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KOMPOSTEN

Muter i hoveduLvaig 30. mars -1. mai
OrtlfØrerens
IIjØrite

Kommunestyret:
Formannskapet:
Naturforvaitning:
Tekn./bygn./plaflarb.
Helse/sosial:
Kuitur:

Store saker
under
planlegging!

Mandag 30. mars
Mandag 6. april
Torsdag 23. april
Torsdag 16. april
Tirsdag 14. april
Torsdag 23. april

kl. 18.30
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
Id. 19.00

AMAUEOG LISE BUDS LEGAT
TILSKUDDILAN lit BOLIGFORMIU

Endelig kommer Komposten igjen i postkassa. NA satser vi
pA at den regelmessig kommer ut en gang pr. mAned, og datoene kan dere finne et annet sted i avisa.
Kontantstøtten til smAbarnsforeidre blir antakelig innfØrt
fra høsten-98. I den forbindelse er det interessant for oss A
vite hvor mange som eventuelt vii benytte seg av dette tilbudet. Det er fint om spørreskjemaet (pA en annen side i Komposten) blir fylt ut og returnert snarest. Denne undersøkeisen
vii ikke bli benyttet til annet enn kartlegging av barnehagebehovet.
Det har vrt stor virksomhet pA det politiske planet siden
forrige nummer av Komposten. Det er nA endelig kiart for
<<Pilotprosjektet Bo- og Servicesenter>>. Hva dette gAr ut pA
kan dere lese i artikkelen pA denne siden.
Pianleggingen av fly barneskole i Kirkebygda er i full
gang. Dersom alt gAr etter planen vii denne kunne tas i bruk
ved skolestart 1999. Dette prosjektet blir ledet av kommunens plan- og byggekomite, sammen med arkitekt og byggeleder med erfaring Ira bygging av fly barneskole pA Ringvoll
i HobØL
Tomtevalg for disse to prosjektene vii antakelig bli behandlet i kommunestyretS mote den 30. mars.
NA ser det ut til at Flateby fAr sin idrettshail. Vedtak om
dette ble fattet i kommunestyremøtet i desember 97. Jeg har
fAtt mange positive henvendelser om haliprosjektet, men har
ogsA registrert at noen mener prosjektet ikke burde vert prioritert i denne perioden. Arsaken til at bygging av hallen ble
framskyndet, var at prisen er garantert som fast pris ut 1998.
Skulie prosjektet vrt bygget senere, yule en prisstigning pA
20-25% ikke vre urealistisk. Prisen var nemlig ikke justert
siden 1994.
I tiilegg til ovennevnte prosjekter er det ogsA kioakkprosjekter pA gang i 1998. Investeringene vii ligge pA ca. 10 - 12
mill. brutto.
SA liii om økonomien. Regnskapet for 1997 er oversendt til
revisjonefl. Resuitatet for 1997 er Ca. 37 mill. Dette er inidudert 26.6 mill. fra Folio Energiverk A/S. Dette er allerede
vedtatt benyttet til investeringer, men vi sitter igjen med
ca. 10 mill. i neuo driftsresultat (overskudd) som kan benyttes til nedbetaiing av lAn eiier investeringer. Kommunestyret
vii behandie denne saken 4enere pA vtiren.
Olympiaden-98 og den norske fmalen i Melodifestivalefl98er avsluttet med flotte resultater for tidligere Enebakkinger. Ingen har vel unngAtt A høre om Thomas Alsgaards
innsats i OL. Etter OL-gullet ble det sendt gratuiasjonstelegram fra Enebakk kommune.
Jeg vii ogsA fA gratuiere David Eriksen som har skrevet
tekst og melodi til sangen som vant den norske Grand Prix finalen. Selv om han nA har flyttet fra kommunen, bor fremdeles familien hans her og jeg synes det er hyggelig at ungdom
oppvokst i Enebakk gjØr seg bemerket over kommune- og
landegrenser.
Du vii se av dette inniegget, at de politiske prioriteringer er
barn, ungdom, eidre og miljø. Personiig mener jeg dette er
riktige prioriteringer.

Fysisk funksj onshemmede
Legatets formAl er A gi hjelp til dem som i vesentlig grad har
yang nedsatt føriighet pA grunn av medfØdte eller ervervede
feil elier sykdommer i støtte- og bevegelses-orgaflefle.
Det kan søkes om midler til:
1. tiiskudd til kjøp av boenhet
2. lAn til kjøp av boenhet
3. tilskudd eiler iAn til utbedring av eksisterende boenhet
Under ellers like vilkAr har fysisk funksjonshemmede fra
Rlingen og Enebakk, og personiig beslektede med testator,
fortririnsrett.
Søknadsskjema og evt. nrmere opplysninger fAs ved henvendeise til Enebakk kommune, formannskapskOfltOret, 1912
ENEBAKK, tif. 64 99 0110. Søknadsfrist 15. mai 1998

Enebakk kommune med I
pjoVPosjekt
FØlgende er saksetfra Bomagasinet nr.1-98, ,nedlemsblad for Romerike Boligbyggelag: (Inniegget er
-.
fOrkortét, red. anm.)

Romerike Boligbyggelag (RBBL)
skal I samarbeid med Enebakk kommune og Seniortjenestefl AS utvikle
et nyU bo- og servicesenter.
I tiilegg til 28 omsorgsboliger og
12 sykehjemsplasSer, skal senteret
ogsA inneholde et dag- og rehabiliteringssenter og et serviceSenter til
bruk for We beboere og Øvrige eldre i kommunen. Dersom alt gAr etter planen skal fØrste byggetrinn
vre ferdig hØsten 1999. Utbyggingen vii vre et pilotprosjekt I boligsamvirket som vii bli evaluert av
Norske BoiigbyggelagS Landsforbund (NBBL).
Kommunen samler
servicefunksjOflene
Handlingspianefl for eldreomsorgen 1998-2002(som blir omtait et
annet sted i Komposten), ble behandlet i Kommunestyret 26. Januar
i Ar. Et enstemmig kommunestyre
gikk her inn for at det nye Bo- og
servicesenteret skal bygges i Kirkebygda. Ordfører Jorun Buer pApeker
at vedtaket er med pA A sanile kommunens servicefunksjoner, noe som
ikke bare gir en rasjonell drift, men
ogsA er med pA A gi innbyggerne
flere fordeler. Organiseringen av
disse viktige tjenester pA et sA nnrt

geografisk onirAde, skaper bAde
større tilhørighet og tilgjengeiighet
for brukeme.
Samarbeidsavtaiefl
Kommunestyret gikk ogsA inn for
at det inngAs en samarbeidsavtale
mellom RBBL, Senior Tjenesten og
Enebakk kommune. Avtalen innebrer at kommunen skal stA for
selve driften, mens boligbyggelaget
skal stA for prosjektermg/utbYggingen og skal ogsA stA som eier av
bo- og servicesenteret.
Samarbeidsmodeil for boiigsamvirket
Norske BoligbyggelagS Landsforbund (NBBL) skal følge opp og dokumentere samarbeidet mellom
RBBL, Senior Tjenesten og Enebakk kommune om prosjektering,
utbygging og drift av omsorgsboiigene.
Erfaringen fra samarbeidet skal
danne grunniaget for en evalueringsrapport som vii bli sendt til andre boiigbyggelag, kommuner og
departementer.
Prosjektieder Roar Vigdal,
NBBL, fremhever til Bomagasinet
at han ser pA samarbeidet mellom
RBBL og Enebakk kommune som
et pilotprosjekt, som kan yre utgangspunkt for en samarbeidsmodeli mellom boligsamvirket og
kommuner i hele landet.
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Gudstj enesteliste
for Enebakk og
Man
APRIL
april (PalmesØndag):
Id. 11.00 pA Strariden bedehus: Gudstjeneste v/Fjeld
Id. 11.00 i Mari meninghetssenter: Storfamiliesaniltng.
april (Skjrtorsdag):
Id. 11.00 i Enebakk kirke:
Gudstjeneste vfFjeid. Nattverd.
ki.18.00 I Marl Kirke: Gudstjeneste v/ØvstegArd. Nattverd.
april (Langfredag):
kl. 11.00 i Mari Kirke: Gudstjeneste v/øvstegArd.
april (1. PAskedag).
id 11.00 i Enebakk kirke:
Gudstjeneste v/.ØvstegArd.
kLll.00 i Marl Kirke: Gudstjeneste v/ Fjeld.
april (2. PAskedag):
U. 11.00 pA Stranden bedehus: Gudstjeneste v/ ØvstegArd.
april (1. s. e. pAske):
U. 11.00 i Enebakk kirke:
Gudstjeneste v/ ØvstegAnd.
MenighetsfakultetetS dag.
Torieiv Austad fra Menighetsfaku1tetett21er
26 april (2. s. e. pAske).
U. 11.00 i Enebakk kirke:
Gudstjeneste v/Fjeid.
kl.11.00 i Marl Kirke: Familiegudstjeneste v/øvstegArd.
Nattverd.

VAROMIVIOTE I
Sted: Bøndernes Hus
Tid: Onsdag 15. april 1998, Id.
19.00
Program:
Aktuelt stoff fØr vAronna v/repr.
fra Folio Forsøksring
Maskiner til grashAndtering og
gjødseihAndtering v/repr. fra Eik
Landbruksseflter i Vestby
Kaffepause Og vAronnprat.
Arr.: Enebakk Landbrukslag
Enebakk kommune v/avd. naturforvaitning

C

-

OYEBUKKRIG HJH?
FOLLO LEGEVAKTSENTRAL: Interkommunalt tiltak
for Ski, OppegArcLAs og Enebakk.
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ANNONSEPRISER I KOMPOSTEN
geIdende fra 01.03.1997
Priser pr. spaltemm: kr. 3.30
kr. 3.300,Helside:
kr. 1.650,Halvside:
kr. 1.100,- pr. ãr
Fag & Service:
Fargetillegg: 1 large: kr. 1.10 pr. spaltemm.
2 farger: kr. 1.40 pr. spaltemm.
3 farger: kr. 1.65 pr. spaltemm.
titgis en gang I mnd.
ngen utgivelse i juli og august.

Lag og forefinger herunder politiske
partier annOnserer gratis arrangementer, kurs 0.1. innenfor grensen
av 250 spaltemm.
Korte meldlnger om fødselsdager
og andre begivenheter er gratis.
Rádmannen har fullmakt til a innga
spesielle avtaler med starre annonsører.

NAn du trenger øyeblikkelig hjelp (utenom LEGESENTERETS Apningstid kl. 08.00-16.00). Fra kl. 16.00- 08.00 pA
hverdager og hele døgnet i heiger og høytider, ring tif.: 64
87 1930.
Folio iegevaktsentral er bemannet med sykepieier hele
døgnet.
Ved AKUTT LIVSTRUENDE SKADE ELLER SYKDOM ring Medisinsk nødtelefon 113.

KOMPOSTEN

IMSKRMNG NAYE HM
VED BAMESKOLEME I ENEBAKK

fP4c1mairnen
har orilet

Ny fpes pao
KOMPOSTEN

KLASSE/FØRSKOLEN FRA HØSTEN 1998
lnnskrivingen gjelder alle barn som fyller 6 âr i 1998.
Bama møter ved den skolen de sokner til. Tidspunkt for innskrivingen:
Ytre Enebakk skole
Onsdag 22. april ki. 10.00
Onsdag 22. april ki. 10.00
Hauglia skole
Onsdag 22. april kl. 11.00
Kirkebygden skole
For barn som har bodd i Enebakk mindre enn 1 ár, ma dâps- eller fødseisattest tas med.
Eventuell sØknad om utsatt skolestart leveres ved irinskrivingen.
Velkommen tit skolen!
Skolesjefen

Innieveping av vannpraver
Informasjon til innbyggeme
i Enebakk fra Nringsmiddeltilsynet for Folio
Innbyggeme f.r vannprøveflasker med orientering om riktig bruk, ved a henvende seg i
resepsjonen i Herredshuset.
Flaskene er sterile og ferdige
til bruk.
Dersom det er vanskelig for
innbyggerne selv A levere inn

Konflikt § Râdet

Orientering til innbyggerne i
Enebakk fra KonfliktRAdet
pA Romerike
KonfliktrAdet pA Romerike er
interkommunalt, og dekker alle
14 romerikskommunene.
Publikum kan henvende seg til:
KonfliktRAdet pA Romerike,
Du fmner Neringsmiddeltil- Besøkadresse: Storgt. 16,
synet for Folio i RAdhusveien 6 2000 LillestrØm
i Drøbak. FØlgende telefonnr. Postadresse:
Postboks 401,
kan benyttes: 64 93 14 84 og 2001 LilestrØm
fax: 64 93 48 90.
63 80 23 35
TeiefonJfax:

vannprøver pA laboratoriet i
DrØbak, kan vannprøvene ogsA
leveres i resepsjonen i Herredshuset. Disse blir avhentet
første mandag i rand. fØr kiokken 10.00 om formiddagen.

'IM UNG - IUUHILM—E
Enebakk syke- og aldershjem bestAr av 30 sykehjemsplasser, 6 aldershybler og
skjermet enhet for aldersdemente.

V

I

Vi søker etter off. godkjente hjelpepleiere i følgende stihinger:
- sykevikariat 59 % natt. Med mulighet for fast ansettelse.
Nattevaktene jobber i team pA to, og har ansvar for bAde sykehjems- og aldersavd./skjermet
enhet.
- permisjonsvikariat 50 % pA sykeavdehing fra d.d. til 15. november.
- fast stilling 22,3 % pA sykeavdeiing.
Arbeid hver 3. heig.
Vi legger vekt pa: interesse for geriatri, evne og vilje til a samarbeid og nytenkning, og evne til
A arbeide selvstendig
Hjelpepleiere er lønnet etter St. kode 7076 ltr.8-18.
Forøvrig skjer ansetteiser pA de vilkâr som til en hver tid fremgâr av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kontakt gjeme driftsleder Grete Venner for nrmere opplysninger, tlf:: 64 9244 60.
Søknad vedlagt attester og opplysninger om referanser sendes pleie- og omsorgsavdelingen,
KopAsveien 7, 1914 Ytre Enebakk, innen 14.04-98.

Siden siste utgave av Komposten har vi ansatt informasjonskonsulent i 50 % stilling. Mariann J. Lillefuhr
skai vre ansvarlig for A koordinere alt kommunalt stoff
til Komposten. Komposten vii fremdeles vre en oppsiagstavle for kommunen, derfor vii hun ogsA vre behjelpelig med annonser til nringsiivet og private og organisere stoff til lag, organisasjoner og foreninger.
Komposten er fØrst og fremst et informasjonsorgan fra
Enebakk kommune til alle dere som bor i bygda, og kan
neppe oppfattes som en lokalavis med alt det inneberer.
Derfor vii nok noen av dere oppleve A bii avvist med
hensyn til Ønsker. Det viktigste for oss er A fA en to-veis
kommunikasjon med innbyggerne og anmoder dere derfor om A ta kontakt, gjerne ved A skrive ieserbrev. Vi vii
sA langt det er mulig svare pA innbyggernes henvendelser. Komposten vii bli utgitt en gang i mnd. bortsett fra
sommermAnedene og denne kontinuiteten vii komme
oss alle til gode.

NY MNGSKOORDWATOR
Enebakk nnngsrAd er et
frittstAende og selvstendig organ opprettet av Enebakk
nringsdrikommune,
vende/nringsorgamsasjoner
i kommunen og bygdas banker.
NringsrAdet skal:
medvirke til nringsutvik1ing
i kommunen
vre et kontakt- og kommunikasjonsorgan mellom
nreringsiivet og kommunen
fremme sarnarbeidet mellom
rneringsinteressene i Enebakk
medvirke til markedsfØring
og informasjon om Enebakk som mtringskommune
medvirke ved utforming av
nringspoiitiske retningslinjer og virkemidler
medvirke til at det blir tau
hensyn til natur og miljø
ved nringsetablering
NringsrAdet sammensetning er for tiden:
Tore Karisen, leder EHHI

Jorunn Buer, Enebakk
kommune
Einar Holstad, Enebakk
kommune
Carsten H. BarbØl, Enebakk landbrukslag
_
Muller,
Johan-Fredrik
Spaarebanken NOR
Fra 1. januar 1998 har Enebakk nringsrAd tilsatt Halvard Waade i halv stilling som
fly meringskoordinator.
Neringskoordinator er nringsrAdets foriengede arm
og har blant annet som oppgave A gi rAd og veiledning til
nyetablerere.
kar
Nringskordinator
kontorer i Granveien 30,
1911 Flateby, og kan nAs pA
fif.: 64 92 87 13 eller mobiltif.: 911 95 985.
Nringskoordinator har foreløpig ikke fast kontortid,
men er stort sett tilgjengelig
mandag-fredag 09-17.
Halyard Waade

STO11EI(ONTAKTER SOKES!
Barneverntjenesten i Enebakk søker mannlige og kvinnelige støttekontakter over 20 Ar.
Arbeidstid: vanligvis 1 dag i uka, 2-6 timer per dag. Støttekontakten gjør aktiviteter
sammen med ett barn eller en ungdom. Lønn og utgiftsdekning avtales ved ansettelse.

Ta kontakt med faglig leder, Beate loiter pi* tif.: 64 99 0140 eller send en søknad til
Enebakk sosialkontor, Postb. 44, 1912 Enebakk.

FMSTER FOIL MLEM
AV STOff Tik KOMPOSTEN
FØR$TE 1/2 AR 1998
Onsdag 8. april for utgivelse 29. april
Fredag 8. mai for utgiveise 27. mai
Fredag 5. juni for utgivehse 24. juni
Det er fint om stoffet blir levert pA diskett, som selvfØlgelig blir returnert umiddelbart etter bruk.
Stoffet merket Komposten sendes/leveres Herredshuset, Enebakk kommune, 1912 Enebakk.

KOMPOSTEN

Endelig ep 44oligheteno tall I bpuk

Det eringenivilom at beboerne koser seg. Her ser vifra venstre: Ella Sanner, Martha Marthinsen,
Margit Haug, Elsa Arnesen og Alvilde Johansen.
<<Roligheten>> dvs. skjermet politikere tilstede. Avdelingen ning pa dette omrâdet. Bade
enhet ved Enebakk syke- og a!- er et tilbud til seks av Ene- beboeme og de ansatte er swert
fomøyde med kommunens pridershjem ble behørig âpnet bakks eldre, og fØyer seg inn i oritering og avdelingens utforrekken
av
kommunens
satsmed bade beboere, ansatte og
Fag lig leder Sidsel R. Christiansen beundre bildet Det bId rommet" som var en av gavene til den nydpnede avdelingen.
ming. Faglig leder Sidsel R.
Christiansen ønsker spesielt a
fremheve det gode samarbeidet
med kommunens egne vedlikehoidsarbeidere. Uten dem
hadde det nok ikke butt slik
fart i sakene, presiserer hun.
Bade fargevaiget og den handverksmessige utformingen kan
ved selvsyn gi idèer til den
mest kresne blant oss. Her er
en hjemlig atmosfre og et
godt sted A were bade for beboMartha Marthinsen og Margit Haug ifull sving ved den gamle rulla som er <<Rolighetens>> stoithet. erne og de ansatte.

Tverrfaglig miljø.
Det er Iagt vekt pa tverrfaglighet i sammensetningen av
ansatte og det er en spennende
sammensetning av erfaring og
bakgrunn avdeiingen kan skilte
med. Bade sykepleiere, hjelpepleierere, aktivitØrer og fysioterapeut er knyttet til avdelingen som bar gitt 7 nye heldags-stillinger, fordelt pA tre
fulle stillinger, samt deltid- og
helgestillinger.

PLEIElm OG OMSORGSAVOEUNGEN I ENEBAKK
STAR FOMN ST ORE UTFORDMNGER
Enebakk i løpet av høsten 96
Kommunestyret vedtok pa og omsorgsavdelingen bar UtHandlingsplanen og vâren 97.
mote 26 januar i âr at eldreom- arbeidet.
som
er
utarbeidet
bar tatt utsorgen i Enebakk skal utvikles
Proposer og beregninger
gangspunkt
i
en
Behovsanai trâd med en Handlingsp!an
er foretatt viser at Enesom
for eldreomsorgefl som pleie- lyse som ble gjennomført i
bakk vii fä
en vesentlig
Økning av eldre i ärene
fremover og
da ser1ig eldre over 80
âr. En forventer en 0kning av eldre
over 80 ârpâ
mellom 30
og 40%.
Skal en mote
utforde
dringer som
ligger i disse
prognoSefle
sett i forhold
til det totale
tjenestetilbud en bar i
dag, er behovet for en utbygning pa
omrâdet
stort bade
med tanke
Plele- og ornsorgssjefFredrik Lied presenterer en Handlingspian med mange spen- pa boliger
nende aspekter.

med heldOgnstilbud og en styrking av personell.
UTBYGNINGSPLANER.
Sykehjemmet pa Kopâs med
sine 42 p!asser bar al!erede for
liten kapasitet i forhold til behovet for heldøgns omsorgsti!bud. Det er derfor behov for
en ganske snarlig utbygning av
bl.a. omsorgsbo!iger. Handlingsp!anen beskriver en utbygningsplan belt frem til âr
2010, men en planlegger nâ
fØrste byggetrinn som vii besta
av fø!gende:
16 omsorgsboliger
1 2sykehjemsboliger
serviceenhet
administrasjonSeflhet
Kommunestyret vedtokogsä
i sitt mote 26 januar 98 at det
nye bo-og servicesenteret ska!
!igge i Kirkebygda. Det er
ennâ ikke helt Mart hvor i Kirkebygda det blir, men omrâdet
vest for Herredshuset bar en
plassering en vurderer seriøst
og som vii ivareta mange viktige funksjoner som nrhet til
bank, butikk, legekontor, Herredshuset etc.

SERVICE-ENHET.
Denne delen av det nye hoog servicesenteret vii kumie
ivareta fiere typer aktiviteter.
Bade dagsenter- og eldresenterfunksjonen som i dag er i
den gamle iegeboligen pa Kopâs, vii knyttes til de nye lokalene. Senteret vii ogsa fâ en
kafeteriafunksjOn som bade
beboere pa senteret og pensjonister for Øvrig i Epebakk kan
nyte godt av.
Administrasjonefl i Pleie-og
omsorgsavdelingefl vii f& kontorene sine i det nye senteret
og hjemmebasert omsorg vil
ogsâ fA sin base her.
SAMARBEIDSAVTALE
MED ROMERIKE
BOLIGBYGGELAG
Kommunestyret bar vedtatt
en samarbeidsavta!e med Romerike Boiigbyggelag med
tanke pa prosjektering og bygging av det nye bo-og servicesenteret. Det er nedsatt en prosjektorganisasjon som vil arbeide videre med de konkrete
p!anene og en tar sikte pa at det
nye senteret star kiar for drift i
lopet av senhOsten 1999.
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DATO TYPE
ARRANGEMENT

GRUPPE/NAVN

STED

TID

PRIS

fredag lørdag

20.03.- ENEBAKK
28,03. DRAMATISKE
SILSKAB

teaterforestilhingen:
<<Barna tar makten>> av
Rocer Vitrac

Flateby
Samfunnshus

20.,22.,
25., 27.,
28. mars

narmere
annonse

iørdag søndag

21.03.- Kunstutstilling
29.03.

Kommunens egen
kunst

lør og son
1300-1600

søndag

22.03. Konsert

Enebakk kammerkor

Râdhuset
apningsdag
21.03. ki.
1300
-1600
Galleri Loppa

lørdag
søndag

28.03. Kulturkafè
29.03. Familiefest

Jan Olof Andersson
Dynamis

Holtop
Emaus

1500
1800

50,-

tirsdag

14.04. Danseaften

Frisk Luft

Ignarbakke

1900

gratis
adgang

Iørdag
søndag

18.04.- Kunstutstilling
10.05. m/Sverre Holm,
bilder

GALLERI LOPPA

Bjerke Bruk

lØr/sØn
1200-1600
ons.
1800-2000

søndag

26.04. Vrkonsert

Enebakk Blandakor
mJgjester

Mjer U-skole

1800

tilbake med

nrmere op

DAG
MAR.98

1500

APR.98

MAI.98
lørdag

Ragnar Karisen
02.05. kinoen arr. for
pensjonister i
Enebakk og R1ingen

søndag

17.05. 17.maifest
MINIMARATON

Dynanus

Emaus

1700

onsdag

03.06. Norsk Matkultur
v/konditonnester
Hans Robert Bruun

Husflidlaget

Bygdetunet

1900

søndag

07.06. 40-rs jubileum

Mjr u-skole

fredaglørdag

2.06-- markedsdager
12.06
13.06.

Ytre Enebakk
skolemusikkorps
VAgsenteret
Ytre Enebakk

JUN.98

Vâgsenteret

AUG.
lørdag søndag

GALLERI LOPPA
15.08.- Kunstutstilling
30.08. m/Oddbjørg Reintonbilder og Jean-Louis
Beaudonnet - kuiptur

Bjerke Bruk

lØr/sØn
1200-1600
ons.
1800-2000

GALLERI LOPPA
19.09.- Kunstutstilling
04.10. rn/Ruth Sissel Foss grafikk

Bjerke Bruk

lØr/sØn
1200-1600
ons.
1800-2000

17.10.- Kunstutstilling
01.11. rn/B isser Janlcov
Lazarov - bilder

GALLERI LOPPA

Bjerke Brukruk

lØr/søn
1200-1600
ons.
1800-2000

20.11.- JULEUTSTILLING
12.12.

GALLERI LOPPA

Bjerke Bruk

lØr/sØn
1200-1600
ons.
1800-2000

SEP.
lørdag søndag

OKT.
lørdag søndag

NOV.
lørdag søndag

KOMPOSTEN

AKK KULTURSKOLE
Kvalitet har preget skolesiaget i Norge:
Dette blir ogsA viktig for satsningen som
gjØres i Enebakk kommune!
Hvordan vii kulturskoien se Ut i var
<<Alle kommunar skal aleine eller i
samarbeid med andre komunar ha eit mu- kommune? Det er enda iitt tidlig a gi svar
sikk/kulturskoletilbod til barn og unge i pa det spørsmAlet, men i planleggingsartilknytning til skoleverket og kulturlivet. beidet legges det vekt pa a lage en bokal
tilpasset modell, der hensynet til tradielles>>
sjon, eksisterende musikk- og kulturiiv,
Dette er bakgrunnen for at Enebakk geografi og sr1ige behov blir ivaretatt.
kommune har satt i gang et forprosjekt
I iøpet av v.ren blir undervisningstilbufor a pianlegge oppstarten av en kuiturskole høsten 1998. Kultutsolen begrenser det kunngjort nrmere med f1gende inseg til a omfatte de estetiske uttrykk som formasjon:
musikk, dans, drama, biiledkunst og litteUndervisningstilbud - aktiviteter
ratur i trâd med retningslinjer fra Departementet (KUF).
Elevavgift og evt. søskenmoderasjon
Det er allerede sendt Ut et spørreskjema
til alle husstander i kommunen, men alliRetningslinjer for aktivitetene i kulturkevel vii mange sikkert lure pa hva en
skolen
kulturskole er.
Viktige stikkord for den formen muSted og tidspunkt for ulike tilbud (dag,
sikk- og kulturskoler i Norge har vrt
drevet de 25 ârene vi har hatt skoleslaget: ettermiddag, kveld - fortrinnsvis pa
grunnskoiene i kommunen) UndervisDet er en musikk/kulturskole for able!
Det er lave skolepenger - maks.beløp ningen foregâr vanligvis som 1 undervisningtime pr.uke individuelt eller i gruppe.
for et skoieär er kr. 1600.Det gis fortrinnsvis et desentralisert til- Tilbudene følger den ordinre skoleruten
bud - vanligvis i alle skolekretser der pa 38 ulcer.
kommunen er vidstrakt
Har du spørsmAl eller synspunkter?
Det satses pa a gi tilbud bade i bredde
Ta gjeme kontakt med prosjektleder
og topp - dvs. at det ikke er opptaksprøve
eller andre terskier A forsere ved inntak, Vigdis M. Uvizjev,
men samtidig skal talentene ivaretas med
Kulturkontoret tlf. 64 99 0195 (mand
undervisning som gir grunniag for spesia/onsd/ annenhver fred. Ki. 9.00 - 15.00)
lisert videreutdanning
Sommeren 1997 vedtok Stortinget en
by (19.juni nr. 83) som slAr fast:

Ledsagepbevis I Enebakk kommune
Enebakk kommune har
nA innført en ordning med
ledsagerbevis for funkDenne
sjonshemmede.
ordningen skal hjelpe
furiksjonshemmede til a

kunne delta i aktivitetstibbudet som finnes i kommunen med ledsager, og
uten A skulle betale bibbett/inngangs penger for
ledsager. For søknads-

skjema, eller ved spØrsmAl, mA det tas kontakt
kuiturkontoret
med
v/ Jane Enersen ph tlf. 64
99 01 92.

Teateppuppen "FRUYA" kom ogsà
I ffikesmonstpingen I Skedsmo
Denne teatergruppen
som er interkommunal
og integrert valgte a
delta i kulturmØnstringen i regi av As kommune. I tiblegg lii As og
Enebakk er Oppegârd og
Ski med i teaterprosjektet.
Teatergruppen
<<FRØYA>> har eksistert
siden 1995 og har stadig
nye og spennende utforPeer du lyver - nei jeg dikter
dringer. I tillegg til tume
i Follo-kommunene har
<<FR0YA>> vrt rundt i bandet vârt og Støttespilbeme; helse- og sosiabdept.,
sspiøt for svrt ulike forsanilinger - fra A Norsk KulturrAd og Norsk Amatørteaterdelta ph teaterfestival i Alesund til a were rAd beskriver teatergruppen som unik
et populrt innslag pa NEUs kulturfesti- med modeller for samspili sorn har vakt
val i Bergen. Gruppen har ogsA wert i interesse ogsA utenfor Norge.
Enebakk stod egentlig for tur i forhold
Enebakk. Litt uheldige var de dade skulle
til
et seminar om inkluderende kubtur,
spille for kommunestyret i juni, for instruktøren og musikeren kjørte seg bort hvor <<FR0YA>> skulle vise integrering i
sammen med kostymene. Men som tea- praksis, men swert fâ yule delta ph semitergruppe baget de improvisasjoner og naret, sA det ble avlyst. Men forestillingen
<<Peer, du byver>> ble presentert i kortverspilte noen utdrag ev forestillingen.
Gruppen var en av fern grupper i det sjon i Lillestrøm bØrdag 14. mars.
Egentlig jobber teatergruppen men
landsdekkende prosjektet <<Teater for
<<Antigone>>
akkurat nA og det stykket hAalbe>> som ble avsluttet i desember-97.
per de A ha spillekiart til
Ski teaterfestival i sluttet
av mars. Gruppen bestAr
av 17 deltagere, ungdom
og voksne, med og uten
funksjonshemminger,
som vil vise at det gAr an
A gjøre noe sammen ph
tross av kommunikasjonsforskjeller.
En usedvanlig teateroppbevelse som able
burde unne seg!
<c'Dans med meg So1veig

Tove-Britt Henriksen

Ungdommens kuRupmonstping avWkIet med hoy faktop
Det var i Ar pAmebdt 15 bidrag til Ungdommens kulturrnønstring som gikk av stabelen
søndag 1. Februar.
Alt fra teater, sang, trommeinnslag, dikt- og novebbelesing og fiolinspill til kunstinnslag med skulptur, akvarebl, keramikk/raku, keramikk og objemalerier var representert i Ar. Et
bredt spekter som imponerte
alle de fremmØtte tibskueme. At
Enebakkungdommene igjen har

bevist at de hevder seg helt i teten har veb de fleste av dere best
om i bygdas bokabaviser, som i
tiden etter mønstringen serverte
overskrifter som: <<HØyt nivA i
Enebakk>>(Romerike Blad).
Gratulerer alle sammen!
Ogsâ i Ar hadde juryen en artig, men vanskebig oppgave
med A velge hvilke innslag som
skulle gA videre til fylkesmØnstringen. De heldige denne
gangen var:

Marte Halvorsen, med sin keramikk/raku <<STOR KA'Vf>> og
<<BOKS>>
Richard Jaucis, med sitt oljemaberi <<JAKTA ER OVER>>.
Victoria Matheussen, Rebekka Heistad og Kristin Solyang, med fremføringen av FlGURTEATERET <<PRINSESSEN PA ERTEN>>.
Sareptas Døtre, som besthr
av: Per Ame Øiestad, Yngve
Tingstad, Sara Marie Helstad,
Prinsessen pa erten) - Figurteateret imponerte med sine teknikker.

Tramsmission i velkjent still

Mariann Hvidsten fremfØrer
sitt bidrag.

Synnøve Andersen, Mai Elise
Solberg, Marte Nordhagen, Liv
Jorunn Holstad, Maiken Wennevold, Ester Lill Andersen, og
Lise Heimdal, med korsangen
>>YOU ASK ME WHY>>.
Mariann Hvidsten, med
fremfØrelsen av eget dikt
<<H0ST.>.
Og sist, men ikke minst bandet Transmission, som bestär
av: Eivind Magnus Solberg,

Marius Andre LUbbe, Steffen
Grønneberg, Tom Pettersen og
Martin Kandola, med fremfØrelsen av <<CHiLD>>.
NAr dette beses er fylkesmønstrmgen ogsA historie,
denne fant sted 14 og 15. mars
ph Libbestrøm Kubtursenter/Skedsmo Radhus. Og vi kan jo
bare hApe at Enebakkungdommene ogsA her kiarte A hevde
seg i teten.

KOMPOSTEN
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17 FEBRUAR INVITERTE FLAT Y KINO TIL SKOLffILM

Fornøyde lever fra Hauglia skole pd skolekino.

Skolekino er et samarbeidsprosjekt mellom Flateby kinostyre og skolene i Enebakk.
Filmene blir plukket Ut i samarbeide med representanter fra
skolene, forteller Ragnar Karlsen, leder i kinokomitèen oss.
At dette er et positivt tiltak er
sikkert, en full kinosal med
forventningsfulle skoleunger
venter spent. I dag er det Pinnochio elevene fra 1-4 klassetrinn pa Hauglia skole skal Se,
og pa spørsmal fra KOMPOSTENS utsendte om dette er
gøy, wares det et unisont <<sá
klaart!>>
Kirsti Nordás, klassestyrer i
3 A, kan fortelle at film er en
del av norskundervisningen
ifig. lreplanen og skolekino

ses pa som et hyggelig avbrekk. De fleste av elevene har
vert pa kino tidligere. Men,
kosebamsen kan vre trygg a
ty til - filmen kan jo bli skummelt.
Kinomaskinist Tore Wilberg,
har innehatt denne stillingen
fra 1976 uten avbrudd! Han tnyes tydeligvis i jobben pa Flateby Kino og bekrefter dette,
mens store filmruller monteres
pa plass for forestillingen.
Flateby Kino satser ogsâ pa
familieforestillinger og filmer

for godt ungdom og voksne.
En gang i mâneden er det <<Tid
for den gode filmen>>. Da serveres det kaffe og vafler, noe
som viser seg a vre et populrt innslag.
En fredagskveld i mâneden
varter kinoen opp med nattfilm
og da star suppe og kaffe pd
menyen alt inkludert i billetten.
KOMPOSTEN kan bare si
seg enig med elevene i klasse
3A fra Hauglia skole: KINO
ER GOY!

Enebakk Folkebibliotek
Râdhuset, Kirkebygda
Postadr.: Postboks 74
1912 Enebakk
Tlf.: 64-99 02 00
Fax: 64 - 92 7111
E-post: enebakk.bibliotek°ah.telia.no
Bibliotekets âpningstider 1. september - 30. april.
Stine Nilsen, Klasse 3 A sittende fra hØyre og Vibeke Nyscther i
samme kiasse synes skolekino er goy!

Mandag: 15 -20
Tirsdag. 10 - 15
Onsdag: Stengt
Torsdag: 15 -20
Fredag:10-15
LØrdag:10-14

VELKOMMEN
som làner ved

ENEBAKK FOLKEBIBLIO TEK!

Bibliotookets hiOPHOAiff
Enebakk Folkebibliotek har hatt en usedvanlig stor
utlânsstigning de siste to ârene!

Enebakk Folkebibliotek har nd Internett
som foretar søking for publikum!

- foreløpig for de ansatte,

E-post adresse: enebakk.bibliotek°ah.telia.no

Husk!
Du er alitid VELKOMMEN i biblioteket! I ápningstidem liar vi kaffe/te sthende
sammen med dagens aviser!

Her kan du lane:
- bØker
- tidsskrzfter
- tvdbøker (bøker inniest pa kassettbdnd)
- sprdkkurs (kassettbdnd)
- tegneserier
- video
- bØker pa andre sprâk
- bøker o.a. fra andre bibliotek

Pa biblioteket kan du ogsd:
- lese aviser og tidsskrifter

-

fd hjelp tit informasjonsinnhenting
- sette deg inn i koinmunale sakspapirer og
annen kommunal informasjon
- spille spill
- gjøre lekser
- tafotokopier
- og mye, mye mer...

Ldnetid:
Bøker, lydbøker:
Tidsskrifter:
Tegneserier:
Video:

4 uker
2 uker

2 uker
I uke
Lan tit skoler og barnehager: 8 uker

Lan tit syke- og aldershjeminstitusjoner: 12 uker
Fornying:
Ldnetiden kan fornyes, gjerne over telefon, dersom utlánsmaterialet ikke er reservert tit annen ldner.

Har du settfilmen .rTitanic>>? Vi har bøkene!!!

Visste du at...
Ldnt materialefra ENEBAKK FOLKEBJBLIOTEK kan leveres pa postkontorene pa Flateby og i Ytre Enebakk?

KOMPOSTEN
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SPEMBIDE SAMARBRDSPROSAU
MED VBNSKAPSKOMMUNE!

oss, et <<team>>
som virkelig tar
narkotikaproblematikken pA alvor.
Det er viktig
Inspektør ved skolen, Kirsti Paulsen for- som foreidre a
teller om interesserte elever som i to dager bry seg om, og
har jobbet sammen i prosjektet <<Nei til nar- det er det dette
handler om. Vi
kotika>>.
Prosjektet kom igang i samarbeid med ma bry oss om Trond Henriksen og
ungdom- Kim Ekehaugen fra Nei
FAU ved skolen. Leder ved FAU Elisabeth hva
Hast kan fortelle at FAU i tillegg til a søke mene gjør i friti- til narkotika, engasjerte
om midler for a kunne gjennoinfØre pro- den, hvilke mit- foreidre og elever ved
sjektdagene, ogsA tok initiativ til a invitere jøer de ferdes i Mjcr ungdomsskole.
Trond Henriksen og Kim Ekehaugen fra og ikke minst gi
foreningen Nei tit narkotika, til A delta sam- oss tid til A vre foreidre. Miljøet i Enebakk
er lire og oversiktelig, men lilcevel lukket.
men med elevene og foreidrene.
Det gjør det vanskelig a fA innblikk i proHOLDNTNGER.
Trond Henriksen, tidligere narkoman rei- blematikken, men det store frafallet i orgaser i dag rundt som kursieder for Nei til niserte fritidstilbud sier ogsA noe om utvikNarkotika. Han kan fortelle om et utbredt lingen i ungdomsmiljøet.
Vi mA ikke skyve problematikken foran
problem som vi finner igjen i alle skolemiljøer, ogsa her i Enebakk. Det viktigste a oss, men gripe tak i den sammen med ungformidle til ungene vAre er holdninger til dommene som selv er den stØrste ressursen
problematikken. Ikke la dette bli et <<ikke i kampen Mot Narkotika. For det er helt
tema>>, men snakk med ungdommene deres, kiart at det er mange positive ungdomsmiloppfordret han og kunne fortelle om økning jøer i Enebakk. Disse er det er viktig a
i tilbudet om narkotika i ungdomsmiljøer i stØtte, bade med Økonomiske midler, men
ikke minst ved A bruke av tiden vAr sammen
hele Romerike.
Det er viktig at skolene i distriktet setter med ungdommen.
Bredden i stØtten til a fA gjennomført prodenne problematikken pA dagsorden, og
samarbeidet med FAU ser vi pA som veldig sjektet sier noe om at denne interessen er
viktig, sier Kim Ekehaugen, leder i fore- tilstede i Enebakk og leder av FAU Ønsker A
byggende seksjon ved Oslo kretsfengsel. takke de som gjorde dette mulig; VAglia
Han reiser rundt sammen med Trond Hen- Vel, Enebakk kommune ved Sosial- og kulriksen og det er et sterkt <<team>> som møter turavdelingene og Akershus fylkeskommune - forebyggende
arbeid mot narkotika
og kriminalitet.
Hun ønsket ogsA a
minne om Natteravnprosjektet i Enebakk.
Vr tilstede - vis holdfinger -hjelp til A forebygge - og bli Natteravn, er oppfordringen
fra KOMPOSTEN til
Glimtfra avslutningssangen - Innievelsefra We skuespillere og alle foreidre i kommunen
strykere.

Da kulturavdelingen
tok initiativet til samarbeidsprosjektet med
Enebakk ungdomsskole og kulturskolen i
Hammarø, var dette
spennende
virkelig
nytt i skole - og musikksammenheng.
Hammarø stilte med
6 1arere og rektor for Spennende effekter ble tatt i bruk under forestillingen.
kulturskolen, Wanja
Reese i tillegg til 15 kammer- rer Monica Eliasson fra HammarØ, talte
strykere fra Hammarø kultur- sitt eget sprAk. Tekstene i forestillingen
ga noen og enhver noe A tenke pa og
skole. Disse satte i en hel uke sitt sangen/musikken passet virkelig for
preg pit undervisningen til alle 8 denne aldersgruppen, noe strofen >>det
kiassene ved Enebakk ungdoms- r nu, det r flu som vi lever, det er nu
Samarbeidsprosjektet vi star i trengselen pA vAr jord, det er
skole.
skulk ende opp . musicalen nu, det er flu som vi lever, det xr flu vi
<<O'HVILKEN VARLD>, en delar livets stoi og støk.>>, hentet fra en
svite for kor av Monica Domini- av sangene vitner om.
At elevene har hatt en fan uke, var lett
que.
A Se. En sjelden innlevelse gjennom

At narkotikaproblematikken tas pa
alvor i Enebakk vitner interessen
bade fra elevene ved skolen, og ikke
minst fremmØte pa foreldremøtet pit
Mjer ungdomsskole om.

Denne uka ble uforgiemmelig for hele forestillingen talte sitt sprAk. Ja,
bade elever og lrere ved skolen, noe dette er virkelig noe A anbefale for
to av elevene Eiolf ØdegArd 8A og flere. Slike samarbeidsprosjekter er virEven Withelmsen 8C bekreftet ovenfor kelig spennende og gir frukter, noe alle
KOMPOSTEN minuttene for premie- tilskuerne fikk gleden av A Se.
Rektor, som innledningsvis kunne
ren.
Og hvilken forestilling! Kulissene fortelle at denne uka har 1reme ved
som ogsA var utarbeidet av elevene ved skolen kun vrt assistenter. var tydelig
stolt av sine clever. Og ros var det virskolen under kyndig veiledning av lkelig pA sin plass A gi bAde
til kulturavdelingen i kommunen, for sitt initativ, til
kurere og clever ved HammarØ kulturskole, som ga av
sin kunnskap, til elevene
ved Enebakk ungdomsskole
som virkelig ga alt og sist
men ikke minst til lrerstaben ved ungdomsskolen
som ved sitt engasjement
Koret, samt strykerne var med pa a gi forstillingen Apnet for en: <<underlig Iasansfull underbar värld>>.
den flotte heihetsopplevelsen.

Wanda skole fIW gpis I gave Ira Svineavislaget
avislaget i Ene- sA vanskelig dette nei. Men Igjen tusen takk
bakk vfThorvald flesket og bogen var ikke like fra clever og lieUngersnes for enkelt A dde. Elevene skar og rere.
At skolen har
den storsiAtte pakket og puttet i skolens fryser. Kotelettene er allerede mange støttegaven.
Grisen som fortrt og nAr sommerfeñen spillere er sikovernattet pa kommer er det nok ikke mer kert og Helselafortjener
rektors kontor, gris igjen pA Stranden skole. get
ogsA
en
ble hentet
stor takk
tre
av
for st bispente
drag sist
clever
hØst. Da
neste
<<sponset
morgen.
Helselaget
Dette var
skolen sA
uvant
vi kunne
kost, grigA til innsen skulle
kjøp av Kristine Udnesseter 6A, merker pakken med
nA deles
matvarer flesk som skal reft iftyseren til senere bruk.
opp pA
og
ha en
skolehyggelig
skolelunsj i Ns, Johan østby og Carsten
Her bceres grisen inn til skolekjøkkenet. kjøkkenet
gymsalen. Et populrt BarbØl 6 kiassene. Her ble det
Steffen Brenna-6A, Markus Enger-6A og og spente
innslag
for bade clever gitt god informasjon om komRudi Paulsen 6B, har et godt tak i slaktet. 6. kiasse
produkter, eggprodukter og
og
lrere.
clever hilkjøtt-/melkeprodukter. AvMer
takk
til
landbrupA
ste
Dette er en gave skolen
ket! Fredag 6. februar slutningsvis var utdeling av
satte stor pris pA, kan rektor <<labben>> og studerte
besøkte Thorvald Ung- matpakke til elevene et popuPer
Vegard
StrØm
6
B,
i
full
sving
med
d
ved Stranda skole fortelle og gaven nøye. Hvor var
ersnes, Anne Marit lrt innslag.
retter en stor takk til Svine- skinka og ribba? Ikke pakke inn og merke den oppdelte grisen.
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VEIXOMMEM TIL FLAT Y HUNDEKLUBB

I forbindelse med et 10-ârs jubileum har jeg lyst til a fortelle litt
om en forening for oss hundefolk
og andre interesserte
Flateby
Hundeklubb (FHK)
Utgangspunktet for FHK var en
gjeng mennesker som hadde en
felles interesse i liver -HUND.
Disse bestemte seg for A starte en
hundeklubb, og i april 1988 ble
kiubben stiftet. Fra den spede begynnelse til i dag har kiubben Utvikiet seg til a gi hundefolk i omrAdet et bredt og varier tilbud.
FHK samarbeider i dag med
Norsk Kennel Klubb, og har Ca.
80 medlemmer. Dette er vi rimehg fornøyd med, men har absolutt
plass til flere!!
Vi har en egen treningsbane
oppe ved Streifinn. Banen har lys
og er ypperlig a bruke for de som
syntes det er morsomt a trene litt
lydighet med hunden sin: Vi har
ogsA agilityutstyr, men det er for
tiden pakket ned, dels p.g.a. liten
interesse i tillegg til at agility ikke
trenes utendØrs vinterstid. N. er
det pA trappene a bygge opp en
miljØbane som vi skal bruke til
trening av vAre kjre firbeinte.
Aktiviteter som kiubben i dag
tilbyr er som fØlger:
valpe/ dressurkurs i gjennomsnitt ett av hvert kurs hvert ar.

tirsdagstreninger : hver tirsdag ki.
19.00 pA treningsbanen vAr ved
Streifinn. Der driver vi med lydighetstrening (med instruktører),
sosialisering av vaip og unghund,
og sosialt samver for oss i den
andre enden av bAndet.
konkuransetrening : pa banen tirsdager ki. 20.00. Dette er for de
som konkurerer i lydighet.
brukshundtrening . frammøte pa
banen, torsdagerkl. 19.00.
Kiubben tilbyr aitsa varierte aktiviteter. I kiubben har vi i dag
folk som driver litt med utstilling
vi har folk og hunder som sverger til brukshundtrening (spor og
sØk), andre er hektet pa lydighet,
vi har gode muligheter til A bygge
opp et rniljØ rundt agilitytrening,
mens atter andre er med for sosialiseringens sin del.
Vi i klubben er opptatt av at
ingen skal presses inn i en aktivitet de ikke ønsker selv. Det viktigste er at vi som hundeeiere har en
felles interesse -hund- og at vi kan
komme sammen for A ha nytte og
glede av hverandre.
Hver var har FHK dugnad pA
Flateby, en aksjon vi kaller
<<møkka skal vekk>>. Vi gAr da
rundt pA Flateby plukker hundemøkk. Dette gir kiubben en positiv profil utad, samtidig som vi far

ryddet opp langs gangveier og i
veggrØfter i rnermiljøet vart. Hundekiubben har i samarbeid med
vel'et pa Flateby plassert Ut 14
søppeldunker som hundeeiere pa
den daglige lufteturen kan kaste
<<mØkkposene>> i . Disse dunkene
tØmmes regelmessig av 1 person
fra hundeklubben i samarbeid
med 1 person fra vel'et.
Hver sommer arrangerer klubben en brukshundsamling pa Sølen I Engerdal. Der kombinerer vi
hundetrening med sosialt samvr.
Denne samlingen gAr over 4 dager, men er sa popuher at de fleste
kombinerer den med ferie, slik at
de blir der minst ei uke.
Hver var og host har vi felles
grilltur til Finland, innenfor Streifinn. Det pleier A mote opp en del
mennesker pA disse turene, hvor
vi kombinerer den daglige turen
med hunden, med grilling og sosialt samwer.

Romerike avfalisforediing melder at av den totale mengde forbruksavfail pA nedre Romerike - Ca. 45.190 tonn - har de Ca.
130.000 innbyggerne sortert Ut ca. 12.180 tom til gjenvinning.
Dette er ca. 1880 tom, eller 18.3 % mer enn i 1996. Gjenvinningsgraden utgjør ca. 26.9 %, mot ca. 26.5 % i 1996.
Av dette star Enebakk kommune for eksempeivis 51.7 kg. av
innsamlet mengde papir og papp. Dette holder ikke til A bli best i
kiassen, men kommunen hadde likevel en økning pA 7.5 % fra
1995 til 96. Dette utgjør 30 tonn papir/papp til gjenvinning.
Det er satt Ut igioer til dette bruk spredt rundt i kommunen og
oppfordrmgen fra KOMPOSTEN blir:
Tenk positivt - tenk Enebakkmiljø!

Enebakk kommuner tilkNyttet
Folio dyrevernsnemd
Kommunens dyrevemsnemd er nediagt og overfØrt Folio dyrevernnemd. Publikum som har mistanke om at dyr vanskjøttes kan
henvende seg direkte til nemda. Dette gjelder alle former for dyrevernssaker gjeldende alle typer kjledyr inki. kanarifugler.
Gârdsbruk med produksjonsdyr er ogsA innbefattet i dyrevemnwmdas arbeidsfeit. Nemda bestAr av 5 medlemmer. Dyrevernsnemda er inndelt i 3 nemnder som igjen dekker Oslo/Asker
og Berum og Romerike.
Aile henvendelser skjer til: Norges Veterinørhøgskoles vakttelefon: 22 96 49 72.

Dette var en kort presentasjon
av FHK"s aktiviteter. Er du hundeeier, eller har interesse for hund
er du hjertelig velkommen inn i
gjengen var. Hos oss er alle velkommen uansett rase, om du har
rase- eller blandingshund og uansett om du velger A trene for A
konkurrere eller ikke. Det viktigste er at du ønsker A gjøre noe meningsfylt med hunden din!
For Flateby hundeklubb
Linda Y. Rosenborg
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Mcn
M MED OL=GULL PA
GMTULEn
JARSTARTEM
Gratulere med gullet, det skjedde igjen, alle Enebakkinger unner deg den.
OL-gull er en stor bragd grunniaget fra bamdommen ved Streiflnn ble lagt.
NA ser vi frem til en spennende stafett, med deg pA laget tar vi den len. Hilsen
Jorunn Buer, ordfører.

ROIVEIIE AVFAII.SFOREDLFIO
Orientering om Enebakk
orienterer om situaslonen
Boligstiftelse, Nylende,
vedr. kihiesortering og avlallsproiluksjon We Enebakk
økt gjenvinnig av forbruksavfall.

En annen fast aktivitet er grillfest pA treningsbanen ved Sankt
Hans tider. Da motes vi til uhøytidelig samvr med grilling og prating'. At det er koselig understrekes ved at ingen gAr hjem for sola
stAr opp.

Enebakk Boligstiftelse har 12 leiligheter for
utleie i Nylende. Disse leilighetene var i utgangspunktet beregnet for ungdom under 30 dr.
I en periode var det vanskelig A IA leid Ut leilighetene, og aldersgrensen ble derfor hevet til 35
âr. Leilighetene ieies Ut for 4 Ar. Det er meningen at man i løpet av disse Arene skal ha mulighet til A finne seg et permanent sted A bo.

( Romerike
'=1 Boligbyggelag
Utleiebobger i Enebakk
Beliggende i Nylende Brl, SiøssAssveien,
Enebakk
Enebakk Boligstiftelse har 12 utleieboliger,
type 2-roms leil.. Det er max botid pA 4 Ar.
Kriterier:

Forplikte seg til A tegne mediemsskap i
Dagens boligsituasjon i Enebakk er vanskelig, RBBL
og det er stor pAgang til utleieboligene fra We
yngre og eldre. Stiftelsens styre har forsøkt A Alder under 35vane behjeipelig nâr behovet for leiligheter har Past arbeid eller studieforhold
vrt stort, og dispensert fra vedtektene. Dette er Dokumentert botid i kommunen
ikke noe som vii fortsette automatisk, men vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ventelistene for a fA Depositum 3 x husleie
leiligheter er sA lange at innen Stiftelsen kan
tilby leilighet er det uaktuelt for den enkelte sø- Stiftelse prioriterer søkeme etter dokumentert
ker.
botid i kommunen. For tiden er alle leilighetene utleid, men vi Ønsker A ha en liste over
Stifte1ens styre har derfor vedtatt at det nA interessenter.'AIIe tidligere søknader mA forskal vrè to hovedinntak i âret med frister 1 .mai nyes ved skrifflig henvendelse til RBBL.
og 1 .november. Dette vil bli kunngjort i Komposten. Listen over sØkerne i prioritert rekkeføl- SØknadsfrist: 1. mai 1998.
get sendes styret i Enebakk Boligstiftelse til behandling.
Søknadsskjema fAes ved henvendelse til Romerike BBL
Nâr styrets innstiiling foreligger, tilskrives sØkeme om utfallet. Dette for A fA en raskere saks- Besøksadresse: Brøtergt. 12, 2001 LilllestrØm
gang senere i tildelingsprosessen.
Postadresse: Postboks 323, 2001 LillestrØm
Det er et annet sted pa denne side annonse
for uIeieboIigene med søknadsfrist 1.mai 98. Tlf.: 63 89 28 20 Telefax: 63 81 86 20
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0 gep - lag
Opganisasiomp - fop m
NORGES KVFFE- OG FAMLHORBUND,
YTHE flAKK
STYRET 1998:
VERY:
LAGLEDER
NESTLEDER
KASSERER
SEKRETIER
STUDIELEDER
STYREMEDLEM
STYREMEDLEM
STYREMEDLEM

NAVN:
LINDA E. BJERKELAND
EVA H. MORTENSEN
EVA H. MORTENSEN
SOLFRID PERSSON
LENE KRISTOHERSEN
NINA ANDERSEN
BERIT SIEGEL
NINA BRØSHOLEN

TLF.:
64925302
64926155
64926155
64925532
64924841
64927329
64927320
64926226

Sareptas krukke
Halvârsplan vâren-98:
mars
9. april: Skjertorsdag - vi har pâskemáltid og avslutter med
nattverd i kirken.
april
7. mai
mai: Kristi himmelfartsdag
4. juni: Sommeravslutning
Vi starter U. 18.00 pa menighetssenteret. Vi har først en felles haalvtime for barn og voksne der vi synger, lytter og Irer. Vi sprer oss sä i de forskjellige gruppene frem til ki.
20.00 da vi igjen samles og spiser kveldsmat sammen.

FLATEBY HUNDEKLUBB
Postboks 31, 1911 FLATEBY
Postgiro: 08064994299
AKTIVITETER VAR/SOMMER 1998
FASTE TRENINGER
HVOR
AKTIVITET
NAR
Lydighet vedlikehold
Tirsdager 19.00 - 20.00
FHK's bane
Vaip og unghundtrening
FHK's bane
Fellestrening konkurranse
Tirsdager 20.00 21.00
FHK's bane
Torsdager 19.00. 20.00
Brukshundtrening
ANDRE AKTIVITETER
TID HVOR
MANED DATO
ILKTIVITET
Tirsdag 10.
19.30
Streiflnn
Mars
Arsmøte
April
Lordag 4.
10.00
Tor&s Mat
Kakebasar
Lordag 25.
Jubileumsfest
19.00
Streifinn
Mai
Lordag 9.
Kakebasar
10.00
Tore's Mat
12.00
Familietur rn/grilling
<<Finn land>>
Søndag 10.
Juni
Grillfest
18.00
FHK's bane
LOrdag 20.
juli
Onsdag 8.Brukshundsamling
Se innb.SolenstuaCamp & Hytter
Lordag 11.
Ingen fellestreninger
juli
Fellestrening starter igjen
August
Tirsdag 11.
KONTAKTPERSON: Ronny Vestli TIf.: 64 92 83 48 (p) 91 55 10 42(m)

EMAUS Kirkebygda
Dag

Dato

Mtined

Tid

Arrangement

Følgende aktiviteter tilbys:
For barn: førskolegruppe, kunstgruppe, dans/dramagruppe
og speidergruppe
For ungdom: kor og samtalegrupper for konfirmanter
For voksne: søndagens tekstgruppe og samtaaalegruppe
(div. temaer)

Onsdag
Sanzygus
Torsdag
JAM
Fredag
Fredag
Søndag
Dynamis

25

mars

19.30

mote

Taler
sang/musikk
Aslak Tveita

26

mars

19.30

mote

Aslak Tveita

27
27
29

mars
mars
mars

19.30
21.00
18.00

mote
NATITKAFE
Familiefest

Aslak Tveita
se egen annonse
Aslak Tveita

Terminhiste Elgbaiien -1998
Skyttei1imw. 11 biebth Jger- & FIskeIw'eiij pi Ikrud

ARRANGEMENTER I PASKEN:
3 - 5 april Tur for godt voksne til Skotten seter, Ringebufjellet
5 - 8 april Ungdommens skifestival
8 -13 april Familiepasketur

Mai
6.mai - Trening + PRØVE
13.mai - Trening + PROVE
mai - Trening + PROVE
27. mai - Trening + PROVE

Magne Barbol. HE: 64 92 63 53
For nrmere opplysninger kontakt:
misjonsring hos Ase Fløter,
19.30
14
april
Tirsdag
Byggveien 1, Lotterud
husmØte hos Ellaa og Jon Hobøl
19.30
Onsdag
22
april
mote Inge H. Rydland
18.00
aapril
Søndag
26

Juni
juni - Trening + PROVE
10. juni - Trening + PROVE
juni - Trening + PROVE
24. juni - Trening + PROVE

Era motet I Utvalg for kuhtur 12. lebruar
bar vi sakset føIgeNde:

Juli
1. juli trening + PROVE
FERIE
juli - trening + PROVE

Tildeling av kulturmidler er i perioden tilkommet: Flateby Kino med kr. 3000. Midlene er
gitt som stØtte til feiring av kinoens 20 ârs jubileum.
Stranden musikkorps med inntil kr. 7000. Midlene er gitt som stØtte til nyttárskonsert.
Enebakk Historielag med inntil kr. 10.000. Midlene er gitt som tilskudd til ju.bileumsberetfling.
Enebakk kammerkor med inntil kr. 5.000. Midlene er gitt som underskuddsgaranti ifm. julekonsert.
FAU Mjr Ungd. skole med kr. 2000. Midlene er gitt som tilskudd til prosjektet <ei til narkotika.>
Mari Menighetsrad v/kateketen med kr. 1000. Midlene-èr gitt som tilskudd til prosjekt for
oppbygging av ungdomsarbeidet i Man menighet.
NFU lokallag Enebakk med inntil kr. 5000. Midlene er gitt som støtte til prosjektet <<Inkludering i kulturen>>.

August
august - Trening + PROVE
10. august - KLUBBMESTERSKAP
12. august - Trening + PROVE
august - Trening + PROVE
26. august - Trening + PROVE
September
september - Trening + PROVE
9. september - Trening + PROVE
Skytingen pâgâr fra ki. 18.00 - 21.00
TRENINGSAVGIFT: Medlemmer:
ikke medlemmer:
STORVILTPRØVE: Medlemmer:
ikke medlemmer:

kr. 30,kr. 40,kr. 70,kr. 80,-

Det selges: Kaffe, brus og vafler.
Det blir mulighet til a skyte pa løpende elg hver skyting.
Vi Ønsker alle v.re medlemmer velkommen til a benytte banen - ta gjerne med venner!
Enebakk Jteger- & Fiskeforening

Ski sykehus inviterer tO:
Kurs i RØYKEAVVENNING, med oppstart 7. mai. Kurset gâr over 6 torsdagskvelder fra kI. 18.00 - 20.00. Pris kr.800,pr. pers./kr. 1.400, pr. par.
DIABETES-gruppeundervisning starter i
løpet av varen, hvis nok pâmeldte. 2 kurs
av 4 ganger.
Pamelding og forespørsel om kursene kan
rettes direkte til Helsekonsulenten, Ski sykehus pa tlf.: 6485 64 16- fax: 64 85 6699

HIJSFIJDSLAG
Medh. av flkrges husthdslag
INVITERER TIL MOTE onsdag 1. april
1998 kl. 19.00 pa Ytre Enebakk skole.
<<VI LAGER PASKEPYNT>>
v/Ase Havdal
Kaffe/kaker/utlodning
ALLE HJERTLIG VELKOMMEN!

KOMPOSTEN
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Slyretfra venstre: Ingrid Brevig, formann, Gerd Torgersen, styremedi., Elsa Jahr, nestformann, Ase BØhle,; styremedi. Og BjØrg
Lunde Brevig, kasserer.

Stor fest med Ca. 40 inn- blomster, for sine 23 ár
budte gjester, markerte Da- som formann.
lefjerdingen S anitetsforenings 60 ârs jubileum.
Foreningen fikk lysestake
Med pa feiringen. var ogsA i gave fra kretsstyret og 25
Agot Halvorsud og Else roser fra Ytre Enebakk og
Hartmann fra kretsstyret.
Vikskroken Sanitetsforefling.
Eldresenteret var representert ved Anne Marit
Navrende eresmed1em
Ralger som ble ovenasket Olaug Breier ble ogsâ hemed ovenekkelse av 3000 dret med blomster under
kroner til eldresenteret.
festen. At sanitetsforeningen har satt spor etter
Det ble pa festen utnevnt seg i nrmiljøet, ser vi av
to nye eresmedlemmer: alle de skjønne blomsterbuSigne Brunstrøm, ble w-ret kettene som foreningen
med vase og blomster for fikk.
sin lange innsats i foreningen, og Ingrid Brevig,
Vi kan bare slutte oss til
nAvrende formann, ble rekken av gratulanter og
eret med krystallbolle og hâpe at foreningen fortsatt

Nye a?resmedlemmer idr: Era
hØyre, Signe BrunstrØm, og
formann Ingrid Brevig.
bidrar med sin innsats i
rnermiljøet i mange ir
fremover.

0

60=ARSBUUNING DALENOMINGEN SANITETSFOREMING
11983, den 3. februar en
flokk av kretsens kvinner pa
Granly samlet var. De skulle
sammen snakke, og stfte sanitet og at det ble forening
er no' vi alle vet.

med støtte til tannhelse og
tuberkulose.

vi for Fmstadtunet senil deBesøksdager pA sykemente hjern i Ski. Finstadtu- hjemmet har vi ogsA. I
net ble Apnet 2. september mange Ar har sanitetsforeLike etter krigen i -45 1975. I noen Ar arrangerte vi ningen stAtt for Arets TV-akhadde foreningen kr. en skogstur om sommeren. sjon for Dalefjerdingen og
2.347,12 i banken, sA fore- Vi har drevet med salg, sam- Hammeren. VAre faste innningen kom seg.
men med de andre forening- tekter har vrt lodddsalg pA
Ja, sA har det gAtt 60 âr og
ene, pa Lysem festivalen og mØtene, maiblomster og
enda er vii live. Det er butt
11952 ble det bad i melke- overskuddet har gatt i felles- landslotteri.
vanskeligere a samle folk og mottaket pA Meieriet, det kassa. Vi har aviegger- og
drive forenmg og oppga- var Julie Tysdal som var blomsterauksjon om vren
Alt i alt blir det penger av
vene er ikke de samme som drivkraften.
og har ogsA hatt julelotteri. det og vi kan gi noen gayer
for. Det var Inga Brevig
Har i fern âr hjulpet til pA el- til beste for bygda og samsammen med fru Kjeldsen,
Badet var i drift til 1966- dresenteret pA KopAs i tur- funnet. Gjennom de 60
jordmor i Enebakk, som 67. Da var interessen butt nus med flere andre fore- Arene har vi nok hatt medgikk i brodden. Første opp- for liten, flere og flere fikk ninger og frivillige. Kreftsa- lemmer fra de fleste famiier
gave var skolebamas tann- bad hjemme. Det var ikke ken, reumatisme og tuberku- I kretsen. Vi takker alle for
helse, og det ble utlagt en nok at vi hadde badstue.
lose er de faste merkesakene stØtte og interesse gjennom
liste hvor kretsens folk
gjennom alle ar.
Arene.
kunne gi et bidrag som
Helsestasjon for smAbam
skulle gâ til tanniege. At ti- var det ogsA, siden drevet
dene har forandret seg kan sammen med de andre foreen se pA bidragene som var ningene.
fra kr. 1,- til kr. 10,-. Resultatet ble kr. 164,-.
11956 laget vi flere pakker med spedbarnstøy, som
Snart kom vinterkrigen skulle til Ungarn hvor kriFinland - Russland og sA gen raste.
vidt jeg vet, ble det bade
44
sydd og strikket til norske
Vi har hatt førstehjelpsfrivillige.
kurs og gitt bidrag til spesiSiden Norge fikk E0S- godtok en <<utvc.lingsk1aualseng og rullestoler til syavtalen
i 1992 har EU di- sub> høsten 1996. som likeOg sA kom 9. april 1940 kehjemmet. Sammen med
og krigen kom til Norge. de andre sanitetsforeningene rektivene flommet inn over vel tok dette inn i avtalen.
Foreningen fortsatte sitt liv, i Enebakk og Follo arbeidet oss, - de fleste er til liten Norge kan nedlegge veto i
bekymring, noen er mest saker som vii ha stor negapussige, men ... Vi i NEI tiv innvirkning pA f.eks.
til EU ser svrt negativt pa helsetilstanden til folk og
et par av de direktivene dyr. Alle fag-instanser (ye-.
som nA' er pa trappene; terinrer, biologer, helsef.eks.:
personell) er enige om at
her mA Norge bruke vetoFjerning av grensekon- retten! Siden Stortinget
trollen for mat og dyr.
fortsatt bestAr av et stort
flertall JA til EU represenDet var enstemmighet i tanter (HØyre, Ap og Frp.),
Stortinget i 1992 for at og enda flere er positive yil
dette direktivet mAtte hol- en EØS-avtale, mA kanskje
des utenfor EØS-avtalen, et folkekrav til for A presse
men Jagland.regjeringen fram et veto. NEI til EU ar-

Formenn gjennom 60 Ar
har vrt:
Inga Brevig, Magnhild
BØhler, Olaug Breier, Julie
Tysdal, Magda SyfliAs, Helene Aarsrud, Annie Martinsen og Ingrid Brevig.
€resmedlemmer
vert:

har

Inga Brevig, Mathilde
Mellum, Magda Syllias og
nAvrende aeresmedlem
Olaug Breier.
Ingrid Brevig
formann

TRYGG MAT kampanImen 1998
beider sammen med 20 organisasjoner I denne kampen, - bl.a. Norges kvinne
og familieforbund, Natur
og Ungdom, Norges Bondelag, Norske Kvinner Sanitetsforening, ForbrukerjAdet og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Bli
med pA underskriftskampanjen som vil pAgA utover
vAren i organisasjonene og
fra stands i bygda. For mer
informasjon, ring
ENEBAKK NEI til EU
v/Unni Degrum, tuf.:
64926015 e. kl.18.00.
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vlEnebakk helselag
TREFF OG SAMMENKOMSTER 1998
Apriltreff;
7. april ødegârdstun - Flateby
16. april Herredshuset - Kirkebygden
28. april Rustadtun - Ytre Enebakk

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Maitreff:
mai ødegârdstun - Flateby
12. mai Herredshuset - Kirkebygden
mai Rustadtun - Ytre Enebakk

kl. 10.30
kI. 10.30
kl. 10.30

Juni - Sommertreff:
juni Flateby samfundshus
August:
august - Sommertur
Septembertreff.
sept. ødegârdstun - Flateby
15. sept.Herredshuset - Kirkebygden
sept. Rustadtun - Ytre Enebakk
Oktobertreff:
okt. ødegârdstun - Flateby
12. okt. Herredshuset - Kirkebygden
okt. Rustadtun - Ytre Enebakk
Novembertreff:
nov. ødegârdstun - Flateby
nov. Herredshuset - Kirkebygden
24. nov. Rustadtun - Ytre Enebakk
Desember - julemesse
1. des. Herredshuset - Kirkebygden

Møtene holdes i Herredshuset kl. 16.30 pa fØlgende datoer:
Onsdag 8. april
Onsdag 13. mai
Onsdag 10.juni
Onsdag 9. september
Onsdag 14. oktober
Onsdag 11. november

•

•

kl. 10.30

ui

u,

Styret

AN DRAMATISKE S!ELSKAB

har allerede spilt sitt stykke VICTOR, ito forestillinger. Men du har enda
muligheten til a fä med deg stykket, som er en komedie i 3 Ater.
Forestillingen spilles i kveld onsdag 25. mars i tillegg til forestillinger fredag 27. mars og lØrdag 28. mars. Alle dager U. 19.30 pa Flateby samfunnshus. Billetter kjøper du hos øyeren Bensin pa Flateby og pa JOKER
i Kirkebygden til kr. 75,-. DØrene âpnes 1 time fØr hver forestilling og det
er salg av div. forfrisknonger.

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kI. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Kulturkonteranse i regi av
Enebakk Arbeiderparli
Enebakk Arbeiderparti innbyr alle lag, foreninger og andre interesserte i Enebakk til en kulturkonferanse i Herredshuset, Kirkebygda i Enebakk. Konferansen finner sted Lørdag 18. april, kl. 11.00-15.00 i herredsstyresalen. Alle
lag og foreninger vil bli tilskrevet.
Styret

Allsang og kulturatten
pa Ingarbakke fredag 27. mars ki. 19.00. Arr.: Enebakk
Arbeiderparti.
Styret

frisk IutF og sanitetstoreningefl
arrangerer danseaften tirsdag 14. april kl. 19.00 pa Ingarbakke. Arrangementet er âpent for alle. Gratis adgang og servering.

ArsmDte
Det innkalles med dette til ordinrt ãrsrnØte i 11 Driv, tirsdag 31.03.98, W.
19.00, pa Klubbhuset, Drivplassen.
Bare medlemmer som har betalt kontingent er stemmeberettigede. Arsmøtedokumentene kan fâes utlevert pa Klubbhuset mellom Id. 18.00 og 19.00 fredag 27.03.98.
Styret

Rettelse
I forrige utgave av Komposten (desember nr.) takket vi i Emaus korttidsbarnehage for pengegave fra Enebakk sanitetsforening. Det var Kirkebygden sanitetsforening vi mottok gaven fra. Dette beklager vi sâ mye og retter
derfor en stor takk til Kirkebygden sanitetsforening.

KOMPOSTEN
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MARKEDSDAGER 12. OG 131 JUNI PA VAGSENTHU
Arets markedsdager, de
fjerde i rekken er nil tinder
planlegging, og vi hâper ph
like stor oppslutning jAr som
tidligere. Dagene i fjor var meget vellykkede, We utstillere
og publikum ga uttrykk for
det! Av aktivitetene som vii gil
igjen i Ar kan nevnes hattekonkurransen, dansekveld ph
lørdagen, tivoli begge dager,
sarnt mye god og variert underholdning for voksne og barn.
FormAlet med arrangementet
er a fA presentert de aktiviteter
som lag, foreninger, kultur,
kunsthAndverkere og nieringsdrivende i Enebakk kan tilby.
Men som i fjor, regner vi ogsA i
Ar med A fA med noen spellnende innslag utenbygds fra.

Pr. dags dato har vi sendt Ut,
og fatt tilbake pilmeldinger fra
mange interesserte. Skulle
noen ønske A fØle seg uteglernt, ber vi dere kontakte
Markedsdagskomiteèn ph tif.:
64 92 43 40 eller fax: 64 92 47
91, sA fort som mulig.
Aile er hjertiig veikommen
til noen innholdsrike dager ph
VAgsenteret!

Stor oppslutning orn markedsdagene-97 pd Vdgsenteret.

11

TI

MILJOTAK tis
TIf. 64 92 79 00 16-22
Mob. 90044 1441DOGNVAKT
Pers.soker 966 97 823J

utfører alle typer
tak- og membranarheider.
Torvtak, flate tak, terrasser, takstein,
plater, kulverter, garasjedekker,sisterner,
avfalls-, oppsamlings- og radonmembraner.
Nybygg og reparasjoner.
Rennaveien 4, 1911 Flateby
Tif. 64 92 89 14 Fax 64 92 85 01

Utsigh Rammoviorksted
1911 Flateby
TIf, 64 92 86 10

EL INSTALLASJON
1912 ENEBAKK - TLF.: 64 92 63 00

Alt I elektrisk

€ee
6'tdee,
— oot. w. ee
ftc444

Neste utgivelse 29. april.

nebakk."Wain Skupskonto r °/
25 ar i bransjen

Husk fristen for a levere stoff:
8. april

KOMPOSTEN

hageopptak
LEDIGE RARMHACH'L.AS$B
Lotteberg barnehage er en 3-avdelings andeisbarnehage som eies av foreldrene. Barnehagen har forholdsvis nye lokaler, gode lysforhold, god ventilasjon og effektiv støydemping.
Vi har ledige plasser for barn Ira 0-6 AT.
Vi kan tilby fast plass til dere selv sier opp plassen, hele og halve plasser,
engasjert og pedagogisk utdannet personale, ápent 07.00-17.00 hele Aret.
OPPSTART ETTER AVTALE!
Kom gjeme innom for a ta en prat, og se hvordan vi har det! VELKOMMEN!
Søknadsskjemaaa/mer informasjon fâs ved henvendelse til: Lotteberg barnehage v/Linda Rosenborg Lotterudveien 25 1912 ENEBAKK hf.:
64926262

Kunngjøringer

Hjertlig takk
for all vennhig deltagelse, blomster og hilsninger ved Osvald Nordlies bortgang. En stor takk for pengegaven til Den Norske Kreftforening.
Ingrid rn/lam.

VI leverer
ved i sekk 60 liter/30 cm. lengde:
Gran: kr. 32.50 + mva.
Leveres fritt i Enebakk ved bestilling av minst 10 sekker, sâ langt lageret
rekker!

SOLTUN og MYRAVI]EN
familiebarnehager i Ytre Enebakk har ledige plasser for barn 1-6 hr. Apningstid kI. 7.00-16.30 mandag til fredag. Tif. 649250200 - 64925321

OPPTAI( AV BARN
till [malls kortkisbarnehage
Opptaket gjelder plasser fra aug. 98-juni 99.
Barn i alderen 3-5 ãr kan søke. Barnet bør ha fylt 3 hr for aug. 98.
Barnehagen er âpen 16 time i uken fordelt pâ3 dager; mandag, tirsdag og
torsdag kI. 9.30-15.00. Barnehagen fØlger skolens ferier og fridager.
Prisen er 1.100 kr. pr. mnd. (1/2 pns for juni og august.)
Barnehagen eies og drives av Norsk Luthersk Misjonssamband, og har Utvidet kristen formâlsparagraf.
Søknader er lagt Ut i barnehagen, pa biblioteket og pa helsestasjonen i Kirkebygda.
Søknadene sendes: EMAUS KORTIDSBARNEHAGE postboks 40, 1912
ENEBAKK
Gateadr.: Lotterudvn. 9
111. nr: 64926445
SØKNADSFRIST 15, MARS-98.

VI har ogsà andre produkterllienester ao tilhy:
Kantineutleie
Strøkasser/-lagringskasser for leker o.1.
1-lage/utebord m/faste krakker (bestilling)
Fliskutting
Fargekopiering
Ergo-terapeutiske hjelpemidler for databrukere
Oppdrag etter avtale, flytting o.l.
Ta kontakt med Leif, PM eller Michael

ENEBAKK PRODUKTER AS
GJØLSTAD
1912 ENEBAKK
Tif.: 64927460
Faks: 64927331

GJØLSTAD GJENBRUKSSTASJON
TIRSDAG U. 12.00 - 19.00
TORSDAG KL. 08.30 - 15.00

rmRS KIM OG
YI
• AKK HO
VARKURS I BLOMSTBf
BUM
•

HAIl DU l3I BRURT
SPHDERDRAKT
i skapet eller pA loftet? Passer den til
en KFUM-speider eller KFUK-speider
(stifinner) i 10-13-Ars-alderen? Er du
interessert i A selge den?
1. YTRE ENEBAKK KFUM formidler tilbud pA brukt speiderutstyr til sine
medlemmer, bAde gutter og jenter. Skriv ned, sA nyaktig som mulig, hva du
har A tilby (husk sfrrelse), og send til
Anders Aschim, degArdslivn. 7, 1914 YTRE ENEBAKK (tif. 64 92 51 64).
NB: Vi formidler BARE tilbud som foreligger skriftlig.

Loppemapked
pa
Mpkebygden skole
0

LØrdag 25. april kI. 10-14.
Arr. ENEBAKK SKOLEMUSIKKORPS
0

0

VARRYDONG PA GANG?
LOPPER ønskes og hentes!
Ring 64926376 eller 64927064
ENEBAKK SKOLEMUSIKKORPS

•1
•I

Tid:
Lørdag 18. april, U. 09.00-15.00
Søndag 19. april, U. 10.00-16.00
Sted:
MJ€R UNGDOMSSKOLE
Uerer: LIV OG KATHRINE
KARLSSSON
Pris: kr. 1000,- som inkluderer alt
materiale
Pâmeldingsfrist: Fredag 3. april.
Kontakt: Studieleder Lene pa ill.:
64924841
Vi tar forbehold om nok deltakere.

NORS KVN[ 06
FAMUMM fl
BAKK NM KURS I
M9BRIUMM
Tid:
Tirsdag 14. april, U. 18.00-21.00
Lørdag 18. april, U. 09.00-16.00
Søndag 19. april, U. 09.00-16.00
Sted: MJR UNGDOMSSKOLE
Lrer: DAN KRISTIANSEN
Pris: kr. 1000,- eks. materiale
Pâmeldingsfrist: Oiisdg 1. april.
Kontakt: Studieleder Lene
pa tif.: 64924841
Vi tar forbehold om nok deltakere.

engIemt SWiKKVOtI
etter klassebesøk ph Herredshuset 22. januar. KanfAes tilbake ved henvendelse til resepsjonen i Herredshuset.

KOMPOSTEN

Fpa motet I Utvaig fop WIMP
12. febpuap bar vi sakset

D U har prosjektet, VI har pengene!
LAN

Tildeling av kulturmidler er i inntil kr. 10.000. Midlene er
Mari Menighetsrâd v/katekegitt som tilskudd til jubileumsperioden tilkommet:
ten
med kr. 1000. Midlene er
Flateby Kino med kr. 3000. beretning.
gitt som tilskudd til prosjekt
Enebakk kammerkor med narkotika.>>
Midlene er gitt som stØtte til
feiring av kinoens 20 ârs jubi- inntil kr. 5.000. Midlene er gitt for oppbygging av ungdornsarsom underskuddsgaranti ifm. beidet i Mari menighet.
leum.
NFU lokallag Enebakk med
Stranden musikkorps med
inntil
kr. 5000. Midlene er gitt
FAU
Mjr
Ungd.
skole
med
inntil kr. 7000. Midlene er gitt kr. 2000. Midlene er gitt som
som støtte til prosjektet <<Inklusom stØtte til nyttârskonsert.
tilskudd til prosjektet <<Nei til dering i kulturen>>.
Enebakk Historielag med julekonsert.

til bolig, hytte, bil eller annet?

ELLER
vurderer du

REEl NANSI [RING?
KONTAKT OSS NA!
Det kan Iønne seg.
For avtale:

FULL BARNEHAGEDEKNING AR 2000
EN UTFOROMNG FOR EMEBMK

Ring 64 92 70 30, og spor etter
]oar, Ase, Mona, Eva eller Asgeir

Vi erogsâ tilgjengelig pa kveldstid

Stortingen har som mâlsetting at alle som Ønsker barnehageplass, skal kunne fà tilbud om dette innen ár 2000. Foreidrene skal kunne velge om de Ønsker hel eller deltidsplass i bamehage. Eller de
ønsker a vre hjemmelbenytte dagmanima mot a fA et tilskudd pa 100 kroner pr dag for de smà
barna via smäbarnsstØtte - dersom denne blir vedtatt.

Enebakk Sparebank *

Barnehagedekningen var i januar '98 pa 50,8 % beregnet Ut fra 5 ârskull/'92-'96.

Banken har gunstige vilkâr pa Iønnskonto og driftskreditter.

BARNEHAGEDEKNING I ENEBAKK JANUAR 1998

PASKE- OG FAMIIJI](ONSDIT
IMARIKIRKE
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Torsdag 2. april, ki. 19.00. Medvirkende elever og 1rere ved
Vik musikkskole. Konserten arrangere.s med assistanse av
Man Menigheisrad og øko4lomisk sIØUe fra KuIuuavdc1jen_
iEnebakkkomm1 1
Velkommen!
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1996

Samtidig hadde vi 50 barn over 3 âr og 34 barn under 3 âr pa venteliste.
Dekningsprosent: Flateby ca 47 %, Ytre Enebakk ca 61 % dekning, Kirkebygda full deknmg.
11997 kom ca halvparten av fødte barn i Flatebykretsen. Flateby familiebaniehage nedlegges i august'98. Den nye barnehagen pa Hauglia har ingen ledige plasser fra høsten '98.
2/3 av barnehageplassene i Enebakk er private.
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TRENGER VI FLERE BARNHAGEPLASSER I ENEBAKK ? svarfrist
BOSTED (kryss av)

Flateby

Har barn fØdt:1993

1994

1996

K...

4. april '98.

Ytre Enebakk

Kirkebygda
1995

K

K

1998

1997

(Skriv antall)

Ad smãbarnstØtte - wares pa av dere som har barn født 1996, 1997, 1998:
ersom smâbarnsstØtte bli innfØrt - Ønsker de da a benytte barnehage: ja..... nei..... (sett kryss)

Ønsker barnehage:

hel plass

1/2 plass

Ten
trivse!
-tenk
Enebakk!

annet?

Andre kommentarer:
Send svaret til. Skole/barnehageavdelingen, 1912 Enebakk innen 4. april d.& eller lever slippen I
mermeste barnehage/helsestasjon - som formidler svarene samlet til barnehageavdelingen.

FRISTER
FOR INIEVERING AV
STOFF TIL KOjOPOSTM
FORSIE 1/2 AR 1998
Onsdag 8. april for utgivelse 29. april

Tenk trinel
tenk Enebakk!

Fredag 8. mai for utgivelse 27. mai
Fredag 5. juni for utgivelse 24. juni
Det er fint om stoffet blir levert pa diskett, som
selvfølgelig blir retumert umiddelbart etter bruk.
Stoffet merket Komposten sendes/leveres Herredshuset, Enebakk kommune, 1912 Enebakk.

KOMPOSTEN

Vedlikeholdsavdelingen I kommunen
restaurerer Enebakk ungdomsskole og
sparer kommunen br betydelige summer
Avdelingsleder for bygg- og vedlikehold Agnar Thomassen ønsker a tilbakevise pâstandene fra FAU ved Enebakk
skole om at kommunene ikke prioriterer
skolene i sitt vedlikeholdsbudsjett. Han
informerer om at innsatsen pa vedlikeholdssiden er intensivert pa de skolene
som ikke er under om- eller pâbyggin og
at avdeling for bygg- og vedlikehold bar
utarbeidet et driftsprogram som gjelder

for hele áret. I henhold til dette driftsprogrammet, bar driftsavdelingen vrt inne
med midler pa skolen for godt over
200.000 kroner ailerede. Vedlikeholdsgruppa i kommunen bar bi.a. reparert 140
punkterte vinduer pA Enebakk skole.
Dette prosjektet er et foregangsprosjekt
og vii spare kommunen for betydelige
summer som eliers yule gAtt med til A
skifte Ut rutene. Agnar Thomassen ønsker
A pApeke at vedlikeholdsavdelingen utfører de oppgaver som
er pAlagt av kommunen og at
avdeiingen bar hie kommunens bygningsmasse som sitt
arbeidsfelt. Han ser det som
uheidig at det biir fokusert pA
enkeitsaker, for det er her som i
alle omrAder, prioriteringer
som ligger til grunn for hva
som blir utført. Avdeiingen has
slett ikke avvisende hoidninger
til A bidra FAU med midler til
Vedlikeholdsgruppa sammen med avdelingsleder dugnadsinnsats og kjenner he!for bygg- og vedlikeholdAgnar Thomassen, uten- ler ikke til at avdelingen bar
for noen av vinduene som er reparert, pa Ene- avvist en slik henvendelse fra
bakk ungdomsskole. Fra venstre: Avdelingsleder FAU. Men sier ban, vi mA jo fA
for bygg- og vedlikehoid, Agnar Thomassen, Jan- aniedning til A svare pA henvendelsene som kommer.
Erik Gran, Knut BØgseth og Trond Arnesen.

u
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NY OG ENK SELVANGMUE
Den 3. april i Ar vil mange Enebakkinger fit tilsendt FORHANDSUTFYLT SELVANGIVELSE idet vi er en prøvekommune sammen med hi. a. Skedsmo.
Brev om dette bie sendt i januar til de som vi mente skuile vere med i ordningen, i Liilegg bar vi etter beste evne <<ryddet>> i mantallet og noen flere er kommet til i ordningen, mens nye nringsdrivende er tatt ut av ordningen.
HUSK DA;

Foy lii det som evt. mangler; f.eks. reiseutgifter og/
eller andre korreksjoner i formue eller inntekt.
UNDERSKRIV pA selvangivelsen og send den til oss
snarest muiig og innen 30. april.
ALLE som fAr forhAndsutfyit selvangivelse ma returnere denne, selv der hvor det er
<<smA beløp>>, og/eller det er sendt inn vanlig selvangivelse <<for sikkerhets skyld>> i januar.
FAx du ingen preutfyit selvangivelse, sA mA vi fA beskjed om det ogsA, ring oss, jeg ser
her bort fra de meringsdrivende som bar levert s/a og regnskap pA <<gamlemAten>>.
Vi ønsker vel møtt i april.
Ligningssjefen i Enebakk.

Likningskontoret bar apent i vanlig kontortid, og spesieit 16. april has vi iangdag
fram til Id. 20.00 for veiledning og hjelp med den nye seivangivelsen.
Vi kan ogsA treffes pA telefon: 64 92 64 61

Enebakk kommune
Ordfører: Jorunn Buer Varaordfører: Kjell Dehli
Rãdmann: Nils Schaug

Sentraladministrasjonen
Herredshuset
TIE: 64 99 01 00 - fax: 64 92 7111
RAdmann: Nils Schaug
Personalsjef: Anne Elisabeth Thorshov
Økonomisjef: Didrik Hjort
Kommuneplanlegger/MiljøvernrAdgiver: Kari
Elisabeth Morbech
Datasjef: Jon Digranes
Formannskapssekretr: Sonja Nordhagen
Naringskoordinator:
Halyard Waade
Granveien 30, 1911 Flateby
TIE: 64 92 87 13/mobiltlf.: 911 95 985
Komposten
Informasjonskonsulent: Mariann J. Lillefuhr,
tlf. dir.: 64 99 01 04 - fax: 64 92 7111
Avd. for skole/barnehage
Herredshuset
TIE: 64 99 01 70-fax: 64 92 73 08
Skolesjef: Roar Paulsrud
Bamehagesjef: Roar Paulsrud
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum
Kulturavdelingen
Det gml. Herredshuset
TIE: 64990190- fax: 64926588
Kultursjef: Per Sandvik
Enebakk folkebibiiotek-tlf.: 64 99 02 00
Bibiioteksjef: Jytte Toft Nielsen
Sosialavdelingen
Herredshuset
TIE: 64 99 01 40 - fax: 64 92 72 89
Sosialsjef: Gunnar Totland Olsen
Helseavdelingen
Herredshuset
TIE: 64 92 63 60 - fax: 64 92 70 20
Kommunelege I/helsesjef: Torgeir Landvik
Enebakk legesenter tlf.: 64 92 63 60 - fax 64
927020
Daglig leder: Yngvar Braathen
øyeblikkelig hjelp U. 08-16(15)
tlf.: 64 92 74 20
Legevaktsentral tif.: 64 87 19 30

kontroliere opplysningene i s/a - forsiaget.
(de fleste kontrolioppgaver fikk hver enkelt i januar)

Enebakk fysioterapi
Sjefsfysioterapeut: Ellen Berg Ellingsen tlf.:
64924940
Private fysioterapeuter tlf.: 64 92 46 77
Kirkebygden helsestasjon tif.: 64 99 02 10
Ledende helsesØster: Sissel Gundersen
Flateby helsestasjon tif.: 64 92 88 56
Ytre Enebakk helsestasjon tlf.: 64 9240 32
Pleie- og omsorgsavdelingen
Enebakk alders- og sykehjem
TIE: 64924460- fax: 64925757
Pleie- og omsorgssjef : Fredrik Lied
Driftsleder Enebakk syke- og aldershjem:
Grethe Venner
Driftsleder PU: Unni BØhler
Ergoterapeut: Ingjerd Olimb Andersson
Psykiatrisk sykepleier: Birgit øiestad Løvik
Tlf. tid: Mandag-torsdag 08.00-09.00
Kontortid: Hver dag U. 08.00-16.00
Tekniske avdelinger
Herredshuset
TIE: 64 99 0120
Bygningssjef: Stein Marsdal
Driftssjef: Sverre Netting
Landbruksavdelingen
Herredshuset
TIE: 64 99 02 20 - fax: 64 92 72 84
Skogbruksssjef: Asmund Jahr
Jordbrukssjef: Anders Lein
Enebakk kommuneskoger
1914 Ytre Enebakk
TIE: 64 92 56 29
Skogbestyrer: Harald Brekken

0

PA 515Th SIDE!
Det er utrolig hvor fort tiden fra 2. januar (som var mm
første dag i Enebakk kommune) has gAff og nA has du allerede lest første utgave av KOMPOSTEN i -98.
Jeg has allerede vrt i kontakt med flere av bygdas innbyggere og forstAr at KOMPOSTEN er savnet hos de aiier
fleste. Det er innbyggeme gjennom lag, organisasjoner og
foreninger som skaper aktivitetene i kommunen. Bruk
gjerne KOMPOSTEN til a formidle disse aktivitetene og del
smA og store begivenheter med hverandre. PA denne mAten
levendegjøres bygdemiljøet og flere fAr muligheten til A
vre deltakere.
Kommunen bar ogsA et ansvar for A informere og oppdaterte innbyggerne i administrative anliggende, og KOMPOSTEN vii som tidligere bli benyttet av We ansatte i
kommunen og politikeme til dette formAl.
Som leser av KOMPOSTEN og oppfordres du ogsA til A
si din mening i saker som kan ha betydning for deg og din
rmrmiljø, ved A skrive inniegg til <<Fritt Forum>>. Sidene i
KOMPOSTEN som kan benyttes ti! A gi ris og ros som du
vet nitr frem!
Ti! slutt vil jeg oppfordre lag, organisasjoner, foreninger
og nringsdrivende i kommunen til A ta kontakt ved A sende
bilder eller negativer og stoff til artikier. Stoffet mottas heist
pA diskett fordi dette forenkler prosessen og dere er mange
som ønsker A formidie informasjon gennoin KOMPOSTEN.
Mariann J. Lillefuhr, informasjonskônsulent.

WARTHOL BRENSEL AS
TLF. 64 92 40 47

Enebakk produkter
Gjølstad, 1912 Ytre Enebakk
TIE: 64 92 74 60 - fax: 64 92 73 31
Daglig leder: Karen Hagen
Renovasjon
ROAF
Postboks 38, 2007 Kjelier
TIE: 6384 1220-fax: 63 8407 36
Adm. dir.: Erik Steensrud

PA RA FIN - FYRINGSOLJ
BETALINGS - AVTALE
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