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OL- ilden 
kommer til 
Enebakk 

fredag 
4februar 

Side 6 

Til jobben med ydmykhet 

CC - Cowboys 
koinmer til 
Mj arha11en 

fredag 
4februar 

Side 6 

- Jeg ønsket meg ordførerposisjonen for i fA 
maksimal pãvirkningsmulighet, sier pãtrop-
pende ordfører, Einar Hoistad, Kr.f. 
Han Ønsker i bruke makta til a skape hold-
ningsendringer, snu egoisme til omsorg for 
hverandre. 
Som overskrift for sin ordførergjerning har 
han valgt Salomos ordsprãk: 
- Ydmykhet gãr foran are! 

Side 5 

MVER 

UNGDOMSSKOLE 

Fredag 4. februar  

Side 7 

Ekstraordinar 
bàndtvang 
for hunder. 

Side 2 

Kulturkontoret er ná knyttet til kommunens 
sentralbord, tif. 6492 6060. 

Kulturkontorets telefax nr 6492 65 88 
Ovrige kornmuneadministrasjon telefax izr: 6492 71 11 
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Flateb Kirkeb 'da o' Dale. 
Onsdag 16. februar 
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Torsdag 17.mars 
Torsdag 14. april 

cm 

e.jj 

I-lund som Opptas skal stelles 
P5 forsvariig mate og snarest 
leveres politjet Hundens eier 
eller besitter ma betaje paløp.. ne utgifter og godtgiorelse 

for arbeidet 

Den som overtrer denne 
bestemmelsene kan Straffes 
med bøter eller fengsel inntij 
et as dersom forholdet ikke 
ramrnes av hardere straffebud 

skal straks meld 	lying 
es Poljtjet 

Forskriftene om ekstraordimer 
bândtvang gjelder alle hunder 
untatt politihunder og lavine-
hunder i tjeneste og under tre-
fling. 

For sriige formal kan politi-
et dispensere for bruk av iøs 
hund. 

Hunder som løper lose i 
is 	• - - hvor det er innført 

Det er innfrt ekstraordiiuer 
bAndtvang i alle 
Akershuskomuner fra oven-
nevnte dato og fram til ordi-
nr bândtvang etter viltloven 
starter - 1. april. 

Ekstraordiner bândtvang inn-
føres bare ved spesielle for-
hold for a beskytte viltet, og 
denne forskriften om ekstra-
ordinr bândtvang av 
1 7.januar, er først og fremst 
iverksatt for a beskytte rady-
ret. Det er nri ekstra store 
râdyrbestander i Oslo og 
Akershus, med vanskelige 
forhold for râdyra p.g.a. store 
snødybder med skare overfia-
te. Dette gjør det vanskelig 
for râdyra a forflytte sea, og 
det blir ogsA vanskelig a finne 
mat. Man frykter derfor 
reduksjon i bestanden, ved at 
mange dyr vii suite ihjel. 
Situasjonen for rAdyrene vii 
bli ytterligere forverret der-
som de blir forstyrret og jaget 
av hunder. 

Ekstraordinar 
bàndtvang fra 

17.januar 

ENEBAKK KOMMUNE 

MØTER I HOVEDUTVALG 
29.januar- 26.april 

Kommunestyret: 
Mandag 14.mars U. 18.30 - Kommunestyresalen 
Mandag 25. april kl.18.30 - Kommunestyresalen 

Formannskap/Økonomi/Administrasjon 
FAO: 
Mandag 17.januar ki. 19.00 - Formannskapssalen 
Mandag 7.februar U. 19.00 - Formannskapssalen 
Mandag 28. februar ki. 19.00 - Formannskapssalen 
Mandag 7.mars kl.19.00 - Formannskapssalen 
Mandag 21. mars kLl9.00 - Formannsskapssalen 
Mandag 11. april kJ. 19.00 - Formannsskapssalen 
Mandag 18. april ki. 19.00 - Formannskapssalen 

Skole/Barnehage: 
Onsdag 9. mars kl.19.00 
Tirsdag 19.april kI. 19.00 

Heise og sosial 
Tirsdag 22.mars kl.19.00 - Formannskapssalen 
Tirsdag 26.april kI. 19.00 - Formannskapssalen 

Teknikk /bygning/planarbeid 
Torsdag lO.februar ki. 19.00 - Formannskapssalen 
Torsdag 10.mars kl.19.00 - Formannskapssalen 
Torsdag 14, april kI. 19.00 - Formannskapssalen 

Kultur 
Torsdag 10.februar kI. 19.00 - Gamle herredsstyresal 
Torsdag 10.mars kl.19.00 - Gamle herredsstyresal 
Torsdag 21. april kl.19.00 - Gamle herredsstyresal 

Naturforvaitning 
Tirsdag 8.mars kl.19.00 - 
Tirsdag 21.april ki. 19.00- 

Enebakk S  •  arebanks 
et liar kommet signal

300 
Aer  orn kr. 

ekstra i grunnfOfl 
tegning 

Dersom det holder 
stikk, 

og det som tidljgere er 
tegnet blir oppretthoJd mang-
ler vi "bare" kr, 800,000,,. 

Enebakk Sparebank liar inrikja 
get Bankforenjngenes tilknyt 
flings gebyrer til Konkur..ranse 
tilsynet Dersom vi far inedhold 
i 

denne saken, er det sannsyn 
ligvis enda tlere banker som 'iii 

KOMPOSTEN 

Tenk trivsel- 
tenk he/se! 
Under denne vignetzen har de 
forskjeiligefaggrupper innen 
koininuneheisetjenesten rnánedli-
ge inn/egg. Spaiten 'vii innehol-
de rad og veiledning orn heise. 
Noen inn/egg vii vare genereil 
heiseopplysning,. andre er iner 
direkte inforinason o,n heisetil-
budet i Enebakk. 
Er det noe du vii vite iner o,n - 
tips oss. Skriv til "Tenk trivsei - 
tenk heise" - Koinposten, kultur-
kontoret, 1912 Enebakk. 

Influensa 

Det ser nd Ut til at vi har passert toppen av in,fluensaepi-
demien denne vinteren. Mange har va?rt syke, men denne 
sesongens influensavariant har heldigvis ikke va?rt av de 
verste likevel. 
Debatten om influensavaksine gdr fortsatt b/ant leg og 
kerd. Likevel er detfortsatt gode grunner for ci holde fast 
ved det tilbudet som gis - nemlig gratis influensavaksine 
ill de over 65 cir og pasienter i alle aidre med kroniske 
sykdommer som hjertesykdom, lungesykdom osv. 
For fØrste gang ble det organisert et tilbud gJennom helse-
stasjonen for disse gruppene. Resultatet var at ca 1/3 av 
de over 65 Jr tok i mot tilbudet. Dette er omt rent tilsvaren-
dedetframmøtet som har vrrrt i va°re nabokommunei: 

40- áringsundersøkelsen 

Statens HelseundersØkelser kommer til Enebakk 14.-
16.februar for a undersøkemenn og kvinnerfødt i 1951, - 
52 og -53 med henblikk pa risiko for hjertesykdom. Hver 

- 	- 	 anqe cam 
or,j u #ersøkelsene 	

- 	 m 
 brukes til orskn ing pa hjer- 

tesykdommer 

dingene 

	1
09 med at undersøkeisegaor Under OL 

pci helsestasfonen 

pci 
Liliehammer vii det vre mulig ci n pd 

J- med seg.TV-sen 

liar duffernet mjlten2 

Hvjs du er en av de fd som har fjernet mi/ten, bØr du fd 
pneumokokk vaksine Dette vii vi ore/ne dersom du kontak 
ter Enebakk iegesen( (vi bestjl/er Vaksjne 08 gir deg 
beskjedom na°r du kan konme) Vaksjnen gir besttelse i 10 di: 

En i/ten melding til siutt, Flateby legekontor er stengt 
UnderOL, mens Enebakk legesenter er oppe som vanhig. 
Vennlig hilsen 
Torgeir Landvik, kommunelege 

I 

delta i tegning av grunflfofl5.. 
bevis 

Siansene for at Enebakk 
Sparebank skal bli en reajitet er 
altsa fremdejes tilstede og vi 
ber derfor alle sorn ha rtegnet 
grunnfondsj5 om a Ia teg-
flingen sta inntjj videre 

Med optjmistjsk hilsen 
halyard Waade 



FRITT FORUM 
Under denne vignetten inviteres du til a komme med dine synspunkter pa 
store og sm?i sporsmãl i Enebakk. 

Gang -  og sykkelvegforbindelse 
mellom Va'glia og Drivplas.sen 

FELLESMØTENE I ENEBAKK 

Fredag 28.jan. kI. 19.30: Salem, Fiateby: Frank Mikelsen. 
Lørdag 29.jan. kI. 19.00: Nordby Bedehus, Ekebergdaien: 

Bjarne Solberg, 
Søndag 30.jan. ki. 11.00: Mari Kirke, Ytre Enebakk: 

V/Helgheim. 
Søndag 30.jan. Id. 19.00: Misjonshuset, Ytre Enebakk 

(avsluttningsmøte) Birger Helland. 

3 1. j anuar 
skifter du 

ALLTID batteri i 
roykvarsleren. 
ENEBAKK KOMMUNE 

Brannsjefen 

KOMPOSTEN 

Tillat meg et hjertesukk 

PA grunniag av tidligere kon-
takter mellom IL Driv, VAglia 
Vel og kommunale myndighe-
ter om nevnte sak sendte 
VAglia Vel den 10.mai 1993 
brev til Enebakk kommune og 
antydet denne fremdrift i saken: 

I. Befaring med representanter 
fra kommunen, IL Driv O 
Vdglia Vel. 

2. Kommunen lager en kort 
utredning 

3. Kommunen innbyr til et 
møte med grunneierne, der 
kommunen, IL Driv og Vdglia 
Vel deltar. 

Det ble avtalt med rAdmannen 
en befaring fra Drivplassen 
10.juni 	1993 	kl.08.00, 
Representantene fra IL Driv og 
VAglia Vel kom. men det møtte 
ingen fra kommunen. 

Heidi A. Skaug tar i siste num-
rner av Komposten opp 
Enebakks lunkne hoidning til 
Himdalen-deponiet for lagring 
av radioaktjvt avfall. 

Fra Enebakk Senterpartis side 
har vi fulgt denne saken løpen-
de. Da vi ikke fikk saken til 
behandling (de statlige myn-
dighter ansA ikke Enebakk som 
naturlig 	høringsinnstans!) 
etterlyste vi saken i formann-
skapet. Formannskapet vedtok 
da ii be miljøvernrAdgiveren 
utrede saken. Til formanns-
kapsmøtet 8.2.93 fremmet sA 
rAdmannen forsiag om at 
Enebakk kommune ikke skulle 
avgi høringsuttalelse i saken, 
basert pA miljøvernrAdgivers 
saksbehandling. 

Enebakk Senterparti syntes 
ikke dette var godt nok, og 
fremmet følgende motforslag: 

"Enebakk kommune ligger fA 
kilometer fra Himdalen og har 
betydelige befolkningskonsen-
trasjoner i relativ nerhet. 
Enebakk formannskap bekiager 
at Enebakk kommune ikke ble 
invitert til A komme med 
høringsuttalelse om Himdalen - 
utredningen. Vi registrerer 
sterkt faglig skepsis til de deler 
av utredningen som berører 
geologiske forhold og grunn-
vannsforhold, og er gjort kjent 
med at man i andre land velger 
andre iagringsformer som eli-
minerer de svakheter som er 
pApekt ved utredningen. Olje - 
og Energidepartementet 
(OED) oppfordres til A vurdere 
disse spørsmAl pA nytt, og 
Enebakk kommune gAr imot 
lokalisering til Himdalen". 

Etter dette foreslo IL Driv og 
VAglia Vel i brev av I 1.juni 
1993 til Enebakk kommune, 
bygningsrAdet, at kommunen 
laget en kort utredning om 
saken, og at denne utredning 
ble forelagt grunneieme i et 
mote for endelig forslag om om 
regulering ble fremmet. 

BygningsrAdet avslo dette i sak 
B93.044 i mote 19.august 
1993, og bygningsrAdet anbe-
falte saken oversendt kommu-
neplanutvalget for vurdering 
ved fly revisjon av kommune-
planen. IL Driv og VAglia Vel 
pAklaget dette i brev av 
31.august 1993. BygningsrAdet 
tok ikke kiagen til følge i sak 
B93.057 i mote 14.oktober 
1993, og kiagen gikk til kom-
munestyret. Enebakk kommu-
nestyre behandlet saken som sa 
K93.081 den 29.november 
1993 og vedtok opprettholdelse 
av bygningsrAdets vedtak i sak 

Alle de andre partiene (ogsa 
SV) stemte i formannskapet 
for rAdmannens forsiag om ikke 
A foreta see,  noe. Dsaken kom 
opp i kommunestyret 15.2. 
valgte SV A gA over til A støtte 
vArt forsiag. AP hadde i mel-
lomtiden funnet ut at Himdalen 
ikke ligger sA langt fra 
Enebakk, og fikk (selvfølgelig) 
kommunestyret med pA A 
understreke behovet for opti-
ma1e sikkerhetskrav ved anleg-
get (selv om man altsA ikke 
ønsket A avgi høringsuttalelse 
til OED). 

Det mest alvorlige med saken 
er at det radioaktjve avfallet vil 
vre aktivt i mange generasjo-
ner framover, og at Himdalen 
er et geologisk ustabilt omrAde. 
De fleste andre kommuner som 
ligger lams øyeren og nedover 
Glomma (spesielt de som tar 
drikkevannet fra Glomma) er 
meget skeptiske til planen 
p.g.a.avrenning til 
Glommavassdraget. Professor 
Bjorn Nilsen ved Institutt for 
Geologi og Bergteknikk ved 
NTH sier at "det virker ikke 
veloverveid A Ia dreneringsvan-
net fra atomavfallsdeponiet 
renne Ut i øyeren". Vi snakker 
tross alt om en "lagervare" som 
kan forurense drikkevannet i en 
fjern frarntid lenge etter at nAle-
vende politikere har gAtt av 
banen. Fagfolk ved Norges 
Geologiske Institutt (NGI) vii 
ikke anbefale regjeringens for-
slag om Himdalen, og føler sea; 
tlaue for A vise fram de norske 
planene om atornavfallsdeponi 
for utenlandske kolleger. Dette 
er kompetente mennesker som 
b.1.a. har inngAtt kontrakter 
med Japan om salg av kunn- 

B93.044 , samt oppfordret 
VAglia Vel og IL Driv om A 
fremme privat reguleringsfors-
lag med formAl gang-/sykkelsti 

,.i forstAelse med berørte grun-
neiere. 

VAn svar til dette er: 
Vi har ikke kapasitet og ressur-
ser til A fremme privat regule-
ringsforslag. Vi anmoder 
Enebakk kommune om A arbei-
de videre med saken pA den 
mAten kommunen finner mest 
hensiktsmessig for a finne en 
løsning alle er tilfreds med. 

For IL Driv 
Knut A.Thorvalsen 

For VgIia Vel 
Kãre KjØlle 

skap I Lm.bygging av 
Fjellhallen pA Gjøvik. 

Ragnhild Queseth Haarstad 
(SP), leder av Energi -og miljø-
komiteen i Stortinget arbeider 
med A fA brakt hele saken over i 
et nytt spor, og Senterpartiets 
stortingsgruppe er svert skep-
tisk til grunniaget for regjering-
ens forslag omHimdalen. Med 
det vedtak som Enebakk kom-
munestyre gjorde og med de 
utspill statsrAd Jens Stoltenberg 
har komrnet med ser det dess-
verre at til at det har gAu sA 
mye prestisje I saken at det er 
lite A hente der i gArden. NA bør 
alle -ode krefter settes inn for 
Stortinget skal behandle saken. 

Vennlig hilsen 
Kjell Dehli 
Gruppeleder Enebakk SP 

Flateby 
legekontor 

er stengt 1 

tidsrommet 
14.2. - 25.2. 

Blant mange skatteytere i 
Enebakk har ogsA jeg mitt 
arbeid i en kommune utenfor 
Enebakk. Dessuten arbeider jeg 
i turnus. 

Ày og til harjeg anledning til A 
kjøre til skolestart. Handle mA 
jeg ogsA. Tenk om forretninge-
ne kunne Apne 8.15 - 30. Da 
slapp jeg A kjøre hjem og" 
snu". Ved skoleslutt er jeg pA 
veg til arbeid. Derfor blir det 
lett A ta valget med A kjøre til 
f.eks. Ski hvor ogsA utvalget er 
større. Der er det ogsA alitid en 
minibank som er i orden. 
Minibanken i Ytre er ofte "ute 
av drift" - mA etterfylles. Det 
tar sApass tid at man f.eks.er  i 
Tomter elier Spydeberg for den 
er Apen igjen. Da gjør jeg ogsA 
handelen min der. 
For studenter/elever i videregA-
ende er det vrient A rekke bok-
butikken (-som egentlig driver 
god service, man fAr raskt 
bestilte bøker). Problemet er at 
man ikke er i Enebakk i 
Apningstiden og mange bar Iør-
dagsjobb, evt. synes minst en 
ukes ventetid kan bli for lenge. 

Ire dager igjen til deadline for 
innlevering av seivangivelsen. 
Det husker du nok. 
Men hva med røykvarsleren din 
Nâr byttet du sist batteri i den ? 

I fjor kjrte Direkioratet for 
brann og eksplosjonsvern en 
effektiv kampanje - biant annet 
gjennom de kommunale brann-
vesener. Kampanjen gikk pA A 
gjØre 31. januar til D - dag for 
batteribytte i røykvarslere. 

I Ar videreføres kampanjen, 
denne gang ogsA i samarbeid 
med Norsk Brannvern Forening 

Vi har et bra bibliotek i bygda, 
med fin betjening, men 
Apningstiden passer svrt dAr-
lig for meg i turnusarbeid et 
stykke fra Kirkebygda. Det er 
greit A bestilie/sette seg pA yen-
teliste - men A gA og kunne 
'snuse" seg frem til en god bok 
er vanskelig. Likedan A hente 
ventelisteboken i rett tid. 
Derfor fAr jeg ikke brukt biblio- 
teket, sA gjerne jeg vii. 	Et 
Ønske mA vre A fA utvidet 
Apningsttiden, evt. at det ble 
Apent frre dager, men at disse 
ble langdager i stedet for fern 
kortdager som det er nA. 
Dessuten kunne det stA en opp-
siagstavle i Ytre (og sikkert pA 
Flateby ogsA) med kommunal 
info., f.eks.Apningstid for bibli-
otek, kommunale kontorer, 
Iensmann, prest o.s.v. 

Tenk trivsel - tenk Enebakk! 
Jeg spør bare - stengte dører 
har kanskje ikke noe med triv-
sel A gjØre ? 

Hilsen Marit 

Bakgrunn for kampanjen: 
Forskriften om brannforebyg-
gende tiitak og brannsyn gir 
regier for røykvarsiere og siok-
keutstyr i alle boiiger. Detteer 
meget viktige tiltak for oppna 
en reduksjon av tape liv I 
brann. Foreløpige underskel-
ser har vist at mange røykvars-
iere er ute av funksjon p.g.a. 
Cy 	batterier. 
Oppfordringen fra brannsjefen 
er derfor : Gjør det til en fast 
regel A skifte batterier i røyk-
varsieren 31. januar - samtidig 
med deadline for innlevering av 
selvangivelsen! 

Himdalen-deponiet og Enebakk 

3 dager igjen, og hva 

med røykvarsleren 



Tenk 
trivs el 

- tenk 
Enebakk.1  

NESTE UTGAVE AV 

KOMPOSThN KOMMER 

FREDAG 29. APRIL. 

INNLEVERINGSFRIST 

ONSDAG 20. APRIL. 

KOMPOSTEN 

Bondernes Hus er gieldfritt Goy a gA pao kurs 
Enebakk Bondekvinnelag 

rrangerer stadig forskjeilige 
kurs.Høsten har vrt aktiv. 24 
personer har fordeD seg ph tre-
forskjellige kurs. Noen kurs er 
gjengangere og alitid populre. 
Det er møbeltapetsererkurset til 
Tor Selmer Hansen fra Ski en 
kerer, og lefse og flatbrødbaker 
kurset der Mina Fossum instru-
erer uØvede kjevier igjennom 
kurset.I host var det ogsA kurs i 
foreningens kunst med Else 
Vardeberg somkerer. 

Deltakerne reiser gjerne langt 
for A vre med. Foruten ene-
bakkinger has vi hatt represen-
tanter ph kursene fra Relingen, 

Ski, Oslo, Berum og Asker. 
Etter avs!uttet kurs er det flotte 
produkter som bringes hjem. 
Sofaer og stoler har fAtt nye 
fjerer og flotte trekk. Antali 
forskjehhige lefser og flatbrødty-
per kjenner man ikke til, fØr 
man har deltatt i et kurs. Etter 
første kurset kunne mange vise 
seg ph byen med flotte hatter 
og vre varm ph føttene til en 
hver tid. 

Et kurs er ahitid morsomt. 
VArens kurs finner dere i en 
annonse et annet sted i avisen. 
Kursene er Apne for alle som 
har lyst til A kere floe mer. 

Gode gamle vedovner skal igjen f gjØre tjeneste. Ovnen installeres av Johan Østby, Jostein Eriksen 
og Terje Haug. 

Vi satte oss et mAl og vi kiarte 
A nA det. Uttalelsen kommer fra 
Torgeir Svensen etter at det sis-
te lAnet er innfridd.Torgeir 
Svendsen er leder av husstyret 
for Bøndenes Hus i Enebakk. 
Det er bare et halvt Ar siden 
Bøndenes Hus var ph konkur-
sens rand, med en gjeld som 
var langt stØrre enn inntektene 
til A betjene den med. 

nringa, men vi legger ogsà 
stor vekt pa-  at lokalene skal 
vre tilgjengelige for andre 
som har behov for et forsam-
lingslokale, enten det er møter 
eller 50 - Arsdag, brylluper eller 
konfirmasjoner. I de seinere Ara 
har lokalene dessuten vrt 
brukt til utstillings og salgs!o-
kale i tillegg til at Heimevernet 
bruker huset som base for sin 

trengt en Saraptas krukke hvis 
A skulk ha gjennomført alle 
de planene vi liar for huset. 
bAde nAr det gjelder nødvendig 
vedlikehold og generelle forbe-
dringer. Kjøkken stAr langt 
oppe ph prioriteringslista for 
hva vi skal begynne med. Men 
framover skal vi vre svrt 
forsiktige med A oppta noe lAn, 
her starter vi oppussinga frst 

Stolle kursdeltakere viserfram produktene sine. 

Om lekoteket 
BAde 	kommunen 	og 
Sparebanken NOR ble for jul 
overrakt et bildetrykk av 
Bøndenes Hus som et synhig 
bevis for vAr takknemlighet 
over at vi fikk hjeip nAr vi 
trengte det mest. Men det er 
innsatsen fra medlemmene, 
fortsetter Svendsen, som vi 
ønsker A framheve nA. Og med-
lemmene er fra landbruksmjl-
jøet i bygda, fra Bygde-ung-
domsiaget som eier huset og fra 
Bondekvinnelaget og  Land-
brukslaget. 
Det har butt gitt penger fra de 
enkelte lagene, men utover det-
te er det enkeltpersoner som 
har bidratt med tidels betydeli-
ge pengegaver og med dug-
nadsinnsats. Den gode gammel-
dagse dugnadsviljen finnes he!-
digvis fortsatt i rikelig monn 
blant vAre medlemmer. 

Og Torgeir Svensen fortsetter A 
forteile om planene framover-
med Bøndenes Hus : -Vi er 
stolte av A ha vArt eget møtelo-
kale hvor vi kan arrangere 
møter og fester for iandbruks- 

Store gamle hus .1 
men jammen medfører det en 
del hodebry ogsA. Vi hadde 

Grethe Dihie 

ENEBAKK KOMMUNE 

PLEIE-/OMS ORGSAVDELINGEN 
søker nye medarbeidere 

1. vdelingsleder/avdeljngssykeplejer 
Apen omsorg 

Nyopprettet 1/1 stilling som avdelingssykepleier, kode 7021, 
lØnnsramme 26, lønnstrinn 14 - 18 avhengig av kvalifikasjoner. 

Stillingen er ledig for tiltredelse snarest. 

Innen hjemmesykepleie og hjemmehjelp arbeides det med 
omorganisering til 2 distrikter og samordningsplan. Dette gjø-
res i nrt samarbejd med de ansatte. 

Du vii fA daglig ansvar for drift og ledelse innenfor ett distrikt. 
Koordinering av tjenestetilbud. 

Stillingsbav: - Off. godkj. sykepleier 
- Administrativ utdanning/praksis 

ønskelig med erfaring fra Apen omsorg og 
organisasjonsendringer 

2. 1/2  stilling, sykevikariat, for offentlig godkjent 
sykepleier 

ledig fra d.d.. Tjenestested; hjemmesykepleien. Turnus. 
Lønnstrinn 9 - 12 

3. 1/1 stilling, svangerskapsvikar, for off.godkjent sykepleier, 
ledig fra d.d. - 14.11.1994. Tjenestested; Enebakk syke-
/aldershjem. Turnus. Lønnstrinn 9 - 12. 

Ved utvelgelse av medarbeidere vii vi generelt vektlegge per-
sonhig egnethet og samarbeidsevne. 

Veikommen til A ta kontakt med pleie-/omsorgsieder ph 
telefon: 64 92 44 60. 
Søknad med bekreftede vitnemAl og attester sendes pleie-
/omsorgsieder, pleie-/omsorgsavdelingen, 1914 Ytre Enebakk 
innen 1 .mars 1994. 

Liv Hagen 

Lekoteket i Enebakk befinner 	
Janicke Eckhoff 

Et !ekotek er en utlAnssentraj 
med leker, spesialmatenell og 
bøker for funksjonshernmede 
barn og !angvarig syke barn. 
Forførskolebarn med funk-
sjonshenminger vil lekoteket 
vre iil stor hjelp. Lekoteket 
hjelper barn med alle grader av 
psykiskog fysisk funksjons-
hemninger. 

Alle barn treflger godt leketøy. 
Funks)onshernmede barn treng-
erogsa leker som stimulerer 
utvikling av fysiske ferdighe-
ter,av sanser og sprAk. De 
trenger ofte spesiahlagede leker 
som er kostbare og vanskelig 
for foreidre A anskaffe. 

Lekoteket gir veiledning til for-
eldre og barn i bruken av mate-
riellet. Virksomheten tar sikte 
PA trening, trivsel og stimule-
ring. Fore!dre kan henvende 
seg direkte til lekoteket.Det er 
en fordel A ta kontakt med leko-
teket allerede nAr barnet er et 
par mAneder gammelt. 
Servicen er gratis. 

seg for tiden i frste etasje i det 
gamle herredshus i Kirkebygda, 
som ligger ved Kirkebygden 
skole, For tiden betjenes leko- 
teket av spesialpedag 	Liv 
Hagen og logoped Janicke 
Eclthoff. Begge er førskoleke-
rere av grunnutdanning og med 
lang erfaringtid med førskole-
barn for to Ars spesialutdanning 
(avdeling). 

Mye av pedagogens tid brukes i 
tverrfaglig sammenheng i for-
hold til skoler, barnehager, hel-
sevesen,barrlevern,utenbyads 
institusjoner og skolesjef. Ft 
nert samarbeid med psykolog 
og spes.ped i PPT er en forut-
setning. 

Arbeidet for førskolebarn I 
Enebakk er omfattende. Det 
fordres spesialpedagoger med 
førskolebakgrunn og minimum 
2.avdelings spes.ped fra høg-
skole/unjversitet. 



OPPTAK AV 
BARN 

til Emaus 
korttidsbarnehage 

Opptaket gjelder plasser 
fra august 1994 til juni 
1995. 
Korttidsbarnehagen er 
Apen 10 timer i uka for-
delt pA 2 dager. Den føl-
ger skolens ferier. 
Barn i alderen 3 - 5 Ar 
kan søke. Barnet mA ha 
fylt 3 Ar fØr 1 .august 
1994. 
Det mA søkes pA nytt 
hvert Ar. 

Emaus korttidsbarne-
hage eies og drives av 
Norsk Luthersk 
Misjonssamband. 

SØKNADSS KJEMAER 
ER LAGT UT PA 
POSTKONTORET OG I 
BARNEHAGEN. 

Søknad sendes til: 
Emaus korttidsbamehage 
Boks 80, 1912 Enebakk 
Søknadsfrist: 

1.mars 1994  

BARNEHAGESTYRET 

B ilbarnestol 
O-4 fir til salgs. 

Tif. 64 - 925452 

Marl menighets 
barnehage 
Alder: 3- 7 ãr  

To grupper: Man., ons., 
annenhver fred, og 

tirs., tors., annenhver 
fredag 

Søknadsskjema fAs pA 
Ytre Enebakk Postkontor 

Søknadsfrist: 1. mars 

Nylende 
barnehage 

Søknadsfrist for bame- 
hageplass fra 

hØsten -94 er: 
1.mars.  

Søknadsskjema fAs i 
Nylende Barnehage. For 

mermere informasjon, 
tlf. 64-925800 

KOMPOSTEN 

 

Satser Pa' arbeidsplasser, 
fami1* e og informasjon. 

Det var etter valget i 1991 at 
Einar Hoistad gjennom en sam-
arbeidasavtale med den sosia-
listiske fløy vant ordførerstolen 
for de siste to ârene av valgpe-
rioden. 
3.januar var han pa plass pa sitt 
nye koñtor i herredshusets 
2.etasje. 

Satser pA fainillen 

Einar Hoistad er urinnvãner - 
vaskekte i flere generasjoner pa 
farssida, og med morsslekta fra 
Telemark. Av yrke er han byg-
ningsingeniør. Han er gift, har 
fern barn i alderen 21 - 11. Da 
kommer det kanskje ikke som 
den store overraskelsen at fami-
liepolitikken er et av satsings-
omrfidene for den nye ordføre-
ren. 

Vi er inne i Det internasjonale 
familieãret, og det er heit i 
sarnsvar med god Kr.f.politikk 
A satse nettopp pa familien. 
Fami1ie.ret skal ettertrykkelig 
markeres, og her satser jeg pa 
et utstrakt samarbeid med kul-
turkontoret. De er dyktige pa a 
vre familiefokusert i sine til-
tak. 

Samarbeid om flere bar-
nehager 

Hoistad understreker ellers at 
for ham betyr ikke farnilie bare 
kjernefamilie. - Det finnes "ale-
nemødre-familier, alenefedrefa-
milier, o.s.v. Vi vii fokusere pa 
de forskjellige familiesituasjo-
net. Det skal vre et familiear i 
videste forstand. 
Vi har underdeknin av barne-
hager. Skal vi nâ malsetningen 
om full dekning ma vi erkjenne 
at det er Ønskelig med privat 
engasjernent. Vi ma fortsatt 
vre âpne for slike initiativ 
som vi hat sett pa Nylende, og 
nA etterhvert ogsa i 
Kirkebygda, og innstilt pa sam-
arbeid. 
Mulighetsorientert 

Einar Hoistad overtar et bo 
som i Iøpet av det siste aret har 
kvittet ser med akkumulert 
underskudd, og kan puste iitt 
friere. Overskudd fra Folio 
energi (e-vers millionene), sarnt 
økte statlige overføringer - 
skjainsmid1er. Det vedrane 
lxidsjevet for 1994 a inidlenid 
unykk for politikernes kiare 
intensjoner om moderasjon. 
lnvesteringsbudsjettet for 94 er 
eksempeivis pa 700.000 kro-
ner. Det sier det meste om den 
nye ordførerens forelØpige 
muligheter for amslag pa tiltak 
som krever Økonomisk uttel-
ling. 

- Jeg er opptatt av mulighetene, 
ikke problemene, sier Hoistad. 
Bade politikere og administra-
sjon ma nA gâ gjennom sine 
hoidninger. Det er Iett ft lete 
etter problemer, og finne dem. 
Utfordringen ligger i ft se 
mulighetene, ikke problemene, 
seiv nftr de Økonomiske ressur-
sene er knappe. 

Det vi ma fA gjort, og som det 
ogsft er avsatt midler til i øko-
norniplanen for 1995 og 96, er 
A tiirettelegge ytterligere for 
etableringer pA Gran. Vi hat 
allerede investert 10-15 miilio-
ncr i kloakkeringer. Skai vi fa 
uttelling pA investeringene, mA 
vi bruke 5 millioner til. 

Flere arbeidsplasser 

- Arbeidet med a etablere nye 
arbeidsplasser i Enebakk mA 
fortsette, i tilIegg til at vi ogsA 
mA sette kreftene inn for A 
bevare de arbeidsplassene vi 
allerede har. Dc siste Arene har 
det vert fin utvikiing i arbeidet 
med a fi til nringsetabiering-
er. Nylig har vi vedtatt en stra-
tegisk meringslivsplan, sA vi er 
i gang, sier Hoistad. 

Den nye ordføreren erkjenner 
imidlertid at dette ikke er nok. 

Og at Enebakks geografisk 
beliggenhet og infrastruktur 
ikke akkurat aspirerer til 3 
stjerner i Folioregionens kiassi-
fisering av sine kommuner som 
pore nsielle etableringsomrftder 
ior nxrmgsIivcL Det gatp 
adkomstmuligheter, manglende 
jembane , avstand til nrmeste 
regionsenter o.s.v. 

Dc andre Foilokornunene sco-
rer fuilt hus pa nesten alt. Men, 
vi har andre ting a fokusere pA 
og som er verdifulit nAr bedrif-
tene skal treffe sine vaig. vi  hat 
grønt miljø, trivelig kommune 
med boomrader i tre-stjcrners-
kiassen. Vi hat et unikt kultur 
og fritidstilbud som burde gjøre 
oss meget attraktive. Det mA vi 
bli flinkere til a markedsfØre. 

Hva slags bedrifter er det sA vi 
Ønsker oss til Enebakk? 

- Vi vii arbeide mot , statlige 
insttusjonelle bedrifter. det er 
renslig, trygt, og gir mange 
arbeidsplasser. 

Vil konkurrere med 
"pene-dame-plakatene" 

Informasjon er et annet tema 
som ordføreren er sterkt opptatt. 
av, og ønsker a forbedre. Det er 
viktig at kommunen nar alie 
med sin informasjon. Han tror 
ikke at det holder A sende ut 
blader og foldere i posten. Det 
blir kastet, og dermed er man 
like langt. -Vi ønsker to-veis 
kornmunikasjon. Og vi Ønsker 
A vre pa banen med informa-
sjon der folk er, sier Hoistad. 

- Hva vii du satse pA da? 

- Gode gammeidagse plakater. 
Vi mA ta opp konkurransen 
med "pene-dame-piakatene". 
God informasjon er alt som kan 
leses pa 10 sekunder! 
Vi ma skape heit nye holdning- 

er. Kommunen bØr i langt stØr-
re grad nA folk med sitt service-
tilbud. Her har vi store forhAp-
finger 61 den servicebutikken 
som er vedtatt som en del av ny 
politisk og atirninistrarir siruk-
tur. Her i1 folk kunne hente 
informasjon om det meste de 
lurer pA, og fA avgjort enkle 
saker raskt og effektivt, alterna-
tivt bli direkte henvist til rette 
vedkommende i systemet. 
Eksempelvis fA innviiget sØk-
nad om utbyggingav verandaen 
der ogda. 

Ikke redd for A bli ned-
stemt 

- Du er valgt som ordfører med 
en knapp margin. Det er derfor 
nrliggende A spørre hvor du 
vil hente politisk stØtte for de 
saker du brenner for og vii ha 
gjennomfØrt. 

-Mulighetene ligger ikke i ten 
matematikk. Jeg vii søke sam-
arbeide der hvor jeg og mitt 
parti kan fA stØrst pAvirknings-
mulighet. Ved flere korsveier i 
de foregftende par Ar liar vi fAtt 
gehør for vAre hjertesaker blant 
vAre nAvrende satharbeid-
spartnere, og ikke hos do. vi tra-
disjonelt hat samarbeidet-med. 
Det gjelder blant annet i edru-
skapsarbeid. 

Saker som krever Økonomisk 
uttelling for innevmrende Ar er 
spikret gjennom budsjettet. A 
skape positive holdninger kos-
ter ikke floe. Her trenger vi vir-
keiig A endre ting, og det er vi 
enige om.- Nei, jeg er ikke redd 
for A bli nedstemt forsikrer den 
nye ordfØreren. - Men jeg gftr 
som sagt 61 denne jobben med 
ydmykhet. Ydmykhet i forliold 
61 medarbeidere, administra-
sjon og poiitikere. Det er den 
eneste muiigheten dersom jeg 
skal gA Ut av ordførerstolen 
med wren i behold. 

Traust og trygg sitter han endelig i ordfører-
stolen , som en slags maskulin utgave av mor 
godhjerta - og har tanker om A forandre ver-
den. I alle fall Iittegrann - pA lokaiplanet. Han 
vil skape holdningsendringer, snu egoisme til 
omsorg, vre motvekt mot oppløsningskultu-
ren som media har skapt.. 

Men bak lusekofte og mildt blikk, skjuler det 
seg en maktpolitiker. 12 Ar i lokalpolitikken 
har hert ham hva det dreier seg om. - Visst 
Ønsker jeg makt, innrømmer Enebakks nye 
ordfØrer, Einar Holstad (43) ,Kr.f. Alle politi-
kere er opptatt av A pAvirke. Da mA man sør-
ge for A komme i en posisjon hvor man har 
størst mulig pAvirkningsmulighet. Og det er 
ordfOrerstolen 



VANGEN SKISTUE - MIDTi VJNTEREVENTYRET 
Av Henning Bergersen 

Sd kom endelig snØen tel Enebakkskaua igjen. 
Etterfiere drlige snØvintre dØm siste dra kan vi Enebakkinger 
endelig pakke sekken, smØre skia med bld Swix ogtrampe avgár-
de innover i skauen, pa jakt etter snøtungegrantrcer og milevis 
med veipreparerte og innbydende ski spor. 
Sd legger vi Ut pa tur da, og forlater var kjre hjembygd fra 
Drivplassen, Kjcerkebygda, Ombergkroken og Durud. Det er 
nokav plasser d starte fra og med femti centimeter knitrende 
januarsnØ under skia er detfristende d gá langt. 

For mange Enebakkinger med ski pa beina er Vangen en slags 
Soria Maria slott, som ligger der i det Jjerne og lokker. Med 
varm sjokolade, lukt av hest og skismurning, og med gladetur-
folk langs solveggen. Men det kan vcre ei utfordring ci ta seg 
fram tel Vangen, ikke minst na°r en er dum nok tel citrcikke seg 
lØype over Andersrudcisen, i tung nysnØ og med digre klcdder 
under blaute treski. 

Jeg tor pcistci at det ikke er noen vakker bygning der den ligger i 
cisen vest for MosjØen. Den er ingen Ullevcilsseter eller 
Kikutstue, men vi er butt glade i denna "funkisbrakka" tross alt. 
Det var vel heller ikke utseendet det blei lagt mest vekt pd da 
arkitekt Henning Astrup tegna Vangen Skistue en gang pd femti-
tallet. Men om stua ikke er noen skjØnnhet, sci er omgivelsene 
desto flottere. Skaukiedde ciser sci langt Øyet kan se og skimulig-
heter du ellers ma° langt inn i Nordmarka for cifinne. 

Vangen Skistue blei cipna 6.. februar 1961 i Øsende regnvar 
ogmed ei gjesteliste man skjelden har sett inakan tel i 
Skforenin gas historie. Atti gjester i alle aidre og stØrrelser inn-
tok den nye skistua og Enebakk - ordfØrer Fritz Ungersna?ss 
Ønska Skiforeninga velkommen tel kommunen. 

LengefØr dette hadde planene vcert der og allerede i tredve -cira 
var Ønsket om ei skihytte i omrcidet stort, men det viste seg ci 
vara vanskelig ci finna ei brukbar tomt da grunneierne var lite 
samarbeidsvillige. Problemet blei endelig lØst da firma Anders 
H. Kicer & Co i 1942 forcerte Skiforeninga ei tomt ved gamle 
Ranumsvangen. Under krigen kunne det ikke bli noenbygging 
og i cira som fØlgte kom andre prosjekt høyere opp pci priorite-
ringslista. 
FØrst i 1959 kom byggningsarbeidet i gang og to cir seinere sto 
Vangen skistueferdig. 

Siden dengang har Vangen liggi der og lokka tel seg tusenvis av 
skfolk fra fjern og ncer, og ikke minst vcert ungas tumleplass 
nummer en' i Østmarka. 

Vi Enebakkinger har serveringssteder som Brcitan og Kølabcinn 
mye ncermere. Begge med mye sjarm og scerpreg, men Vangen 
ligger nci der midt i vintereventyret og lokker. Sci Ønsk gode 
gamle kong vinter velkommen, spenn pci deg skia og dra avgcir-
de,kanskje med Vangen som ma°l. 

Odd"S' 
VASK OG VINDLJSPUSS 

Innehaver: Odd Lillelordet 

1914 YRE ENEBAKK 
TELEFON: 64 92 44 05 

Trenger du tepperens? 
Vi utforer jobben til en fast pris. 

Alt innen rengjoring. 
Kontakt oss 

"Spellrnannsprisen" som Arets 
nykommer i 1990. 
Det er tradisjon at lokale band 
stiller som opparmingsband 
ved de Arlige rockekonsertene. 
I Ar stiler seks lokale band som 
oppvarrningsband, hvorav fern 
nykomlinger og Flourity som 

har vrt med et par ganger tid-
ligere. De nye banda er: 
Ter-

0

, Ødeland, On a 
knee,Sound Yard Avenue og 
Mois. 

Og da gjenstAr det bare a ønske 
velkommen til Mjrhal1en fre- 

fraktet av unge skiløpere, 
og den ankommer 
Vágsenteret i Ytre 
Enebakk klokken 18.00. 

Her spiller skolemusik-
korpset, og fakkelen ten-
nes. Postmesteren leser 
opp OL-budskapet etter-
fulgt av Enebakk 
Blandakor som framfØrer 
OL-sangen. 
Apellen blir holdt av Age 
Rustad. ForØvng kan fol-
ket glede seg over opptre-
den med Birn Barn Born. 
O g endelig spiller 
Rallaren opp. Det blir 
ogsà saig av smàfakler. 

ArrangØrene regner med 
full oppslutning pA 
Ytresenteret denne fre- 

dagsettermiddagen. 

Fra Ytre Enebakk skal 
fakkelen bringes videre 
gjennom bygda,til 
Flateby, med màrkering i 
Kirkebygda underveis, og 
et eget program pA 
Flateby. Dette program-
met, som Enebakk IF ha 
ransvaret for, er i skriven-
de stund ikke helt kiart 

Tenk 
trivsel 

- tenk 
Enebakk! 

    

 

ROCKEKONSERT - MJIERHALLEN 
FREDAG 4 FEB RUAR 

 

Terg, Odeland, On a knee, Flourety, Sound yard avenue 
og 

Mois varmer opp for 

 

CC - COWBOYS 

 

  

Konserten begynner 19.00. 

 

 

Medlemmer 
	70,- 	 Ikke medlemmer : 90,- 

Forhàndssalg I Ungdomsklubbene. Buss til Kirkebygda og Flateby gár 24.00 

Fakkelfest i Enebakk 

ndeli*g er de her 
I 	I 

COCSCOWBOYS 

KOMPOSTEN 

Fredag 4.februar braker 
det løs i MjrhaI1en. Det 
er tid for den ir1ige roe-
kekonserten. Og denne 
gangen har det Iykkes! 
CC-Cowboys kommer! 

Bandet bar stAtt Øverst pA ung-
dommens Ønskeliste de siste 
par Arene, men tidspunktet har 
ikke kiaffet. Denne gangen 
besluttet ungdomsklubbene i 
Enebakk, som arrangerer kon-
serten A utsette denne til febru-
ar. Da kunne ungdommenes 
ønske om CC-Cowboys oppfyl-
les. 

Etter a ha solgt 95.000 eksem-
plarer av "Blodsbrødre" og 
"Rockn Roll Ryttere" er CC-
Cowboys pA banen igjen med 
sitt 3. album Tigergutt' , som 
inneholder alt fra ballader til 
harde rockelAter. Siden bandet 
kom pA markedet med 'Harry" 
i 1990, har de bak seg 200 kon-
serter. De har ogsA blitt tildelt 

Fredag 4. februar er det 
duket for fakkelfest i 
Enebakk. Det sã lenge ut 
til at Morgedalilden 
skulle gã utenom bygda 
v&°tr, men iherdig innsats 
fra Postverket og IL 
Driv resulterer i at den 
tar en liten avstikker til 
Enebakk. 

Postverket , IL Driv og 
Enebakk IF har samarbei-
det om arrangementet, 
som starter med at fakke-
len blir hentet i Ski av 
unge idrettsutØvere fra IL 
Driv som bringer fakkelen 
til Enebakk som en stafett. 
Over Vàg blir fakkelen 



FILMER I FEBRUAR 
Fredag 4.2  
Nattkino m/underhoidning 
av bygdas egne unge musik 
ere. 
V)2 1.00 Sliver 

Søndag 6,2  
U) 18.30. Hyere en himme-
kn 
V) 2030. Sliver 

"Tid for den gode filmen". 
V)20.30. Piano. 

Søndag 13.2.  
B)16.30. Den utrolige reisen 
- famihiefilm fra Disney. 
V)18.30. A perfect world 
(kr. 40,-). 

IU
ENEBAKK KOMMUNE 
kulturadminiStraSj onen 

VI MINNER OM MOTET MED LAG OG 
ORGANISASJONER 

I HERREDSSTYRESALEN, 
TORSDAG 3.FEBRUAR KL.19.00  

Det vises forøvrig til tidligere utsendt invitasjon. 

Kultursjefefl 

IV
ENEBAKK KOMMUNE 
kulturadminiStraSjOflefl 

KOMMUNALT TILSKUDD TIL 
KULTURFORMAL 1994 

Følgende tilskuddsordninger kunngjøres med søknadsfriSt 

10.mars 1994:  

- 	Grunnstønad til organisasjoner 
Tilskudd til drift og vedlikehold av anlegg. 

Søknadssjemaer er utsendt til organisasjoner og forefinger, for- 
Øvrig kan søknadsskjemaer fAs ved henvendelse til kuiturkonto- 
ret, tlf. 64 92 60 60. 

Kultursjefen 

asospe(koret PR 
1%W 0 

0m 	L1 
I  Emer Joe  

Arr. SPMMM 

KOMPOSTEN 

 

   

   

kultur - kultur - kultur - kultur - kultur - kultur - kultur - kultur - kultur - kultur - kultur - kul- 

Markedsdager i september? Flateby Kino - 
absolutt OL-fri sone! 

Markedsdager med 
mønstring av rneringsliv, 
kulturaktiviteter hus-
flid og kunsthàndverk 
viii âr erstatte de tradi-
sjonelle kulturdagene i 
Enebakk. 

Arrangementet, sorn vi gA over 
en langhelg, legges til l.halv-
del av september, og lokalise- 

13 sceneinnslag er pftmeldt til 
Ungdommens kulturmønstrin 
som blir avviklet i C-arealet pa 
Mjer ungdomsskole førstkom-
mende sØndag (30,januar) 
kl.17.00. I tillegg har fire ung-
dommer meldt seg ph med bil-
ledkunst. 
Det er som vanlig kulturadmi-
nistrasjonen i Enebakk som sthr 
for gjennomføring av den loka-
le mØnstringen. Juryen som 
skal vurdere innslagene er opp-
nevnt av Akershus Barne og 
Ungdomsrftd som er ansvarhig 
for gjennomføring av mønst-
ringen ph fylkesplan. 

Juryens oppgave er A plukke Ut 
et representativt utvalg fra 
lokalmønstringefl, som kan 
representere kommunen pa fyi- 

res til Kirkebygden. 
- Tiden er inne til fornyeise av 
det konseptet vi hittil har fulgt 
for kulturdagene. Jeg tror det 
kan bli interessant a fâ i stand 
et arrangement hvor bygdas 
rueringsiiv gis anledning til ft 
eksponere seg side om side 
med kunsthAndverkere og 
hjemmeprodusenter av forskjel-
hg slag, og hvor de lokale kul-
turkreftene er med pa A sy det 

kesmønstringen. Og her er det 
kanskje nødvendig A minne om 
at dette ikke er en ren talent-
konkurranse. Her skal nemlig 
legges vekt ph kvahitet, alder, 
bredde og personhig utrykk, 
samt originalitet. 

Fvlkesmønstringefl blir avviklet 
p& LiliesirOin ku1tursent 19. 
og 20 mars. oe kndsmong-
nngen i  
Trondheim 10.- .jurn. 

De som skal i ilden i C-arealet 
ph søndag er: 

Sara Maria Heistad og May 
Elise Solberg som nA har eta-
blert sitt eget band, Frode 
Bjerkely fra Flateby med sitt 
rock/blues band, Andreas 

hele sammen til en slags kom-
binasjon av markedsdager og 
bygdefest, 	sier 	kultursjef 
Sandvik. 

personer hentet fra hele bred-
den av Enebakks kulturiiv, vii 
i disse dager bli kontaktet og 
invitert til mote med kulturad-
ministrasjonen for ft avklare om 
det er interesse for samarbeid 
om markedsdagene. 

Flateby Kino har i likhet 
med kinoer over det 
ganske land erkhert seg 
som OL-fri sone, og til-
byr ekstra forestillinger 
I OL-ukene. bade for 
voksne, ungdom og 
barn. De ber ogsâ pubii-
kum notere seg at barne 
- og ungdomsforestilling-
eneer satt opp pa dagtid 

Tirsdag den 15. februar vises 
filmen " a perfect world" (V), 
med Clint Eastwood og Kevin 
Kostner. Handlingen er hentet 
fra Texas i 1963. 

Torsdag 17. er det duket for 
barnefilm. Det er en av de 
nyeste Disneyfilmene som stAr 
ph kjøreplanen, nemlig "Den 
utrolige reisen" - en film om to 
hunder og en katt ute pa en 
uirolig reise.. 0g. NB: Dyrene 
snakker norsk. Som ungdoms-
forestilling samme dag vises 
"Se hvem som snakker nA". 
Denne filmen vises ogsft sØn-
dag den 20, da det ogsA er 
duket for Bille Augusts nye 
film ":Andenes Hus" etter etter 
Isabel Allendes frodige bok 
med sarnme navn I iol 	her  
finner vi Meryl Steep. Jeremy 
hons  

Snsdag 23.februar kjøres det 
barneflim kI.13.00 og kl.15.00, 
henhohdsvis "Folk og røvere i 
Kardemomme by" og "Asterix 
og operasjon bautastein" 

KI. 17.00 er det de voksnes tur 
med "Med hodet over vannet." 

Søndag 27. byr kinoen ph nok 
en Disneyfilm for de minste, 
"Ahladin"- den alter nyeste frA 
den fronten. OgsA dennehar 
norsk tale. 
Ungdomsfihmen denne sønda-
gen er "SØvnløs i Seattle", og 
voksenfilmen, "Blodrød sol." 

Tirsdag 15.2.  
V)20.30. A perfect world 
(kr. 40,-). 

Torsdag 17.2.  
B)13.00. Den utrolige reisen-
famihiefilm fra 
Disney. 
U)15.00. Se hvem som snak-
ker nà. 

Søndag 20.2  
U)18.30. Se hvem sorn snak-
kernA. 
V)20.30. Andenes hus (kr. 
40,-). 

Onsdag 23.2  
B) 13.00. Folk og rover I 
Kardeniomnieby. 
B)15.00. Asterix og opera-
sjon bautastein. 
V)17.00. Med hodet over 
vannet. 

Søndag 27.2  
B)16.30. Alladin - den nyes-
te suksess fra Disney. 
U)18.30. SØvnløs i Seattle. 
V)20.30. Blodrød so! 

UKM 93/94 

Dans, drama, musikk og 
billedkunst pa Mj ar 

Framnes fra Ytre Enebakk med 
sitt rockeband, ytrebandet 
Sound Avenue, Linda Sørfjord, 
piano, Cathrine Wenli Larsen, 
Kirkebygda, sang, Janne 
Gustavsen 	ogKatie 
Knagenhjehm, Ytre, drama, 
Stine Kandola og Jorunn 
Ingelin Solberg. t1ns. Marie 
Tmanfl, Merete Jancis og 
Heidi RwMi, __Ytre- diaja, 

og orunn 1 0, 
Kirkebygda, dans. 

Vi oppfordrer pubhikum til A 
mote opp til en hyggelig o 
underholdende ettermiddag pa 
Mjr ungdomsskole fØrstkom-
mende søndag. At mønstringen 
er vel verd et besøk understre-
kes best av det fakturn at 
Enebakk de siste Arene har 
markert seg sterkt, bade ved 
fylkes- og landsmønstringefle. 
Det er forøvrig gratis entre, og 
salg av kaffe, kaker og mineral-
vanfl. 

KULTURADMINIS- 
TRASJONENS 
ARSMELDING 

fàs tilsendt ved henv. til 
kulturkontoret fra 

1 O.februar 



ENEBAKK BONDEKV!NNELAG 
Tilsiuttet bygdefolkets 

studiefond 

KURS - VAREN 94 
Møbeltapetsering: Start 25.1.94 U.17 - 21 
Sted: Enebakk Prestegard, 10 ganger. 

Blomsterdekorasjon m/friske blomster: 
Start 1.2.94 U. 10.30 - 21.30. Sted: Kirkebygden skole. 

Lefse og flatbrødkurs: Start 1.2.94 U. 17.30- 21.00 
Sted: Enebakk Ungdomsskole. 

Kursene er apne for alle. 

Pâmelding, evt. opplysninger, tif. 64 92 71 15. e. kl. 17.00 

GUDS TJENESTER 

Søndag 23.januar 
(Vingardssøndag) 
Errebakk kirke U. 11.00 
v/øvstegArd. Nattverd 
Mari kirke kl. 11. 
v/Heelgheim. Nattverd 
25.januar - 30.januar 
Fellesmøtene 
Søndag 30.januar 
(Sâmannssøndag - 
Bibeldagen) 
Enebakk kirke 
Id. 11.00 v/øvstegard 
Mar kirke U. 11.00 
v/Helgheim 
misjonshuset Ytre Enebakk 
U. 19.00 avslutningsmøte 
fellesmØtene. 
Søndag 6.februar 
Enebakk kirke kl. 11.00 
v/ Helgheim. Familiegudstj. 
Man kirke U. 11.00 
v/øvstegàrd. Familliegudstj. 
Søndag 13.februar 
(Søndag for faste - 
Fastelavnssøndag) 
Stranden Bedehus Id. 11.00 
v/Helgheim 
Mari kirke kl. 1 1.00 
v/øvstegArd. 
Storfamiliesamling. 
Enebakk sykehjem kl. 16.00 
v/øvstega.rd. 
Torsdag 17.februar 
Mari kirke kl. 18.00 
v/øvstega.rd. Fastegudstj. 
Sondag 20.februar 
81.sønd.i faste) 
Enebakk kirke kl. 1 1.00 
v/Helgheim. Nattverd. 
Onsdag 23.februan  
Stranden bedehus kl. 19.00 
v/Helgheim. Nattverd. 
Søndag 27. februar 
(2.sØnd. i faste) 
Mari kirke kl. 1l.00 
v/øvstega.rd. Nattverd 
Onsdag 3.mars  
Enebakk kirke Id. 19.00 
v/øvstegârd. Fastegudstj. 
Nattverd. 
Søndag 6. mars  
(3. sØnd. i faste) 
Enebakk kirke kl. 11.00 
v/øvstega.rd. Familiegudstj. 
Utd. av Min Kirkebok 
Mari kirke kl. l 1.00 
v/Helgheim. Familiegudstj. 
Utd. av Min Kirkebok 
Onsdag 9.mars  
Stranden Bedehus kl. 19.00 
v/Helgheim. Fastegudstj. 

Søndag 13. februar 
(4. sønd. i faste) 
Enebakk kirke U.! 1.00 
v/øvstegArd. Nattverd 
Mari Menighetssenter U.11 
Storfamiliesamling. 
W.Andersen 
Thebakk Sykehjem 
U. 16.00 v/Helgheim 
Nattverd. 
Torsdag 17.mars  
mari kirke kl. 18.00 
v/øvstegArd 
Søndag 20. mars 
(Maria Budskapsdag) 
Mari kirke kl. 11.00 
v/helgheim. Nattverd 
Herredsstyresalen kl. 17.00 
Menighetsfest. 
Sønda,g 27.mars  
Palmesøndag) 
Stranden Bedehus kl. 11.00 
v/Helgheim. Nattverd 
Torsdag 31 .mars  
(Skjertorsdag) 
Enebakk kirke kl. 1 1.00 
v/Helgheim. Nattverd 
Enebakk Sykehjem U.16.00 
v/Helgheim. Nattverd 
Man U.18.00 
v/øvstegãrd. Allkveld 
Freda-- 1.april  
(Langfredag) 
Man Kirke kl. ll.00 
v/øvstegârd. Pasjotisgudstj. 
øgardstun kl. 17.00 
v/Helgheim 
Søndag 3.april  
(1 .paskedag) 
Enebakk kirke kl. 11.00 
v/Helgheim. Høytidsgudstj. 
Mari kirke kl. 1 1.00 
v/øvstegard.Høytidsgudstj. 
4.april - 2.paskedag 
Stranden Bedehus kl. 11.00 
v/øvstegârd 
Søndag 10.apnil  
(1 .sønd.etter paske) 
Enebakk kirke U. 11.00 
v/Helgheim. 
Søndag 17.april  
(2.sønd.etter paske) 
Enebakk kirke U.11.00 
M.F.dag. Nattverd 
Mari kirke kl.11.00 
v/øvstegArd. M.F.dag. 
Nattverd. 
Søndag 24.april  
(3.sønd. etter paske) 
Man kirke kI. 11.00 
v/Helgheim 
Enebakk sykehjem kl. 16.00 
v/Helgheim 

Husk sØknadsfristen for kulturstOtte til 
lag og foreninger :  10. mars  

LAG OG FORENINGERS 
MØTEKALENDER 

S-klubben, Stranden Bedehus 
kl. 18.00 - 20.00- Fredager 
11.2, 25.2, 11.3, 25.3, 8.4, 22.4, 6.5. 

Nasjonalforeningens Helselag - Enebakk 
Eldretreff 
Flateby Samfunnshus 
Onsdag 2.feb. kl. 10.30 
Onsdag 2,mars kl.10.30 
Onsdag 6. april 

Kirkebygden, Herredshuset 
Tirsdag 15. feb. kL10.30 
Tirsdag 15. mars kl. 10.30 
Tirsdag 12. april kl. 10.30 

Betel, Ytre Enebakk 
Tmrsdag 22. feb. kl. 10.30 
Tirsdag 22.mars k1.10.30 
Tirsdag 26.april kl. 10.30 

Enebakk Bondekvinnelag 
30. januar 
"FAMILIE - ARET 1994" - I denne forbindelse arrangerer vi 
skitur pa gamleveien i Kirkebygda. FrammØte hos Randi og 
Bjorn pa Solberg U. 12.00. Ta med niste Drikke faes pa 
Solberg. 

7. februar 
MedlemsmØte U. 19.30 i Lillesalen, Bøndernes Hus."Hva for-
venter vi av EBK ?". Kampanjestart for verving. 

7. mars  
Familie - ãret - 94 Barn og bøker.  . Apent mote pa Bøndernes 
Hus . Foredragsholder Tordis ørjaseter?. 

1l.april  
"PRODUSENT OG FORBRUKER PA LAG" 
Apent mote pa Bøndernes Hus. 
Invitasjon til Husmorlagene i bygda. 

P.S.Apropos FOLK I FORM TIL OL 
"Gãbort - boka" - hvor befinner den seg? 

Enebakk Pensjonistforenng 
Arsmøte onsdag 9.februar ld.16.30. 
Sted: Herredshuset. 
Onsdag 9.mars U. 16.30 medlemsmøte 
Onsdag 13. april kl. 16.30 medlemsmØte. Begge i herredshuset 

Forsiag til styret ma vre sendt inn innen 31.01.94. 

Enebakk Hagelag 
26.januar U. 19.00 pa Ignarbakke 
Tema "Vintergrønt i Smâhagene" 
Lysbildeforedrag av Per Anker Pedersen. Kaffe - Loddsalg 

17.mars kl. 19.00 pa Ignarbakke. 
Tema: Stauder 
Plantebytte av inneplanter. Kaffe - Loddsalg 

lu ENEBAKK KOMMUNE 
BARNEHAGEPROGRAM 1994 - 1997 

Oppvekstutvalget har i BN - sak 3/94, 18.1.94, bestemt at barne- 
hageprogrammet skal legges Ut til offentlig gjennomsyn, j.fr. 
barnehagelovens forskrifter § 6.5. 
Barnehageprogrammet skal endelig behandles i kommunestyret. 

Utkastet er utlagt til gjennomsyn pa skolestyrekontoret, for-
mannskapskontoret og biblioteket i Kirkebygden., 
Forøvrig kan utkastet fás tilsendt ved henvendelse til 
skolestyrekontonet. 

Fnist for a komme med merknader er satt til 28.2.94. 
Merknadene sendes til Enebakk skolestyrekontor, 1912 
Enebakk. 

Enebakk Menighets 
Julelotteri 

Astrid Toresen: Traktorsett, 
Ester Holtop: 
Barneforkle,Jørgen Weng 
Stubberud: Bamse liten, Andre 
Kristiansen:Juleforkle, Elm 
Dehlie: Hoppehund, 
KatrineLarsen:Juleforkle, 
Frank Erik 
Stubberud:Julestrømpe, Man 
Strand:Bamse stor, Kristian 
Risa:Bil + bat, Fam, K Tomas 
Lillo: Dukke, KlaralAslaug 
Ness: Kransekake, 
GryVestlie:Batikkduk/lilla, 
Solveig Weng:Grytekluter, 
MarieOppegárd 
Holdt:Veggteppe/lappetekn, 
Magda Syliás:Juleforkle,Frida 
Randem:Juleløper/brikke, Arne 
SoIlie:1 Brikke 
lappetekn,Gudrun Nordlie:Tine 
i spon, Alf og Gudrun 
Gundersen:Tine i spon, Fam. 
Ohr:Julepute, Fam. 
Helgheim:NT, Bullus Rugv.22: 
Julebrikke lappetckn., Marit 
Solvang:Rød rund duk, Fam. 
TomasLillo: Hekiet firkantet 
duk, Ame Gundersen: Bilde, 
Fam.Matheussen: 1 Hardan-
gerbrikke, AM Berger:Heklet 
kjØkkensett, 
Oddvar Wennevold: Heklet 
brikke, Ruth Enersen Kronav: 
Løperflappetekn., Madden 
Pettersen Huseby: 6 
Kuvertbrikker,Trygve 
Johansen: Matkurv, Viktoria & 
Benedikte: Stor brodert duk, 
Marit Dahl:Keramikk, Marit 
OppegArd 
Holt:Pepperkakehus,Martha + 
Nils Stubberud: Brikke lappe-
tekn., Kjersti Berg: 
Julefatlglass, Ann Kristin 

tubberud: Veske, Marit + 
AeEngholm: Pingvinlglassfig, 
Stale Arnesen: Juleklokker, 
KarolineWennevold:Juleklok-
ker, Nomi + Ronny Lund: 
Grytekiut heklet, Ruth Sofie 
øvstegard: Juleduk, Tommy 
Edvardsen BRAVO: Loper, 
Margit + Willy Solvang: 
Hekiet løper, Ruth Sofie 
øvstegard: Loper heklet, Fam. 
Helgheim: Selbuvott/Rød, 
Gudrun Bergskau: 
Selbuvottlpanneband, Gudrunn 
Nordlie:SelbuvottlpannebAnd, 
Leif + Solveig Fjell: 
RundBrikke, Kirsti Berg: 
Julekrans, Flelgheim : Honning,. 
AstridTomasbrâthen: Honning, 
Karl Gjestang: Julestjerne, 
Fam.Torshov,Hammeren: 
Rensetilbud, Viktoria: Julepost, 
KateFrankrig: Julebrikke /bro-
dert, Gunvor + Karl Sten: Stor 
duk, heklet, Elisabeth 
Svartebekk:Julemus, Ingeborg 
Risa: Løper,heklet, BjØrg 
Sandem: Pute/heklet, Ingeborg 
Risa:Brikke heklet, Fam. 
Berger:Badekâpe, Alex + Laila 
Holmsen: Fruktkurv,Anne 
Kristin Stubberud: Lampe, 
Magne Barbøl: 
Loper/heklet, Kari Ojever: 
Brikke, hardangersøm 

Dette er vinnere trukket den 4. 
desember 1993 i Kirkestua. 
Desom ikke var tilstede under 
trekningen har fatt sine gevin-
ster etter hvert. Loddsalget til-
brakte Ca. kr. 13.000,-og penge-
ne brukes til nødvendige forbe-
dringer, og til a dekkeløpende 
utgifter av huset. 
Enebakk Menighetsrâd vil 
benytte anledningen til a takke 
alledere som har bidratt med 
gevinster store som smá, til 
denne basaren 

KOMPOSTEN 



2.295,- 
ti Husqvarna 

VAGSENTERET 
Forretnlngssenteret 
1914 Ytre Enebakk 
-TIf. 64 92 56 40 

I 	 

STORST I NOFIGE SIDEN 1961 

 

HJELP TIL 

RENGJØRING 
ønskes 2 timer pr.uke. 
Ring tif. 64-925452 

e.k1.17.00 for mermere 
avtale. 

Merk deg prisen 

AMALIE OG ELISE RUUDS LEGAT 

TILSKUDD/LAN TIL BOLIGFORMAL 

Fysiskfunksjonshemmede 
Legatets formAl er A gi hjelp til dem som i vesentlig grad har 
yang nedsatt førlighet pA grunn av medfødte eller ervervede feil 
eller sykdommer i stØtte- og beve gel sesorganene. 

Det kan søkes om midler til 

1 	Tilskudd til kjøp av boenhet 
2 	lAn til kjøp av boenhet 
3 	tilskudd eller IAn til utbedring av eksisterende boenhet. 

Under ellers like vilkAr bar fysisk funksjonshemmede fra 
Relingen og Enebakk, og personhig beslektede med testator, 
fortrinrmsrett. 

Søknadsskjema og evt. n2ernlere opplysninger fAs ved henven-
delse ii Enebakk kommune, formannskapskontorCt, 
1912 Enebakk, tlf. 64 92 60 60. Søknadsfrist 25. februar 1994. 

KARUSELLRENN 

KLUBBMESTERSKAP - 

MERKERENN 

LANGRENN OG HOPP VINTEREN 94 
ENEBAKK 

Langrenn følgende dager; 

- TORSDAG 10. FEBRUAR ( ogsA klubbmesterskap) 
- TORSDAG 10. MARS (ogsA merkerenn) 

PArnelding pA Drivplassen 17.30- 18.30. Start kI.l9.00 

Hopprenn følgende aager; 

- ONSDAG 2. FEBRUAR 
- ONSDAG 2.MARS (ogsA klubbmesterskap) 
- ONSDAG 16.MARS 

PArnelding i østbybakken 18.00 - 18.30. Start ki.19.00. 

Startkontingent kr.20,- pr renn. Premiering til de som deltar i 3 
av 4 karusellrenn. Egen startkontingent og premiering for klubb- 

mesterskap. 

Masser for alle som er født i'17988 og tidligere. 
Korte løyper og smA hoppbakker for de yngste. 

VEL MØTT TIL SKIAKTIVITET I LYSLØYPA OG 
ØSTBYBAKKENE. 

Skigruppa vt arrangementskonhiteen. 

SKI 

KOMPOSTEN 

Boligbyggelagefle 
pa Romerike 

Vi har ledige 2-roms boliger i SlØssãsveien, Ytre 
Enebakk. Leie kr. 3.307,- pr mnd. 
Depositum 3 mndrs.husleie. Ta kontakt med 
Re1ingen BBL tif. 63 89 28 20 for nrmere informa-
son. 

ENEBAKK SOSIALKONTOR 

SØKER 
to kontrollører som skal forestã kontroll av bevilhingsinne-
havere ifig. alkoholloven. 
Bevil lingskontrollørene 	er 	to-ârige 	engasjementer. 
KontrollØrene avlØnnes i Itr 7. 
Det gis en kompensasjon pA kr 50 pr kontrollert restaurant til 
innkjøp av mat /drikke. 

For mermere opplysninger ring 64 92 60 60, 
Søknad sendes: 
Enebakk kommune, Sosialkontoret, 1912 Enebakk, innen 
7. februar. 

IV ENEBAKK KOMMUNE 

Spesialpedagoger pa 
frsko1eomrádet 

Ved oppvekstavdelingen trenger Vito spesialpedagoger fra 1. 
aug.1994. Arbeidsomrâdet er frsko1ebarn med behov for spesi-
alpedagogisk hjelp. Stillingene blir tillagt noe utredningsarbeid. 
Det utarbeides stillingsbeskrivelse for stillingene. som flig og 
administrativt tilknyttes PPT 

Spesialpedagoger med 2avd. (TIE linje el.iogope&1, foitxin 
vis med grunnutdanning som frsko1e1rere, inviteres til A sØke 
stillingene. 

TilsettingsvilkAr etter gjeldende lover, avtaler og kommunale 
bestemmelser. LØnn etter LR 10, lønnstrinn 12 - 18, med mulig-
het for direkte innpiassering opp til lønnstrinn 21 for spesielt 
godt kvalifiserte søkere. 
Nrmere opplysninger ved leder for PPT eller skolesjefen, 
tlf. 64 92 60 60. 

Vennlist oppgi referanser. Søknad med avskrifter av relevante 
vitnemal og attester sendes Enebakk kommune, oppvekstavde-
lingen, 1912 Enebakk innen 10.2.94. 

Skolesjefen 

NIERINGSLOKALER I YTRE ENEBAKK 
Saigs- og industrilokaler tilleie i regulert industriomráde i 

Ytre Enebakk, Gaupeveien 25. 
Lokalet stilles ledig etter 1. januar 1994. 

Totalt utleieareal 280 kvm I moderne, lyse iokaler. 
Stort uteareal til disposisjon. 

For nrmere opplysninger, ring 64 92 57 58 

Fin start pa Enebakk IF's 
skikarusell 

Søndag 9. januar gikk det fØrste Karuselirennet av stabelen 
pA Streifinn. Tross kaldt ver var det 40 deltakere, men det er 
plass til mange flere 

Det er ennA mulighet lii A vere med, 3 renn holder. Derfor,sett 
av føigende datoer og kom. 

2. renn 6. februar - Kirkebygda 
3. renn 9. februar - Streifinn. NB! Kveldsrenn 
4. renn 13 mars 	- Streifinn. NB! Merkerenn og klubbme-
sterskap. Disse med egen pAmelding. 

Tidspunkter vii bli nrmere kunngjort over kabel - TV 
(Flateby) og ved oppslag i Kirkebygda og pA Flateby. 

PAmelding 2. renn 09. 30 - 11.00 samme dag. 

Pris: 100,- (familie 300). 	 - 
Khubbmesterskap : 60,-
Merkerenn 35,- 

2. Anette Kolstad 18.48 
RESULTATER 1. KARU- 	3. Anette Hansen 19.22 

SELLRENN 
J. 13 Ar. 

G. 7 Ar. 1. Rudi Paulsen 
	

1.Marianne Andersen 12.12 
5.31 
	

2.Carina F Olsen 12.12 
G. 8 Ar. 
1. Arnt Dybvik Barkenes 4.33 

	
J. 16 Ar. 

2. Espen Langnes 	 1. Cathrine Koistad 33.35 
5.00 
3. Christoffer Oppegaard 

	
Mosj onister 

5.04 
	

Kvinner: 
4. Mads Fossum 5.25 
	

Gyda Liland 24.08 
5. Andre Hallan 5.34 
G9ar. LEirikNordli-e3i7 
2.. Anders Umsikr4. 15 

5. Dan Even Wilhelmsen 
5.22 
G. 10 Ar. 
1. Hans Jørgen Hansen 7.52 
G. 11 Ar. 
1. Anders I-Iøiland 8.32 
G. 12 Ar. 
I. Andreas Koibeinsen 9.45 
2. Stian Olsen 11.31 
3. Tony Rofstad 12,21 
4. Magnus Bergskaug 13,43 
5. Bjorn Tore Langnes 13.50 

G. 13 Ar. 
1. HAvard Nordhie 8.38 
2. Thomas Rundtom 8.56 
3. Askild A Bø 9.37 
4. Stian Fossum 10.08 

G. 16 Ar. 
I. Erlend A B0, 25.45 

Mosjonister 
menn: 
1. Juul Sverre Stener 16.35 
2. Espen Oiafsen 18.51 
3. Jan Erik Kristiansen 19.19 
4. Martin Skjret 20.05 
5. Erlend Oiaisen 20.57 

J. 7 Ar. 
1. Linda Johansen 5.19 
2. Tina Bergskaug 6.58 

J. 8 Ar. 
I. Tonje Sathy Dyhvik 4.36 

J.11 Ar 
1. Monica Merli 10.07 

J. Ar. 
1. Silje Stener 13.34 

MOBLERT HYBELLEILIGIIET 

v/Enebakk legesenter fra 
1.februar - 15.juli .94 

Henv.: Enebakk legesenter - t1f.64 92 63 60 



IV VIL DU V11RE 
STØTTEKONTAKT? 

Jeg ønsker kontakt med menn som kan fØlge en funk-
sjonshemmet til fritidsaktiviteter, trening, turer etc. 

Avlønning Ut fra alder. Fra ltr. 2 - 8 

Henvendelser rettes til konsulent for funksjonshem-
mede: 
Grethe Venner Dehli tlf. 64 92 44 60 

SØknader sendes lii Pleie og omsorgsavdelingen, 
KopAs 
1914 Ytre Enebakk 

HJERTELIG TAKK 

Medarbeidere i Pleie og omsorgsavdelingen ønsker 
takke frivillige organisasjoner og hjelpere for økonornisk støtte 
og bistand i 1993. 

Deres innsats er betydelig og bar vrt avgjørende for at følgen-
de hjelpetiltak bar butt iverksatt 

- Etablering og drift av Eldresenterdager. 
- Pârørendegruppe for Aldersdemente. 
- økning med 8 trygghetsalarmer. 
- Oppussing av fellesstue pa Rustadtun Trygdebolig. 
- Bygging av to nye trygdeleiligheter pa Lotterud. 
- Oppmerksomhet til Syke og Aidershjernmet, 	 
- Dagavdelingen,Hjemmetjenesten og Bokollektivene med 

gayer og hilsener 
- Beboerne pa Sykehjemmet bar hatt stor glede og adspredelse 

med hyggestunder og underhoidning. 

Vi ser fram til et videre godt og inspirerende samarbeid. 
Vi hâper at mange fortsatt kan støtte opp om trygghet ogtrivsels-
tiltak for brukere og beboere. 

Vennlig hiLsen 
Unni Floberghagen 

Pleie og omsorgsleder 

lu 

Y1NSEMFJ1GHETth 
'rmE ENEJ 

FELLESM0TER: 

Fred. 28.1. kI. 19.30  
Salem Flateby. Frank 
Mikelsen 
Lord. 29.1. ki. 19.00  
Nordby Ekebergdalen 
Sønd. 30.1. ki. 19.00  
Misjonshuset. Birger 
Hellan 

PA BETEL 

Sønd. 30. 1. ki. 10.00 
Søndagsskole 
Tirsd. 1.2. ki. 19.30  
Arsmøte 
Torsd. 3.2.kl. 11.30  
Formiddags treff 
Fred. 4.2. ki. 19.00 
Ungd. samling. Arne 
Rudshaugen 
Sønd. 6.2. ki. 10.00  
Søndagsskoie 
Sønd. 6.2. kl. 16.00  
Andakt pa sykehjemmet 
Sønd. 6.2. ki. 18.00 
Arne Rudshaugen og 
Hornorkesteret 
Fred. 11.2.ki. 19.00  
Ungdomssamling 
SØnd. 15.2. ki. 11.00 
Soifrid og Roar Eriksen 
Fred. 18.2. ki. 19.00  
Ungdomssamling 
Sønd. 20.2. kI. 18.00  
Arne Rudshaugen I 
mØteserie med Frank 
Hansen. 

23.2. - 6.3 

VELKOMMEN TIL 
BETEL 

ENEBAKK KOMMUNE 
Opptak av barn i følgende 
barnehager: 15.8.94 - 14.8.95 

Flateby barnehage, Skaugvn.18. 1911 Flateby, 3 - 7 àr 
Flateby familiebarnehage, Skaugvn. 1911 Flateby, 0 - 3 Ar 
Ytre Enebakk Bamehage, Fjellveien, 1914 Y.Enebakk 3 - 7 àr 
Kirkebygden barnehage,Lotterudvn. 1912 Enebakk, 0-7 âr 

Søknadsskjema fãs i barnehagene, pa skolestyrekontorene og 
resepsjonen pa kommunehuset. 

Søknadsfrist 1.mars 1994 

Førskolen i Ytre Enebakk, Kirkebygda og Hauglia sender Ut 
søknadsskjema dl alle 6-Aringer. 

Sknadsfrist 1.4.94 

AMIGA 500 PLUS 
mlmye utstyr selges. 
(cal 1/2 fir gl.) 

Per Opsahi 
Tif. 64 92 4179 

Tenk 
trivsel 

- tenk 
Enebakk! 

KOMPOSTEN 

IV 
LETT TRIM 

Torsdager kl.13.30 - 14.15 

Sted: Kirkebygda barneskole 

Start: 13. januar. 
Det er fortsatt ledige plasser 

Pãmelding: Enebakk Fysioterapi 

IV ENEBAKK KOMMUNE 

Enebakk kommunestyre har i mote 29. november 
1993 vedtatt: 

1. Budsjett for Enebakk Kommunekasse og Enebakk 
kommuneskoger for 1994. 

2. Med virkning fra 1.1.1994 foretas følgende 
endringer av kommunens avgiftssatser: 

Folkebadet: 
Billett for voksne Økes til kr. 25,-
Billett for barn Økes til kr. 15,- 

Renovasjonsavgift: økes med 3 %. 
Feieravgift: økes med 3 %. 

Arsavgift kloakk/septikrenovasjon Økes med 18,3 %. 

Barnehagesatser: (supplerende vedtak i barnehage-
nemnda 18.1.94). 

Satser - korttidsbarnehagene: 
Kort 	oppholdstid - kr. 350,- pr. mnd. 
Utvidet oppholdstid - kr. 700,- pr. mnd. 

Fra august 1994 Økes satsene for henholdsvis kort og 
utvidetoppholdstid til kr. 400,- og kr. 800,- pr. mnd. 

Satser - skolefritidsordningen: 
Hel plass 
Redusert plass 
Ekstradager 

kr. 1000,- pr. mnd. 
kr. 700,- pr. mnd. 
kr. 100,- pr. dag. 

øvrigè barnehagesatser: Gjeldene satser beholdes 
inntil august 1994. 

Fra august 1994: 
beregnes satsene pa grunniag av husstandens bto. 
inntekt.Satsene er fra kr. 1.000,- til 2.400,- pr. mnd. 
Søskenmoderasjon 20 % pr. barn. 
Betaling for kost kr. 335,- pr. mnd. 

Betalingsregulativet fâs ved henvendelse tilskolesty-
rekontoret. 

LOPPEMARKED 
KIRKEB YGDA 

19 mars skal vi ha loppemarked pa Ungdomsskolen 
Kirkebygda kI. 10.00- 18.00. 

Har dere lopper som dere vil ha hentet, vennligst kontakt 
Bjorn Mikelsen tif : 64 92 70 64 
Trude Solberg tlf: 64 92 70 89 

VELKOMMEN 
arrangements kom iteen 

SWING CAFE 
Foten Swing Bryggeri 

inviterer iii Swing Cafe pA Ignarbakke 
fredag 4. mars 1994 ki. 20.00  

Minikonsert ki. 20.30 med tenorsaxofonisten Bjørn Barb som- 
solist. 
Deretter dans til kI. 01.30. 
VArt utmerkede kjøkken vii kunne servere deg mat og drikke. 
Inngang kr. 80,-. 



FAG & SERVICE 
Din lokale rørlegger 

ANDRESEN 
& SONNER A/S 
VgIiveIen 25, Ytre Enebakk 
T11. 64924354-64924892 

Mobil 03036 127 

Elektrorep. 
Egil H. Jorgensen 
Flatebysenteret, tlf. 64 92 92 81 

SALG OG REP. AV ELEKTRISKE 
HUSHOLDNINGSMASKINER, 

RADIO - TV - VIDEO 
Parabolantenfler - Nøkkelfiliflg 

Ikke la renskapsførin-
gen din bit et sjansespiii! 

4gnebakk 
egnskapskontor GJ 

Autorisert regnskapsforerSelSkaP 

Postboks 24, 1912 Enebakk 
Telefon 6492 6303 

ENEBAKK 
VANN OG VARME 

v/Ole Anton Gystad 
Durud Gird 

1914 Ytre Enebakk 
- DØgnservice - 

Tif. 6492 4630 
Mobil 030 04997 - 030 38 565 

	

BYGG- OG TØMMERMESTER 	

01 	Per-Erik Østlie a.s  

.din lokale byggmester 

0 	 0 

-fagkunnskap gir trygghet 

Marit Efin SørIi 
Naturterapeut 

ENEBAJ(K NATURTERA 
TIf. 64927044 

Fotsoneterapl, a,omaterpl, kineslologi, ø,eakupunkfur, 
kranlosakralterapl, koslholdsveilednlflg, magneffellterapl. 
DIpom fra InsU ftforHelhetsmdlSifl—MedIeflI avNFS 

Rugvn. 4 B 	 1912 Enebakk 

J 	\  If)) ENEBAKK VAKT 
"d.'1 OG SERVICE 

TLF. 64 92 79 00 
Personsaker 096 97823 

Postboks 70, 1912 ENEBAKK 

Vakthold — alarmmottak, 
alarmsentral 

UTSIKTS 

RAMMEVERKSTED 
1911 Flateby 

Alt I innramming 
Rask levering 

TIf. 64 92 86 10 
I 

EJIGJENSIDIGE 
forsikring 
Kirkegt. 1, 

Vektertorget 
2000 LilIestrom 

Telelon: 8381 09 11 

Ludvigsen Kulde 
Saig, service og montasje 
Alt innen kjøl, frys og aircondition 

Postboks 9 - 1912 Enebakk 
Mobil: 94236 224- Persons. 967 22 77 

Priv. 64 92 64 94 

Enebakk Bildeler 
Pb. 125— 1914 Ytre Enebakk 

BRUKTE OG NYE DELER 

VRAKBILER KJØPES 

Nyeng 

Apn.tider 10-17/14 
Telef. 64 92 77 77 

Uffører alt innen maling, 
tapetsering og gulviegging 
Ta kontaki ph telefon 6492 56 07 

personsoker: nr. 9672 6242 
Lindeli - 1914 Ytre Enebakk 

Enebakk kommune, og alle store og smâ 

enebakkfolk gratulerer Thomas Alsgaard 
med norgesmesterskapet. 

Maier & Tapetserer 

Robert Wessel Megler'n I Enebakk 
Vi har lokalkunnskapefl og kan hjelpe 

We kjøper og selger. 
Bolig-, fritids- og nringseiendommer. 

Ta uforpliktende kontakt. 

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS 

Fj,Il'..n 55, 1914  Yrm 5995.66 771. 6492  5570  1 

Rørleggerfirma 
ERIK KJELGAARD 
Varme sanitr, nybygg og rehabilitering 

Utlele av lensepumper vannsuger 
og heytrykksspyling 

Vi holder till Enebakk MølIe 
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39 Mobil: 030 32 665 

£015akk 

KOMPOSTEN 

  

  

   

Veiledning i utfylling av 

selvangivelsen, 93 -utgaven 
Vi gir râd og veiledning i utfylling av selvangivelsen f.o.m. 
24.januar i kontortiden: 08.30- 15.00 t.o.m. 31. 

ONSDAG 26/01 og TORSDAG 27/01 har vii tillegg âpent fra 
ki.17.00 til 20.00 for publikum. 

LØRDAG 29/01 og MANDAG 31/01 har vi i tillegg telefon-
vakt: D.v.s. publikum kan ringe oss som jobber der hjemme 
meilom kI.12.0015.00 pa LØRDAG og kl.18.00 - 22.00 pa man-
dag. 

Fig. telefonnummer kan nyttes: 64928622 - 64927022 
(kontortif.: 64926461) - Privat: 64926044- 64926385. 

Vi kan ikke varre behjeipelige med utfylling av narringsoppga-
ver, skatteberegning blir ikke foretatt . Husk ellers pa alle papi-
rer. 

SELVANGIVELSESFRISTEN er 31 .januar kl.24.00 for lønns-
takere my. og 28. februar for pers.narringsdrivende og seiskaper 
m.v. 

UTSET1'ELSE med innieveringen 

Dette blir kun innvilget hvis det foreligger betydelige vanskelig-
heter med a levere innen fristens utiøp. 14.dagers utsettelse kan 
paregnes for lønnstakere mv. dersom dette skyides: - Sykdom, 
lengre reisefravarr, manglende regnskap/oppgaVer, annen bety-
delig grunn. 

Narringsdrivende m.fI. kan pfiregne inntii I mnds. utsettelse av 
nevnte trsaker. 

Skriftlig søknad om utsettelse sendes LigningskontOret, boks 

4, 1912 ENEBAKK i god tid for fristens utløp. 

Nødvendige skjemaer m.v. vii bli utiagt pa ØYEREN BENSIN, 
FLATEBY og NORBANKEN, Ytre Enebakk, elier slike kan 
hentes hos 

ENEBAKK LIGNINGSKONTOR 

Ligningssjefen 

0 
SMA-Nytt fra ligningskontoret 

Godt nytt âr. De som husker 
godt vii erindre at siste gangen 
det var noe i disse saiter fra 
ligningskontoret, ja, sa handlet 
det om datainnføring. Vi har na 
fâtt EDB, og er oppiarrt bade i 
drift og bruk, sâ vi gieder oss til 
A ta dette nye verktøyet i bruk 
for fulit. 

MEN,du verden sâ mye kurs og 
mØter, ja, jeg tiiiater meg dette 
hue hjertesukk, for selv i disse 
tider, med skattekort og selvan-
giveiser osv., ja, sâ ma vi kur-
ses. (ca.4-5 dager). 

Vi ber om unnskyldning for 
noe redusert service na, og va.rt 
mal er at vi skai komme sterke-
re tilbake. Jeg viser ellers til 
annonsene vare. 

Det ma ellers opplyses at to 
dagers behandlingstid pa skat-
tekortendringer er svarrt nor-
malt og likt over hele laridet. 

Ogsâ i àr ønsker vi velkommen 
til veiledning og hjelp med 
selvangivelsen. Nytt i ar er at 
det gar tit tilbud til alle om det 
som kalles forenklet seivangi-
velse. 

Dette kan forkortes FSA (for-
enkiet selvangivelse, og denne 
type er iikeverdig og vel sâ det 
som den tradisjonelle selvangi-
velsesbianketten. 

MEN FSA har beggrensning-
er: Forenklingen er jo ment for 
den som skal skrive/levere 
selvangivelsenog den som for-
utsetter at du som skatteyter 

ikke har annet a oppgi enn det 
som kommer pa meldinger til 
deg fra arbeidsgiver/tr.ktr. ban-
ker my. Stemmer disse mel-
dinger, og noen andre spørs-
mài, ja, sa kan FSA-blanketten 
brukes,og du vii fâ skatteopp-
gjør til ferien. Penger tilgode 
utbetales da, og de som matte 
fâ restskatt, ja, de kan vente til 
hØsten slik som vanlig er. 

Det var rekiarnen. Vi ønsker 

vel møtt til et nytt arbeidsâr. 

Ligningskontoret 
PS. Komposten kommer 'sent" 
Ut i forhold til det som er skre-
vet over, men erfaringsmessig 
venter vel mange til siste he!-
ga/dagen, og disse skuile like-
yel ha nytte av det som er skre-
vet. 

 

      

   

LIGNINGS KONTORET 
holder stengt for ekspedisjon fredag 4. februar 
1994. Det samme gjelder folkeregisteret. 

   

Ligningssjefen 

      

   

VINTERDILTEN 

6.februar 

Skiforeningens lokalutvalg i Enebakk 

melder om at arets VINTERDILT gàr fra Streifinn pa Flateby til 
Mjarrhaflen i Ytre Enebakk søndag den 6.februar. 

Løypa vii bli delvis merket. Start mellom kilO - 12. 
Som vanlig vii det bli bairasteplasser underveis, hvor den som vii 

kan grille seg en pølse og drik.ke noe varmt. 

Startkontingent kr.10,- 	Vel møtt 

      



Ville Grete Berget latt en 
elektriker gjøre rørleggerjobben? 

A koble sammen rør eller ledninger, ma vel ga 
ut pa ert? Spiller det noen rolle hvem som 
monterer kiosettet, bare man er flunk til a skru? 

Slik ma jo statsrad Grete Berget og regjering-
en ha tenkt i sitt forsiag til fly Barnehagelov. 
For her heter det bLa. at stillingene som styrer 
og avdelingsleder i barnehagen skal kunne 
besetres ikke bare av førskoie1rere, som na - 
men ogsA av personer med annen pedagogisk 
utdanning. F.eks: barnevempedagoger og 
a11menkrere, 

Norsk Lrerlag vii advare mot forestillingen 
om at flere typer utdanning kvalifiserer for leder-
ansvaret i barnehagene. Førskoie!rerne er den 
eneste yrkesgruppa med høgskoleutdanning, 

som er spesiaiutdannet for tilrettelegging av 
arbeid med barn i barnehage. 

Norsk LrerIag mener at barnehagene har 
behov for andre yrkesgrupper I tillegg til førskole-
Irerne, ikke Ledenfor. Mangelen pa førskoieI-
rere ma loses ved a øke utdanningskapasiteren 
og ved a sette inn tiltak for a behoide førskole-
lrerne I yrker. Den loses ikke ved a 
erstatte førsko1elrere med andre 
yrkesgrupper som varige ordning-
er. Norsk LrerIag godtar mid-
iertidige ordninger, men da ma 
barnehagelovens krav til at før-
skoleirere skal ha det fagiige 
Iederansvaret oppretthoides! 

4 

STYRER 00 AVDELINGSLEDER I BARNEHAGEN MA FORTSA'TT 
V/ERE F0RSKOLEL/ERERE! RETT YRKE pA RETT PLASS. 

FOR 
SKOLE 
IiEIIERNE 
NOSK LIERLAG 

Ola og Tormod Hansen har hjulpet Harald brekken med a tilrettelegge fine bálplasser. 

KOMPOSTEN 

Aktivitetstlbudi 	i v interferien 
Bygdas barn og unge 
skal ikke mangle tidsfór-
driv i vinterferien. Om 
du ikke skal til OL, ikke 
pa annen vinterferie, og 
heller ikke Ater 1* til-
bringe hele dagenforan 
TV, har man fra kom-
munens side i beste 
tverrsektorielleãnd, til-
rettelagt aktivitetstilbud 
for bade liten og stor. 

Kulturadministrasjonen, skole-
administrasjonen og skogsbe-
styrer Harald Brekken har sam-
arbeidet om aktivitetstilbud til 
Enebakk folk - bide liten og 
stor, under OL. 

BALPLASSER 
For den som vii ut pA tur, har 
skogsbestyrer Brekken tilrette-
lagt fine bAiplasser, i 
Gaupesteinsmarka og vedgrus-
bakken 
melloni Vangen og 
Bysetermosen. Her vii det vre 
tilgjengeiig bide ved og kaffe-
vann, og skogsbestyreren hol-
der bAlpiassen ved like. Alt er 
med andre ord lagt tilrette for 
kaffetAr og pØlsegrilling for den 
som vii ut pA skitur. 

SF0 
Skoiefritidsordningen har til-
bud bide pA Hauglia, og pA 
Ytre Enebakk skole. PA 
Hauglia bar alle elevene tilbud 
om opphold i den første OL - 
uka, og Ytre Enebakk skole til-
byr opphold i 
skolefritidsordningen til alle 1 - 
3 kiassingene den førsteuka. 
Alle de aktuelle aldersgrupper 
her har fAtt skriftlig tilbud, med 
pAmeldingsfrist. 

Man mA vre pAmeldt pA SF0 

- tilbudene for A kunne delta, 
og dagprisen er 100,- kroner. 

Det er ikke iagt opp spesielt 
program, men tilbudet vii inne-
holde vanlige SF0 - aktiviteter, 
muligens med en skitur,dersom 
oppslutningen om tiltaket bli 
stor nok. 

APNE KLUBBER 
Ellers vii de tre ungdomsklub-
bene ha Apne dører for alle pA 
dagtid 2 dager i hver av OL 
ukene. Her kan man følge OL - 
sendingene pA TV, drive med 
spill og andre aktiviteter. 
Muligens vii det ogsA bli iagt 
opp en skitur, noe avhengig av 
hva ungene Ønsker. 

Kiubbene vii ogsA ha salg av 
pølser, suppe, varm kakao og 
minneralvann. 
Ungene betalervanlig klubb-
pns for A komme inn, kr. 8,-
Herer det ikke nødvendig med 
pAmelding. 
Ungdomsklubbene bar forØvrig 
vanhige Apningstider pA kvelds-
tid d.v.s. Kirkebygden 
Ungdomsk!ubb har nA klubb-
kvelder onsdag og fredag, samt 
Juniorklubb tirsdag og 
Minik!ubb torsdag. 

Ytre Enebakk Ungdomsklubb 
er stengt tirsdager under OL, 
men har som vanlig klubbkveld 
pA fredag. 

KINO: 
Flateby Kino bar ekstra barne 
og ungdomsforesti!ling under 
OL- torsdag 17.2 og onsdag 
23.2. 
Egen omtaie og annonsering av 
filmene firmer du et annet sted i 
avisen. 

Tegnekurs i vinterferien 
Pilotgalleriet i Akershus ápner atelier for ungdom 

midt I OL-perioden!. 
Onsdag 16. februar  - 

ønskes tegneinteresserte veikommen til Akershus Kunstsenter 
pA Strønimen for et tre timers kurs i croquis-tegning. 
Det omfatter: 
Kunstnerne Greta Gjøl Hagen og Eli Skram instruerer. Vi tegner 
etter levende model!, delvis ledsaget av musikk. Unge dansere i 
modeliroilen. 

Kursene varer fra kI. 10- 13 ,of fra kl.14 - 17. 
Det blir to grupper med lOdeltakere I hver gruppe. 

Pris for deltakelse er kr. 100,- som inkiuderer instruksjon i 3 
timer, samt kull og papir. Mat fAs kjøpt. 

Vr rask med pAmelding skriftlig, eiler pr tif ti!: 
Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter, Støperiveien 15, 2020 
Strømmen, tif. 63 8192, du kan legge igjen beskjecL 


