:
Haraldstad 27.mai
Drivplassen - juni
Vestby - lO.juni
Nosa - 17.juni
Follo-mesterskap 11. September

Tur-orientering
Fra 10.mai til ut september. Deltakerkonvoluutter fAs kjøpt i
Sparebanken NOR og pA Finastasjonen i Ytre.

-

Utfordrene og utviklende arbeidsoppgaver i et godt
kollegialt miljø.
Avlønning i lØnnstrinn 09 - 12, L.K. 4.2.
5 plan leggingsdager for hele personalet
- Medarbejdersamtaler
- Hjelp til A skaffe bolig
- Heldøgns forsikringsordning
- Dekning av flytteutgifter etter vedtatte regler
Store muligheter til friluftsliv og kultur
Søkere med annen relevant utdanningipraksjs kan sØke. Ved
eventuelt internt opprykk blir assistentstillinger ledige.
Nrmere Opplysninger fAes hos styrerne i de forskjellige
barnehagene - se tlf.nr. ovenfor, eller hos barnehagekonsu lent
Aud øen, tlf. 09 92 60 60 linje 302
Søknad med bekreftede vitnemAl og attester sendes Enebakk
kommune, skolestyrekontoret, 1912 Enebakk

VILLMARKS SHOW
KAseri frajakt-og friluftsliv i Canada og Alaska. Satt sammen
til et multi-media lysbildeshow, av og med Morten Brel&e.
Vi fAr i tillegg presentert alt for sportsfiskeren i kAseri og fremvisningavutstyr fra ABU.
l
-Sted: Mjr ungdomsskole

Inngang: kr.20,Utlodning, saig av kaffe og kak
Styret

samlede tjenesteomrAder under
hensyn til denne mAlsettingen
er nA i gang. Hens ikten er A
avklare hva som skal
prioriteres av service og
tjenester til deg - I en framtidig
organisasjon.
Første fase
SA langt i prosessen er
søkelyset satt pA egen
organisasjon. Man har forsøkt
A rasjonalisere ting i
byrAkratiet, noe som har fØrt
fram til den midlertidige
organiseringen av kommunen,
innført fra I .mars jAr. Den
midlertidige modellen skal
fungere ut Aret. I denne
perioden skal man hØste
erfaringer og bygge videre pA
disse i etableringen av en
permanent organisering Men,
den midlertidige

Loppemarked - Emaus
organiseringen er kanskje aller
mest et slags styringsredskap
pA vei mot en framtidig,
organisering av Enebakk
kommune. Den midlertiidige
organiseringen innebrer blant
annet at etatsjefsnivAet er
fjernet, og erstattet av ni
likestjlte tjenesteomrcjer med
en ansvarlig leder for hvert
omrAde. HApet er at dette betyr
mindre byrAkrati, raskere
avgjørelser, og dermed bedre
Økonomi.
Framdrjft
Hva skier i "prøveAret" fram
mot 1.1.94?
Fire arbeidsgrupper er nA i
gang med A gjennomgA hele
bedriften Enebakk kommune.
Her skal det ses pA
rollefordeling mellom politiske
utvalg og administrasjoner,

Til sammen har vi 20
fremmedsprAklige elever. De er
fordelt pA alle skolene i bygda. I
den utstrekning vi greier A fA
tak i lrere med same
sprAkbakgrunn, fAr elevene
opp1ring i eget morsmAl noen
fA timer pr uke. De fir ogsA
etter behov tildelt tid til
styrkingstiltak i norsk sprAk.
Staten dekker opp det meste av
utgiftene til denne
undervisningen med øremerkde
tilskudd,

Tid: Tirsdag 13 april W. 19.00

Søknadsfrjst 16. april 1993
forts. fra s. 1

De første grunnskoleelevene i
Enebakk med en helt annen
sprAklig bakgrunn enn vAr,
begynte pA Hauglia skole pA
etterjulsvinteren 1989. De
hadde kurdisk som sitt morsmAl.
NA hat vi elever med følgende
sprAkbakgrunn i vAre skoler:
Arabisk, filipinsk, kurdisk og
urdu. I tillegg kommer lever
med engelsk, spansk og polsk
bakgrunn. Neste skoleAr blir
ogsA farsi representert.

lordag 8.mai 1993
Har du topper, mØbler, sportsutstyr og adnre gjenstander ? Alt av
interesse.
Vi tar imot og henter.
TIf: 09 92 7094-09 92 64 31 -09.92 70 37

Heist for 4. mai
man skal se pA administrativ
styringsstrijktur og politisk
styringsstruktur. Enklere,
raskere og billigere
saksbehandling er allerede et
faktum gjennom innføring av
fullførf saksbehandling. En
plan for lederutvikling og
oppliering av personell skal
utarbeides parallelt med de
behov som avdekkes undervejs
i prosessen
Arbeidsgruppene som arb eider
med alle disse spØrsmAlene har
kontinuerlig kommunikasjon

seg imellom, og dessuten med
styringsgruppa for hele
prosessen Og referansegruppa
som bestAr av kommunestyrets
medlemmer og ledere i
hovedutvalgene. Dermed skulk
Apenhet og informasjon om det
som skier vre sikret.
MAI
Dem midlertidige
organiseringen skal vare ut
innevrende Ar. Da ska man
ha kommet et stykke lenger
hva gjelder A fA til en

Michael Furulund

Sterk innsats av
Sliul og sug
Toradergruppa Sliul og sug
fra Enebakk ble i helga nr. 3
i DR mesterskapet for toradere og trekkspillgi-upper.
Mesterskapet gikk av stabelen i Brum. Dermed gAr
Sliul og sug videre til landsfestivalen pA Fagernes i uke
26. Det var 8 grupper med i
klassen som vAr lokale gruppe deltok i. Fire av dm gikk
videre.
Sliul og sug bestAr av
Michael Furujund
Tore Brasetvjk
Kjell øyjordet
Roger Kristiansen
Olav Imset
organisasjonsmodeil med
tilstrekkelig fleksibilitet til at
organisasjonen kan fortsette A
videreutvikle seg I forhold til
fremtidige oppgaver og
prioriterte mAlsettinger. En rod
trAd gjennom prosessen er
ønsket om bedre service og
tjenesteyting, stØrre
effektivitet, mindre byrAkrati
og bedre økonomi.

KOMPOSTEN

Sterk enebakkmarkering
i "Kultur Pa' tvers"
Sterke enebakkprestasjoner i ungdommens kulturmønstring er vi etterhvert
blitt vant med. Og 6. mars skjedde det nok en gang - I As rt.dhus. Under ãrets
vignett t'Kultur pa Tvers" stilte Enebakk opp med hele seks sceneinnslag som
først hadde gatt gjenom naløyet I lokalmønstringen, samt et maleri.
Innslagene som den lokale
juryen sendte tit As var
følgende:
Rockebandet Knurxyz fra
Flateby, rockebandet Ryonic
fra Ytre Enebakk, og Heavy
metal bandet Rusty Balls fra
Ytre Enebakk.
Fra Ytre Enebakk kom ogsã
swi ngdansparet Robert
Grosvold og Merete Jaucisforøvrig norgesmestere i swing
i sin kiasse. Duoen Bim-BamBum - Sara Maria Heistad og
May EliseSolberg , fantes ogsâ
blant finalistene sammen med
ballettgruppa Jorunn Solberg,
'tine Candola, MarleneAndresen og Heilmine Bratfoss.
Jorunn Lillo fikk sitt bilde stilt
ut samen med de andre
finalistene i fylket innen denne
genren.

Da fylkesjuryen avsa sin dom,
viste det seg at to av vAre
sceneinnslag og Jorunn Lillos
bilde gAr videre tit landsfinalen
i Trondheim.
D.v.s. Akershus fylke fAr 20
minutter tit A eksponere sitt
fylke i landsfinalen. Derfor
skal det- Ut fra de lokale
innslagene som har gAtt videre
setes sammen en forestilling
hvor vAre innslag blir en del av
helheten.
Enebakkinnslagene som
passerte j uryen i As, og dermed
gAr videre tit Akershumarkeringen i Trondheim er
fØlgende:

Stine og Jorunn har laget hele
sitt innslag selv, valgt Ut
musikk, satt samen og
koreografert. En nydelig
forestilling som vi skulle ønske
de hadde fAtt vide i Trondheim
i sin heihet.
Birn-Bam-Bom, med Sara og
May Elise har vrt i
Trondheim tit landsmØnstring
fØr, og høstet lovord for sine
prestasjoner. I fjor gikk de tit
fylkesfinalen, og nA i Ar aitsA
heit tit Trondheim igjen.
Denne gangen blant annet med
en kostelig 'Annie"-parodi.
Vi sier tvi-tvi tit vAre i
Trondheim 23. - 25. april

Ballettgruppa Stine Candola,
Jorunn Solberg, Marlene og
Heilmine.

SLIK BUR DU MEDLEM I ENEBAKK
IDRETTSFORENING
Vi oppfordrer tit mediemskap i Enebakk ldrettsforening. PA denne mAten sløtler du en nriniIjøtorening sum gir aktivitetstiibud
tit barn, urg Join og voksne.
Din Økonomiske stØtte benyter idrettsforeningen blant annet tit:
- drift og vediikehoid av baner og aniegg
- skiiøyper og turiøyper
- A bedre idrettsaktivitetene
- andre sosiaie tiltak
MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 1993 UTGJØR:
- KR 100 FOR BARN- UTØVERE FØDT 1977 ELLER SIiNERE
- KR ISO FOR VOKSNE- UTØVERE F0IYI 1976 IILER TIDL.
- KR 300 FOR FAMILIEMEDLEMSKAP
- KR 50 FOR STS0TTEMEDLEMSKAP- IKKE AKTIVE

Kontaktpeison: Ocldbjørg Kristiansen
DE ENKELTE GRUPPENE HAR VARIERENI)E TRENINGSAVGIFI'ER.
FOR A DELTA MA DU VRE MEDLEM AV ENEI3AKK
IDRETTSFORENING OG BETALE MEDLEMSKONTINGENT.
Sendes Eneoakk Idrettsforening, Postboks 2,1911 Flateby
Jeg/vi onsker medlemskap/støttemedlemskap
(ryk det SOW ikke passer)
Navn

FØdt

Niavir

Født

Navn

idt

Navn

Født

Hvis finiiieiiiedleiiskap oppg! hovedniedleniniet:

Tif.:

Adiesse:

Det var en
gang...

Jorunn Solberg, Marlene og Helimine i aksjon i As Rddhus 6.. mars

Friluftslivets àr.

HVA SKJER I ENEBAKK ?

Organisasjonene innen FRIFO
har lagt planer fonnen Er nasjonale og lokale arrangementer,
men ogsA andre lag og forefinger kan, og bØr bidra tit en
fyldig markering av Aret.

nal markering av Friluftslivets
Ar, men miljØvernrAdgiveren
vil, i samarbeid med kulturkontoret, lage en enkel
oversiktlkalender over de aktiviteter som planlegges i
Enebakk. En skidag, en sopptur, eller Apen gird" er
eksempler pA aktiviteter.
Arvisse arrangementer er like
viktige som de spesielle i
anledning Aret.
Tit nA er følgende aktiviteter i
Enebakk registrert:

Enebakk kommune har ikke
planlagt noen spesiell kommu-

- Ytre Enebakk tur-o starte
10.mai. IL Driv.

I 1993m er "Friluftslivets Ar"
fra
kommer
Initiativet
Friluftslivets Felles-organisasjon, FRIFO. I FRIFO finner
vi 12 landssomfattende organisasjoner, og de fleste av disse
har lokallag i Enebakk.

- Apen gird 15. august.
Enebakk Landbrukslag m.fl.
- Ralingstrimmen tur-o starter 7. mai. RIingen o-klubb.
For a fa en fyldig kalender for
planlegging av deltakelse i
spennende friluftsaktiviteter,
mA dere som planiegger arrangementer informere om disse
snarest mulig tit:
Enebakk kommune, Miljøvernradgiver,
1912 Enebakk
TIf. 09 92 6060

Vu luir velsilcret deg din?
Enebaklbarns egne event,'r. Bofa er satt sammen
av bidrag tit 1çu1tureetatens eventzjrkpnk.urraiise for
barn og uige fiøsten 1992, oginnefwféer affesfags
eventuyr sk.revet av barn fra 7-16 dr.
'Ti[saIqs lios bygi[as bok/latuffere, og pd
1(u[turkpntoret.

Ti.5O
Den ü{ee[le gave til onkfer tanter og be.stefore&{re
(begrenset opp(ag)

