
en ay 

Kompo sten 
blir sendt Ut neste gang 13. februar. 

Frist for innievering av stoff/annonser er 3. februar. 
Lag/organisasjoner og andre som vii ha annonse eller 

omtale i avisen ma overholde fristen. Alle tidligere 
inngâtte muntlige avtaier ang. annonser anses som 
opphørt inntii kommunestyret vedtar nye regler for 
annonseprising i disse dager. Redaksjonen ser fram 
til mange friske og engasjerte meningsytringer, tips 

og bidrag i det nye ret! 

ENEBAKK KOMMUNE 
tilbyr nà sine kunder en 
enkel - sikker - rimelig 

betalingstjeneste. 
Side 11 

intormesion lot 	inehahh hommune 

... ...... .. 

se1v i• 

Votntertmid med 
vintergleder 
Det er vinter og det betyr kulde, snøfall og mild-
vr med yr og regn - om hverandre. Slik har jail-
fall begynnelsen pfi det nye 5ret artet seg her i 
Enebakk. 

Men vinter betyr ogsà lek og moro. Og litt 
alvor. For dette er sesongen for skirenn og 
idrettsarrangementer av mange slag. Pa siste side 
i mânedens avis innbys det til mØnstringsrenn og 
kretsrenn, karusellrenn og vinterdilt for deltakere 
fra 0 til 100 hr. Vi hàper at veret blir fint og føret  

u$klagelig under rennene, slik at bade arrangø-
rer, deltakere i alle aidre og hâpefulle pArørende 
blir fornøyde. 

Ovenstâende arkivbilde viser en liten tulle som 
(nesten) er født med ski pa beina. 

Januar er ogsâ tid for den Arlige selvransakel-
sen. Ligningskontoret tilbyr hjelp med utfylling 
av selvangivelsen, men de fleste klarer vel dette 
pi egen hAnd - iallfall den forekiede versjonen. 
Lykke til! 



Moter I hovedutvalg 
V20. januar - 11. februar 

Kommunestyret: 

Forniannskapet: 

Skole/barnehage: 

Naturforvaitning: 

TeknJbygniplanarb. 

Helse/sosial: 

Kultur: 

mandag 27. januar 	U. 1830 

mandag 20. januar 	U. 1900 
mandag 03. februar 	U. 1900 
mandag 10. februar 	U. 1900 

tirsdag 11. februar 	U. 1900 

torsdag 06. februar 	U. 1900 

torsdag 30. januar 	U. 1900 

tirsdag 28.januar 	U. 1900 

torsdag 06. februar 	U. 1930 

Moteoversi kt 
januar/februar 

1997 

SØnd. 19/1 

Tirsd. 21/1 
SØnd. 25/1 
Onsd. 29/1 
SØnd. 02/2 
Tirsd. 04/2 
Onsd. 05/2 
Fred. 07/2 

SØnd. 09/2 
SØnd. 09/2 

Onsd. 12/2 
SØnd. 16/2 

kl. 1800: Svein Jakobsen taler om menigheten 
som omsorgsfellesskap 

U. 1930: Konrad Kornmo 
hI. 1100: Søndagsskoie 
U. 1930: Menighetsmøte 
U. 1100: Tor Skogen. Nattverd 
U. 1100: Formidddagstreff 
U. 1930: BØfiliôg vitnemØte 
U. 1900: Ungdomsmøte v/John War Tranum 

og sangkrefter 
U. 1100: Søndagsskoie 
U. 1800: Morgan Kommo og formidd.treff- 

musikken 
U. 1930: Arsmøte 
U. 1700: Arsfest 

Fra tirsdag 21/1 til søndag 26/1 arrangeres fellesmøter som ble 
annonsert i forrige nummer av Komposten. 

Velkommen til Betel 

FLATEBY VANNVERK BA 
innkaller hermed til Arsmøte onsdag 19. februar Id. 1900 i 

Samfunnshuset (hue sal). Saksliste ifig. vedtektene §12. 
Forsiag sendes styret innen 5. februar. Møtepapirene bus utiagt 

pa Flateby postkontor fra 12, februar. Velkommen til motet! 
For styret 
Pd Rust 
leder 1 

19. januar 
(VingArdssøndag) 

U. 1100 Enebakk: 
Gudstjeneste vfHelgheim 
Nattverd 

U. 1100 Man menighetssenter: 
Storfamiliesamhing vfWenche 
Andersen 

26. januar 
(SAmannssøndagen) 

U. 1100 Enebakk: 
Gudstjeneste v1He1heim 
Bibeldagen 

U. 1100 Mari: 
Gudstjeneste v/øvstegArd 
Bibeldagen 

2. februar 
(Kristi forkl.dag) 

U. 1100 Enebakk: 
Familiegudstjeneste 
vlHelgheim 
Flateby baekoreft' 

U. 1100 Man: 
Familiegudstjeneste 
v/ØvstegArd. Nattverd 

9. februar 
(Fasteiavnssøfldag) 

U. 1100 Stranden: 
Gudstjeneste v/øvstegArd 
Nattverd 

U. 1100 Man: 
Gudstjeneste vfHelgheim 

12. februar 
(Askeonsdag) 

U. 1900 Enebakk: 
Gudstjeneste v/øvstegArd 

16. februar  - 
(1. son. ifaste) 

U. 1100 Mari: 
Gudstjeneste vlHelgheim 
Nattverd 

Lordag 18. januar 
kI. 1800 

arrangeres konsert i 
Enebakk kirke ved 
Norges kristelige 

studentkor 

Velkommen! 

OMMMANUNq 

1n1orinsjOn for EnellahK Kommune Nr. 1 - Januar 1997 

KOMPOSTEN 

Or4føre rens 
fijØrne 

Godt 
nytt fir' 

Vi har i skrivende stand kommet vel to uker inn i 1997. 
Arets fØrste dager har vrt kalde, men vi vet med sikker-

het at dagene etterhvert blir lengre, selv om de forelØpig vir-
ker langt fram. 

I forrige nummer av Komposten skrev jeg at budsjettbehand-
lingen yule vre vanskelig for jul, og behandlingen resul-

terte i et budsjettbedtak som kan bli vanskelig A gjennomføre 
for enkelte etater i Enebakk kommune. Til tross for den usikre 

konomiske situasjonen ble det enstemniig avsatt 2 mill. kro-
ner iii eidreomsorgen i kommunen. Mitt hAp er at en del av 
dette kan benyttes til planlegging av boliger for eldre. 

I ettertid har Stortinget fattet sift budsjettvedtak, et vedtak 
som ga Enebakk ca. 4 mill. kroner mer i inntekt (enkelt 

sagt) i 1997. Budsjettgruppa har allerede startet forberedel-
sene til det neste budsjettmøtet i kommunestyret den 24. 
februar, hvor disse midlene skal fordeles, eventuelt were med 
A styrke driftsresultatet. Til tross for Økte overføringer fra sta-
ten er budsjettsituasjonen fremdeles vanskelig. En av de pno-
riterte utfordringer er pleiesituasjonen ved sykehjemrnet. 

pa et av formannskapsmøtene i desember ble det vedtatt A 
installere teleslynge i kommunestyresalen. Dette er nA 

gjort, og det er i tillegg innkjøpt nytt høyttalerutstyr. Dette vii 
brukerne av hØreapparat fA god nytte av. Det er ogsA installert 
ruilestoirampe i kominunestyresaien. Denne er montert pA 
veggen ved trappenedgangen til salen, og kan slAs at ved 
behov. I forbindeise med ombyggingen er det ogsA pianlagt 
toalett for rullestoibrukere og andre bevegeiseshemmede. 

A 
 rbeidene med a installere heis i kommunehuset gAr sin 
gang. Heissjakten er nesten ferdig, men disse arbeidene 

har i en periode forverret arbeidssituasjonen. Jeg vii benytte 
anledningen til A berØmme de ansatte som - tross kuide, stØv-
plager og "trangboddhet" - sporty har sett pA ulempene som 
en utfordring. Samtidig ber jeg om forstAelse hvis denne 
ombyggingsperioden skaper vanskeligheter for publikum. 

D isse arbeidene i seg selv er ikke nok for A bedre tilgjeng-
eligheten. Innganspartiet mA ogsA ombygges, silk at 

dØrene kan Apnes pA en enkel mAte. Likeledes bØr trappear-
rangementet pa utsiden bort, slik at man ogsA har bedre til-
gjengelighet ute. Dette er det ikke avsatt penger til i første 
omgang, men has man startet med a bedre forholdene for 
bevegeiseshemmede, mA det fullføres. Det er ikke for tidlig at 
vi lager kommunehuset vArt lift rner publikumsvennhig. 

ii slutt - har du husket smAfuglene i vinterkulda? 



Reiserapport 
Busstur til Skogbruksmuseet Iørdag 7. desember 

Vi reiste fra Ytre Enebakk 
kL9.0O. Karin ogTerje 

(bildet) var reiseledere pA 
turen. 

Aile van i godt humor og 
fikk servert gløgg, pepperka-
ker og mandariner pA bussen. 

Vi ømsket alle hjertelig vel-
koinmen og fortale litt om 
tare. Det ble ogsA tid til noen 
vitser og sanger. 

Vi stoppet ved Løten lysstØ-
pen. Der var det flotte lys i 
alle fasonger og farger, og her 
spiste vi ogsA lunsj. 

Ca. U. 13.00 ankom vi 
Skogbruksmuséet. Vi ble mot-
tart av Kjetil Rukan, som var 

guiden vAr hele tiden. Han var 
spesialist pA fiske, og det var 
interessant A høre pA alt han 
kunne fortelle. 

I andre etasje fikk vi se yule 
dyr som var stoppet Ut. 

SA reiste vi til Finnskogen 
der vi spiste deilig julemiddag. 
Verten var hyggelig og under-
holdt med trekkspilimusikk og 
gode historier. 

Stor takk til sjAføren Tore 
Stra, og tusen takk ogsA til 
Kulturkontoret som hjalp oss 
Økonomisk. 

HiLen Karin og Terfe 

Apropos trygghet for de minste 

ENEBAKK KOMMUNE 
innbyr kvalifiserte entreprenorer til: 

Anbud - VA-anlegg, Ekebergdalen 
Arbeidene omfatter ca 7100 lm grøft, ca 3200 im vannledning i PE50, ca 4950 Im spillvannsled-
ning i PESO og PVC samt ca 700 lm pumpeledning i PESO. Grøftene skal stedvis graves mellom 
støttevegg og stedvis som grunne grøfter. GrØftene gAr i hovedsak gjennom ornrAder med løsmas-
ser (Ca 6700 lm). 1750 im av grøftene gAr parallelt med Ekebergveien og Børterelva. 
Arbeidene skal utføres som hovedentreprise. Byggestart kan forventes i uke 15.97. Anbudsfnst er 
27.02.97. 
Det kreves at anbydeme har autorisasjon Dl med ADK- 1 og K-i sertifikat samt dokumentert erfa-
ring fra tilsvarende arbeider. FØr anbudspapirene sendes Ut skal skatteattest (ikke eldre enn 5 mnd) 
og depositum pA kr. 1000,- vre innlevert byggherrens representant. 
Byggherren vii vektlegge HMS og miljøprofil i prosjekt Ekebergdalen. 
Interesserte entreprenører bes henvende seg til: 

Multikonsult AS 	 Tel: 	67 11 3093 
postboks 40, 1324 Lysaker 	 Faks: 6753 3871 
Att.: Sigmund TØien 

N KIRKEBYGDEN I 
YTRE ENEBAKK 
VANNVERK AlL 

Arsavgifter og anleggsbidrag for 1997 
Styret har i overensstemmelse med vannverkets vedtekter - para-
graf 13 - fastsatt størrelsen pA de ulike avgiftene for 1997. Med 
bakgrunn bl.a. i investeninger i 1996 pA 4,8 millioner kroner i 
membranfilteranlegg etc. og med henvisning til nye investeringer 
pA 3,7 millioner kroner til ny hovedvanniedning fra Fosserbakken 
til BarbØl i 1997, noe som medfØrer at renter og avdrag pA lAn 
Øker med ca. kr 540.000, har en funnet det nØdvendig A øke alle 
avgifter - inkludert anleggsbidrag - med omlag 10%. 
Satsene for 1997 bun som følger: 

Ansavgift for ordinr husstand 	kr 1.908,00 
A.rsavgift for hytter 	 kr 	954,00 
Arsavgift for svømmebasseng 	kr 	693,00 
Vannavgift for vann etter miler 	kr 	7,95 pr. kb.m. 
Minsteavgift for vann etter mAler (80%) kr 1.526,00 

I tillegg kommer 23% mva pA alleArsavgifter. Ansavgiftene Ire-
yes inn ito terminer med forfali henholdsvis 01.03 og 01.09. 
Anleggsbidrag fastsettes til: 

Boliger hvor grunnlagsinvesteringene en 
tart med i tomtepnsen 	 kr 11.000,00 
Andre boliger 	 kr 16.500,00 

I overensstemmelse med vannverkets vedtekter - paragraf 6 - skal 
anleggsbidrag betales pr. boenhet. Arsforbruk pr. husstand er sri-
pulert til 240 kb.m. For industri,jordbruk, institusjoner o.l. fast-
settes anleggsbidraget etter avtale i det enkelte tilfelie. 

Vannverkets adresse er: 

Telefon: 

Forr.fØrer/daglig leder: 

Kirkebygden og Ytre Enebakk 
Vannverk A/L 
Borgveien 42 B 
1914 Ytre Enebakk 

91131858 

Asbjørn Kristoffersen 

Iârjulen 
g nok kc 
ranser I god tid. slik at 
tipper dette midt I alt jt 

Ten 
trivse! 
tenk 
Enebakk! 

KOMPOSTEN 

IKomposten nr. 10 leser vi: 
"Enebakk kommune setter 

sin wre i trygghet for de minste, 
bAde nAr det gjelder skolevei og 
nAr det gjelder lekemuligheter 
for barna." 

Hvis dette er sant bør følgen-
de forhold utbedres: 

Skoleveien i Ekebergdalen. I 
brev til teknisk etat har jeg 
utdypet dette nrmere. Fortsatt 
venter jeg pA svar. Fortsatt er 
veien ikke trygg nok. 

Veien langs elva er ikke sik-
ret. Intet autovern, intet gang- 

Fredag29. og lørdag 30. 
november ble det avhoidt 

tradisjoneil julemesse i menig-
hetssenteret ved Man kirke i 
Ytre Enebakk. 

Enkelte ildsjeier har vrt 
aktive med produksjon slik at 
salgsbordet ogsA i Ar hadde by  

felt, langt mindre gang- eller 
sykkeivei. I flomperioder har 
veien vrt ufremkommelig. 
Dette gjentar seg i perioder. 
Rett nok finnes skolebuss til de 
minste, men hva med dem fra 
10 Ar og oppover? 

FØlgende tiltak kunne sikre 
skoleveien bedre: 
1. Skoleskyss for alle, ogsA 
etter 3. Masse. 
2. Autovern mot elva. 
3. Heving av veinivAet pA flom-
utsatte steder. 
4. Egen gang-/sykkelvei. 

og ikke minst det flotte maleriet 
av Mari kirke - er overlevert de 
heidige vinnerne. 

Hvis du var innom messen 
fikk du kanskje med deg en 
kopp kaffe med nydelig varm 
eplekake med is? Ekte julegrøt? 
En liten forsmak pAjulens  

5. Ganimel gang-/sykkelvei 
over KlokkerudAsen yule vrt 
et godt alternativ. Denne burde 
opparbeides pA nytt. 

Til slutt sitat fra rAdmann 
Nils Schaug: 'Vi vii gjeme ta 
spesielt godt vare pA de smA 
som skal Ut pA skoievei...". 
Lykke til, rAdmann! Men husk 
at Ekebergdalen ogsA er en del 
av Enebakk. 

OIav SfrØm 

Neste Ars julemesse blir 28. 
og 29. november. 
Arbeidsgruppa starter sakte opp 
sin planlegging og produksjon 
mandag 3. februar. Her du lyst 
til A vre med er du hjertelig 
velkommen pA menighetssente-
ret mandag 3 februar U. 1900. 

Hilsen julemessekomñie 

fint A by frem. 	*giJ 
unna og alle de 55 gevinstene 	underholde? Enebakk Bianda- 
pA hovedbordet - barnegevin- 	kor? 
stene, hotellopphold, julekryb- 	En sror takk til alle som bidro 
be, kaketine, juieservise m/duk 	til en vellykket julemesse! 

Vellykket julemesse I Ytre Enebakk 



Start: Tors. 090197k1. 1830 
Tors. 20 02 97 kl. 1830 
Tors. 07 04 97 kI. 1830 

Pris: 

Pa.melding og 
informasjon: 

Kr. 800 pr. person, pr. par kr. 1400 

Helseopplysningskonsulenten 
Ski sykehus 
pb 290, 1401 Ski 
ilL: 	64856416 
faks: 64856699 

W. 1730 - 2030 
Id. 1730 - 2030 

Tirsdag 25/2 
Tirsdag 11/3 

ED 
Mobeltapetseri ngskurs 

Bli med a fä innføring i møbeltapetsering, stopping osv. Lterer 
fra Borstad MØbler. 

7. mars Id. 18-21 
8. mars Id. 11-15 
9. mars Id. 11-15 

Max 12 deitagere. 

Ring Hilde Halvorsen, 64 92 50 54 for mer informasjon og/eller 
pAmelding. 

PS: I løpet av vixen vii det bli keramikkurs og maling pA kurs 
og tre. 

!' AKERSHUS 
\} PYLS19WNE 

Røykeavvenningskurs 
Vi starter 3 kurs dette semesteret: 

Sted: 	Ski sykehus 

Varighet: 	Kurset gir over 6 uker, en kveld pr. 
uke a 2 timer 

Fodseisforberedende kurs 
ved Kirkebygden helsestasjon 

Tema: 

Pris: 

Pâmelding: 

Jordmor: 

Fødselen nrmer seg 
Fødselen 
Barseltiden/amming 

kr. 200 

Kirkebygden helsestasjon, 
tlf. 64 99 01 00, man. og firs. 

Jond Bech RarbØI 

Apen helsestasjon 
Apen helsestasjon er et sted hvor du/dere 
og barna kan komme uten tine for A: 
- treffe andre smAbarns- 

familier og bli kjent. 
- utveksle erfaringer. 
- fA veiledning og svar pA 

spørsmál. 
Te, kaffe og saft serveres. 

Flateby helsestasjon: 
1.tirs.imnd.kl. 10-12. 

Ytre Enebakk helsestasjon: 
Siste man. I mnd. kl. 13-15. 

Kirkebygden helsestasjon: 
Ons. 29/1. 26/2. 23/4. 21/5 U. 10-12. 

Oppslag pa helsestasjonene. 

Sissel Gundersen 
ledende helsesøster 

FUNNET 

En nOkkel 
er gjenglemt pa Herreds-
styresalen etter dukketeater 
11. desember. Den kan fAs 
igjen ved henvendelse til 
resepsjonen. 

INFORMASJON FRA HELSESTASJONENE 

TIL LEIE ONSKES 

IV 
	

Leilighet trenges snarest 

Leilighet med to soverom i Kirkebygda eller Ytre Enebakk 
trenges snarest for en famulie pA fire. Sikker betaler. 
For ytterligere informasjon, ta gjeme kontakt med Jeremy Pyke 
pAtlf. 64 99 0145. 

MISTET 

Har du noe du ikke 
eier? 

Rod Manchester United-
drakt med Cantona pA ryg-
gen samt rod Diadora shorts 
og gymsokker fratatt/mistet 
pA Ytre Enebakk skole like 
førjul. Ring 64 92 44 51. 

Thomas/John Anders 

Emaus 
Lotterudveien 9, 1912 Enebakk 

JANUAR 

SØn 19..-18:00 	Fami1iefest Harald Midtsian Dynaniis 
Ons 22. 19:30 	Fellesmøter, 

film Børre Dragsjø Synzygus 
Ons 29. 19:30 	Husmøte hos 

ødegArd, 
Rugv. .29 

Birger Helland 

Fre 31. 20:00 	Nattkafe 

FEBRUAR 	- 

Tir 04. 19:30 	Misjonsringen 
LØr 08. 19:00 	Temakveld for 

ungdom 
Ons 12. 10:00 	FrokostmØte Kristenrussen 

Ten 
trivsel 

-tenk 
Enebakk! 

KOMPOSTEN 

Energimerking av elektroartikler TAKK 

Takk til dem som gledet oss med blomster til jul. 
Hilsen beboerne pa Rustadtun 

Hjertelig takk 
for all hjelp og støtte ved Roy ødegards tragiske bortgang. 
Takk for alle biomster, kaker, telefoner, brev og besøk da vi 
satt lammet av sorg. 
Takk til alle arbeidskollegaer, slekt, venner og bekjente som 
fylte var kirke til et siste farvel. 

Fwnilien 

Hjertelig takk 
for all deltakelse ved Kristoffer Ruuds bortgang. 

Ingrid mifamiie 

KURS/UNDERVSNING 

Skal du kjøpe nytt kjøleskap 
eller fryser i det nye âret? 

Du kan spare mange hundrelap-
per i driftsutgifter hvis du ser 
etter de nye energimerkene i 
butikken. 

1. oktober i fjor trAdte for- 
skirten i kraft som páiegger for- 

AIt tyder pA at det blir mer 
vedfyring her i landet den-

ne vinteren enn det har vert pA 
lenge. økte strømpnser har fØrt 
61 at mange har tatt i bruk sine 
gamle vedovner. 

I følge Miljøheiemvernets 
siste nyhetsbrev er det ingen 
dArlig løsning fra et miljøsyns-
punkt a fyre med ved eller flis. 
Forutsetningen er imidlertid at 
vi fyrer riktig og har riktig 
utstyr. DArlig brensel i dArlige  

handlere a klistre energimerker 
pA varene i butikken. 

Ordningen omfatter forelØpig 
kjøleskap, kombiskap og fryse-
re, men allerede i Ar kan vaske-
maskiner og oppvaskmaskiner 
bli merket. Senere vii andre 
elektroartikler følge etter. 

ovner gir mye fonirensing. 
Vedfyring gir mest varme og 

minst miljØskader nAr vi fØlger 
disse rAdene: 
1. Veden skal vre tørr for 
brenning. La den gjerne ligge 
over en sommer til tørk. 
2. Det skal vane god trekk i 
ovnen, for da blir forbrenning-
en mest mulig fullstendig. Ikke 
stapp ovnen full med ved og la 
den stA. Følg med regelmessig 
og juster trekken om nødvendig. 

Etiketten skal vise energifor-
bruket fra lavt til hØyt forbruk, 
og NEMKO skal ta stikkprøver 
ogutføre kontroilmAlinger for A 
finne Ut om produktene holder 
hva de lover. 

3. Brenn ikke sØppel som inne-
holder kjemikalier, f.eks. trykk-
impregnert eller malt tre. 
4. Steng spjeld nix ovnen ikke 
eribruk. 
5. Du vii vre tjent med A 
anskaffe en ny og energieffek-
tiv ovn med katalysator og to 
brennkamre. 

FØlger du disse rAdene kan 
effekten av vedfyring fordobles 
og forurensingen halveres. 

Rád om vedfyring med miljovett 



Jule- og nyttárshilsen fra Hardanger Enebakk arbeiderparti (' () 

Til medlemmene 
Det innkaHes til nominasjonsmøte 
onsdag 22. januar ki. 1800 i kantina, Herredshuset. 
Samme dag og sted avholdes ordinairt medlemsmØte kI. 1900. 
Tema: Omsorgsboliger. 

Arsmøte / fest 
Arsmøte avholdes 
fredag 14. februar kl. 1900 pi Ignarbakke i Kirkebygden. 
Saker som Ønskes behandlet mA vaire styret i hende innen 7. 
februar. Etter Arsmøtet inviterer vi til en liten partifest med litt 
god mat og drikke til en rimelig sum. Ta gjerne med venner 
(sympatisører). Vi regner med at festen starter ca. Id. 2100. 

PAmelding til festen ma vi ha innen 7. februar til Sverre 
Annaniassen, tlf. 6492 4080 eller til Eva Aaslie, tlf. 6492 6142. 

Styret 

Foreninger - lag 

HOBBVfNTERSSRT? 
fLIER ER DO VIE ETTER EN NY GAVEIDE? 

Na aner iart Design u.s. 

Tlrm ~M- 9,t~(r ~~ , 
TJ ~~j 0 	WU 

1 Enerbgget PS Grab I We Enebakk 
VI LRER OW: 

mating PA hobbykeramikk 
SAW 

Her far du ferdig brent kramikk til en thnei pris! 
Her finner du ogsa ferdig dekorasjoner, 

ferduçj rnIt kerirnikk, 
noe tekstulmatte/dekOrerte gjenstinder for satg 

'v hfdr kux5 
r& 1(\5 O3 

€j d 

APNINGsTIDER 
Tirsda9 1218, Onsdag; W20  
flrdj 1O-5. rEd%9: 1014 
Stnt mndag og Tørdag 
Er du Iteresert, i kue, ring  
tlf.9079fl61 .fax; 6492 55 88 
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Kjxre yen, samarbeids-

partnar, støttespelar, kun-
de og andre. 

Vi shiv desember 1996. Det 
har yore eit spanande Ar med 
mange utfordringar. Aret starta 
at ti ãrs arbeid i hove momsfri-
tak for Mathilde-restaureringa 
vart krona med hell og vi fekk 
refundert mva for ára 1984-89. 
Dette kjem vel med til investe-
ringar pa Mathilde. 

I april vart vi godkjent som 
pit av tre nasjonale fartøyvern 
senter saman med Nordnorsk 
Fartøyvernsenter og Bat-
museum i Troms og Bredals-
holmen Dokk og Fartøyvern-
senter i Kristiansand. Noko 
som bl.a. betyr fastare Økono-
miske rammer og sikra oppdrag 
bade pa fartøyvem- og doku-
mentasjonssida. 

Dei tre sentra har etablert 
Fartøyvemsentrenes Fellesrâd 
og samarbeidet er fruktbart og 
godt. 

Nytt publikumsbygg vart 
opna i juni med ein konsert i 
regi av Hardingtonar. Bygget 
husar smâbAtverkstad, utstil-
lingsrom, flimsal, kafé, doku-
mentasjonssenter og ulike kon-
tor. Vi hadde 4000 besøkjande  

pá to og en halv mânad og fekk 
mange godord for hus, anlegg 
og blide omvisarar. 

Neste byggeprosjekt som vart 
sett i gang var nye garderobar, 
og pa seinsornmaren kunne me 
endeleg ta i bruk fine og prak-
tiske garderobeanlegg. 

Pa driftsavdelinga har det i Ar 
vorte jobba pa galeasen 
Svanhild, kutterane Fleland, 
Vikingen og Samhald. Det sto-
re var cIa Samhald etter mange 
firs arbeid vart sjøsett I sommar 
og eigaren endeleg kunne leg-
gjautpátur. Svanhildog 
Heland skal etter planen leve-
rast i fØrste halvAr 1997. 

Dokumentasjonsavdelinga 
har jobba med a dokumentera 
Hestmanden, cit lastedampskip 
som er under restaurering pA 
Bredaisholmen. 

SmàbAtverkstaden har for-
utan A flytta inn i nyU lokale, 
arbeidd med vidareføring av 
"Hardangerfj orden fortener 
smAbAtar", reparasjonar og liv-
bAtar til Skibladner. Dci har 
mykje arbeid som skal vera fer-
dig til sommaren att. 

Sesongen til Mathilde har 
som vanleg yore innhaldsrik og 
lang, frâ mars til oktober med  

utstiilingar, leirskuleturar og 
sommarutleige. 

Ungdomsavdelinga har i 
samarbeid med driftsavdelinga 
lagt ned mykje ressursar i a 
vidareutvilda ungdomstilbodet 
pi opplairingssida, og vi har 
eigne folk med ansvar for den 
første praktiske innføringa i tre-
arbeid og maskiner. Det har Og 
vorte jobba hardt med a fA til 
cit godt bufamilietilbod, og i 
dag er alle elevane vAre busen 
hjA lokale familiar 

HFS inngjekk i septembef em 
saniarbeidsaviale med Norsk 
Kulturarv, som har som føre-
mAl a fA privat sektor til A bidra 
meir for A sikra kuiturarven vAr. 
Dette samarbeidet er framtids-
retta og vii truleg fA stor betyd-
ning ogsâ for kystkulturen. 

Som du forstAr av dene vesle 
julebrevet gAr utviklinga i posi-
tiv retning for HFS. Vi er i dag 
40 personar knytt til bruket og 
12 Ars feiles innsats har gjeve 
gode resuitat. 

Beste helsingfrâ styret og 
tilsette pa Hardanger 

Fartøyvernsenter 

Vinterens kurs - Enebakk husflidslag 
Maskinstrikk (helgekurs) 
Lerer: Vigdis Vangsøy 
Sted: 	Mjter ungd.skoie 
Tid: 	Fre. 14/3 Id. 18-21, iØr. 15/3 kI. 10-1630, 

son. 16/3 Id. 11-1630 
Pris: 	kr. 500 (450) 

+ leie av maskin kr. 100 

Knuter og knop 
Lren Leif Berstad 
Sted: Ytre Enebakk barneskole 
Start: 	25 .02.97 
Tid: 	5 tirsdagerkl. 18-21 
Pris: 	kr. 500 (450) 

SUkaUflg(i IF — 	- 	 -. 

Lrer: Lone Teglgaard Aasli 
Sted: Kirkebygden barneskole 
Tid: 	Fre. 28/1 U. 18-21, lør. 1/3 U. 10-16.30, 

son. 2/3 Id. 10-16.30 
Pris: 	kr. 500 (450) 

Rosemaling 
Lrer: Webjørg Steinset 
Sted: 	Mjair ungd.skoie 
Start: 	17.02.97 
Tid: 	5 mandager U. 18-21 
Pris: 	kr. 500 (450) 

Gamle maleteknikker (helgekurs) 
Lairer: Webjørg Steinset 
Sted: 	Mjair ungd.skole 
Tid: 	Fre. 10/1 Id. 18-21,iØr. 11/1 Id. 10-16.30. 

son. 12/1 U. 10-16.30 
Pris: 	kr. 500 (450) 

Gamle maleteknikker (helgekurs) 
Lterer: Torill Evensen 
Sted: 
	

Mjair ungd.skole 
Tid: 
	Fre. 17/1 Id. 15-21, iØr. 18/1 Id. 9-18 

Pris: 
	

kr. 500 (450) 

Gamle maleteknikker (helgekurs) 
Lterer: Webjørg Steinset 
Sted: Ytre Enebakk barneskole 
Tid: 	Fre. 17/1 ki. 18-21, lØr. 18/1 Id. 10-16.30, 

son. 19/1 ki. 10-16.30 
Pris: 	kr. 500 (450) 

Fluebinding (helgekurs) 
Lairer: Roy Kenneth Vinje 
Sted: 	Kirkebygden barneskole 
Start: februar/mars 
Pris: 	kr. 500 (450) 

For pdmelding, kontakt Ase BØhler, 1912 Enebakk, 
tlf. 6492 6219. 



P 	SENTERET FINN ER DU OGSA: SENTERETS APNINGSTIDER: 
Enebakk Naturmedisin 	 Ut. 64 92 52 75 

Multigratisk ................... 	fIt, 64 92 56 50 

Roar Eide Consult 	 fIt. 64 92 58 80 

Byggmester Per Erik østlie ..tlf. 64 92 43 40 
9.00-18.00 

Posten...............................  .......... tlf. 64 92 4087 

"-kTustad 5por 
64927077 

Din loble sportsforhandler. 

tI T — iim. 

Vi HAR DE? DV TRENCER 

FOR EN AKTIV FRITID 

V,4(i Jernvare AS 
SMAELEKTRISK. KJOKKEN OG BADEROMSUTSTYR VERKTOY OG BESLAG 

VASSENTERET • 1914 VTAE ENEBANK • ELF. 6492 7065 

Vii7tetJ.fl 
or her! 

Kom innom og se vrt 
gode utvalg i Hamax 
akebreff og Nansen 
sparker og kjelker! 

Vi har o9sao godf 
utvalg i snøredskap 
fro Fiskars! 
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Ytre Enebakk 

 

Bokhjørnet 
hf. 6492 55 11 
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:R21E A 10103 

All til lavere priser or 
bedre eon noe pa* tilbud. 

4 pent 9 - 20 (18) 

Blomster Bella&   
lIf. 64 92 53 46 

v/Inger & May-Brit 

TIL ALLE  

ANLEDNTNGER  

Buketter og dekorasjoner 

til glede og sorg 

• : U0 

4U'UU TINU 
hf. 64 92 59 90 

'74- 
wimtw3c /AF/ 

f4&- a4eid44&rt 
- 4 

'1A 	d::.UW4,11 
qw, 

Allft 

lopp kvalitet - Ira blekkakriver 

1 pk. 3 stk. 

11 PSSKRIFT 	owl& art - 

SAMLERE 
flerefarger 	NAZtXww* 

lid for selvangivelee - 
Skatterds'oken -97 

BOKER - PAPIR - [EKER - HOBBY 

1 kartong 
V(IPIPAPII2 
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VAGSENTERET 

'4 O C9 

BRUKT - 
Tçf 64 

Ltuuer - MØbter 
speit-Matericr-Porselen 
Kom 

Tepper
) 

Aargang 
ANTIKK 

70 

- 

ti '&vcruke!
KILDESORTERIN 

\ 

ERIN 

SPAREDUSJ 

OPPVASKBATTERI 

DUELCoURID 
TH. 64 92 46 39 

fra kr 

t43O.- 

frakr1)U. 

Egrieiigter AIW 

/ U. 

/ 

SOL 	PARFYMERI 	FR1SØ 

'P 
J'\ seiEJeY vi 	t 

pvoc!t1ike 

del 

TH. 
Avd 
TH. 

64 
Kiemetsrud 

22 75 0195 

II 

- 1/2 'Hair Nye- 

pris 
.4*• 

! 

CJ 

1 

I WELLA  
• 	/ SYSTEM 

PROFESSIONAL
Ao 

 • 

fJ(oin 

VARM 

03 

11 

YTRESBISTRO 

nu4dg 
OKSEST[K 

Tif. 64 

SJflS 

Gratis pII  
forskjellige 

poteterettervaig 

KR 65.— 
EPLEKAKE 

KR 35,— 

—Tovarianter 

92 

av 

Fws 
m/grønnsakerog 

52 35 

en 

kaffe 

pizza 

oss 
nydery 

rn/kaffe 

Vi HAR ET GODT UTVALG I Al 

Tif. 64 

•::. 

NOR011 
92 

Fl 

•.. 

Bolig 
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sparebanken 

39. Fax. 

,bil 	 

64 92 55 34 

BAKERVARER FRA 

SPYDEBERG BAKERI 

\Telkommen til en hyggelig 
kaffestund 

KAKEBESTILLING 
TLF. 64 92 55 50 
Vi frer ogsâ helsekost, te, 

konfekt og smâgodt 

Vl'  ordnei' del iiieste!• 
Tirneavtaler heft 

til k1. 20.00 



SELV. 
ANGVELSEN 

Kulturdagene 
V 	januar - april1997 

Januar 
19. 

19. 

26. 

26. 

Stranden skolemusikkorps avholder sin tradisjonelle 
Nyttârskonsert. Sted: Flateby samfunnshus ki. 1500. 
Entré voksne kr. 50, barn 7-15 firkr. 25. Deter 
trekning pa inngangsbilletten (en for voksne og en for 
barn). Gratis bevertning. 
Roar EngelberglStein Erik Olsen 
Sted: Enebakk kitke ki. 1900. 
EntrA kr. 100, barn under 10 Ar gratis. 
Ungdommens kulturmønstring - UKM 
Sted: C-arealet pA Mjr ungdomsskole ki. 1300. 
Fri entré. Ungd.klubben i Ytre har kiosksalg. 
Kongsberg viseklubb. Det lynske fattighus - en 
kabaret bygget over Hans Aleksander Hansens viser 
og diktmng. 
Sted: RAdhuset i Kirkebygden U. 1800. 
Entré kr. 50, barn under 10 Ar gratis. 

Februar 
07.-13. Mjarkerernes revy. Premiere den 7. U. 1900. 

Sted: C-arealet pA Mjer ungdomsskole U. 1900 
den 9., 10., 12. og 13. 
Entré kr. 80 for voksne, kr. 40 for barn 0-12 Ar. 

08.-23. Separatutstilling Olav Thune 
Sted: Fjøset pA Holtop. Apning den 8. U. 1430. 
Ellers Apent lør.Isøn. U. 1100 - 1600 og etter avtale 
pA tif. 64 92 6140. Fjøskaféen er Apen. 

	

15. 	Jan Erik Pettersen, konsert pA kiassisk gitar og lutt. 
Sted: FjØset pA Holtop U. 1300. Fri entré. 

22.- 
16.03 Galleri Loppa, utstilling v/Christine Plur. 

Apn.tider: lØr./sØn. U. 1200 - 1600. Ons. U. 1800 - 
2000, evt. etter avtale. 

	

23. 	Sangeren Jan Olof Anderssonnilldassisk gitarist. 
Sted: Fjøset pA Holtop U. 1500. 
Entré kr. 50, barn under 10 Ar gratis. 

Mars 

	

01. 	Trubadurer fra Värmiand, hyllingskonsert til 
Gunnar Turesson. 
Sted: Gallen Loppa ki. 1300. 

07.-15. Enebakk Dramatiske Salslcab. 10 firs jubileumsrevy. 
Sted: Flateby samfunnshus, premiere 07.03. U. 1930. 
Andre spilledager: 9., 12., 14. og 15. U. 1930. 
Entré kr. 75. 

8. Erik Stenstadvold/Martin Haug, konsert kiassisk 
gitar. 
Sted: Holtop U. 1500. Entrd kr. 50, barn u/10 Ar gratis. 

9. Stig Adolfsen, konsert med trekkspill i fokus. 
Medvirkende: Enebakk trekkspillklubb, Frisk Luft, 
Karins, Rallar'n, Arve Johansen og trioen Jo Asgeir 
Lie, Sveinung Lilleheier og Gry Adoifsen m.fl. 
Sted: C-arealet pA Mjer ungd.skole U. 1700. 
Entré kr. 50, barn under 10 Ar gratis. 

	

16. 	Enebakk Janitsjar med sin tradisjonelle kjendis- 
konsert. I Ar medvirker Viggo Sandvik, Møyfrid 
Guttormsen Setre, Leif Lillejordet og dirigent 
Rolf Myhre. 
Sted: Flateby samfunnshus Id. 1700. 
Entré kr. 125 for voksne, barn 0-12 Ar kr. 50. 

April 

	

06. 	Bjelleklang. 
Sted: C-arealet pA Mjer ungd.skole U. 1800. 
Entré kr. 120, barn under 10 Ar gratis. 

12. IL Driv 60 Ar - jubilewnsmiddag med dans. 
Sted: Mjrhallen. Medlemmer fir skriftlig invitasjon. 

13. Hot & Swingy, koijazz med Ullern kammerkor og 
Foten Swingbryggeri. 
Sted: C-arealet pA Mjr ungd.skole U. 1800. 
Entré kr. 70, barn under 10 Ar gratis. 

18. IL Driv 60 Ar - rockekonsert i samarbeid med 
undomsklubbene. 
Sted: Mjerha11en U. 1900. 

19. IL Driv 60 Ar - barnejubileumsfest for barn fra 
Otil 12 Ar. 
Sted: Mjrhal1en. Medlemmer fir skriftlig invitasjon. 

Det naermer seg revytid pa Mjr 
Det nrmer 
seg tiden for 
lrernes revy 
ved Mjr ung-
domsskole. 
Arets revy har 
premiere den 
7. februar ki. 
1900 og ste-
det er C-area-
let pa skolen. 
Bildet viser et 
innslag fra 
den forrige 
revyen, "Mjr 
sin lysV', som 
ble en stor 
suksess. 

Selvransakelsens tid er kommet 

Arsrapport fra Enebakk 
Iensmannskontor 

Ny teknoiogi for A mote mor-
gendagens krav til effektivitet 
til ogsA for innevrende Ar 
medfØre en del kursvirksomhet, 
spesielt innen data. 

Det er foresiAtt en ny vakt-
ordning i politidistriktet. Vi vii 
etter hvert onentere om dette, 
men vi tror at det ikke vii bli 
noen vesentlig forandring for 
vArt iensmannsdistrikt. 

Lensmannskontoret er dagbe-
mannet, og etter kontortid er 
det sAkalt hjemmevakt som tid-
iigere. Det er verd A merke seg 
at det etter kontortid vii vre 
mulig A fA kontakt med vaktha-
vende lensmannsbetjent via 
vakttif. 91153 290. For ordens 
skyld gjør vi oppmerksom pA at 
Romerike politistasjon eller 

I 

mottar i januar. Er de korrekte 
og du selv mener at FSA eller-
passer, 

iet
passer, sA bruker du den ensi-
des selvangivelsen med "kryss" 
Øverst og underskrift nederst. 

Likningskontoret viii veiled-
ningsperioden kun bruke dette 
alternativ der dette etter forhol-
dene passer. 

Fordelene er oversiktlig uk- 

J ensmannskontoret hadde i 
.11996 en økning pA defies-

te saksfeit. Det bie etterforsket 
tilsammen 425 forbrytelser og 
127 forseelser. Dette var en 
økning fra forrige Ar pA hhv. 15 
og 10 prosent. 

Det er vinningsforbrytelsene 
med 286 saker som topper sta-
tistikken. Dette er stort sett inn-
brudd i villaer, hytter, forret-
ninger/lager m.m. 

Lensmannskontoret behand-
let i 1996 tilsammen 442 
tvaigsforretninger, som er en 
økning pA 20 prosent. Herav er 
det behamdlet 14 gjeldssaker. 
• Lensmannskontoret, som er 
en del av Romerike politidi-
strikt, har hatt et aktivt Ar nAr 
det gjeider opp1ring og kurser. 

Selvangivelse - enten 
vanhig eller forenklet - 
skal alle som har inn-
tekt eller formue levere. 
Fristen er 31. januar 
hvert An 

Forst  noen ord om forenkiet 
selvangivelse (eller FSA). 

Forenidet seivangiveise er et 
riktig og tiygt aiternativ for 
veidig mange skatteytere. 
Ordningen er utvidet i Ar, blant 
annet kan de med utgifter knyt-
tet til barnepass i kommunale 
barnehager eller andre barneha-
ger hvor det sendes inn mel-
ding pA hva den enkelte har 
betait for Aret, vere med i 
FSA-ordningen. 

Derfor - sjekk oppgavene du  

KOMPOSTEN 

nØdtif. mA brukes dersom vakt-
havende ikke pAtreffes. 

Lensmannskontorets ansatte 
er lensmann, 7 lensmannsbet-
jenter samt 1 og 1/2 kontor-
medarbeiderstilling. Vi har 
ledig 2 iensmannsbetjentstil-
linger og siiter med A fA søkere 
til disse. Dette har vi foreløpig 
tenkt lØst ved A tiisette et vika-
nat som kontormedarbeider. 
Det kan pA sikt ogsA vre aktu-
elt med fast ansetteise med for-
behold om at lensmannskonto-
ret fAr tildeit fast kontorstilling. 

Er det noen som kunne tenke 
seg dette - i vikariat haiv eller 
hei stilling - sA kan lensmanns-
fulimektig Hansen eller første-
betjent Jahr kontaktes for nr-
mere informasjon. 

ningsutkast i mai og avregning 
i juni, noe som betyr penger 61 
gode for mange. 

Men - les "bruksanvisning-
en" nøye. Det er en del forbe-
hold i ordningen, og passer 
den ikke, sA har vi den heit 
vanlige selvangivelsen som til-
bud, for A si det slik. 

Og den ordinere selvangi-
velsen er det ikke sA mye A si 
om, den er seg selv uk fra Ar til 
Ar og tor vre kjent for de fies-
te. 

Vi viser ellers til annonse pA 
en annen side i avisen om 
Apningstider my for veiledning 
i spørsmAJ knyttet til selvangi-
velsen. 

Likningskontoret og 
Folkeregisteret 
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Forforende musikk under 
Enebakks kulturdager NyttAr er en tid for hap og optimis-

me. Vi legger det gamle bak oss. 
Srlig uvanene og det negative. Det nye bet 
skal bli bedre enn det gamle. Det skal vi seiv 
gjøre vArt for. 

Ihvert fall en stund. Vi vet jo inners inne at nyttArsløftene 
er datosternplet og har begrenset varighet, sA det er ikke sA 

farlig A love noe for det nye bet. Men det gjør oss godt! Vi skal 
bli bedre! 

Livet er ikke noe for nybegynnere. Nybegynneme tror at vi 
virkelig mA leve opp til alle de iøftene vi gir oss selv. Unge 

mennesker med god utdannelse burde vite bedre... 

De gamle jØdene gjorde det pA sin mite. De la aile sine syn-
der pA en geit og sA jaget de den Ut i ørkenen hvor den 

kunne unnsiippe - escape. Derav betegneisen "scapegoat", eller 
vAst "syndebukk". Det var jo en grei mite A gjøre det pA - bort-
sett fra at geiten kanskje ikke syntes det var sA moro. 

Men NyttAr er likevel noe spesieit, noe som fylier oss med 
optirnisme, høytid og alvor. Foreløpig er 1997 blankpus-

set og ren. Hva vii skje? 

Fra det ene til det andre. Norge has en merkverdig status i 
utlandet. Norge er fredsnasjonen de luxe som utdeler The 

Nobel Peace Price, og som hAvet i land Oslo-avtalen - til ver-
dens forskrekkelse og senere henrykkelse. Nb Norge kan "ska-
pe fred" i Midt-Osten, hva er vi da ikke i stand til? 

J
o,det skal jeg fortelle deg: Vi bus ledd av som Melodi 
Grand Prix-nasjon! OgsA vi med bide Bobbysocks og Secret 

Garden!? "Norway: No points - Norvège: Nulk Point." Dette 
sier man om oss pA bortsiden av Svinesund og pA nedsiden av 
NordsjØen. 

0  g sA kjører de litt i vei med de norske hvalmordene, selv-følgelig. Hvalen skal visstnok were et elskelig vesen som 
vi heist skulle ha som kjledegge, rent bortsett fra at den tar sA 
rent for stor plass. Etter sigende skal det were relativt fA som 
har en hval i garasjen, enn si i boblebadet... Neida, det ødela 
ikke julen for meg, det ga meg muligheten til A forteiie nane 
venner enkelte av livets sannheter. Det var tydelig at de var 
utsatt for grov feilinformasjon. Misjonens tid er ikke forbi! 

Og det var godt a ha gode, norske piggdekk i England, etter 
at det kon sne i London 1. juledag - for første gang pA tyve 

fir. Og the Thames frøs igjen for første gang pA 35 Ar! 
NyttAr stir i optimismens tegn! 

t riktig godt, optimistisk nytt Ar til dere alle! 
	4 

E4
av hØydepunktene under 

vârens kulturdager bli kon-
serten i Enebakk kirke 19. janu-
ar. 
Det er duoen Roar Engelberg 

pA panfØyte og Stein-Erik 
Olsen pA klassisk gitar som 
skal troilbinde publikum denne 
kvelden. Duoen er kjent fra 
utallige konserter og plateutgi-
velser. 
Roar Engelberg er fra Rome-

dali Hedmark og begynte A 
spille panfløyte i 12 firs aide-
ren. TIl tross for at han er selv-
lrt pA instrumentet ble han 
snart landets ledende panfløy-
tist 
11989 avsiuttet han som den 

første i Vest-Europa soliststudi- 

Den 6. april kommer 
Bjelleklang til Enebakk, 

nrmere bestemt til Mjr 
ungdomsskole. 
Kvintettens sommerhit 

"Gud, hvor du er dejlig" er 
havnet i nesten 30.000 nor-
ske CD-spillere. Sist hØst 
gjorde Bjelleklang det vAge-
stykket A gi ut en plate uten 
sin sedvanhige hhrnoristiske 
omgang med mer eller midre 
kjente internasjonale og 
nasjonale slagere. I stedet 
gikk de til rØttene for vokal 
herresang med later fra Mills 
Brothers og the Golden Gate  

et ved konservatoriet i Hilver-
sum, Nederland hvor han fikk 
høyeste oppnAeiige karakter. 
Stein-Erik Olsen er utdannet 

ved Bergen musikkonservatori-
urn, har diplomeksamen fra 
Norges Musikkhøgskole og 
soliststudier i Paris. 

De siste 15 Arene har han 
holdt en rekke konserter bide 
som solist, kainmermusiker og 
solist med symfoniorkester bl.a. 
ved Festspillene i Bergen og 
Kammermusikkfestivalen i 
Oslo. 

Det er grunn til A glede seg til 
konserten i Enebakk kirke. I en 
anmeldelse i Verdens Gang 
kunne vi lese: "To mestre troll-
binder tilhØrerne: Musikk fra 

VELLYD: Som en del av kul-
turdagene i Enebakk kan du 
oppleve Roar Ene1berg og 

Stein-Erik Olsen pa panflØyte 
og kiassisk gitar i Enebakk 

kirke den 19. januar. 

en umk kombinasjon i den 
musikaiske verden ... Den dyna-
miske duoen har utvildet et helt 
nytt repertoire innen instrumen-
tenes rekkevidde... Denne ene-
stAende duoen fAr de vanskelig-
ste musikaiske utfordringer 
men skaper lutter vellyd av alt." 

Quartet. Platen solgte lite i 
forhold til hva en "normal" 
Bjelleplate selger, men traff 
godt hos det "smale" mar-
ked den var ment for. 

De fern herrene som 
utgjør gruppen Bjelleklang 
er nA Finn Evensen, Robert 
Skrolsvik, Frank Oren, Ole 
Jørgen Holt Hansen og 
øystein She. Den sist-
nevnte overtok ved nyttAr 
etter Jon Haaland som 
"bass-bjelle". 

øystein She er kjent fra 
mannskoret Gli Scapoli. 

Bjelleklang i Enebakk til váren 

Kornnek frister endene i Ekebergdalen 

I folge avisen Ovre Smaalenene er 
det ikke bare spurver, meiser og 

dompaper som finner veien til korn-
nekene. I Ekebergdalen har sultne 
stokkender siden jul forsynt seg av 
dette Iekre matfatet. 



Ten 
t ria nel 
tenk 
Enebakk! 
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Ledige stillinger 
ENEBAKK KOMMUNE 
Pleie- og omsorgsavdelingen 

Enebakk syke- og aldershjem søker: 

Faglig leder pa sykehjemsavdeling 

100% stilling med arbeid hver 3. heig. For Øvrig van-
hg dagarbeid. 80% stilling uten helgearbeid kan vur-
deres. 

Organisatorisk plassering: 
Faglederstilhingen er administrativt underlagt driftsle-
der for sykehjemmet. 

Arbeidsoppgaver: 
Faghig leder vil ha det faglige ansvaret for avdelingens 
daglige drift, inn- og utskriving av beboere, prØren-
dekontakt, faglig veiledning av personalet, pleieplaner 
og tildeling av tjenester. 

Kvalfikasjoner: 
Søker til stillingen ma vre offentlig godkjent syke-
pleier. I tiiiegg legger vi vekt pa: 
- personlig egnet 
- 	interesse for A drive faglig 

veiledning 
evne og vilje til samarbeid og 
nytenkning 

Relevante kurs/faglig tilleggsutdanning vil vre en 
fordel. 

Stillingen lønnes i lønnsramrne 7, ltr. 27-31, etter kva-
lifikasjoner. Det tas forbehoid om budsjettmessig god-
kjennelse. 
Du er veikommen til A ta kontakt med driftsleder 
Grethe Vernier, tlf. 64924460 for mermere opplysning-
er. 
Søknad sendes innen 26/1 til: 

Pleie- og omsorgsavdelingen 
Enebakk kommune 
Kopasvn. 7 
1914 Ytre Enebakk 

ENEBAKK KOMMUNE 
Pleie- og omsorgsavdelingen 

Enebakk syke- og aldershjem søker: 

Off. godkjent sykepleier 

- Fast 18% helgestilling 
- 	Vikariat 50% grunnet omsorgs- 

permisjon til 15/11 1997 

Sykepleiere er iønnet etter st.kode 7174 ltr. 
17-25. 

ENEBAKK KOMMUNE 
Pleie- og omsorgsavdelingen 

Enebakk syke- og aldershjem søker: 

Off. godkjent hjelpepleier 

- Nattevakt 59% sykevikariat 
- 	Nattevakt 29% fast stilling 

Hjelpepleiere er lønnet etter st.kode 7076 itr. 
7-17. 

Stillingene er turnusstillinger med vakt hver 3. helg og 
er ledige fra d.d. 

Kontakt gjernè driftsleder Grethe Venner, tlf. 
64924460 for mermere opplysninger. 
SØknad sendes innen 26/1 til: 

Pleie- og omsorgsavdelingen 
Enebakk kommune 
Kopâsvn. 7 
1914 Ytre Enebakk 

ENEBAKK KOMMUNE 
Pleie- og omsorgsavdelingen 

Gaupeveien bokollektiv søker: 

Miljøassistent 

Ledig 50% stilling som miijøassistent for fast ansettel-
se. Gaupeveien bokollektiv er et bokollektiv for men-
nesker med psykisk utviklingshemming. Ved ansettel-
se vii man vektiegge tidligere praksis og egnethet. 
Stillingen lønnes i stillingskode 6572, lØnnsramme 
1.1, lØnnstrinn 2-14. 
Du er velkommen til A ta kontakt med boligleder 
Lisbeth Ringseth, tif. 6492 5631 eller driftsleder Unni 
BØh].er, tlf. 6492 4460. Søknad sendes innen 31/1 til: 

Pleie- og omsorgsavdelingen 
Enebakk kommune 
Kopasvn. 7 
1914 Ytre Enebakk 

ENEBAKK KOMMUNE 
Teknisk avdeling 

Fagarbeider 

Ledig stilling som fagarbeider i 100% stilling ved 
Heier veistasjon - driftsavdelingen. 

Veiavdelingen er en del av driftsavdelingen med 
driftssjefen som Øverste leder. Det søkes etter en per-
son med kvalifikasjoner som bidrar til A kunne lose 
ailsidige arbeidsoppgaver av veifaglig art. 

Vedkommende bør ha en faglig utdanning som er rele-
vant til stillingen eller ha førerkort i kl. CE, evt. ogsA 
maskinførerbevis for store maskiner. 

Stillingen lønnes: grunnlønn, ltr. 13-19, stilhingskode 
7517, lØnnsramme 4.1 med fagbrev.SpørsmAl vedr. 
stillingen kan rettes til driftssjef Sverre Netting, tif. 64 
99 0123 eller veiformann Tom Jensen, ilL 90743158. 
Søknad sendes innen 15/2 til: 

Driftsavdelingen 
Enebakk kommune 
1912 Enebakk 

ENEBAKK KOMMUNE 
Tekmsk avdeling 

Vikariat driftsoperatør 

Ved kommunens kloakkrenseanlegg er vikariat som 
driftsoperatør ledig for snarlig tiltredelse. Det er totalt 
tre driftsoperatører som betjener renseanlegg/pumpe-
stasjoner. Stillingen er ikke tillagt et bestemt tjeneste-
sted. Administrativt er stillingen underlagt driftsavde-
lingen og vii ha arbeidsoppgaver som omfatter tilsyn, 
kontroll og vedlikehold av renseanlegg og pumpesta-
sjoner. Driftsoperatørene er delaktig i vaktordning. 
Søker bør ha kjennskap til prosesstyring av rensean-
legg. Bakgrunn som rørlegger/elektriker og kjennskap 
til data er fordelaktig. 
Ansettelse skjer pA de vilkAr som til enhver tid fremgAr 
av lover, reglement og tariffavtale. Stillingen er plas-
sert i lønnsramme 2.1(5-15) st.kode 6577 driftsopera-
tØr evt. lØnnsranime 4.1 (13-19) st.kode 6986 hAndver-
ker/fagarbeider avhengig av faglig bakgrunn. 
Nrmere opplysninger om stillingen fAs ved henven-
delse til teknisk avdeling v/S. Netting eller K. Moen. 
SØknad med bekreftede kopier av attester/vitnemAl 
merkes "driftsoperatør, tekn. avd' og sendes innen 
27/1 til: 

Driftsavdelingen 
Enebakk kommune 
1912 Enebakk 

ENEBAKK KOMMUNE 
Økonomikontoret 

Ved Økonomikontoret er det ledig fast stilling som 

Avdelingsleder vedski.tteaVdeliflgen 

Skatteavdehingen har totalt 4 stillinger hvor avdelings-
leder har det daglige ansvaret. Stillingens arbeidsopp-
gaver: 

Leder for skatteavdeiingen 
- 	Sekreter for skatteutvalget og saksbehandling i 

skattesaker 
- Utpanting og innfordring av skatt og andre 

kommunale avgifter og fordringer 

Ønskede kvalifikasjoner: 
- 	Relevant praksis og/eller opplaning ved 

skatteetatskolen 
- 	Høyere utdairnelse innen Økonomi/regnskap 
- 	Evne til samarbeid 
- Ledererfaring 

I tillegg til utfordrende og selvstendige arbeidsoppga-
ver kan vi tilby: 
- 	Avlønning etter stilhingskode 7401 hr. 30 

(220.700) 
- 	Et godt kollegialt miljø 
- Forsikringsordning 
- 	Hjelp til A skaffe bolig 
- 	Opphering/utvilding i samarbeid mellom 

.arbeidstaker og arbeidsgiver 

Enebakk kommune er i en utvildingsfase og Ønsker A 
knytte til seg medarbeidere med initiativ, som ser 
utvikling som positivt og inspirerende. Nrmere opp-
lysninger om stillingen gis ved henvendelse til 
avd.leder Karin Lauritzen eller konst. Økonomisjef 
Leif T. Gransjøen, tif. 64 99 01 00. For stillingen gjel-
der vanhige kornmunale tilsettingsvilkAr i overensstem-
melse med gjeldende lover, overenskomster, regle-
menter og vedtekter. 
Søknad med bekreftede kopier av vitnemAl og attester 
sendes innen 31/1 til: 

Økonomikontoret 
Enebakk kommune 
1912 Enebakk 



Vr lur 

betal dine faste regninger fra Enebakk kommu-

ne med fremtidens betalingstjeneste 

AvtaleGiro -fordi det er 

ENKELT — SIKKERT — RIMELIG 

Enkelt 

Sikkert 

fordi banken din sørger for at beløpet som 
skal betales blir trukket direkte fra din konto 
pA forfalisdag. 

fordi du ailtid - senest 7 dager i forkant - blir 
varsiet om hvilket belØp som skal trekkes pa 
din konto og nAr det skjer. Kvittering for 
betalingen far du pA din mAnedlige konto-
utskrift. Dette gir deg en bedre oversikt og 
kontroll over kontoen din. Med AvtaleGiro 
har du ogsA, om nødvendig, anledning til A 
stoppe en betaling. 

Rimelig 	fordi AvtaleGiro vii vre blant markedets 
rimeligste mAter A betale regninger pa. 

ønsker du A ta i bruk AvtaleGiro for betaling til Enebakk kom-
mune - ta kontakt med banken din, sA hjelper de deg videre. 

Med vennlig hilsen 
Enebakk kommune 

KOMPOSTEN 

 

  

   Din !oka!e rørlegger 

FAG 
GILs 

LEKTRO AS 

& SERVICE 
Ikke la renskapsførin- 

din bli 
ENEBAKK 

ANDRESEN Flatebysenteret Postb. 32, 1911 Flateby 
gen 	et sjansespill! VANN OG VARME 

v/Ole Anton Gystad 

& SONNER A/S Telefon: 64 92 92 81 
I<jøl, frys, vask, oppvask, radio, TV, 

Vbakk

1914 
Durud Gãrd 

Ytre Enebakk 

 

VgIiveien 25, Ytre Enebakk 
lit. 64 92 43 54 - 64 92 4.8 92 

Mobil 030 36 127 

antenner, paraboer og elmatenell. 
Stevsugerposer og nøkkelrihng. 

Reparasjon, salg og montering. 

Autorisert regnskapsforerselskap 

Postboks 24, 1912 Enebakk 
Telefon 6492 63 03 

- Døgnservice - 
Tlf. 64 92 46 30 

Mobil 030 04 997 - 03038 565 

4b 
4D 

 4b 	Marit Eli,, Sørli ENEBAKK VAKT UlsiKis E'cO 	OG SERVICE BYGG-OGT0MMERMESTER Naturterapeut 40 4D 

• I 	Per-Erik østlie as 	• ENEBAKKNATURTERAPI TLF. 64 92 79 00 
RAMMEVERKSTED 

19I4yTREENEBAKK-11F 6492 • • 	 4340 1911 Flateby 

.0 
din lokale byg g m ester 

- I.gkor,n.k.p go lryggh.I 

Tif. 64 92 70 44 

Folsoneterapi, aromaterapi, kinesiolog oreakupunur, 
kraniosakralterapi, kostholdsveiledning, magnetfeltterapi. 
Diplom fra institutt for Helhetsmedisin —Med/em av NFS 

Rugvn. 4 B 	 1912 Enebakk 

Personsøker 096 97 823 

Postboks 70,1912 ENEBAKK 

Vaktho!d — alarmmottak, 
alarmsentral 

Alt / innramming 
Rask levering 

TIC64 92 86 10 

B\GG OG 

\'EI)LIKEHOLI) AS 

6492 4891 

Rørieggerfirma
Megler'n ERIK KJELGAARD 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling 

Vi holder til I Enebakk MølIe 
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39 

Mobil: 94232665.90884944 

I Enebakk 
Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe 

bade kjeper og selger. 
Bolig-, fritids- og nringseiendommer. 

Ta utorpliktende kontakt. 

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS Ta 

UtIører 

tapetsering 

Robert 

kontakt 

Maier & Tapetserer 

Wessel 
alt innen maling, 

og gulviegging 

pa teiefon 6492 5607 
om,ern,eSIe, F,,SW Kalhrud 

91""'9tn,XnI 0J,ch I K45,ud F)&II.fl5 	1914 VI,o En404kk. Th&4 925570 Mobil: 92 02 35 00 
Lindeli - 1914 Ytre Enebakk 

Saig, 

Alt innen 

Mobil: 

Ludvigsen 

Postboks 

service og 

kjol, frys og 

9-1912 Enebakk 
942 36 224 - Persons. 

Priv. 64 92 64 

Kulde 

montasje 

aircondition 

967 22 77 
00 
00 

rj 

Malerarbeid 

REVEFARET 

00 
00 

- 

ERIKSEN 

31, 1914 YTRE 

ELENDOMSSERVICE 

renhold 

ENEBAKK 

jfl'j
Fotosats 

<<Alt i bygningsarbeid>> 
Nybygg/tilbygg og rehabilitering. 

Forhàndspris. 
o 

Graven og øveras 

TIf. 64 92 54 22/64 92 48 13 
Mob. tlf. 942 07 423 

GRAFISKE TJENESTER 
Grafisk formgivning 

Produksjon av trykksaker 
oduktlRekLfotografering Pr
Digital bildebehandling 

/\ F.M. FOTO & GRAFISK 
-' 	1914 Y. Enebakk - TIf. 64 92 47 58 

ANNONSER  
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Olff SVAR ERSIGIN   

          

S(rrInth4stq .& 	trr.t..n c.i 
1912 ENEBAKK 

 

Flateby Jern & Fargehandel 

Maling, tapet, verkløy, skruer, spiker, kjekkenart. 

Vi kan ogsá gi gunstige tilbud 
pa byggcvarer, dorcr og vinduer. 

Stikk innorn eller ring pa 64 92 8330 
Vi holder Ill ved Bjerkesenteret (LIVI) 

 

• AutoiSO11 eieklrcentreprer'or 
• Autorjgrl teieInStaIlatOr 1,1 Ti 2 
• Alt i elektrisko instaliasjoner 
• Brann- og ty.erlaiArm, kjoiganiogg 

   

   

136 OM PRIS 
VAR ER GU'ST'O 
Teief IX 64926220 

   

   

64 92 63 00 
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Amalie og Elise Ruds legat 

TILSKUDD/LAN TIL BOLIGFORMAL 

fysisk funksjonshemmede 

Legatets formAl er A gi hjelp til dem som i vesentlig grad har 
yang nedsatt førlighet pA grunn av rnedfødte eller ervervede 
sykdommer i stØtte- og bevegelsesorganene. Det kan sØkes om 
midler til: 

1. Tiiskudd til kjøp av boenhet. 
2. LAn til kjøp av boenhet. 
3. Tilskudd eller lAn til utbedring av 

eksisterende boenhet. 

Under ellers like vilkAr har fysisk funksjonshemmede fra 
Rrelingen og Enebakk, og personlig beslektede med testator, 
fortrinnsrett. 

SØknadsskjema og ext. nrmere opplysninger fAs ved henven-
delse til Enebakk kommune, formannskapskontoret, 1912 
Enebakk, Tif. 64 99 0110. 

Søknadsfrist 15. mars 1997. 

Kultu rkontoret 

vii gjerne fortelle Enebakks 
innbyggere at tirsdager og 
torsdager er den faste utstil-
lingen i det gamle Herreds-
huset Apen U, 1200 - 1430. 
Omvisninger kan Ms etter 
avtale med kulturkontoret. 

Det er utstillingene til Erling 
Enger og Ragnhild Biten-
schøn som har sin faste plass 
i det gamle Herredshuset i 
Kirkebygden. 

Erling Enger kom til Ene-
bakk som ung gutt. Hans 
arbeider fra 1940 til m.idten 
av 1950-Arene far kunsthis-
torikere til A sette ham i 
frenTste rekke blant norske 
malere i dette Arhundret. 

Rangnhild Butenschøn har 
fØrst og fremst skuiptur som 
sitt sprAk. Hun var hele sitt 
liv underveis i kunsten, var 
radikal, fordomsfri og ubun-
det av konvensjoner. En 
spennende kunstner. 



Várrydding - lopper !!! 

Ikke kast alt nAr du tar vAroppryddingen. Enebakk Skole-
musikkorps trenger lopper til sitt loppemarked lørdag 19. april. 

Ring Kalle Solvang, 	tlf. 6492 6376 
eller Bjorn Mikkelsen, tlf. 6492 7064 

Enebakk husflidslag - àrsmote 

Det innkalies til Arsmøte i Enebakk husflidslag 
onsdag 5. februar 1997 U. 1900 

i Kirkestua, Enebakk prestegArd. 

Dagsorden: 
1. VaIg av møteleder og referent 
2. Arsmeiding 
3. Revidert regnskap 
4. Arbeidspian og budsjett for kommende Ar 
5. Innkomne forsiag 
6. Vaig 

Saker som Ønskes tau opp pA Arsmøtet mA vre styret i hende 
senest to uker for Arsmøtet. Det vii bli utstilt kursarbeider i 
never og brikkevev. Etter Arsmøtets avsiutning vii Lone 
Tegiegaard Aaslie vise arbeider i silkemaling. 

Kaffe - kaker - utlodning 

VeJkommen 

GD 
Til alle medlemmer 

av Ytre Enebakk 
husmorlag 

Vi avholder Arsmøte pA VAg 
konditori 

torsdag 13/2-97 W. 1900. 

Styret 

Ten 
trivsel 
tenk 
Enebakk! 

Enebakk 
Ordfører: Jorunn Buer 

Ridmann: 

Sentraladministrasj onen 
Herredshuset 
tlf. 64 99 01 00-fax649271 11 
RAdmann Nils Schaug 
Personalsjef: Bodil Merete Myrvold 
Kommuneplanlegger/nringskonsulent: 
Kari Elisabeth Morbech 
MiljøvernrAdgiver: 
Kari Elisabeth Morbech 
EDB-konsulent: Jon Digranes 
Fung. formannskapssekretr: 
Lise østnes 

Oppvekstavdelingen - Herredshuset 
t1f. 64 99 01 70-fax 64 92 73 08 
Skolesjef: Roar Paulsrud 
Bamehagesjef: Roar Paulsrud 
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum 

Kultur - Det Gamle Herredshuset 
tif. 64 99 0190 - fax 64 92 65 88 
Kultursjef: Per Sandvik 
Biblioteksjef: Jytte Toft Nielsen 
Komposten: Randi Bodin, 64 99 0195 
Enebakk Folkebibliotek: 64 99 02 00 

Sosialavdelingen - Herredshuset 
t1f. 64 99 0140 - fax 64 92 71 11 
Sosialsjef Gunnar Totland Olsen 

Enebakk legesenter 
tlf. 64 92 63 60- fax 64 92 70 20 

Ytre Enebakk Helsestasjon: 6492 40 32 
Kommunelege I/helsesjef: Torgeir Landvik 
Daglig leder Enebakk legesenter: 
Yngvar Braathen 
Ledende helsesØster:  Sissel Gundersen 
Pleie- og omsorgssjef: Fredrik Lied 
Ergoterapeut: Ingjerd Olimb Andersson, tlf. 
64924460 

kommune 
Varaordfører: KjeII Dehli 
Nils Schaug 

Psykiatrisk sykepleier: Birgit øiestad 
LØvik, tlf. 64 92 44 60 
Telefontid: Mand. - torsdag 08.00 - 09.00 
Kontortid: Hver dag kl. 08.00 - 16.00 

Tekniske avdelinger - Herredshuset 
t1f. 64 99 01 20-fax649271 11 
Bygningssjef: Stein Marsdal 
Driftssjef: Sverre Netting 

Landbruksavd. v/Herredshuset 
t1f. 64 99 02 20 - fax 64 92 72 84 
Skogbrukssjef: Asmund Jahr 
Jordbrukssjef: Anders Lein 

Enebakk kommuneskoger 
tlf. 64 92 56 29 
1914 Ytre Enebakk 
Skogsbestyrer: Harald Brekken 

Enebakk ProdukterA/S - 
tif. 64 92 74 60 - fax 64 9273 31-
Gjølstad 
1912 Enebakk 	 -. 
Daglig leder: Karen Hagen 

Naringskoordinator: 
Lena J. Mjerskaug 
t1f. 64 9264 95/944 74 132 

Renovasjon 
ROAF 
Postboks 38 
2007 Kjeller 
t1f. 63841220-fax 63 84 07 36 
Adm. dir.: Erik Steensrud 

KOMPOSTEN 

Organ isasjoner - forefinger - lag 

I 

I. 
'. 

Alle 
avholdes 
lysninger, 

EIUW.LF.F, 

som 

Enebakk Jeger- og tiskerforening 

avholder infomøte til jegerprøven tirsdag 
4. februar pA klubbhuset, Bjerkland kI. 1900. 

ønsker a ta jegerprøven dette âret ma mØte opp. Det 
kun dette kurset fra v.r side i 1997. For nanmere opp-
ta kontakt med Frank Rustad tif. 64 92 63 95. 

Monstringsrenn pa Flateby 

Skigruppa, Enebakk I.F. har ogsA i ãr fatt tildelt mønstringsrenn 
i langrenn. Rennet kalles som vanlig Enebakksprinten og arran-
geres lørdag 18. januar ki. 1200 ved Streifinn. I tillegg til at ren-
net er mønstringsrenn for 14- og 15-âringer er det ogsA vanlig 
kretsrenn med kiasser til og med juniorer. Som vanlig har vi 
full premiering i alle klasser og vi hâper stor deltakelse fra hele 
Akershus. Samme dag U. 1100 arrangeres det et sonerenn med 
kiasser fra 7 - 9 Ar. Her er det pAmelding fram til en time for 
start, og det er selvfølgelig premie til alle. SpørsmAl ang. 
Enebakksprinten og sonerennet kan rettes til Inge Bøe pA tif. 
6492 9046. 
Vel møtt pA Streifinn lørdag 18. januar - bAde som deltaker og 
tilskuer. Her blir det mye fin skiidrett. 

Hilsen skigruppa Enebakk I.F. 

Karusellrenn 

Skigruppa, Enebakk I.F. arrangerer karuseilrenn pA føigende 
datoer: 

- 	Søndag 19/1 ki. 1200 Uassisk stil. 
- 	Søndag 02/2 Id. 1200 klassisk stil. 

Dette er ogsA klubbmesterskap og merkerenn. 
- 	Tirsdag 25/2 Id. 1800 fri stil. 
- 	Lørdag 15/3 U. 1500 fri stil. 

Karuselirennene har Uasser fra 0 - 100 ar med lØypelengder til-
passet alder. Det koster kr. 100 A delta. Denrie prisen dekker 
alle rennene. Hvis dere er mange i en familie som Ønsker A del-
ta, har vi familiepAmelding for kr. 250. Premie til alle som full-
fører tre renn. Premieutdelingen holdes som et eget arrange-
ment. Dato for denne opplyses pA første renn. 
Alle rennene arrangeres pA Streifinn. 

Vel møtt til aktiv skiidrett pA Flateby 

Ten 
trivseI- 

-tenk 
Enebakk! 

Enebakk pensjonistforening 

arragerer medlemsmØte i Herredshuset 
onsdag 12. februar kl. 16.30. 

Velkommen 

Vinterdilten sondag 9. februar 

Skiforeningens lokalutvalg i Enebakk arrangerer den tradisjo-
nelle VINTERDILTEN gjennom østmarka fra Mjerhallen i 
Ytre Enebakk til Streifinn pA Flateby, en iØype pA snaue 20 km, 
sØndag 9. februar. Kaffe- og solbrtoddy-bAl underveis. Start 
mellom U. 1000 og 1200. Gratis for Skiforeningens medlem-
mer. Ikke-medlemmer betaler kr. 20 for voksne og kr. 10 for 
barn. 

Vel møtt til en hyggelig tur gjennom østmarka 

Skiforeningens Iokalutvalg i Enebakk 

meddeler at BRATANSTUA er Apen for servering i vinter pA 
søndagene: 

Januar: 	19. og 26. 
Februar: 2., 9., 16. og 23. 
Mars: 	2. og 9. 

Vi serverer vafler og boller eller kake + kaffe, te, solbrtoddy 
og mineralvann. Ta enten rødmerket skiløype fra Vestby bro 
eller gA over VAg og inn i HØijern. Ved lite snø kan denne turen 
ogsA gjøres pA beina. Hos oss fAr du en hvil og en hyggelig prat. 

Vi sees! 


