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15.000 til
Enebakk
Naturmedisin
Naringsfondet har tildelt Enebakk
Naturmedisin 15.000
kroner i etableringsstØtte.
- Dette er virkelig en
stor oppmuntring og
inspirasjon for meg
sier homeopat Ingrid
Overby
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InforMOSIOR for Enehakh hommune

Hedret for trofast tj eneste
Fredag 5.januar ble Randi Hanger hedret for 50 firs
tjeneste i Enebakk kommune. Det skjedde ved en
hyggelig sammenkomst i Kunstsamlingene I Det
Gamle Herredshuset. Bide nâvarende og tidligere
kolleger var tilstede, sammen med ordfører og riidmann. Og det vanket bade gayer, blomster, hedersbevisninger og godord . Det var mange som yule
hylle en trofast arbeidstager, og en god ambassador
for Enebakk. Randi hadde sin siste arbeidsdag i
kommunen like for jul.
Fra kollegene fikk Randi fikk hun kommunens sØlvnydelig bunadssølv.
vase, i oktober 1978 fikk
Arbeidsgiver ga en reise for
hun Norske
10.000 boner, kolleger og
Kommuners Sentralforbunds
tidligere kolleger hadde
hedersmerke i miniatyr, og i
blomsterhilsener, og endelig
1986, etter 40 .rs virke fikk
ble hun tildelt den høyeste
hun Kongens fortjenestemeutmerkelse man kan oppnâ
daije i sølv, og guflur fra
fra Kömmuñenes
kommunen som takk for
innsatsen.
Sentralforbund. nemlig
hederstegnet.
Ogsà tidligere er Randi butt
hedret med forskjellige
utmerkelser. Vâren 1975
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Fornoyde flyktninger
Du husker vel
Ungdommens
kulturmØnstring
pa Flateby
S amfunnshus
sØndag
28 .j anuar
ki. 17.00

Komposten har besøktfarnillien Leko I Ytre Enebakk.
De stortrives, og roser bade kommune og sambygdingerfor god motta ge/se

Sommeren 1994 mottok
Enebakk 24 flyktningene fra det tidligere
Jugoslavia, 14 voksne
og 10 barn. N, halvannet hr etter, har flyktningkonsulent Jeremy
Pyke god grunn til h
were tilfreds; nesten alle
de voksne er i arbeid, og
barna er godt intergrert
i skoler, barneliager og
bomiljø.
Og flyktningene trives.
Deer tilfreds med mottagelsen de har fâtt i
bygdavãr, og mange
Ønsker hi bli her. De
roser kommunen for
godt opplegg, spesielt
for norskundervisnigen.
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Hap om økt
inntekt
Et utvalg med professor JØrn RattsØ i spissen la forrige torsdag
fram sitt forsiag til nytt
inntektssystem for
kommunene.
Hovedkonklusjonen i denne
rapporten er at distriktskommunene skal fA mindre, og
sentrale kommuner mer, skriver Aftenposten
Utvalget foreslâr kutte i
basistilskuddet.som i dag er
det samme for alle kommuner, noe som betyr atde smA
icommunene egentlig far mer,
fordi det koster mindre A
administrere dem. Videre
foreslAs det A fjerne storbytillegget, og i stedet gA inn gi et
tilskudd til kommuner som
oppfyller bestemte kriterier,
som høye sosialhjelpsutgifter,
mange alenemødre os.v.
Distriktskommunene har
allerede varsiet kamp.
Men , dersom forsiaget til
nytt inntektssystem blir vedtafl, kan det bety 4,5 millioner i ekstra overføringer til
Enebakk.

a
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ENEBAKK KOMMUNE

OrdfØrerens
hjØrne
GODT NYTT AR!
Ja, vi er na inne i 1996 og J7ere av
oss har vel nyttarsforsetter. Noen
har kanskje alierede lagt tiltakene
litt til side en stund, men vi har
tross alt noen rnâneder igjen av
âret til a gjennomfØre forsettene.
Jeg i-, pa om Frankrikes president har noen forsetter for de tnye áret. Han skal jo etter eget
utsagn were ferdig med prØvesprengfliflgene vâren 1996. N
har hanfdtt bevist at han har atomvâpen - men til hvilken nytte?
Vdrt eget samfunn gjennomgar en del endringer, ikke minst i
den statlige sektor. Fiere postkontorer, bl. a. pa Romerike, star
i fare for d bli nedlagt i løpet av 1996. / noen ti/feller skal
landpostbudet overta tjenesten, og i andre ti/feller skal det
opprettes et sâkait kontraktkontOr, d.v.s. at butikkeiere skal
overta posttjenestene etter avtaie med Postverket. Gjør butikkeierne (ev.butikkjedefle) dette gratis?
Arbeidsiedigheten blir i hvertfall ikke mindre av samme grunn.
Det heter sâ fint at alle postkontorene og kommunene dette
gjelder vil fd forsla gene til uttaleise, men dessverre virker det
som om bestemmeisene er tatt pd forhdnd - og hØringen er et
utspillfor a overhoide lovene. Dette er misforstdtt dernokrati.
Privatisering av kommunale tjenester er i skuddet for tiden.
Pleie- og omsorgstjeneStefl bør overtas av private firmaer,
hevder noen. Dette burde det ikke were floe i veien for, men
ndr profittt star i høysetet, nui man rope et varsko. Ingen
0ertararbeidsoppgaVer uten a tjene pd det.
Nd er det pa tide vi star samlet - bade politikere, kommunalt
ansatt og berørte, (les hele Enebakks befolkning). Det kan ikke
were silk at man skal godta alt uten d b/i hØrt. Jeg har lyst til a
trekkefram en liten kommune sØr i Akershus, som heter HØien.
Der har samholdet gitt resultater. Fern hundre innbyggere
mistet sin kommunestatuS, sin riksvei, det ble nedlagt byggeforbud p.g.a.vannman gel og kloakkproblemer. Da hØlningene
mistet matbutikken var det nok. De dannet dugnadsbutikken og
star na samlet rundt en ncerbutikk, og denne ser ut til a were
levedyktig.
Dette minner meg om dugnadsinnSatSefl for a stifle Enebakk
Spare Lan 14-1, Enebakk giedet seg over at nulet ble nddd,
bade med hovedkontor i Kirkebygda og filial pa Fiateby, men
er vi flinke nok til a benytte tiibudet? Noen synes kanskje det e
rtungvint, men alle har vi ti/gang til en telefon, og mye kanordnes via den. Dessuten kan var egen bank tiiby de samme
tjenester som hvilken som heist annen bank.
ErduforreStenflink nok til a benytte Enebakks handelssentra?
Det er lett d handle med segfra andre handeissentra nar mankommer hjem fra jobb, men tenk over hva det belyr at vi harforretninger i Enebakk. En dag kan de were borte, og da er det
for sent a stikke innom.
Mitt Ønske for det nye aret er at vi alle stØtter opp om vart eget
neriniljø. La oss ga samlet inn i 1996 og ta ansvar for var
egen kommune.
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Møter I hovedutvalg
19.jan. - 23.febr.

KOMMUNESTYRET
Mandag 29.januar kl.18.30 - HerredssstYreSalen
FORMANNSKAPET
Mandag 22.januar kl.19.00 - FormannskaPSsalen
Mandag 5.februar kLl9.00 - FormannskaPSSalefl
Mandag 12. februar Id. 19.00 - FormannskaPSSalen
SKOLEIBARNEHAGE
Tirsdag 30.januar Id. 19.00 - HerredsstyreSalen
HELSE/SOSIAL
Tirsdag 13.februar Id. 19.00 - FormannskapSSalefl

GUDSTJENESTER

Sin.21 jan (2.søn.e.K.âpeflb.)
Mari kirke kl.l 1.00
FamiliegudSti .vlFjeld
Stranden Bedehus kI. 11.00
Gudstjeneste vlHelgheim

S n.28.jan.(Viflg.rds5ø1)
Emaus Id. 11.00
FainiliegudstjefleSte v/Fjeld
Mari kirke kI.1 1.00
vlHelgheim - Nattverd

ENEBAKK KOMMUNE
LEDIGE STILLINGER
I hjemmetjenestefl er f1gende stillinger ledige:
1. 100 % stilling for hjemmehjelp, vikariat fra 19.02.96 19.8.96. Stillingen kan eventuelt deles. Stillingen er knyttet til
sone syd (Ytre Enebakk, Dalefjerdingefl).
2. 50% stilling for hjemmehjelp, vikariat fra 19.02.96 19.08.96. Stillingen er knyttet til sone nord (Kirkebygden og
Flateby).
Hjemmehjelp lønnes i ltr. I - 13

Nattavd.sykepl.
1. 50% stilling fast arbeid i turnus med vakt hver 4.helg.
Stillingen lØnnes i ltr.27. Ledig for tiltredelse snarest

Søn.4.febr.(Sâmaflnssøfl')

Mari kirke kl.11.00
Gudstjeneste v/Fjeld
Enebakk kirke kl.l 1.00
Gudstjeneste vfHelgheim
Avslutningsmøte, Bibeluka
kI. 19.00: Fellesmøtefle

Son. 11 .febr.(Kr.forldarelsesd)
Mari kirke ki. 11.00
Gudstjeneste vlHelgheim
Stranden Bedehus ki.l 1.00
Gudstjeneste vlFjeid

Son, 1 8.febr.(FastelaVeflss.)
Mari kirke ki. 11.00 v/Fjeld
Enebakk kirke kl. 11.00
v/Helgheim
Enebakk kirke ki. 11.00
Familiegudstj .v/Hlgheim
Sykehjemmet ki. 16.00
Gudstjeneste vIHelgheim

21 .febr. Askeonsdag
Stranden Bedehus kl.19.30
Fastegudstiefleste

Vi Ønsker deg velkommen til a søke stilling hos oss.
For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt avd.leder
Arne Granheim, tlf. 64924460

Søknad sendes Pleie- og omsorgsavdelingefl
innen 05.02.96
TAKK

Slagforeningefl i
Enebakk
takker for minnegave i forbindelse med Hkon Arne
Hansens begravelse

NYE ENEBAKINGER

SIA 28.12.95
Helene og Hâvard har fâtt en
lillebror.

Heidi Wattum og
KjelI Larsen

Styret

Møteuke pa
Misjonshuset
17. - 24. januar har vi møteu4isjcnr.
ke Pa MisjonshU$
Mathias Mjølhus taler. I-lan
har wert i Afrika i mange ãr
sammen med familien sin.
Onsdag kl.19.30
Torsdag kI.19.30
Fredagkl. 19.30
Søndag har vi familiemøte
med bevertning ki.17.00.

Alle er hjertelig
velkommen!

Hjertelig takk
til alle mine kolleger i
Enebakk kommune for gayer,
blomster og all vennlighet ved
min fratreden.

Randi Hanger

Til siutt et ord til degfra Lars Oftedal: I naturen har du alitid
en venn, I bøkene mange, og endaflere i arbeidet for andre.

NY sovesofa, treseter,
bWlutet til salgs, kr.1900.
Henv. 64929187 e.kl.17.00

Søndag 4.2.
B)16.30 Pokahontas 30/40
B)18.30 PokahontaS 30/40
V)20.30 Kapring i høy hastighet 40,Fredag 9.2. - Nattkino
V)21.00 James Bond Goldeneye 40,Søndag 11.2
B)16.30 SvaneprinseSsefl
20/40
V)18.30 James Bond Goldeøeye 40,V)20.30 James Bond Goldeneye 40,-
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YMEGUMAMBETEL

Søndag 11.1. kl.11.00
Nadverd. Bjorn Andersen

Onsdag 24.111.19.30
BØnn og lovprisning

Søndag 28.111.11,00
Søndagsskoie
Id. 18.00 Reidar Void

Fellesmøtefle i
Enebakk kirke

Torsdag 1.2. - 4..2:
Marit Landrø taler

Tirsdag 6.211. 1.00:
Formiddagstreff

Torsdag 15.2.
Tid for den gode filmen
V)19.30 Eggs 40,-
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Søndag 18.2.
U)18.30 Eisk meg ei1rstikk
V)20.30 Noe a dØ for 40,Søndag 25.2.
B)16.30 Sunes sommer 20/40
U)18.30 Jeg vii ha deg som
du er 30,V)20.30 Leiemordere 40,-

Onsdag 7.2. kl.19.30:
BØnn og lovprisning

Søndag 11.2. kl.l 1.00:
Søndagsskoie
kl.18.00:
Bjorn Andresen m. .flere

Søndag 18.2. kl.11.00
Nadverd: Bjorn Andresen

Onsdag 21.2. ki.19.30:
Bonn og lovprisning

Søndag 25.2. Id.! 1.00
Søndagsskole
kl.17.00: Arsfest
VELKOMMEN TIL BETEL
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Rádmannen
har ordet
"Fattigkommunen Enebakk" har
vrt i søkelyset det siste firet.
Det er tydeiigvis mange som
ikke har likt dette begrepet, ja
deer butt irritert - sinte!. Og i
tillegg har jo Fndtjof fraYtre
Enebakk herjet vilt pa TV-skjermene i de tusen hjem, og ytterligere tiismusset Enebakks gode
navn og rykte. Sânt gArda ikke an .... Skai det ikke bli noen
ende pa all elendigheten?
Tja - er vi nâ sA fattige her i kommunen, da? I skrivende stundgar jeg og venter pA i hvert fall ett av svarene pA dette spørsmAlet. Dette svaret vii finnes i Rattsø-utvalgets utredning.
Det knytter seg naturlig nok stor spenning til hva dette regjeringsoppnevnte utvaiget kommer frem til nr det gjelder iogikk
og saklighet i systemet for inntektsfordeiing til kommunene.
Vi oppfatter kanskje ikke oss selv som sA fattige, men jeg synes
nok at tjenestetiibudet i Enebakk kommune gjerne kunne vrtbedre utbygd. Det tjenestetilbudet vi har, mener jeg er reiativt
bra, selv om det selvsagt kunne vrt bedre. Vi er ogsA Apenbart svrt effektive i tjenesteproduksjonen, sammenliknet med
andre kommuner - nAr vi tar budsjettmidlene i betraktning, og
det mA vi jo.
Men - vi skulle jo gjerne for eksempel hatt en ordning som i
Brum, der det ailtid er Apning for en plass pA syke-/aldershjemmet - 24 timer i dØgnet - 365 dager i Aret... Det er kun to
krav som stilles til brukerne, nemlig at de ringer pA forhAnd og
sier fra at de kommer, og at de sørger for egentransport, for
eksempel drosje. Det er alt som kreves! 24 timer i døgnet.... 365 dager i Aret..
Eller hva med to idrettshaller - en i hvert tetisted? Flateby
skulle jo gjerne hatt noe mer A tilby enn man har i dag. Jeg vii
vAge den pAstand at det er fA tettsteder av Flatebys strrelse ute
i distrikts-Norge, som ikke har egen idrettshaiP Men har vi rid
kanskje pA dugnad
tit A bygge en her i Enebakk? Ja,
Og jeg kunne fortsette A ramse opp.. Hva med veiene vAre
hva med legebiblioteket
•. .utbygging av avløpssektoren
tjenesten. -. (den er forresten blitt svrt sA bra nA - sA akkurat
den skal jeg ikke nevne allikevel.)
Men - siike kjetterske tanker om at andre har det sA mye bedre;
mange vii hevde at slikt er basert pA Ola Normanns sterkestedrift - misunnelsen! Nei, vii jeg hevde, det er basert pA et argument om at fordelingen av goder/tilskudd mA samsvare mer
med behovet! Og stedet der verdiskapningen skjer mA fA
beholde en større del av egne midler! Det kan umulig vere riktig at smAkommuner ute i distriktene skal fA overføringer fra
staten(les: vAre Enebakkske penger) som iigger pA det dobbelte
av de tilskudd som stØrre kommuner i mer sentrale strØk fAr!
SA, kjre sambygdinger, la oss hApe pA en sterk viije tiisaklighet, bAde hos Rattsø-utvalgets medlemmer, og siden i
Stortinget! Det kunne ha effekt for oss!
Og et riktig godt nyttiir til dere aile!
Med vennlig hilsen fra
Nils Schaug

Kontakt Statoil nár du trenger
Para fin, Fyringsolje, Diesel,
og Smøreoljer!
Rafebetaling - Autogiro - Premium Club poeng

Statoil O!jeservice
VI Tor Arne østli

im!.LHre in
Under :denne igOe.aii' . inviteres ,da
punkter pa store og smãspørsmM1:Enebakk

Hva er en sannhet i Enebakk og
hvor lenge er den det?
I Komposten fØr jul skriver tidligere ordfØrer Hoistad om sine vurderinger angAende arbeidsplasser i
Enebakk. Jeg sitter igjen med en
følelse at Hoistad hat forandret
synspunkt fra sin posisjon som
ordfører til sin nAvrende noe mer
fristiite posisjon. Hva har Hoistad
gjort i sin periode som ordfører for
at man skal komme ut av "den
politiske lekekassen" som han refererer til? Hvilke tiltak og forsiag
har han fremsatt for at kommunen
skal vre forberedt til seriøst A ta i
mot forespørsier om nye etableringer?
Heier Industrier har nediagt et
grundig arbeid med utreding av et
avfallsdeponi ved MeienAsen. Det
har vrt et tettsamarbeid mellom
nringskoordinator, den administrative ledelse og den politiske
ledelse i utredningsfasen. Et
avfallsdeponi yule fØrt til gode
skatteinntekter til kommunen og
sArt tiltrengte arbeidsplasser. Hva
skjer? BygningsrAdet har ikke ryggrad til A motstA en liten pressgruppe som er mot prosjektet.
BygningsrAdet avviser A behandle
saken pA et meget tynt grunn.lag.

Min pAstand er at bygningsrAdet
avviser saken fordi de kortsiktige
ubehagelighetene med A gA i mot
en liten pressgruppe pA en Apen
høring overskygger heihetsynet.
Nei til dette pros)ektet kan i verste
fall vre med pa at postkontoret i
Enebakk but nedlagt fordi det ikke
lenger er et Økonomisk grunnlag
for A opprettholde driften av dette.
NAr man sA leser at den nye ordføreren er helt enig med forhenvrende ordfØrer om et nei til en senØs vurdering av forespørselen fra
Denofa Lilleborg, dette fordi man
tror den forurenser for mye og at
den ikke passer inn i den "enebakkske" profit, føier jeg hApløsheten sige inn over meg. For A gjøre
det hele fulikomment, dukker
nAvrende ordfører opp pA nyhetene pA fjernsynet og viderefører unjen om at Enebakk mA fA mer av
staten og understreker at kommunen drives sA rasjonelt og godt som
det er mulig. Ikke et eneste sted
kunne ordføreren Se at noe kunne
gjøres bedre. Jeg undres
over hvilken signaleffekt dette gir
for økte statlige overfønnger?
Mine spørsmAl er om straxegisk

nringsplan fortsatt gjelder og i sA
tilfelle, kan da noen av disse
arbeidsplassene synes, hØres eller
Iuktes? Er det i det hele tatt politisk
vilje til A tenke seg A gi avkall pA
noe av det eksisterende Enebakk
for A oppnA nye mAl? Det er som
regel slik at skal man oppnA noe,sA
mA man ogsA forsake floe.
Jeg hAper at kommunestyret er seg
sitt ansvar bevisst og ønsker Heier
Industrier velkommen og legger
opp kommunens drift slik at vi kan
fa snudd den negative trenden vi
har vrt inne i nar det gjelder etableringer av arbeidsplasser. Og jeg
hAper at de vii gjøre vedtak og legge forholdene til rette sA vAr Oslonre beliggenhet blir til vAr fordel.
Det skaper miljø og entusiasme A
fA jobbe i sin egen bostedskommune.
Fornøyde innbyggere og et positivt
nringsliv er den beste markedsføringen en kommune kan ha.
Leder i EHHI
Kristian Brødhoit

Apent brev til politikeriitEnebakk'
Etter nrrnere to Ar som
nringskoordinator i Enebakk
mA jeg gjØre bygdas politikere
og innbyggere oppmerksom pA
følgende:
Enebakk kommune vedtok for
to Ar siden en strategisk
nringsplan som skulle skape
mm. 25 ekstra arbeidsplasser
pr. Ar.
I løpet av 1995 har tre utenbygds interessenter Ønsket A
vurdere etablering i Enebakk:
1. A/S DENOFA OG LILLEBORG FABRIKKER
ønsket opplysninger fra
Enebakk kommune om muligheter for tomt i Enebakk.
RESULTAT: Mens flere kommuner kjempet om A fA firmaet,
ble saken avvist av Enebakk
kommunes ledelse. Snipp,
snapp snute - 70 arbeidsplasser
ute
2.NORSK AERO KLUBB
Ønsket A vurdere Enebakk som
et alternativ for smAflyplass for
ØstlandsomrAdet.
RESULTAT : Enebakk kommunestyre Ønsket ikke saken
utredet. Snipp, snapp snute - 20
arbeidsplasser ute?
3.HEIER INDUSTRIER AS
har i lang tid arbeidet seriØst
A etablere et miljøfor
vennlig sorteringsanlegg og
deponi for produksjonsavfall i
Enebakk. Kommunens ledelse
og teknisk etat har vrt holdt
orientert. Firmaet fremmet
reguleringsplan for det aktuelle
omrAde.
RESULTAT: Saken ble avvist
i "bygningsrAdet".Snipp, snapp,
snute - 8 arbeidsplasser ute ?

KJIERE POLITIKERE:
Enebakk kommune kan ikke
klage pA Økonomien og samtidig avvise enhver inntektsbringende etablering av betydfling.
Som politikere har Dere pAtatt
Dere et stort ansvar ved A avvise mulighetene for Ca. 100 nye
arbeidsplasser.
Et komrnunestyre er forpliktet
til A tenke helhetlig, og i forbindelse med eksempel nr. 3 gjør
jeg oppmerksom pAfølgende:
- Saken blir anket inn for kommunestyret - Avfall er en ressurs
Avfallsortering er et satsingsomrAde for miljø, og som har
meget gode inntektsmuligheter
- Ved A behandle reguleringsplanen seriøst kan Enebakkpolitikere bidra til en eksemplarisk avfallshAndtering

',..

- I følge budsjettet vii firmaet i
tillegg ill en forsikringssgaranti
pA kr. 5 mill. stilet til Enebakk
kommune, avsette kr. 500.000,pr. Ar til ettervern.
- Firmaskatten de tre første
driftsAr er beregnet til henhoidsvis Ca. 1,6 mill., 2,3 mill.
og 3,9 mill. kroner.
I tillegg kommer personskatten fra de ansatte.
Jeg oppfordrer alie partier - og
spesielt de som er opptatt av
miljøspørsmAl - til A gi denne
saken den behandling den fortjener.
Halyard Waade
nringskoordinator og tidl.
ordfører

ENEBAKK
SPARE BAN K
• DIN LOKALBANK
1912 ENEBAKK

Innskudd, plasseringer
og betalingsformidling.
Kom til bygdas sparebank. Banken med de
beste betingelser.
Spør etter Joar Dahl og
la oss snakke sammen,
tif. 64927030 eller
64928900
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"Enebakk-aksjonen"
kan fore fram

Ostefabrikk med
historisk sus
Vier igang med det nye
tret og fortsetter var
presentasjon av EHHIs
medlemsbedrifter.
Denne gangen blãser vi
støvet av historien bak
ostefabrikken Synnøve
Finden pa Flateby.
Av Anne Lund
Historien om ostefabrikken
begynte med de to damene,
Synnøve Finden fra Sogn og
Pernille Holmen fra
Hedmarken. Synnøve arbeidet
ved meienet i Oslo og fikk ideen om a produserepultost selv.
Damene traff hverandre etter
hva historien forteller, pd
menighetsmøte i
Pinsemenigheten der de begge
var aktive medlemmer. Perniile
hadde handelsbrev og i 1928
startet de to ostefabrikk pd
Grefsen i Oslo.
Osten ble laget for hAnd, pakket
pd glass og puttet i en koffert.
Pr sykkel ble sA osten distribuert til Oslos kjøbmenn.
Produksjonen var til A begynne
med temmelig beskjeden, men
salget gikk godt, sA godt at de
etter hvert kjØpte nok en
fabrikk pA VAlerenga og ble i
stand til A dekke et stØrre omrAde. De som jobbet pd fabrikken
var vanskeligstilte mennesker
som fikkjobbe for kost og
losji.Overskuddet fabrikken ga,
sendte de to damene til misjonrer i Kina og Belgisk Kongo.
Da Synnøve og Pernille ga seg
med osteproduksjonen, overtok
Pernilles datter og svigersønn
fabrikken og drev den viderefrem til nAvrende eier Dag
SwanstrØm overtok.

Følger tradisjonene
Historien og tradisjonen holdes
i hevd, men driften organiseres
nok noe annerledes i dag kan
fabrikksjef Gard Haugland
bekrefte. Han begynte i bedriften i 1992 da Fowi Produkter
som var hans tidligere arbeidsgiver, ble kjøpt opp av Synnøve
Finden. Ellers er han ingeniørutdannet innen elektronikk og
har sin bakgrunn i Marinen der
han var i seks Ar, derav tre i
ubAt. Han tar seg nA av den

daglige driften i Enebakk og er
bosatt med kone og ett barn i
Oslo.
Frern til 1987 da SwanstrØm
kjøpte opp fabrikken, foregikk
driften svrt gammeldags og
tungvint kan Haugland forteile.
-Selv regnskapene ble fort med
fjrpenn frem til da. Men
Finden hadde et meget godt
varemerke, innarbeidet som det
var i dagligvarebransjen i nrmere 60 Ar. Med det som
utgangspunkt startet moderniseringsprosessen og omsetningen skjøt i vret.

Lages for hand
I dag holder Synnøve Finden til
i moderne og tidsriktige lokaler pd Flateby og har 5 ansatte.
Omsetningen har passert 12
millioner.
RAvarene kjøper de fra Norske
Meierier og bearbeider disse
etter gamle oppskrifter i
Enebakk. Det er litt av et hAndverk forstAr man. Selv i vAr
modeme teknologiske verden
lages pultosten for hAnd. Det er
en lang og tidkrevende prosess,
forteller Haugland, og den ma
lages under spesieile
forhold.Da fabrikken ble flyttet
til Enebakk fikk vi problemer
med pultosten fordi lokaiene
var alt for sterile, forteller
han.Ove Evensen fra Stange i
Hedmark er den som stAr forpultosten. Han har vert ansatt i
30 Ar og pendler hver uke til
Enebakk for A utfØre sift fag.
Men fabrikken lager mer enn
pultost, den er ogsa kjent for
sin gode prim som bade gammel og ung begeistres av i motsetning til garnalosten og pultosten som stort sett begrenser
seg tilden eldre garde. -Men pd
Hedmarken derimot, som ogsA
er vArt kjerneomrAde, selges
disse noe mer sregne produktene ogsA til unge, forteller
Haugland. Eilers har de frokostosten som stort sett selges i
løsvekt og sist, men ikke minst
kryddersmØret i fern varianter,
som er blitt svrt populrt.

Fabrikksjef Gard Haugland ser
frem til a kunne tilby
Enebakkflere arbeidsplasser
pdfabrikken pa Flateby.
Alvdal. Da utvides produkttilbudet til a ogsA inneholde melk
og ulost. Omsetningen forventes a nA 100 mill. i Ar. - Det er
spennende tider vi gâr i mote,
sier Haugland. Det blirjo hardere konkurranse. Prisen blir
det neppe gjort sr1ig med, og
kuene erjo de samme uansettmeieri, sa det blir mest desin
og brukervennligheten vi ma
gjØre noe med, mener han.
Foreløpig er kun en av de
ansatte ved fabrikken fra
Enebakk, noe de hãper kan la
seg rette pa nA nAr de utvider.
Det er allerede bestemt at pakkingen av osten vii foregâ i
Enebakk, og det betyr flere
arbeidsplasser til bygda!
I disse dager da de fleste av oss
sliter med ettervirkninger av
juleribba og andre godsaker. er
det vel verdt A. merke seg at
pultost og gamalost er blant
markedets magreste pãlegg
med henholdsvis 0,9 og 1,2
gram fett pr 100 gram. Er ikke
det nok til a la seg friste kan det
kanskje hjelpe at det hevdes at
gamalosten hjelper pa potensen, og den skal visstnok osâ
ha en foryngende effekt! Sa her
er det bade fett og penger a spare!
Vi Ønsker alle pa Synnøve
Finden lykke til videre med alle
nye prosjekter og haper vi far
se mer til den bunadkledde
budeia med solgult hãr, for det
er her hun hører til!

Ekspanderer stort
To hundre tonn med Synnøve
Finden produkter reiser Ut av
fabrikken i Aret. Og mer skal
det bli. Denne varen starter
Synnøve Finden Meieri opp i

Slik sd det Ut ndr osten skulle
distribueres til Oslos
Kjøbmenn pa SynnØve Findens
tid.

- Lay - inntekts - kommnene (LIK) har fãtt gjennomsiag for de fleste av
sine synspunkter i
Rattsø-utvalgets innstilling, sier tidligere ordfører og leder i LIK, Einar
Holstad. Innstillingen
ble overlevert kommunalminister Gunnar
Berge 11. januar.
Professor JØrn Rattsø
leder det statlige utvalget som har i oppgave a
gjennomgã inntektssystemet for kommuner og
fylkeskommuner i
Norge.
- UK - aksjonen har hevdet at
dagens inntektssystem er for
komplisert og gir ikke en rettferdig fordeling av midler mellom kommuner og mellom fyikeskommuner i Norge, sier
Holstad. - Det er for stor forskjell i tilgang pd midler mellom rike og fattige kommuner.
Utvalgets hovedkonldusjon er
at inntektsforskjellene mellom
kommuner og mellom fyikeskornmuner i stor grad er et
resultat av statens tilskuddssystem. Videre sier utvalget at
forskjellene i standard pd tjenestetilbudet er store, og at de
er skapt av inntektssystemet
selv.
- Dette burde lyde som inusikk
.sj:ilsf.d
i
Utvaiget har valgt A presentere
forsiag til "et enkiere og mer
rettferdig inntekts- system".
Man vii fortsatt holde fast ved
rinsippene om en utgiftsutjevning og en inntektsutjevnig. Det siste er for a kompensere lave skatteinntekter.
Likevei vil det nye forslaget
stille stØrre krav til øking av
skattegrunniaget for den enkelte kommune. Det vil bli vikigere ogsA for Enebakk A skaffe
flere lønnsomme arbeidsplasser.
Utvalgets forsiag vil bety en
omfordeling av midler fra mmdre kommuner og kommuner i
distriktene til meliomstore og
store byrnere kommuner i hele

Sør-Norge. Hva vii sA dette
bety for Enebakk?
- For Enebakk vii det bety en
økning i rammen fra staten pd
4,5 millioner kroner. Som de
fleste alt mA ha registrert, vii
ikke nordnorske kommuner
akseptere en "rasering" av sin
levestandard. Sentrale politikere pd Stortinget har alt signaiisert sterk stØtte til reaksjonene
fra Nord-Norge. PA Stortinget
starter behandlingen av RattsØutvalgets forslag i løpet av mai.
Det er iite sannsynlig at det
blir vedtatt uten endringer.
Trolig vii stortingspolitikeme si
ja til en "RattsØ - light"utgave,
spar Holstad.- Det vii bety at
Enebakk mA vente noe lengre
ph at "rettferdigheten" skal nA
oss i form av stØrre overfønnger.
Holstad sier at LIK - aksjonen
stAr foran sin stØrste utfordring
siden starten 17. oktober 1994.
- For A sikre et godt utgangsunkt for vArt videre arbeid. bar
forskhiñ 1
Halden om bistand. De vii hjelpe oss med en faglig evaluering
av viktige sider ved Rattsø utvalgets innstiiIing. 95 kommuner fra Søgne i sør til Bodo i
nord er invitert til A stØtte opp
om dette arbeidet. Tii nA har
over 30 kommuner svart positivt pd henvendeisen. Blant disse er Askim, Bømlo, Fjeil,
Førde,GjØvik, Lillesand, LØten.
Ringerike, Rlingen Ski.
Verdai,Vestby og Aiesund.
Enkeltkomrnuner er ikke
høringsinstans i denne saken.
Derfor er det viktig for kommuner som har noe feiles A sta
sammen. Det vii trolig bli folksomt i korridorene pa Stortinget
utover vAren, sier Holstad.

Apningstider for
Kirkebygden ungdomsklubb:
Onsdager 19.30- 22.30
Miniklubb: Torsd. ki. 17.30 - 20.00
Lørdagenk1.19.00 - 24.00
X.

Allmøte m/valg av nytt styre lørdag 20.1.96

Seigmen konserten
Vi har foreiøpig fire lokaie band til konserten 1 .mars
De fire er:
Frode Bjerkely og dem, Robert Cohn og dem
Alex og dem, REALM
Pãmeldingen er bindende. Det er plass til to band til.
Det er flere band utenfor Enebakk som vil vre med. Derte er
siste sjanse for band i Enebakk til A meide seg pd. Ta kontakt
med en av kiubblederne.
P.S. Vi vii gjerne ha bandnavnene.

Ungdomsklubbene

KOMPOSTEN

Nytt tilskudd til
menighetslivet
i Marl
Marl menighet starter dette
semesteret opp med mAnedlige
fredagssamlinger for voksne.
Det er behov for mange til t
komme sammen til noe mer
dyptpløyende undervisning/forkynnelse enn det som er mulig
ved høymesse og andre samlinger i menigheten. Det har vrt
avholdt noen forberedende
mØter, og vi tror at interressen er
stor.
Vi har kommet til at det skal
vre mânedligé samlinger, og de
skal finne sted pa menighetssenteret. Opplegget er basert pa
tre grunnpilarer. For det første dreier det seg aitsâ om forkynnelse og undervisning.
Det vii vre god bredde i emnevaig, og vi søker a trekke med
oss en del forkynnere og herere
utenfor bygda.
Den neste pillaren er seive fellesskapet. Høymessen trenger et supplement fordi den i form
ikke godt nok kan ta vare pa de
mer spontane sidene ved det
kristne fellesskapet. Det betyr
ikke at vi legger op til at samlingene skal were sa intime at de
grenser til det helt private. Da
tror vi ikke folk vii komme. Men
samtidig vii vi gjerne legge til
rette for at de mer personlige elementene i det kristne fellesskapet
skal fa bedre kãr. Det dreier seg
da om vitnesbyrd, lovsang ev.
kiagesang og forbØnn.
Den tredje piiiaren er mat for
kroppen. Det legges ikke opp til
store kuiinariske oppievelser,
men det er bAde trivelig og feiiesskapsstimuierende A spise sammen.
Det første motet finner sted
09.februar kJ.19.30 og har et
meget aktuelt og viktig tema:
Jeg er Herren din lege. Det
er bibe1skolelrer Gunnar ØvstegArd som skal undervise og inniede til samtaie.
Hilsen initiativtagerne
v/Anders Heimdal, Ingvild
Solberg og Gunnar
øvstegard
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De stortrives i Enebakk
- Her I Ytre Enebakk er
vi aidri alene. Vi har
gode venner.. Vi bor
godt, og ungene trives,
sier Goran Leko.
Sammen med kona
Vinka og døtrene Lucija
og Ana kom han til Ytre
Enebakk i juli 1994.
I dag er familien godt
etablert i lokalsamfunnet. Goran og Vinka er
begge i jobb. Barna,
som er godt integrert i
skole og førskole, snakker norsk som innfødte.
Famiiien kom til Norge som
flyktninger for tre Ar siden
De er kroater fra Bosnia og
Herzegovina, og kommer fra
byen Mostar.
Første oppholdssted for familien i Norge var flyktningmottaket pA Tanum i Brum, derfra
videre til nytt mottak i Hurdal,
sA til Vadsø og tiibake til Oslo,
for de endte opp i Enebakk.

Roser Norge
Goran roser norsk flyktmngpoliitikk som human, og nordmenn
som tolerante. Heft fra første
kontakt med norsk politi da de
første gang kom til Fornebu, og
frath til mottaket i Enebakk, har
de bare møtt positiv og god
behandiing, forteller ban.
- PA skolen har Lucija fAtt god
hjelp, slik at hun i dag har fin
kontakt med kiassekameratene,
og kan følge med i undervisningen pA vanlig mAte. Ana
stortrives i barnehagen i
Fjellveien. Tii høsten blir det
skolegang ogsA for henne.

De trives i Enebakk, og Ønsker seg en framtid her. Fra v. Goran,
Lucija, Ana og Vinka Leko

Godt mottatt
Famiiien har funnet seg godt til
rette i lokaimiljøet.
- I Marl menighet har vi mØtt
Apne og xrlige folk som har tart
godt imot oss. Vi erjo katolikker og mer konservative. Men
i Marl menighet har vi funnet
en hyggelig atmosfrere, og vi
har fArt mange venner der. Ana
og Lucija er aktive i Sareptas
krukke.
- Enebakk tok godt imot oss fra
fØrste stund, sier Vinka. Da vi
kom til vAr første bolig i
SløssAsveien, gikk det ikke
lenge for naboene kom pA
besØk for a Ønske oss velkommen. Alle var hjeipsomme og

Forsiag til meddommere, skjønnsmenn m.v.

Valgkomiteen I
Enebakk kommune har
i mote 8.1.96 fremmet
forsiag til meddommere, skjønnsmenn m.v.
for perioden 1.5.96 30.4..2000
LAGRETTEMEDLEMMERJMEDDOMMERE
VED BORGATING LAGDØMME:
Ragnfrid Rust, Marthe Enger,
Margareth Torshov, Ingeborg
Vørrang, Tora Birkeland, Agnes
KjØlie, Anne Lise Skaug, Ellen
Berg Eiiingsen, Eva Ek, Gerd
Lamby, Grethe Hoistad, Sigrid
Rustad, Kristine Finnanger,
Ragnhild Porsbøll.
Ivar Mjrskaug, Magne Barbøl,
Bjorn Halvorsen, Oddvar Lamby,
Hroar
Kristoffer
Garden,
Kjelgaard, Ole Larmerud, Tore
Tidemann, Johan Ellingsen, Leif
Erik FlØter, Jan BrunstrØm, Even
Ungersness
MEDDOMMERE INDRE
FOLLO HERREDSRETT
Karin Myhrer, Ragnhiid Braathe,
Gunnvor Ruud, Eva Rustad, Ruth
Bergersen, Kari Heier, Eva
Aaslie, Brit Laume, Karin
Jennstad, Anne Man Stokseth,
Unni Degrum, Eva Kristoffersen,

Anne Stanger, Marit Tysdai,
Ingrid Brevig, Unn LyngAs. Irene
Aker Olsen Randi Olsen,
Margareth Søraa, Grethe Renolen,
Bent Liliejordet, Tove Øien,
Asiaug
Jorunn
Pedersen,
Tidemann, Tove Stang Kjeistrup,
Kari Sethern, Monica Eggum,
Randi Sthre Ungersness, Hilde
Aasiie Vaslestad, Ase Solberg,
Solfrid Aambø, Anette Dehli,
Kristin Kubosch, Hanne Soivang,
Lizzie Bornhft, Trine Busengdal,
Else Vardeberg, Marianne
Lønning Ek, Hanne Gro Sandbye,
Marit Busengdal. Edie Ringstad,
Elin SandAs
Jørgen Sikkerbøl, Inge Brevig,
Arne Soili, BjØrn Karlsen, Carsten
H.Barbøi, Kare Strømsborg,Knut
Strømsborg. Svein Breyer, Gustav
Sikkerbøl, AsbjØrn Westlund,
Viggo Torshov, Knut Gninde,
Aage Rustad, Thomas Lillo, Nils
Wiik, Thorstein Skaug, Dagfinn
Fintland John Bergskaug, Thor
E.RAken, Sigmund Sundby, Trond
W.Botness, Finn Abrahamsen,
Stein Lysaker, Erling Rosenvinge,
Magne Berg, Leiv KAre Aambø,
Ken Dahie, Gunnar Tolnes, Vidar
Koistad, Arndt G.Kubosch, Ivar
Vardeberg, Tore Busengdal,
Glenn Robert Skaug, Per Vangii,
Knut Solberg, Willy østnes,
Frank Rustad, Stein Marsdal,
Eilert Buer.
FAGKYNDIG DOMSMANN BYGNINGSRADET
AgeRustd

JORDSKIFTEDOMMERE BORGATING JORDSKIFTEDØMME
Anders Lein, Amt Nss, Reidar
Løken, Stein Sariberget, Britt
Høgmann Dehli, Anne OppegArd,
Sonja Nordhagen, Christian
Oppegaard, Johan østby, Nina
Fjerdingby, Bjorn Marthinsen,
Hans J.Brevig, Inger Kilierud,
Wenche ButenschØn.
SKJØNNSMENN - INDRE
FOLLO DOMSSOGN
Astrid Skovseth Fossum, Anne
Marit Nss, Aage Rustad, KAre
Kjølie.
Vaigbare er personer som har
fyit 18 Ar, er vederheftige og
vaigbare ved kommunale vaig.
Uteiukket fra valg er den som i
løpet av de siste 5 Ar forut for
periodens begynneise er idømt
betinget frihetsstraff og den
som er idømt ubetinget frihetsstraff og ikke løslatt innen 10
Ar forut for vaigperiodens
begynnelse.
De som har innvendinger/merknader til at ovennevnte
velges, bes melde fra om dette
formannskapskontoret
til
innen 5. februar 1996. Kommunestyret fremmer forsiag til
skjønnsmenn. IDisse velges av
fyikestinget.

hyggelige, og støttet og hjalp
oss da vi en kort periode hadde
en vanskelig bosituasjon.

Trives i jobben
Sommeren 95 fikk Goran ett
firs engasjement ved oppmAiingsavdeiingen i Enebakk
kommune. Han hAper etterhvert pA fast arbeid. Egentlig er
ban jurist, og i Mostar arbeidet
ban som koordinator ved en
stor aluminiumsfabnkk.
Arbeidet ved oppmAlingsavdeiingen var uvant til A begynne
med: - Det var tungt A epetere
gammel skolematematikk, ler
Goran. - Takket were gode kolleger gikk det etterhvert bra, og
jeg stortrives med jobben mm..
NA har ogsA kona fArt seg
arbeid i bygda, pA dagavdeiingen pA KopAs . Hun har variert
yrkespraksis fra hjemlandet, og
er utdannet bAde innen servitØrfarget, og innen offentiig forvaltning.

God norskundervisning

land med ønske om A skape et
godt liv for barna.
- Norge has gjort sA mye for
oss, sier Goran. - Jeg tenker
ofte; hvordan kan jeg gi noe
bake. MAlet er A fA fortsette 1
en normal jobb, med riormaie
aktiviteter, og pA den mAten fA
bidra til fellesskapet. Vi vii ikke
leve pA sosiaihjeip. Vi ønsker A
kiare oss selv og were samfunnsnyttige, fastslAr Goran.
Han vii ogsA gjerne here barna
A respektere det landet som ban
synes has tatt vel imot dem, og
gitt dem sjansen til et nytt liv.
- 17. mai var familien vAr nede
pA barneskolen i Ytre og deltok
i feiringen. Lucija danset
sammen med Leikarnngen, og
hun sto sammen med kiassen
sin og sang nasjonalsangen. Da
tenkte jeg at kanskje det er en
mAte a gi noe tiibake til Now
pA; at jeg herer bama mine a
respektere Norge, og nordmenns kjrlighet til landet sitt,
sier ban.

Inngangsbilietten til integreing
er fØrst og fremst sprAket.
- Var det vanskelig A here
norsk?
- Det gikk greit, nAr vi fikk
undervisningstiibudet, sier
Goran. - Det var først nAr vi
kom til Enebakk at vi fikk tilbud om skikkeiig norskopphering. Her har kominunen et godt
opplegg gjennom samarbeidet
med kompetansesenteret pA Ski.
Vi fikk god norskundervisning
der, samtidig som vi herte om
norske tradisjoner, skikker og
tankesett. Det har wert til stor
hjelp for oss.

Ten
trine!
tenk
Enebakk!

Nytt liv
Familien Goran has startet pA et
nytt liv i Ytre Enebakk, et liv de
hAper de skal fA fortsette med.
De Ønsker ikke A se tilbake, vil
ikke snakke om det som har
wert vanskeiig. De vil starte sitt
nye liv med et positivt fortegn.
De dro fra sitt tidligere hjem-

Neste Komposten
kommer 23.febr.
Innievering:
14. febr.

KOMPOSTEN

VeiledninglHjelp med
selvangivelsen

Sma'nytt fra Rkningskontoret
Godt nytt ãr alle sammen. Vi pa hgningskontoret vii gjerne gi informasjon om føhgende:

Fra 22.januar og Ut mãneden pa dagtid mellom kl.09.00 og 15.00 tar
vi imot besøk og telefoner fra publikum.
LANGDAGER: Mandag 29. og tirsdag 30. januar kI. 17.00 til 20.00
Vi har stengt - spisepause - mellom kI. 16.00 og 17.00 disse dager.
De mest vanlige skjemaer vil utlagt pa bensinstasjonene I januar.
Ligningskontoret har telefonvakt 31.januar 1996 for spørsmâl knyttet til selvangivelsen mellom U. 18.00 og 21.00. OBS vi har nok
ikke tid til utrening av skatt og avgifter.

BEMANNINGEN VAR
I host har vi hatt mindre bemanning enn vanlig
p.g.a. permisjoner (gratulerer Jorunn Buer med
vervet) og skole/utdannelse. Vi har vrt ca
haiv styrke i perioder, og enkelte kan vel ha
opplevd ventetid pa telefon my utover det som
er vanlig. Dette har vi ná jobbet med, og fra
jan/febr. av er vi ti1nrmet fuilt mannskap.

Ligningssjefen

Utsettelse av levering
av selvangivelser
Lønnstrakere, pensjonister my. har normalt frist 31 .januar.
Etter søknad kan det gis inntil 1 mnds.utsettelse dvs.MAXdato:29.februar.
Neringsdrivende, regnskapspliktige ellers har frist 29. februar,
og kan, etter søknad fa 1 mnds utsettelse, dvs.MAX-dato
31.03.96.
Ektefeller har normalt uk frist, OBS.OBS. Ønsker den ene ektefelle a bruke forenklet selvangivelse er fristen senest MAXdato: 01.03..
Ellers kan en opplyse at det er anledning for at regnskapsførere,
revisorer o.1. kan avtale puijevis innsending av selvangivelser.
(Innenfor en spesialfrist pa 1.05.96)
Vi ber om at fristene overholdes. Da kan vi love en god
behandling til riktig tid.

Ligningssjefen

SKA 11EKORT OG FElL PA DISSE:
DVS SPØRSMAL OM ENDRINGER?
Likningskontoret vii presisere at endringer av
skattekort skal skje ved at den skatteyteren som
Ønsker at noe skal skje; ja den skatteyter ma
vennligst levere til Likningskontorert et sâkalt
•"blãskjema". Dette skjema skal finnes pa bygdas postkontor og bensinstasjoner. Vi har det
ogsa seivsat for utlevering. I dette skjemaet er
det spørsmal om inntekter og fradrag som forventes for 1996. Ogjo lenger ut i âret man kommer, jo viktigere blir dette p.g.a. allerede mottatt lØnn og skattetrekk. Dette blir hensynstatt
ved beregning av evt. trekk for resten av ãret.
Skoleungdom som ønsker FRIKORT (sommerjobb, lørdagsjobb osv.) fAr dette utlevertltilsendt
ved henvendeise hit, uten bruk av blaskjema
OBS!! Ønskes flere frikort innenfor saninie
beløpsgrense (kr.18.199), venniigst gi oss opplysninger om dette. Vi mA dele fribeiøpet i flere
smAbeløp.

ENEBAKK HUSFLIDSLAG

Arsmøte
Onsdag 7.februar ki. 19.00 i Kantina, Enebakk Herredshus
DAGSORDEN:
1 yalg av møteleder
2 Arsmelding
3 Revidert regnskap
4 Arbeidsplan og budsjett for kommende hr
5 Innkomne saker
6 VaIg
Etter ârsmØtets avslutning vii lysbildeserien "Nrhet og glede"
bli vist. Kaffe - kaker - utlodning

Alie er hjertelig velkommen!
FOLKEBADET

IV

Pa Enebakk ungdomsskole er àpent
ogsâ pa torsdager fra kl.18.00 - 21.00
i tillegg til vanlig àpningstid pA fredag

HVORFOR er det da noen som vii Si: -Jo, fordi
Likningskontorets stØrste Ønske er a lage skattekort som er korrekte (sA langt det er mulig) og
til det trenger vi skatteyteres opplysninger.
Naningsdrivende bør normalt begrunne
endringer i utskrevet f.sk. skatt med utdrag av
regnskap og/eller bekreftelse a' regnskapsfØrer.
Utsettelse/forskyving av bet.tidspunkt pa terminene behandles av Skatteavd. pa Enebakk kommunekasse pA sarnme mAte.

levere. FRISTEN er 31 .januar hvert fir. FØrst
noen ord om FORENKLET SELVANGIVELSE (eller FSA):
Forenklet selvangivelse - FSA - er ett riktig og
trygt aiternativ for veldig mange skatteytere.
Ordningen er utvidet i Ar, bl.a. kan 'de med
utgifter knyttet til bamepass i kommunale barnehager eller andre barnehager hvor det sendes
inn melding pA hva den enkeite har betalt inn
for aret, vre med i FSA ordningen.
For FSA (forenkiet selvangivelse) gjelder ogsA
følgende betingelser og frister
SeIv om den ene ektefelle, f.eks. mannen, mA
levere vanlig selvangivelse pa grunn av
meringsvirksomhet, med senere frist, sA kan
godt den andre ektefeiien levere FSA sA sant
forhoidene ellers iigger til rette for det.
Skoleungdom bØr bruke FSA. HUSK da pA at
fristen er nor-malt 31 .januar for FSA og etter
søknad absolutt seneste frist 1 .mars.
AltsA kan ektefeiler ha forskjelhige typer selvangivelse og begge vii fA. skatteavregning samtidig
til hØsten.
DERFOR sjekk oppgavene du mottar i januar;
er de korrekte og du selv mener at FSA ellers
passer; ja, sA bruker du den en-siders selvangivelsen med "Kryss" øverst og underskrift
nederst.
Likningskontoret vil i veiiedningsperioden kun
bruke dette aiternativet der dette etter forhoidene passer.
FORDELENE ER:
Oversiktlig LIKNINGSUTKAST i mai og
avregning i juni som betyr penger tiigode for
mange. MEN, les "bruksanvisningen" nøye.
Det er en del forbehold i ordningen, og passer
den ikke, ja. sA har vi den helt vanlige selvangivelsen som tilbud, for A si det slik.
Og den ordinre selvangivelsen er det ikke sA
mye A si om. Den er seg lik omtrent fra Ar til ar
og tor vre kjent for de fleste.

NA KOMMER NOE ANNET

Vi viser ellers til annonse orn Apningstider my
for veiledning i spørsmAl knyttét til selvangivelsen i avisen.

SELVANGIVELSE - enten vanlig eller forenklet - skal alle som har inntekt og/eller formue

Likningskontoret og foikeregisteret

u

l

Kunngj ønng
Enebakk kommunestyre vedtok 11.12.95 normalvedtekt til plan og bygningslovens §
107 og vedtekt til plan-og bygningsiovens § 93.
Vedtektene regulerer utforming av skiiting og rekiame. Nrmere opplysninger kan fAs
ved henvendeise til bygningssjefen, tif. 64 99 0120.

Rãdmannen

JEGERPRØVE 1996

Moteplan Emaus Misjonshus,
Lotterudveien 9, Kirkebygda
FESRUAR
TOR 01.02.
06.02.
MR
MR
06.02.
ONS 07.02.
TOR 08.02.
TOR 08.02.
SON 11.02.

TID
19:00
18:00
19:30
19:00
17:30
19:00
18:00

ARRANGEMENT •
øvelse Synzygus
øvelse Dynamis
Misjonsnng I privat hjem
Yngres
Bamelag
ØveIse Synzygus
Sang- og musikkfest

MR
ONS
TOR
FRE

13.02.
14.02.
14.02.
16.02.

18:00
19:00
19:00
20:00

øvelse Dynamis
Animate (mark tiden!)
øveIse Synzygus
FredagskafA

SON
SON
MR
ONS
TOR
MARS
FRE
SON
MR

18.02.
25.02
27.02.
28.02.
29.02.

11:00
18:00
18:00
19:30
19:00

S.ndagsskole
Lovsangskveld
øvelse Dyi,amis
Temakveld rn/lcaffe
øvelseSynzyqus

19:30
11:00
18:00
19:30
19:00
17:30
19:00

FRE
SON
SON

01.03.
03.03
05.03.
05.03.
06.03.
07.03.
07.03.
08.03.
10.03.
10.03.

MR

12.03.

19:30

Fredagekiubben
Sandagaakole
Øv&se Dynamis
Misjonsnng i pnvat hjem
Yngres
Bamelag
øIse Synzygus
Fredagsklubben.
Tur til Skotten seter.
NLA-mete (Norsk Lrer
Akademi)
Møteuke starter

ONS
TOR
FRE
LØR
SON

13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.

19:30
19:30
19:30
19:00
10:00

Møte
Mete
Ungdomskveld
Mote
Familiosamling mMrokost

ONS
TOR

18:00

TALER

•

SANG

Arne Jan Olsen

Hildegunn Saunas
Botnen I Dynamis

Jaded Gaustad

Synzygus

Ole Jargon Anfindsen

Jakob Hines
Arne Jan Olsen/
Tone Anita Haraldseid
Olsen/Haraldseid
OlsenlHaraldseid
Olsen/Haraidseid
Olsen/Haraidseid
Olsen/Haraldseid

Tone A Haraidseid
Synzygus
Skn4f
Tone A Haraidseki
Dynamis

Enebakk Jeger- og Fiskeforening starter kurs onsdag den 7. februar
k1.18.00 pA Klubbhuset, Bjerkland, Ytre Enebakk. Kurset bestAr av en
friviiiig teoretisk del, og en praktisk/obhigatorisk del.
Kursavgift
for de som ønsker medlemskap,eller de som er mediem - kr. 1.000,-.
Ikke medlemmer: kr. 1.400,-.
Avgiften dekker studiematerieli og eksamensavgift til staten.
PAmelding til Frank Rustad, tif. 64926395 eller
Svend Solberg, tif. 64924006. Ahle nye og gamhe jegere er velkomne.

OBS: Det avholdes kun dette kurset i 1996 fra var side
Enebakk Jeger og Fiskeforening

LFN Akershus
Akershus lokallag for nakkeslengskadde har mote
30.1.96 kl.19.00 i
Ahex.Kiehiandsgt. 10, LillestrØm.
Sosialt samvr, og enkel servering,
med en liten utlodning.
Vel møtt alle nakkeslenskadde gammel- som nyskadde.
Bjørg Bergskaug
tlf. 64928281

Vii du vere med i
barnelag?
Annenhver torsdag samies en fin barneflokk pA Ytre Enebakk misjonshus. PA barnelaget er det mange aktiviteter. Du fAr
høre om Jesus, vi synger og lager forskjeilige ting. Noen ganger lager vi noe godt a
sise. Hvis du er mellom. 3 og 9 Ar kan du
fa vre med.
Vi holder pA fra kl.17.30-18.30.
Denne vAren er det barnelag:

11.jan., 25.jan., 8.feb., 7.mars, 21.
mars, 18.april, 2.mai og 30.mai
Hilsen lederne v/Ingjerd

KOMPOSTEN

Velfortjent
heder til en
t rofa s t
hverdags —
helt
Bare 15 ár gammel begynte hun sitt virke i
Enebakk kommune, som kontordame i i forsyningsnemnda. Siden fikk hun jobb p kommunens
kassakontor, og da administrasjonen flyttet over i
nytt rãdhus 1 1969, begynte hun i teknisk etat. Der
ble hun helt fram til desember 1995, da hun valgte
gã over i pensjonistenes rekker.
Fii kjenner vet Enebakk kommune sâ godt som
Randi Hauger (65). I titlegg er hun vaskeekte enebakking med solide røtter 1 bygda.
Det var en positiv og trofast
arbeidstager som ble hedret av
kommuneadministrasjon , kolleger, og tidligere kolleger fredag 5.januar. 50 ãr i kommunens tjeneste er unikt.

Mange hedersbevis
I hele sitt yrkesliv sâ Randi
punktlighet, nøyaktighet og
lojalitet som en xressak.
Gjennom sin tid i komunen har
hun da ogsâ mottat flere hedersbevisninger. Etter 40 Ars, tjeneste fikk hun Kongens fortjenestemedalje i sølv. Hun har
tidligere fatt Norske kommuners sentralforbunds hedersmerke i miniatyr, og ná sist, etter
50 âr fikk hun KShederstegn.
Det er en wresbevisning som
henger meget høyt. For a fA
hederstegnet kreves langvarig
og fortjenestfull kommunal
virksomhet, og at man har hatt
kommunale tjenesteoppdrag av
serlig betydning.
Og at Randi Hauger har hatt
det, er det ikke tvil om. I sin
tale sa ordfører Jorunn Buer
blant annet: - I hele din yrkeskarriere har du hatt arbeidsoppgaver i tilknytning til økonomikontroll og økonomi.
Dette er viktige oppgaver i
kommunal forvaitning.

Tidlig 1 arbeid
Da Randi begynte i komunen i
1946, hadde hun allerede to árs
arbeidserfaring bak seg. Hun
begynte som butikkdame da
hun var 13 . At man mAtte tidhg Ut i arbeid var ikke uvanlig
den gangen. - De fleste mAtte
det, forteller hun. Og for oss,
som var fire sØsken, var det helt
nødvendig. Det var ikke mye
penger blant folk, og alle mAtte
hjelpe til.

Svartovn og tusekofte
11946 var Peder Bergsvik ordfØrer i Enebakk. Kommuneadministrasjonen holdt til i
Gamle Herredshus. Randi fikk
jobb i forsyningsnemnda
LØnna var 250 kroner mAneden.
- Det trakk fra vegger og tak.
Og selv om man fyrte i svartommen, mAtte det bAde lusekofte og solid skotøy til for a holde
kulda ute vinters da. Trangt
om plass var det ogsa, minnes
Randi, og mus i skuffer og skap
var ikke sjelden.
- I annen etasje var det et lite
rom - et bibliotek tror jeg. Vi
kalte det maskinrommet . Det
var der vi spisset blyanter. Det
sto en enshig blyantspisser der det var alt.

Streng rasjonering
Fors'ningsnemndas oppgave
var a fordele det som var av
tilgang pA varer - klter, sko,
sukker, smØr, kaffe o.s.v. Det
var streng rasjonering. For
enkelte av disse varene tok
rasjoneringen ikke slutt for i
begynnelsen av femtiAra.

Mobilt kontor
Dengang var Enebakkneset
ogsA en del av kommunen. En
gang i mAneden dro lensmann,
herredskasserer og folk fra trygdekontoret avgArde til den delen
av kommunen og holdt kontordag. Som ansatt i forsyningsnemnda, og senere pA komunekassa, var Randi med pA disse
turene. Den virksomheten ble
det imidlertid slutt pA i 1964 da
Enebakkneset ble en del av Fet
kommune.

Nye oppgaver
Da rasjoneringen opphørte, og
jobben i forsyningsnemnda var

over, kom Randi til kommunekassa. Der jobbet hun sammen
med Asbjørn Westlund
Randi hadde jobben som
skrankekasserer. Hun hadde
ogsA ansvar for lønninger . - Og
den gangen fikk folk lønninga i
kontanter i lønningspose. De
mAtte mote Opp pA kontoret og
kvittere for mottak. SA en kom
saktens i kontakt med folk, og
herte dem godt A kjenne, forteller hun . - I dag foregAr inn og
utbetahinger med giro, sjekk og
plastkort. Mye av den direkte
kontakten vi hadde med folk er
butt borte.
I 1969 flyttet kommuneadministrasjonen over til det nye
Herredshuset.
Samtidig fikk
Randi jobb i teknisk etat
- som kontordame hos kommuneingeniør Fredenfeldt. Det var
tre ansatte pA avdelingen:
Fredenfeldt, Randi og Oddbjørn
SiljebØl. Ikke lenge etter kom
Stein Marsdal.
De siste Arene har Randi jobbet
som fuilmektig pA teknisk avdehing, med ansvar for bl.a. lØnfinger, vakter og kjøreregninger.

En god arbeidsplass
- Enebakk kommune dengang
og i dag er som natt og dag, sier
Randi. Da bodde det 2000
mennesker i bygda. Det betyr
at befolkningen er firdoblet
siden den gang. Antahl ansatte i
kommunen er selvfølgehig ogsA

mangedoblet. Det var en helt
annen lagAnd den gangen. Men
det var ogsA lettere A fA til nAr vi
var sA fA. PA andre mater er forholdene bedre i dag. Jeg har
vrt heldig som har fAtt ha en
god arbeidsplass i alle Ar. Nr
bosted, og med -ode kolleger.
Hemmehigheten med A bhi femti
fir pA et arbeidssted tror Randi
henger sammen med bAde nrheten til bolig, at man trives,
og det at man uansett skiftende
tider vet at man har en jobb A
gjøre, og at man konsentrerer
seg om den oppgaven og det
ansvaret.
Randi Haugers fravr vii bli
merket pA mange vis. Ikke
minst var nok hennes solide
lokalkunnskap til stor nytte for
nyansatte i avd1ingen med
behov for A gjøfe seg kjent i
bygda. Randi kjente bAde folk
og fe, og lokahe forhold.
Men, selv om jeg nA er pensjonist er jeg jo tilgjengehig hvis
det er noe jeg kan bistA med av
slike ting, sier Randi.

Hurtigruta neste?
NA er hun klar for pensjonisttilvrelsen i sin koseiige bolig i
Rakkestadveien i Ekebergdalen.
Her har hun og ektemannen
Anton, som opprinnehig kommer fra Spydeberg innstahlert
seg i det som engang var hjemmet til Randis besteforeidre.

Huset er opprinnelig fra 1928,
men Randi og Anton har
modernisert det - innrettet det
etter sine behov.
- Jeg kunne nok fortsatt et par
Ar til for jeg pensjonerte meg,
sier Randi. Men jeg tenkte over
det, og kom til at nA kunne jeg
unne meg A ta fri. Jeg gleder
meg til varen, og til sommeren.
Jegelsker A pushe i hagen, og nA
fAr jeg tid til det. Jeg tror det er
viktig A avslutte arbeidshivet
mens man ennA har helsa, slik
at man kan kose seg A gjØre
noen av de tingene man har hyst
til
Fra arbeidsgiver fikk hun en
reise for 10.000 kroner som
takk for innsatsen. Men, hvor
reisen gAr er ikke helt fasthagt
enda. - Jeg tror kanskje det blir
en tur med hurtigruta, sier den
spreke pensjonisten.
-

Ten
trinel
tenk
Enebakk!
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FELLESMØTENE
I ENEBAKK
I mange Ar har menigheter og
foreninger her i Enebakk gtt
sammen om feiiesmØter i
aniedning Bibeldaen. Slik
blir det ogsâ dette aret.
Møtested blir Enebakk kirke,
og vi har fAttt forstander
Marit Landrø som taler.
Lokale sang og musikkrefter
vii delta.
Bibeimisjonen v/Det Norske
Bibeiseiskap har satt opp som
prosjekt for Bibeldagen 1996
"Bibler til Sentral-Asia" Her
vii en sette fokus pa de mange
nye seivstendige iepublikker i
del tidligere Sovjetunionen..
Det er allerede etablert flere
bibeiseiskaper i dette omradet, Na ber de om hjelp fra
kristne i Norge til a dekke
behovet for bibler og nytestamenter.
S.H.
Torsd. 1.211. 19.30
Enebakk kirke, Grimkoret fra
RIingen. Forstander Marit
LandrØ taler.
Fred.2.2. kI.19.30:
Enebakk kirke. Sang v/forrniddagstreffmusikken.
Forstander Marit Landrø taler.
Søndag 4.211.1 1.00
Mari kirke. Gudstj.vILeif
Fjeid.
Enebakk kirke U. 11.00:
Gudstjeneste vHeigheim.
Nattverd.
kl.19.00: Enebakk kirke.
Avsiutningsmøte. Sang
vlMisjonskoret fra Ytre
Enebakk. Forstander Marit
Landrø taler.
Ved aiie samvr blir det bedt
om en gave til Bibeimisjonen.

Hj ertelig velkommen

0
Sprek I 00-aring feiret i jula
Et av landets sprekeste
"bondelag" fylte 100 fir
28. desember. Lederen i
Enebakk Landbrukslag,
Anne Marit Ness mottok i Herredshusets festsal hilsninger fra flere
prominente gjester med
ordfØrer Jorunn Buer i
spissen.
I sin hilsningstale ga byjenta
Buer bøndene kiar beskjed om
at ordfØrerens nnneste befatfling med landbruk er skoiehageajobbing fra oppveksten pa
Grüneriøkka. Hun yule derfor
med glede bli bedre kjent med
bondeyrket og bøndene i bygda.
Det samholdet i nringa som
gâr igjen som en rod trãd i
lagets 1 00-ârs beretning imponerte ordføreren. Hun var ogsã
glad for at kvinnene nA hadde
tatt lederskapet i landbruksiaget
etter 100 àr med trauste menn
ved roret. For i sikre drifta ved
gardene ved sykdom og plutsehg bortfali av 'gârdbrukern"
har Buer kjempet hardt for a
behoide landbruksvikaren i
Enebakk.

Sterkt indre samhold
Tre ord gikk igjen i hiisningstalene; sterkt indre samhold.
Kveidens hovedtaler Hovel
Heiaas la vekt pa at laget og
mediemmene i alle âr siden juia
i 1895 har kjempet i flokk for
bygdas og iandbrukets interes-

Lr mer om Eneba"c(l
Kj øp Landbrukslagets
jubileumsbok- med glimt fra
bygda og landbruket
dennom 100 ár

Enebakk Landbrukslag jlkk nye skrvt for innsatsen gjennorn 100 dr
jordbrukssjef Anders Lein, leder i Enebakk Landbrukslag Anne Marit
Bondelag, Christian Brevig
popuIre
ser. For a sikre avsetning av landbrukslagets
matvarene fra gardsdbruka, tok "Apen Gard"- arrangementer
bondeiagene over hele landet hvor bygdas innbyggere motes.
initiativ til A danne samvirkeforetak i 30-ara. Etter at bØndene Hard EU-kamp
samlet seg i samvirket, har folk Styremedlem Christian Brevig i
flest hatt sikker ieveranse av Norges Bondelag var stolt over
mat i butikkene hver dag.
nringas bidrag til et nei-flertall i EU-avstemningen i 1994.
Dans og sosialt samvr
Spesieit gledelig var Enebakks
Landbruket har vrt en viktig Nei-til-EU's innsats for a sikre
bnkke i bygdas kuituriiv. et nei-flertahi i Enebakk. Ulike
Tradisjoner er holdt i hevd, og grupper i bygda kjempet side
kulturbygg er skapt. Mang en om side og nAdde malet
fest og tiisteining er holdt pA
Bøndernes Hus og Ignarbakke, Flinke bonder i Enebakk
bygninger som begge er reist pa Leder Hans Ellef Wettre i
dugnad av bygdefoik. Det siste Akershus Bondelag roste
tiiskudd til kuiturmønstring er

PermOddvar Hildre's

SEMINARKOR
100

MED
KORISTER!

Priskr. 130,Salgssteder:
Enebakk Sparebank,
Sparebanken NOR,
Landbrukskontoret,
Meieriet Landhandleri,
Po stkontorene

Enebakk

Landbrukslag

FRA:
SKI, AS,
NEBAKK,
TOWER,
ASKIM OG MYSEN
........o....

KONSERTER PA FOLGENDE STEDER:
LøRDAG7/1 KL. 16.00: ASKIM KINOTEATER
L0RDAG27/1 KL. 19.00: MJ/ER UNGDOMSKOLE, Enebakk
SØNDAG28/1 KL. 16.00: TOWER IDRETTSHUS
S0NDAG28/1 KL. 19.00: SKI NYE KIRKE

for bygd og bonde. Fra venstre
Ncess og styrernedlem i Norges
Enebakk for a rekruttere dyktige tillitsvalgte til fy1kesbondlaget og Norges Bondelag.
Foruten Christian Brevig var
Anton Opsal nestleder i moderorganisasjonen i Norges
Bondelag pA 80 -tallet

Lokallag for
nakkeslengskadde
Landets fØrste lokallag
for nakkeslengskadde
er stiftet i Akershus
med sterk styrerepresentasjon fra Nedre
Romerike. Enebakk
har nh tre medlemmer i
styret:
Bibbi Amoy,
tif.: 64929063
Bjørg Bergskaug,
tif.: 64928281
Wenche Rustbakken
tif.: 64928583
Disse tre kan ringes for opplysninger og veiledning ih de
rette instanser. OBS: Apent
mote for ahie interesserte tirsdag 30.1.96 kI.19 i Alex.
Kielhandsgt 10, Liihestrøm.
Vi vii gjerne mote dere, alie
skadde i Enebakk til en kosestund.
Nytt styre skal velges 12.3.96. Er det noen som
vii jobbe med nakkesleng i et
nytt styre? Vi star tihsluttet
NHF som ogsa har et lag i
Enebakk, og vi ønsker et samarbeid med dem. Styret vii
arbeide for A skape et tihbud
for medlemmene, bade sosiaht
og faglig. Vi tenker da pA
medlemsmøter og andre aktiviteter, og ikke minst samtalegrupper og likemannsgrupper.
Likemannshjelp vii si at tidiligere skadde hjelper nyskadde.
Vel møtt tirsdag 30.1.96.
Haper A se riktig mange av
dere!
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ENEBAKK KOMMUNE

Opptak av barn i følgende
barnehager - 15.8.96-14.8.97.

Flateby barnehage,Skaugvn.18, 1911 Flateby, 3-7 ãr.
Flateby familebarnehage,Skaugvn. 1911 Flateby, 0-3 âr.
Kirkebygden barnehage, Lotterudvn. 1912 Enebakk, 0-7 ár.
Ytre Enebakk barnehage, Fjellvn. 1914 Y.Enebakk, 3-7 Ar.
Søknadsskjema fâs i barnehagene, pit skole-/barnehagekontoret,
helsestasjonene, resepsjonen pit konimunehuset - tf. 64990100.

Søknadsfrist 1. mars 1996.
FØrskolene i Ytre Enebakk, Kirkebygda op Hauglia sender Ut
søknadsskjema til alle barn født i 1990/6-aringer.
Førskolene fØlger skoleitret.

Søknadsfrist 29. mars 1996.

Liker du a synge?

lu

ENEBAKK KOMMUNE
AMALIE OG ELISE RUDS LEGAT
TILSKUDDILAN TIL BOLIGFORMAL

Fysisk funksjonshemmede
Legatets formiti er it gi hjelp til dem som i vesentlig grad har
yang nedsatt førlighet pit grunn av medfødte eller ervervede feil
eller sykdommer i støtte og bevegelsesorganene.
Det kan sØkes midler til:
1 Tilskudd til kjøp av boenhet
2 Litn til kjøp av boenhet
3 Tilskudd eller lan til utbedring av eksisterende
boenhet.
Under ellers like vilkitr har fysisk funksjonshemmede fra
R1ingen og Enebakk, og personlig beslektede med testator fortrinnsrett.

Skiforeningen
melder at Brittenstua vii bli
itpen for servering søndagene

28 .j anuar,
4.februar, 11 .februar,
18..februar, 25.februar
og 3.mars
mellom kl.11.00 og 15.00.
Vi ønsker alle skiløpere
velkommen inn!

Søknadsskjema og evt. nrmere opplysninger fits ved henvendelse til Enebakk kommune, formannskapskontoret,
1912 Enebakk, ilL 64 99 0110. Søknadsfrist 15.mars 1996

Vi Ønsker oss flere sangglade medlemmer

Flateby barne - og ungdomskor
holder til i landskapet pit Hauglia skole. Vi over hver onsdag.
Barnekoret (111asse iii og med 4.k1asse):kl.16.00 - 17.00
Ungdomskoret kl.17.00 - 18.30
Kontingent: kr. 250,- betales ved frammøte.

Velkommen
Hilsen styret

lu

ENEBAKK KOMMUNE
REGULERING

OFFENTLIG ETTERSYN - BEBYGGELSESPLAN

I h.h.t. plan- og bygningslovens § 27-1 nr.2 kunngjØres det med
dette at det faste planutvalget har vedtatt følgende bebyggelsesplan utlagt til offentlig ettersyn:

Slagforeningen i Enebakk

Felt B 1 Melgitrdshagen. Bebyggelsesplanen bygger pit vedtatt
reguleringsplan og viser utformingen av bebyggelsen i felt B 1.

Medlemsmøte 15.2.96 U. 19.00 i Kantinen, Herredshuset
Hjertelig velkommen

Planforsiaget er utlagt til offentlig ettersyn pit teknisk etat, kommunehuset i Kirkebygda fram til 5. februar 1996.

Styret

Merknader til Zrnen ma sendes skriftlig til Enebakk kommune
v/Fast utvalg fo plansaker, 1912 Enebakk, poststemplet senest
05.02.96
PLANUTVALGET

Karuselbenn
.\ Søndagene 14.januar, 21.januar, 11.februar
og 17.mars.

litStart kl.12.00 pa Streifinn
SF o
" Pitmelding: Pit Streifinn 14.jan. og
21.jan.kl.10.00 - 11.30
3 av 4 renn gjelder i sammendraget.
21 . jan. og 11 .feb. er det tillatt med skøyting.
Rennet den 17.mars gjelder ogsit som klubbmesterskap
og merkerenn.
NB! Egen pitmelding til disse!

ALLE ALDERS GRUPPER ER VELKOMMEN!
Pris: kr. 100, familier kr 250, klubbmesterskap kr. 60
SKIGRUPPA

N

KIRKEBYGDEN/
YTRE ENEBAKK
VANNVERK NL

ARSAVGIFTER OG ANLEGGSBIDRAG FOR 1996
Styret har i overensstemmelse med vannverkets vedtekter paragraf 13 - fastsatt størrelsen pit de ulike avgiftene for 1996.
Med bakgrunn i blant annet forventede investeringer pit ca 3,5
mill kroner i membranfilteranlegg, og med henvisning til at
avgiftene ikke har butt økt siden 1993, ble de ulike itrsavgiftene
vedtatt Økt med 5%. Satsene for anleggsbidrag ble ikke økt og
er beholdt uendret siden 1990.
Satsene for 1996 blir som følger:

Helselagstreff for jan. og feb. 1996
Betel, Ytre Enebakk, tirsdag 30.januar
Flateby Samfunnshus, tirsdag 6.februar
Herredshuset i Kirkebygden, tirsdag 13. februar
Betel, Ytre Enebakk, tirsdag 27.ferbuar
Tid: ki. 10.30
Vi Ønsker alle vel møtt.
Styret

N

KIRKEBYGDEN/
YTREENEBAKK
VANNVERK NL

Arsavgift for ordinr husstand
kr. 1.732,50
rsavgift for hytter
kr. 866,25
Arsavgift for svømmebasseng
kr.
7,22 pr kb.m
Minsteavgift for vann etter mitler (80%) Icr. 1.386,00

Startsted: Streifinn pit Flateby
mellom W. 10 - k1. 12
Innkomst: Drivplassen i
Ytre Enebakk.
Bilplasser underveis ved
Ombergrudlaget og
Kølabitnn.
Gratis for dem som kan vise
medlemskort i Skiforeningen.
For andre: kr.20,- for voksne
og kr. 10,- for barn.
Busstider:
Fra Oslo kl.9.15,
fra Lillestrøm kl.9. 15
og 11.15
Fra Tangen bro mot Lillestr.:
kJ.13.57 og 15.57
Fra Tangen bro mot Oslo:
k.L14.12 og 16.12
VEL M0Tr

Hagelaget
Avholder mote pa'
Ignarbakke 15.2.96
ki. 19.00
Tema:
"Potteplanter"

Frisk Lüft

Anleggsbidrag fastsettes til:
Boliger hvor grunnlagsinvesteringene
er tatt med i tomteprisen:
Andre boliger

kr. 10.000
kr. 15.000

I overensstemmelse med vannverkets vedtekter - paragraf 6 skal anleggsbidrag betales pr boenhet. For industri, jordbruk,
institusjoner o.l. fastsettes anleggsbidraget etter avtale i det
enkelte tilfelle.

ARSMØTE 1996

Forsiag som ønskes behandlet pit itrsmøtet mit vare styret i hende senest 4 uker for motet.
Eventeulle forsiag sendes vannverket v/leder:
Asbjøm Kristoffersen Borgveien 42B. 1914 Ytre Enebakk

(En skitur for gamle og unge
fra Flateby til Ytre)

I tillegg kommer 23% mva pit alle itrsavgifter. Arsavgiftene kreyes inn ito terminer med forfall henholdsvis 01.03. og 01.09.

Det innkalles til ordinert itrsmØte i Kirkebygden og Ytre
Enebakk Vannverk A/L pit Mjr Ungdomsskole i Ytre

Onsdag 17. april kl.19.00

Skiforeningens
lokalutvalg, Enebakk
VINTERDILTEN 1996

ENEBAKK PENSJONISTFORENING
ArsmØte
14. febr. kl.16.30 pa' Herredshuset
Innkomne shiv mA vre styret i hende innen 1.febr.

minner medlemmene
om nyttArsfestenpA
Ignarbakke
Lordag 3.2.96

Frisør hjem?
Trenger du it fit frisør
hjem til deg?
Dame/herre.

Ring tif. 64924777
Iris og Thor Egil
Hvam

KOMPOSTEN

Boligundersokelse i Enebakk

ASP1J ANTflPPTAK

-

10

9

Enebakk
Skolemusikkorps
skal ha aspirantopptak

I forbindelse med omorganiseringen i kommunen,
bie det opprettet en stilling som eiendomssjef i stab
hos râdmannen. Tidiigere teknisk sjef, Torgiis
Opedal, innehar denne stillingen sammen med
funksjonen som brannsjef. Eiendomssjefen har for
tiden permisjon for A gjennomføre eiendomsmeglerstudjet ved Bedriftsøkonomjsk Institutt. Dette
studiet omfatter kjøp og saig av bolig- og nringseiendommer, samt økonomi og ills.
I forbindelse med en prosjektoppgave Ønsker

Opedai A foreta en enkel boiigundersøkelse blant
aile husstandene (enslige, gifte, samboere) i
Enebakk kommune. Statistisk skifter vi bolig i
gjennomsnitt 3 ganger i iØpet av vArt liv. Opedai
hAper at mange vii fylie Ut spørreskjemaet og ta
seg rid til A sende det inn innen angitt frist.
Resultatet fra undersøkelsen og konklusjoner i rapporten vii bli tatt inn i Komposten til viren. For at
undersøkeisen skal bli mest muiig representantiv,
hAper han pA god svarprosent, og vii pA forhAnd
takke for hjeipen. Tenk trivsei - tenk Enebakk!

BOL1GUNDERSØKELSE I ENEBAKK
Denne undersøkeisen retter seg til alle husstander ( enslige, gifte, sarnboere ) i Enebakk kommune. HAper du kan
ta deg noen minutter til a f'lie Ut svarene. Er du i tvil om svaralterriativene, kiyss av det du føler er det riktigste.
i. FIar du kjøpt, solgt eller taksert bolig i løpet av de siste 5 Arene?
o Nei
0 Kjøpt
0 Soigt
0 Taksert
2. Hvis du ikke svarte Nei pA første spørsmAi, hvilken type bolig kjøpte eller solgte du?
o Enebolig
0 Rekkehus 0 Leiiighet 0 Annet
3. Hvilken aidersgruppe tilhører du?
0 Under 25
025-34

035-44

0 45-54

055-64

4. Hvis du i dag skal kjøpe eller selge bolig, vii du da benytte deg av?
0 Ordne pA egenhAnd 0 Eiendomsmegier
0 Advokat

0 Andre

5. Hvor stor er husstanden?
Antail voksne

D Over 64

Mandag 12.02. og
onsdag 14.02.
pA Kirkebygda skoie, begge dager ki. 18.00.
Vi vii gjemeha bAde spiliende aspiranter, driiiaspiranter og miniaspiranter.
OBS. Miniaspirantkurs biir bare satt i gang ved
minimum 8 pAmeidte
Aidersgrenser er:
Spiiiende aspiranter: 2 - 6 kiasse
Driliaspiranter: Førskoien - 3 kiasse
Miniaspiranter: Førskoien og i. Masse.
Vi Ønsker alie hjertelig veikommen.
Har du spørsmAi vedr. korpset, sA ta gjerne
kontakt med:
Kjetii Nystrom pA tif. 64926486 eller
Therese Olsen pA tlf. 64926166
Med korpshiisen
for styret i Enebakk Skolemusikkorps
Marion Enger

Neste Komposten kommer
fredag 23.februar.
Innievering: Onsdag 14.

Nk

Antall barn under 18 Ar

6. Hviiken samlet bruttoinntekt har husstanden i dag?
0 Under 100.000 0 100'- 200' 0 200'- 300' 0 300'- 400'

0 Over 400.000

7. Hvis du har kjøpt bolig i iøpet av de siste 5 Arene, hvor flytiet du ?
0 Innen Enebakk kommune 0 Fra annen kommune i Akershus/Oslo
8. I hvilken skolekrets bor du i dag?
0 Flateby
0 Kirkebygda

0 Fra annet f,'lke

0 Ytre Enebakk

9. Hvis du har kjøpt eller solgt bolig i iøpet av de siste 5 Arene, hva var den viktigste Arsaken?
o Behov for større bolig
o Behov for mindre bolig
o økonomiske Arsaker
o Geografisk flytting ( feks ved bytte avjobb)
0 Annet
10. Hvis du i dag skuile ønskeA bytte bolig, hvilken boiigtype vii du i sA fall velge?
0 Enebolig
0 Rekkehus
0 Selveierieilighet 0 Leilighet i borettslag

0 Annet

11. I hvilken prisgruppe ønsker du i dag A kjøpe bolig?
0 Under 500.000 0 500'- 750' 0 750'- 1000' 0 Over 1 000.000
12. Ved anskaffelse av fly bolig, hva vii du legge mest vekt pA?
o Pris/økonomi 0 Beiiggenhet 0 Boligstandard 0 Annet
13. Hvis du i dag vii benytte eiendomsmegier ved kjøp/saig, hva vii du iegge mest vekt pA? ( kun et svar)
o OppnA bedre pris
o Raskere saig/kjøp
o Trygghet
o Ikke tid eller ønske om A gjøre det seiv
o Ikke kunnskap til A gjøre det seiv
o Annet

olei

LoDDemarked
Enebakk Skolemusikkorps
o skal ha loppemarked ]Ørdag 20.04.96. I den forto
bindeise Ønsker vi oss
lopper.Har du noe A gi
oss.
Kontakt Marion Enger pA
UI. 64927132

Kunngjøring fra styret i
Flateby Samfunnshus AIL
Det biir avholdt mote for B-andelshavere i
Fiateby samfunnshus A/L

tirsdag 6.februar 1996 kl.19.30
Det skal veles 5 representanter til representantskapets arsmØte.
Motet biir hoidt i Samfunnshusets møterom.

Vis interesse for Samfunnshuset.
Mot Opp!
Forsiag til saker som ønskes behandiet pA firsmotet, mA vre styret vlTurid Flateby i hende
innen tirsdag 20.februar 1996.
Representantskapets Arsmøte vii bli avholdt
tirsdag 5.mars 1996.
Det vii komme endelig innkaliing 61 alie
representantene med dagsorden en uke for ArsmØtet.

BORGERLIG
KONFIRMASJON
Siste frist for pAmeiding og betaling
av elevavgift for borgerlig konfirma-

Klipp Ut og send spørreskjemaet innen 5. februar til Torgils Opedal, VAgiiveien 50, 1914 Ytre Enebakk

NH

Arsmøte for Ytre Enebakk .Husmorlag
15.februar 1996 k1.19.00
avhoides Arsmøte for Ytre Enebakk Husmorlag pA
Mjar ungdomsskole i B-arealet. Saker sorn skal opp pA motet ieveres til:
Rigmor Skaug, Soibergveien 46,19 14 eller Marianne Westby, Vestbyveien 82,
Frist for innievering: 26.01.9
Sett av denne kveiden!

Styret i Ytre Enebakk Husmorlag

sjon i

1996 er 25.januar.

Human-Eisk Forbund
Enebakk. lokailag - Tif.

64 9240 80

Human-Etisk forbund
1

Enebakk Lokallag

KOMPOSTEN

FAG
Din lokale rørlegger

IF

Aw

BYGG-OGTCMMERUESTER

0 MPer-Erik østlie a.s

0 jlllllllllllllll

Saig, service og montering

Autorisert regnskapsførerseiskap

Radio, TV, video, antenner, parabol,
PC, alarm, kjøl, frys, vask og oppvask

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 64 92 63 03

40 4D

41111
P41111111

0

....din lokale byggmester
•fagkunnskp g,rtrygg,et

I.

64 92 92 81

Ikke la regnskapsføringen din bit et sjansespill!
nebgkk
7•unskapskontor

Butikk og verksted p Flatebysenteret

Vgliveien 25, Ytre Enebakk
hf. 64924354-6492 4892
Mobil 030 36 127

'w

SERVICE

ENEBAKK ELEKTROSENTER ANS

ANDRE$
& SONNER A/S
IWAVAWAVAIW

&

Marit Elin Sørli

TV

JQ

Naturterapeut

Rørleggerfirma

TL

F.6I24u1L fAX4924155
HM6681
Byll.IrnrI,rn,,FrW,tIjh,d
Fuge-ag
I
Wenches. CiIh,d
Vi loser og reallserer dine oppussingsdrommer.
Ludvigsen Kulde
Saig, service og montasje
Alt innen kjoI, frys og aircondition
Postboks 9- 1912 Enebakk
Mobil: 942 36 224 - Persons. 96722 77
Priv. 64 92 64 94

ERIK KJELGAARD
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering
Utleje av lensepum per, vannsuger
og heytrykksspyling
Vi holder til i Enebakk Mølle
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39 /
Mobil: 030 32 665

Malerarbeid - renhold
JlIfl!J

1.I J2 1i (jj

00 00ERIKSEN
EIENDOMSSERVICE
10
REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK

Uisi KTS
RAMMEVERKSTED
1911 Flateby

Alt I innramming
Rask levering

Postboks 70, 1912 ENEBAKK

Vakthold - alarmmottak,
alarmsentral
4?:

ENEBAKK
QW,
IIYGG OG
VEDLIKEHOLD

v/Ole Anton Gystad
Durud GArd
1914 Ytre Enebakk
- Døgnservice TIf. 64 92 4630
Mobil 030 04 997 - 030 38 565

ENEBAKK VAKT
OG SERVICE

TLF. 64927900
Personsoker 96 69 78 23

ENEBAKKNATURTERAPI
TIf. 64 92 70
Fotsoneterap4aromaterapi, kinesiologi,oreakupunktur,
kraniosakrafterapi, kostholdsvei!edning, magnetfeitterapi.
Diplom fra Institutt for Helhetsmedtsin -Medlem av NFS
Rugvn. 4 B
1912 Enebakk

ENEBAKK
VANN OG VAR1vIE

Megler'n I Enebakk
Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe
bde kjeper og selger.
Bolig-, fritids- og nringseiendommer.
Ta uforpliktende konta.

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS

ENEBAKK ELEKIROSENTERANS
Butikk

og verksted pa Flatebysenteret

64 92 92 81
Saig, service og montering
Radio, TV, video, antenner. parabol,
PC, alarm, kjol, frys, vask og oppvask

TI f. 64 92 86 10
Maier & Tapetserer

Robert Wessel
Utfører alt innen maling,
tapetsering og gulviegging
Ta kontakt p telefon 64 92 56 07
Mobil: 92 02 35 00
Lindeli - 1914 Ytre Enebakk
GRAFISKE TJENESTER
Grafisk forrngivning.
Fotosats.
Produksjon av trykksaker.
Produkt/Rekl.fotografering.
Digital hildebehandling.
F.M. FOTO & GRAFISK
1914Y. ENEBAKK -TILE: 64 92 47 58

Utv'ldet tl'lbu med
StormOslo Loka1traf'1kk'.
Id

Na er det opprettet to nye avganger om kvelden pa hverdager fra Enebakk til Oslo med retur:
Fra Enebakk kirke

kI. 19.05

via Ytre Enebakk
til Bussterminalen

kI. 20.05

Fra Enebakk kirke

kI. 21.05

via Ytre Enebakk
til Bussterminalen

Era Bussterminalen

kI. 20.15

til Ytre Enebakk boligfelt

kI. 21.28

Fra Bussterminalen

kI. 22.15

til Enebakk kirke

kI. 23.10

kI. 22.05

OVRIGE RUlER KJORES ORDIN/ERT. HAR DU SPORSMAL OM RUTETIDENE,
KONTAKTTRAFIKANTEN PATLF. 22 17 70 30.
Vi Ønsker vâre trafikanter et riktig godt nytt âr, og velkommen om bord!

Stor-Oslo L okaltra flkk a. s

KOMPOSTEN

Kommunen har
tatt godt imot meg
Enebakk naturmedisin
har fátt 15.000 kroner I
etableringsstøtte fra
kommunens naringsfond.
- Dette er en dokumentasjon pa kommunens
positive hoidning til nyetableringer I bygda, sier
en strãlende fornOyd
Ingrid Overby ved
Enebakk Naturmedisin.
Hun understreker at hun har
møtt posistive hoidninger i
Enebakk kommune hele veien i
forbindelse med etableringen.
- Jeg har spurt meg for i forbundet, og det er faktisk noksã
uvanlig at homeopater f.r
stØtte til etablering av praksis.
Selv i store kommuner er det
vanskelig a fA slik stØtte. Jeg
kan trygt si at kommunen har
tatt godt imot meg.

- Jeg har inntrykk av at smA
kommuner er mye mer positive
til A gi fødselshjelp til nyetableringer. Det skyldes vel at det er
lettere A gjøre seg synlig i smA
kommuner, og at det er fene
om beinet.
Det var l.november at Ingrid
Overby Apnet homeopatpraksis
i 2.etasje pA VAgsenteret. SA
langt kan Ingrid meld om stor
pAg
ang.
- Jeg er imponert over unge
mødre, som er sA bevisst pA
dette med alternativ medisin,
bAde som behandling og forebyggende tiltak. De .kommer
hit med barna sine og eg synes
det er fornuftig at de vii skAne
dem mot unødvendig medisinbruk i ung alder, sier Ingrid
Overby.
Tif. nr. til Enebakk
Naturmedisin er: 64925275

Tenk tr!vsel

- tenk Enebakk!

Yogakurs i Ytre Enebakk
- Yoga gir styrke, smidighet og
velvre. Yoga er iferd med a bli
akseptert og stadig flere begynner
pA kurs, sier Terje Buer. Han har
vrt Yoga-1rer i Norsk
Yoasko1e siden 1980. Terje er
ogsa lrer ved Mjr ungdomsskole, og det er derfor naturlig A
legge kurset dit,
HVA ER YOGA
Yoga er en mAte A trene pA der du
bruker kroppsøvelser som gir en
langsom og skAnsom strekk av
muskier og sener. Helt sentralt er
jobbingen med pust i bevegelsene. Blir Andedrettet ufritt og
presset, har du gAtt for langt inn i
yogaøvelsen. Vi har sA lett for A
konkurrere med oss selv og andre
nAr vi trener kroppen. Yoga handler om A vre der man er, forsøk
pA press gjenspeiler at vi ikke

aksepterer eget kroppslig og mentaft utgangspunkt. Yogaøvelser
utfØrt med ledig oppmerksomhet
pA pust gir bedre effekt.
- A arbeide med kropp og kroppskommunikasjon er et iniemasjonalt sprAk som nAr frem til alie,
smiler Teije, som har undervist i
yoga bAde i Skandinavia, i
Nederland og pA Taiwan.
HVORFOR YOGA
Yoga er en mAte a trene pA som
gjør kroppen mykere og mer smidig. Daglig yoga setter stresset
muskiatur pA strekk og gir god
avspenning. økt avspenning kan
gi bedre konsentrasjon og mer
energi til A talde dagliglivets
utfordringer. Yoga gjør kroppen
til et varere instrument for opplevelse, innievelse og erkjennelse,
forkiarer Terje.

Enebakk kommune
Ordfører: Jorunn Buer Varaordfører: KjeIl Dehli
Rãdmann. Nils Schaug
Sentraladministrasjonen Herredshuset t1f. 64990100- fax 64927111
RAdmann Nils Schaug
Personalsjef: Nils Petter Wiik
økonomisjef: øystein Lauen
Kommunep1an1egger/nringskonsu1ent:
Kari Elisabeth Morbech
Miljøvernrãdgiver: Kari Elisabeth Morbech
EDB-konsulent: Jon Digranes
Formannskapssekretr: Sonja Nordhagen
Eiendomssjef: Torgils Opedal

-tlf. 64924460
Psykiatrisk sykepleier. Birgit øiestad Løvik
TIf. 64924460
Telefontid: Mand. - torsd. 8.00 - 9.00
Kontortid: Hverdag kl.8.00 - 16.00
Tekniske avdelinger - Herredshuset
tlf. 64990120- fax 64927111
Bygningssjef: Stein Marsdal
Driftssjef: Sverre Netting
Oppmälingssjef: Oddbjørn SiIjebØl
Brannsjef: Torgils Opedal

Oppvekstavdelingen - Herredshuset
tlf 64990170- fax 64927308
Skolesjef: Hans Erik Holm
Bamehagesjef: Hans Erik Holm
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum

Landbruksavd. - vfllerredshuset
t1f. 64990220 - fx 64927284
Skogbrukssjef: Asmund Jahr
Jordbrukssjef: Anders Lein

Kultur - KulturformidlingssenteretDet Gamle Herredshuset
tif. 64990190- fax 64926588
Kultursjef: Per Sandvik
Biblioteksjef. Svein Hofplass
Komposten: Aslaug Tidemann
Enebakk Folkebibltotek: 64990200

Enebakk kommuneskoger
tlf. 64925629
1914 Ytre Enebakk
Skogsbestyrer: Harald Brekken
Enebakk Produkter A/S
t1f. 64927460 - fax 64927331
Gjølstad
1912 Enebakk
Daglig leder: Bjorn Ame MostrØm

Sosialavdelingen - Herredshuset
TIf. 64990140- fax 64927111
Sosialsjef: Ingegerd EspAs

Nreringskoordinator:
Halyard Waade
tlf 64926495

Enebakk legesenter:
tlf 64926360 - fax 64927020
Flateby legesenter: tlf 64928856
Ytre Enebakk Helsestasjon: 64924032

Renovasjon
ROAF
Postboks 38
2007 Kjeller
t1f. 63841220 - fax 63840736
Adm.dir. Erik Steensmd

Helsesjeflkommunelege I: Torgeir Landvik
Ledende helsesster: Sissel Gundersen
Kommunefysioterapeut I: Ellen Berg Ellingsen
Pleie-og omsorgsavd.Enebakk ske- og aldershjem,
1914 Ytre Enebakk
tif. 64924460 - fax 64925777
.Pleie- og omsorgssjef: Finn Lied
Ergoterapeut: Ingjerd Olimb Andersson

E-verk
t1f. 64872260- fax 64872642
Folio Energiverk A/S
Postboks 13
1401 Ski

NORSK YOGA SKOLE
Kroppsøvelser Pust Avspenning
Kurssted: Ytre Enebakk, Mjer ungdomsskole, D-arealet
Tid: Mandag 5.februar U. 20.00 - 21.30. Kurset gâr over 6 mandager
Begynnere og Øvede.
Ta med matte, teppe eller annet liggeunderlag. Ha pa ledige klier
Lerer: Terje Buer. Pâmelding til og opplysninger ved Terje Buer, t1f.64926520
Ogsâ pAmelding v/frammøte.

•

ENEBAKK 'Vi takerfet titliten1 ogøn.skçr
affe i iebaketgo6t, ngtt dr
SPAREBANK
DIN LOKALBANK
Hilsen Ase, Eva og Joar

G1 HANSEN TRANSPORT

ONT91NERqTLEIE
hF.: 64 92 65 32

Overforingspriser 1996
Prisreduksjon

EMEDAKK

MOBILTLF.: 942 37759

Bygderádsmøte i
Senterpartiet
onsdag 24.januar k1.19.30
i Formannskapssalen.
Behandling av kommende saker i
kommunestyret.
Alle er velkommen

Abonnement

OVERFØRING
rettFastledd
nivA
kr/ar

Effekttedd
kr/kW/âr

Energiledd
ore/kWh

Hushoidning

5

1.100

11,3

Nring (maks 63A sikr.)

5

1.300

11,3

Nring <50 kW

2.000

290

7,3

Nring 50-200 kW

3.000

290

5,0

3.000

290

4,5

4.000

200

3,5

Nring >200 kW
Nring

3

Vi gir nrmere opp/ysninger om beregningsgrunn!ag og prinsip per pa forespørsel

Q FOLIO ENERGIVERK

Folio Energiverk AS, industrivegen 17, Ski - TIf.: 6487 22 60- Fax: 64 87 2642

