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Kiasse 1 A ved Hauglia skole ser ut tili stortrives ute i en av uteskolens timer. Et
populart tilbud som gjør elevene godt kjent i de vakre naturorngivelsene som
omgir skolen. Dette tilbudet er godt utviklet ved Hauglia skole og uteskolen er en
videreutvikling av naturfaget, hvor ogsã norsk begrepstrening er en naturlig del
•av undervisningen, likeledes gymnastikk og lek. Enebakk er jo som alle vet
velsignet med frodig natur og det er en positiv utfordring og fá barna interessert i
naturens mange sider, forteller rektor Arne Roe. Dette gjøres ved at undervisningsopplegget tar utgangspunkt i trstidene og at aktivitetene legges opp i.
forhold til de variasjoner naturen innbyr til.
Side 9

Seiv om du fyller ut
selvangivelsen etter
alle kunstens regler,
vet du ikke om du er
kjeltring eller martyr
nár du erferdig med
den!>>
Will Rogers
Sitatetfinner du pa
biblioteket!
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EtterlysniNg: Kienodium lorSVUflNOt Ira Enebakk kirke

Orientering om
Flatebyhallen
Na er vi godt inne i det nye

àret, med tordenbyger og
hâike. Jeg hâper ikke dette er
starten pa et ãr med mange
unormale vrdager, men det
far tiden vise. Det ser i hvert fall ikke Ut til a bli ordentlig
vinter. Sâ fort det er noen kuidegrader, kommer mi1dvret.
Fotoene viser dØpefonten i Enebakk kirke og messingbollen som etterlyses.
Jeg vii denne gangen bruke spaiten til a komme med noen
opplysninger om den nye Flatebyhallen. De som reiser mot
Lillestrøm har vel registrert at hailen stAr ferdig. Det ble
planlagt kommunal overtakeise av hallen den 1 8.desember
1998, men pA grunn av manglende dokumentasjon for statiske beregninger fra entreprenøren, ble denne utsatt. I tillegg var det problemer med a fa levert deler til pumpehus for
kioakken. NA er bAde vann, kloakk og strøm kobiet til og i
orden.
Fra kommunalt hold har det siden i sommer vrt planlagt
en offisiell Apning den 9.januar 1999, med invitasjon til aile
innbyggerne i Enebakk. Mange voksne og barn har forberedt seg iii denne Apningsdagen, da de skulle delta i seremonien. Siik ble det forelØpig ikke, for i desember ble det klart
at Enebakk Idrettsforening var interessert i a <<forskuttere>>
kafeteriabygget for kommunen, slik at inntektene kunne bii
stØrre fra første arrangement. Dette, sammen med den usikkerheten nevnt ovenfor, gjorde at vi valgte a utsette Apningsdagen, til kafeteriabygget er ferdig i mars/april. Jeg hAper de
aktørene som stilte seg villig til a delta pA Apningsdagen,
fremdeles Ønsker A vre med. Datoen vii vii komme tilbake
til. Men, hallen kan brukes med en gang det foreligger
brukstiliatelse fra bygningssjefen. Han skal ha befaring pA
Flatebyhallen den 20.januar, og etter det eventuelt gi denne
tiiiateisen.
Jeg er kiar over at det verserer en del rykter om Flatebyhallen, bl.a. at den ikke skulle oppfylie de krav som stilies 111
den. Vi avventer i øyeblikket noe dokumentasjon pA enkeite
detaijer fra entreprenØren, men jeg har ingen grunn til a tro
annet enn at vi fAr en flott idrettshall som vi pa alle mater vii
bli fornøyd med.
Det er i alt bygget 10 halieri Nord-Norge av samme type
som Flatebyhallen. I tillegg til dette er det ogsA bygget en
hall i LØrenskog og en i Eidsvoll. Disse er tatt i bruk, til stor
glede for brukerne. Alle hailene som hittil er bygget, av
samme type som Flatebyhallen, er tatt over av kommunene.
Mine referanser har jeg fra kommunene i Nord-Norge og
Akershus, samt Norges Fotbaliforbund. Flatebyhallen er en
positiv tilvekst som vi venter spent pA A fh tatt i bruk. Oppstarten vil skje i nrmeste framtid.
Jeg vil Ønske hele Enebakk lykke til med FlatebyhallenDet har vrt mye informasjon om Flateby denne gangen.
Dersom det foreligger noe nyu vii jeg i neste nummer informere om hva som skjer med omrAdet rundt Bjerkely i Ytre
Enebakk. Det er ogsa flere andre saker i Ytre Enebakk som
stAr for tur til behandling, nemlig badeplass ved Vag og Enebakk Vannskiklubbs videre skjebne ved Mjrvann. Disse sakene vii jeg ogsa komme tiibake til.

Møter i hovedutvalg 1-28 februar
Kommunestyret: Mandag 1. februar kI. 18.30
Formannskapet: Mandag 8. februar ki. 19.00
Teknikk/bygning/planarbeide: Torsdag 18. februar ki. 19.00

Flister lou' mnlevering av stoff til
Komposten 1. balvàr 1999:
Onsdag 3. februar for utgivelse 24. februar
Onsdag 1Q. mars for utgivelse 31. mars
Onsdag 7. april for utgivelse 28. april
Onsdag 5. mai for utgivelse 26. mai
Onsdag 9. juni for utgivelse 30. juni

Fredag 4.12.98 henvendte Enebakk Kirkelige fellesrAd v/kirkeverge seg til Enebakk
lensmannskontor.
Bakgrunnen for henvendeisen var at fredag
27.11.98 Id. 1300 ble en messingbolle tiihørende
døpefonten (23 cm i diameter, 8 cm høyde) i
Enebakk kirke borte. Det var samme dag bisettelse ved Enebakk kirke. Det var derfor mennes-

ker i omrAdet som muligens kan ha observert
noe mistenkelig pA stedet for eller. rundt det
nevnte tidspunkt. Dersom sA er tilfelle, bes de ta
kontakt med Enebakk lensmannskontor ved
lensmannsbetjent Mona Solberg. Tips vii vre
til stor hjelp for den videre etterforskning av saken. Messingboiien kom til Enebakk kirke i fir
1691 og er sAledes et klenodium.
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Kulturavdelingen
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Enebakk bibliotek
TIE: 64 99 02 00
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Sosialavdelingen
Herredshuset
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Helseavdelingen
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Kirkebygden helsestasjon tif.: 64 99 02 10
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Grethe Venner
Driftsleder avd. for funksjonshemmede:
Unni BØhler
Kontortid: Ki. 08.00-16.00
Psykiatritjenesten, tif.: 64 92 44 60
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Ki. 10.45-14.45. Tlf. 64 92 58 29.
Tekniske avdelinger
Herredshuset
Tlf. 6499 0120
Bygningssjef: Stein Marsdal
Driftssjef: Sverre Netting
Brannsjef: Oddbjøm Siljebøl
Landbruksavdelingen
Herredshuset
Tlf.: 64 99 02 20 - fax: 6492 71.94
Skogbruksssjef: Asmund Jahr
Jordbrukss.jet: Anders Lein
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TIE: 64 92 56 29
Skogbestyrer: Harald Brekken
Enebakk Produkter AS
Gjølstad, 1912 Ytre Enebakk
TIE: 64927460- fax: 6492733i
Daglig ld?i<aren Hagen
Renovasjon
ROAF
Postboks 98, 2020 Skedsmokorset
Tlf.: 64 83 57 20 - fax: 64 83 57 30
Adm. dir.: Erik Steensrud
ForliksrAdet
Herredshuset
TIE: 64 99 0165
Formann: Anne-Lise Skaug
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Redaksjonen har mottatt flere anonyme leserinnlegg til Fritt Forum. Lesere som Ønsker A vre
anonyme, mA oppgi sitt navn ill redaksjonen ellers blir innieggene ikke trykket!

Hvortor øker renovasjonsgebyrene sà sterkt?
PA oppfordring fra ordfører
og rAdmann i Enebakk kommune vii jeg med dette forsøke A gi en utfyllende orientering om de viktigste ãrsakene til at det har vert nØdvendig A Øke kommunens
clriftstilskudd til ROAF og deray de kommunale renovasjonsgebyrene sA sterkt, ved
siste ãrsskifte. Som føige av
stadig sterkere krav og pAlegg
fra overordnet miljøvermnyndighet til avfallshAndteringen,
som for eksempel rensing av
sigevann fra deponier, avbrenning av gass fra deponier,
forbud mot deponering av
matavfall, utsortering av
papp, papir, trevirke, glass
metaller, spesialavfall og
elektrisk/elektronisk avfall,
Øker kostnadene for kommunal avfallshAndtering sterkt utover den ordinre kost-

nadsutvikling. De 8 eierkommunene til ROAF har gAtt
sammen om A mote alle disse
utfordringene og dette har bidratt til at de Økte kostnadene
delvis har kunnet kompenseres ved betydelig effektivisering og rasjonalisering av
virksomheten. Det viser seg at
verdien av de usorterte materialene fra avfallet pA langt
nr dekker de Økte kostna-.
dene, og resultatet blir derfor
en markert kostnadsøkning.
Stortinget har dessuten bestemt at det som et ledd i omleggingen til s.kalte grønne
sskatter fra 01.01.99 skal besluttbehanen
tales
dlingsavgift til statskassa,
som for avfall til deponering
utgjØr kr. 300,- pr. tonn, som
for avfallet fra den kommunale renovasjon i ROAF-kommunene Ca. 10 millioner kro-

ner eller ca 23 % Økning av de
totale kostnadene for den
kommunale renovasjon. De
betydelige investeringer (Ca.
88 millioner kroner) ROAF
har gjort pA avfallssektoren er
i hovedsak lânefinansiert, og
den siste tids renteøkning representerer alene en kostnadsØkning pA ytterligere 1 million boner. Forurensningsloyen pAlegger kommunene A
dkke inn alle kôstnader til
avfallshAndtering gjennom de
kommunale renovasjonsgebyrene, og resultatet av det
hele blir den omtalte sterke
økning av disse gebyrene.
Med miljøhilsen Erik
Steensrud, direktør Romerike Avfallsforedling ROAF

ENdring av priser/avgifter
I Enebakk's informasjonsblad <<Komposten>> (utgave
8/des.98) informerte ROAF om
en prisøkning for levering av
avfall og en endring av leveringsbetingelser. OgsA ordføreren omtalte dette i samme
utgaven og antydet at <<antagehg>> flere vii reagere pfi en
36.5% økning av renovasjonsavgiften. En slik avgiftsØkning kvahifiserer etter mm
mening til betegnelse <<kriminell handling>> og jeg hAper at

flest mulig husstander i Enebakk motsetter seg denne 0kningen. Som forkiaring pA
prisøkningen vises det til en
sluttbehandlingsavgift til staten
pi og en prisbestemnielse fra
ROAEs styre. Nãr husstandene
nA i den senere tid har sortert
avfall og dermed bidratt til a
gjøre en mer miljøvennlig
avfallsdestruksjon mulig, noe
som etter min mening ikke blir
fulgt opp av myndighetene, anser jeg det som meget uansten-

Kommentar tO
inniegget Ira Per
Stelten

ventes. Dette er feii! Prissettes
de miljøuiemper som vArt
høye forbruk og derved hoye
avfalisbehandiingskostnader
medfører, kan det settes opp
beregninger som viser at det
samfunnsøkonomisk er gunstig A gA videre med nye tiltak
for avfaiisminimering. NAr
regninga skal gjØres opp gjennom et bedriftsøkonomisk
regnsskap som skal balanseres
ved kommunale renovasjonsgebyrer blir resultatet motsatt.
Kan Per Stelten bistA ROAF i
A overbevise vAre sentraie p0litikere og myndigheter om at
økte avgifter ikke bidrar til økt
miljøengasjement hos de komrenovasjonsabonmunale
nenter er jeg takknemlig.

Av direktør Erik Steensrud
ROAF
Jeg hAper at min redegjØrelse et annet sted pA siden gir
grunnlag for at Stelten ikke
lenger finner A betegne avgiftsøkningen som en <<krimineii
handling>>. Jeg kan forsikre
Per Stelten om at ROAF gjennom aktiv deitagelse i høringsfasen for. Stortinget
gjorde sitt (nesten enstemmige) vedtak om sluttbehandlingsavgift, gjorde sitt ytterste
for A forhindre denne kostnadsøkningen. ROAF har
dessuten nøye vurdert alternative mAter A Øke utsortering og
gjenvinning av avfall, for derved A redusere kostnadsøkningen som føige av sluttmen
behandlingsavgiften,
disse vurderinger viser at kostnadene pr. tonn for A spare kr.
300,- i avgift til staten langt
overskrider en slik besparelse.
ROAF og andre avfallsseiskaper siiter med A oppklare
den misforstAelsen som synes
A eksistere hos overordnede
myndigheter atjo flinkere folk
er til. A kildesortere og gjenvinne avfall, desto lavere
renovasjonskostnader bør for-

Renovasjonsavgitt
og miljgsatsning
Enebakk har vrt en foregangskommune nAr det gjelder avfailsortering og dette har
ikke barein bakgrunn i poiitiske vedtak og samarbeidet
med ROAF. Vi har fAtt en
holdningsendring hos avfallsprodusentene - dvs. kommunenes innbyggere, som er butt
langt mer bevisst betydningen
av resirkulering av ressurser
og reduksjon av restavfaliet.
AvfallshAndteringen er nA organisert med egne mottak for
glass med og uten farger, metaller, papir, kjemikalier og

dig A <<belonne>> husstandene
med en slik avgiftsØkning. Jeg
ber om at ROAF, i samarbeid
med myndighetene vurderer sin
prispolitikk og at det legges
frem priserlavgifter som gjør at
husstandene
viW
fall pa en miljøvennhig mate.

R.4dmann-en
liar erciet
Na' har vi har vi unnagjort
den siste nytt.rsfeiringen for
den virkelig STORE festen.
Ar 2000 er mindre enn et ãr
unna. Det er iitt vanskeiig A
fatte. Hvilken utvikling vii vi
se i lØpet av de neste 100 elier
1000 ãr?
Det kan yel ingen
o
svare pA.

-

Men vi som etterhvert ikke lenger er noen ungsauer har
vrt vitne til iitt av hvert av teknoiogisk utvikiing sA langt.
Forieden dag rotet jeg etter noe i skrivebordsskuffen
hjemme, og der dukket rnin gamie regnestav fra studietiden i
England opp.Ja, akkurat, en regnestav. Mange vet vel nesten
ikke hva en regnestav er for noe lenger, og langt mindre
hvordan den brukes! De eneste regnemaskinene vi hadde til
rAdighet var de reiativt tungvinte <<kvernene>> som vi satt og
sveivet pA. I landmAling brukte vi <<kvemer>> og 7-sifrede logaritmetabelier - tykke som bibler. Vi berte A tegne tekniske
tegmnger med rissefjr og tusj. HAndlaget er viktig, sa vr
1rer i teknisk tegning....
Ja, det var tider! Ikke sA veldig mange Arene etter var PCbølgen pA vei. Litt pussig var det forresten da A se hvordan
de ansatte i asiatiske banker brukte en interessant kombinasjon av elektronisk kalkulator og kuieramme. Og det var
faktisk kulerammen som ble brukt mest!
I dag har vi datamaskiner We pA kontoret og hjemme. I
Enebakk er vi foregangskommune ved at vi legger til rette
for at oppunder 100 medarbeidere kan anskaffe supermoderne men rimelige PC'er til bruk hjemme. N.r dette ieses,
er nok mange opptau med A sette seg inn i fly anvendelse av
datamaskinen, og lykke til skal de ha! Det blir nok ikke mye
bruk for regnestav og rissefjr heretter!
- Og det blir spennende A se hvor mange som kommer i
butikken med handlelister skrevet Ut pfi PC' en!
Godt nvtt th die swnrnen!
Nils Schaug

Per Stelten, Flateby
(Inniegget er forkortet
- red. ann.)
medisiner. Matavfahl, hageavfahi og brennbart avfall kan
ogsA sorteres Ut. Avfallsmengden i restavfall-dunken
utgjØr nA kun en brØkdel av
den tidligere avfallsmengden
for dem som benytter systemet
og er villig til A ta den ekstra
belastningén som kreves. Et
metiingslOst vedtak ble fattet
14 desember da Enebakk
kommunestyre enstemmig besluttet A Øke renovasjonsavgiften med hele 36.5%. FØr
avfallsorteringen ble organiseP kjØrte kommunen og
ROAF en Mar kampanje med
fokus pA miljøbevissthet. og
reduksjon av kostnader. Det
skulle lØnne seg A ta vare, pA
miljØet og opptre bevisst nAr
det gjelder hva vi kaster og
hvor vi kaster det. Budskapet
mAtte Mart forstAs slik at avfahhsortering ville vre lØnnsomt We for kommunen og
for den enkelte husstand, noe
som ogsA timer med alminnelig sunn fornuft. Jeg har
ennA ikke registrert noe utspihl
fra kommunen med tanke pA
reduserte og differensierte priser, f.eks. knyttet til en avtale
orn lengre intervahier mellom
tømming av avfallsdunkene. I
stedet for reduserte priser fikk
vi faktisk en Økning pA 40%
over 5 Ar fØr vi aitsh nA fAr en
ytterligere kostnadsØkning pA
formidable 35.5% pA ett Ar.
Jeg antar at vi fortsatt har et
stykke igjen til mAlet nAr det

gjelder avfall, ressurser og
miljø, og jeg ser Mart at kommunen er helt avhengig av den
enkeltes innbyggers vilje og
innsats for A nA videre. Med
avgjØrelsen som ble fattet 14
des. mener jeg at Enebakks
befolkning er fØrt bak lyset.
Alt som er sagt og skrevet fra
kommunen nAr det gjelder
miljøsatsning, gjenvinning og
ressursbruk mister troverdighet. Det er ekstra skuffende
A registrere at beslutningen var
enstemniig og at det tydeligvis
ikke finnes en eneste representant i vArt kommunestyre som
skjønner at dette virker direkte
demotiverende for den enkelte
mnnbyggers innsatsvilje for A
bedre miljØet.
'.

Tormod Berger
Flateby

Vedrørende
tralikksikring
Dtlegàrdsvelen/Flateby
En av oppgavene til FAU
Hauglia skoleAret 98/99 er trafikksikkerhet. Vi har diskutert
dette med kommunen og kopi
av brev folger. Men vi hAper
ogsA at hver og en tar ansvar
for sin tomt og ryder slik at

sikten kan bhi bedre i alle
kryss. Trenger du hjelp til
dette ta kontakt. med Hauglia
skole, tif. 64 92 98 30.
Viser til .samtale med driftssjef Netting og krever at kommunen foretar frisiktsutbedringer av alle fotgjengeroverganger i ødegArdsveien. I fig.
Netting medfører dette store
kostnader, noe vi er uenig i. PA
Hauglia skole gAr det ca 220
elever. Hundre av disse er under 7 Ar, og de er ca 110 cm
lange og synes derfor veldig
dArlig i trafikken. SmA barn
har dessuten ikke ferdig utviklet trafilkbilde. Skolebarn har
krav pA en sikker skolevei. Siden ødegArdsyeien er en kommunal vei er et kommunen
selv som har anshret for A
opprettholde .. - trafikksikkerheten, deriblant sikten ved
fotgjengerovergangene. Vi foreslAr A senke hastigheten til
30 km/t. Etter samtale med
buss-seiskapet er vi inneforstAtt med at flere fartsdumper ikke er aktuelt. Eventuelle hindringer ønskes plassert, som for eksempei innsnevringer. FAU ber om at
kommunen har forstAelse for
dette problemet og at i hvert
fall frisiktsutbedringer foretas
omgAende. Svar itnøtekommes!
Med hilsen FAU Hauglia
skole, trafikk-komiteen.
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MusikR
tra rivets begynnelse
du at ditt. barn skal fâ et We tit deg og barnet ditt.
Trarikksikriflg langs
degidsveienpa
Flatehy!
Referer ill oversendelse datert 17.11.98 fra FAU Hauglia
skole
Trafikk-komiteefl
FAU Hauglia skole har gjennorn lang tid bidratt positivt til
a forbedre trafikksikkerheten i
sitt nrornrâde pa Fiateby.
Dette er gjort i samarbeid med
Enebakk kommune gjennom
Arlige tiltak i <<Aksjon Skolevegprosjekter>> eller i enkeittiltak tilknyttet 6-ârsreformen i
1997.
Spesielt til 6-5rsreformefl i
skoleverket var FAU komiteene sterkt med i pianiegging og
prioritering av de enkeite tiltakene i meromrâdet. Det ble
gjort fartsdempende tiltak i

Ødegârdsveien pa Fiateby og
utbedringer av P-plass til Hauglia skole.
Enebakk kommune har i oktober 98, oversendt til skoler,
barnehager og velforeninger i
kommunen forespørsei om forslag til trafikksikkerhetStiitak
(Aksjon Skoleveg) for 1999 2000. Disse innsendte forsiagene vii bli grundig og seriØst
vurdert, bade administratiVt og
politisk, fØr oversendelse til
Statens vegvesen. Vegvesenet
vii pa sin side vurdere kommunens forsiag og gi tilskudd til
de enkeite foresiâtte prosjektene innenfor en ramme de har
til disposisjon i Akershus pa
Ca. 5 - 7 mill kr. Det er i lØpet
av de siste 10 är butt tilfØrt ca.
3 - 4 mill kr totalt til trafikksikringstiltak langs kommunale
veier i Enebakk. Dette er tiltak
som gang- og sykkelveger,
fartshumper, markeringer ved
farlige kryss etc. De momenter

som FAU - Hauglia skole har
kommet med vedrørende siktutbedringer i vegkryss langs
ødegärdsveiefl vii bli vurdert i
det administrative og politiske
arbeidet som skai foretas i forbindelse med de innkomne forslag fra lag og foreninger.
Det vii bli gjort en grundig
vurdering med politisk vedtak i
løpet av januar/februar 99 for
oversendelse tit vegvesenet for
jiskuddsvurderiflg. Tilskuddsberettigede prosjekter vil bli
gjennomført i løpet av 1999. Vi
hâper at det konstruktive samarbeid '-mellom FAU-Hauglia
skole og Enebakk kommune
vii fortsette i framtiden pa uk
linje som tidligere, og vi Ønsker FAU iykke til videre i sitt
arbeid.

Prisen, i form av en piakett
utformet av Leikny Deriick,
ble tildelt Holtop GArdsturisme

Søker etter ungdomsklubbleder
I Ytre Enebakk

Vikar til renholdstjefleStefl

Stillingen bestâr av 16 t. pr. uke, fordelt pa ca.
10,5 t. pa 3 klubbkvelder og Ca. 5.5 t. pr. uke i
administrasjon.
Det er Ønskelig at sØker er over 20 fir.
Stillingen er IØnnet i stiilingskode 6237, i.rammekode 2. 1, itr. 7-16 etter ansiennitet.
Fast kveldstillegg.
Stillingen er ledig omgâende.

Vi søker ogsã etter
kiubbassistent
ca. 10,St pr. uke
fordelt pa 3 klubbkveider
(denne stiliingen kan deles pa to).
Det er ogsâ her Ønskeiig at vedkommende
er over 20 5x.
Stillingen er iØnnet i stiiiingskode 7247,
i. rammekode 2.1,itr. 7-16 etter ansiennitet.
Fast kveldstillegg.
Stillingen er ledig omgâende.

Driftsavdeliflgen søker etter vikar til
renholdstjeneSten innen Flateby - Kirkebygden
- Ytre Enebakk.
Er du villig til a ta i et tak og Ønsker
a spe pa Økonomien litt pa nyâret,
ta kontakt med var ekspedisjon pa
tif. 64990120 eller ta direkte kontakt
med vedlikehoidSieder Kjeli Jacobsen
pâtlf.64990112.

Flateby Samftmnshus

Hoitop Gárdsturisme ble oreslatt av Enebakk nringsrad.
Forsiagsstiiierefl begrunner
forsiaget med at Holtop GArdsturisme har blitt en annerkjent institusjofl i Enebakk.
Astrid og Ariid Holtop har
med sitt personlige preg gjort
Holtop GArdsturiSme til en bedrift som er butt kjent iangt

utenfor Enebakk. Holtop
GArdsturisme er et eksempei
som har inspirert ogsa andre til
e jseuivsetabieringer i Ene-

Betinnen ma sees som
en viktig og fremtidsrettet
virksomhet som vii fA stor betydning for Enebakks renommä ogsa i fremtiden
I tiliegg tit utdeling av Optimisten, ble alle de 7 nominerte
bedriftene tiidelt dipiom.
Halyard Waade

DU har prosjektet,
VI har pengene!
LAN

soker vaktinester

til bolig, hytte, bit eller annet?
Arbeidet bestâr stort sett i renhold etter
arrangement og administrasjofl av
utieievirksomhetefl.

Spørsmal vedrørende stillin gene kan rettes ill
kulturadm. v/KB rcenna, 64 99 0190, el.
kultursjef P.Sandvik.
Søknad med CV vitnemâl og attester sendes
Enebakk kommune, kulturadm., Ignavn. 16,
1912 ENEBAKK, med søknadsfrist snarest.

ELLER
vurderer du

Informasjon om stillingen, betinge1ser,
arbeidstid etc. kanfds hos
Stale tlf. 64928368 eller
Thor tlf. 64 92 82 72.

REFI NANSIERI NG?
KONTAKT OSS NA!
Det kan Iønne seg.

ENEBAKI( PRODUKTER AS
Vi hap egsä andre produkter/tiellester

Leveres fritt i Enebakk ved bestilling av minst
10 sekker, sâ langt lageret rekker!

Holtop Gärdsturisme Riot til
Optimisten 1998

Foto: Astrid og Arild Ho/top ble overrakt Optimisten 1998 av
Tore Karisen, leder Enebakk nceringsrdd.

(ulturadministrasIOflI

Vi ievepep

Samtidig blir barnets heihetsog musikkutvikling stimulert.
Kurset vii inneholde 10 samstarter
vi
opp
linger
og bygge pA opplegg fra
Torsdag 4. mars
med musikkgruppel' for forel- foreingefl .xMusikk fra livets
dre og barn, i første omgang begynneise. Undervisningen
vii forega pa Vik rnusjkkskoie,
barn i alderen 0-1 hr.
og bli ledet av Grethe Brustad
VAr hovedmalsetting er A sette og Flilde Boger Kjus.
det musikaiske samveret i sentrum. Gjennom aktivitet som Ønsker du mer informasjon, ta
sang, sangieker, dans/beve- kontakt med Grethe tif
gelse og rytme, hAper vi A 6664925879 eller
kunne gi verdifulie oppleveiser Hilde rlf 64924181.

Med vennhig hilsen
Sverre Netting, driftssjef

SlUNG WIG

ved i sekk 60 liter/30 cm lengde:
Gran: kr 32.50 + mva.

Vii
aktivt og positivt forhold til
levende musikk?

For avtale:

a

tilby:

Kantineutleie - StrØkasser/_lagriflgskasser for leker o.l. Hage/utebord m/faste krakker (bestilling)
Fliskutting - Fargekopiering
Ergo-terapeUtiSke hjelpemidler for databrukere
Oppdrag etter avtale, flytting o.1.

Ta kontakt med Leif, Pal eller Michael

ENEBAKK PRODUKTER AS GJØLSTAD 1912 ENEBAKK TIf.: 64927460 Faks: 64927331
GJØLSTAD GJENBRUKSSTASJ0N TIRSDAG kI. 12.0019.00TORSDAG KL. 08.30-15.00

Ring 64 92 70 30, og spør etter
]oar, Ase,Mona, Eva el/er Asgeir

Vi er ogsi tilgjengelig pa kvelclstid

ikmank Enebakk Sparebank - din
Banken har gunstige viIkr pa lønnskonto og driftskreditter.

KOMPOSTEN

Zdt444€e
DAG

DATO TYPE
ARRANGEMENT

GRUPPE/NAVN

STED

TID.

torsdag

04.02.

GALLERI LOPPA

Biblioteket

Ca. kI. 1600

tirsdag
søndag
søndag

09.02.
14.02.
14.02.

Frisk Luft
Liv Dommersnes
Skiforeningen

Ignarbakke
HOLTOP
Start pa Mjr

1900
1500

MARS
torsdag

04.03.

GALLERI LOPPA

Biblioteket

Ca. U. 1600

PRIS

FEB

MANEDENS
BILDE
Danseaften
Kulturkafè
Vinterdilten fra Mj er
til Streifinn
rnlkaffebál underveis

lørdag søndag

MANEDENS
BILDE
06.03.- VArutstilling
21.03.

søndag

07.03.

søndag

07.03.

lØr/sØn
1200-1600
ons
1800-2000

Barnas (3-12Ar)
holmenkoildag
UKM
Ungdommens
kultur mønstring

Streifinn i
Flateby
Kulturkontoret og
MJRAkershus musikkrid U. SKOLE

12., 13.,
14.,
19.,20.

Teater

Enebakk Dramatiske
Se1skab

Flateby
Samfunnshus

09.03.
21.03.
21.03.

Danseaften
Ku1turkafe
Kjendiskonsert in1
Bjelleklang

Frisk Luft
Jan Olof Andersson
Enebakkjanitsjar og
Enebakk kommune

06.04.

Danseaften

(merk
dato)

tirsdag
søndag
søndag

Enebakk kunstforening

fly

gratis
100,-

Skiforeningen

1600

gratis

Flateby S-hus
HOLTOP
Flateby S-hus

1900
1500
1700

ratis
100,-

Frisk Luft

Ignarbakke

1900

gratis

Frisk Luft
Sanitetsforeningene
Norsk Folkehjelp Flateby

Slora

nrmere
annonser

(merk nytt sted)

APRIL
tirsdag
JULI
fredagIørdag

30.07.- LYSERN31.07. FESTIVALEN

INFORMASJON TIL ALLE DERE SOM ONSKER A HA
FORSKJELLIGE AKTIVITETER INN I KALENDEREN:
Det er fint om dere kunne fà med alle opplysninger nâr dere sender ønskene
deres inn til oss ph kulturkontoret, (sr1ig blir sted tid, pris uteglemt.)

All informasjon mottas med takk!
K.Brnna, ku1tursekretr

Enebakk Idrke
Kirken er en av de mest interessante kirker fra tidlig kristen tid i
Norge. Interiøret stammer fra 1667, mens kalkmaleriene er fra
1500 tallet. En kopi av Enebakkmadonnaen star i kirken, originalen er i Universitets Oldsakssarnling.
Omvisning etter avtale pa tlf.: 64 92 60 42 v/Knut Grinde.

Ungdomsklubbene
TIDENE ER SOM F0LGER:
Ytre Enebakk:
U-klubb fra 13 âr, tir. U. 1830-2130
Jr. klubb 10-12 âr, tor. ki. 1800-2000
U-klubb fra 13 âr, fre. kI. 1930-2400

(rung ftep og Ragnhild
Butenscbøns samlinger

Kirkebygden:
Miniklubb 6-9 hr, tor. kI. 1800-2000
Jr. klubb 10-12 ãr, ons. kl. 1800-2030

Det gamle herredshus mellom Bygdetunet og Enebakk kirke i
1Iirkebygden.
Apningstider:
tirsd. - torsd. K1.1200-1430 hele âret. For øvrig etter avtale pa
tlf.; 64 92 62 02 v/Kjell Matheussen, Enebakk kunstforening.

Flateby:
U-klubb fra 13 ãr, tor. ki. 1830-2200
Jr. klubb 10-12 ar, ons. kl. 1800-2100
U-klubb fra 13 ãr, fre. U. 2000-2400

Frisk Lift
Danseaften - 9. februar
<<Frisk Luft>>
arrangerer i samarbeide med S anitetsforeningen
Danseaften pa Ignarbakke tirsdag 9. Februar.
Gratis adgang og servering.
Alle er velkommen!
<Frisk Luft>-bussen gâr fra Fjeld kl. 1800.
Nrmere opplysninger pa tif. 64 92 44 05

511111115 KOPJSEBT AS PRESENTERER:

Konserten finner sted

pa Flateby Samfunnshus søndag 21. mars,
kI. 17.00.
Bjelleklang er Norges ledende vokaigruppe. Bjelleklang opererer i grenselandet
mellom kor og band. Mange av
sangene fremføres uten bruk av
instrumenter - sákalt a capella.
Ved siden av kroppslydene brukes en kompgitar, steikepanne(!), nattpotte(!) og at utah
av rytmeinstrumenter. Bjelleklang er bi. a. kjent for slagere
sQni: Gud! Hvor du er deilig...
og Spis meg râ!. Hyttetur og
Rod RØd Vin. Bjelleklang har
de siste ârene holdt ca 50 konserter i âret og flere av disse er
med lokale kor og korps. Og nà
er det Enebakk Janitsjar sin tur
til a presentere Bjelleklang - Vi
gleder oss!

Sønclag 7.2
Alle) 16.30 Mulan(ønskerepriSe)
18.30 Mannen fra St. Estephe
U)
20.30 Lottomi1lionaren
V)

Sønclag 14.2
Alle) 16.30 Prinsen av Egypt(ønskereprise)
18.30 UimotstAehige Martha
U)
20.30 Enemy of the State
V)

Søndag 21.2
Alle) 14.30 Ole Aleksander Fillibom-bom-bom
Alle) 16.30 Ole Aleksander Filhibom-born-bom
18.30 Evigdin
U)
20.30 The Siege/Under beheiring
V)

Søndag 28.2
Samfunnshuset bortleid til andre arrangement

Den ârlige kjendiskonserten med Enebakk Jan itsjar er i âr med
Bjelleklang.

REISELIVSMESSEN 1999
Enebakk kommune v/kulturavdelingen hadde for første
gang en stand pa Reiselivsmessen pa Sjølyst. Hvorfor
Enebakk kommune pa reisehivsmesse? Jo - dette for a
sette fokus pa at det faktisk finnes en hel masse severdigheter
i Enebakk. Vi har masse natur
og kultur a vise fram og muligheter for a fylle dagsturisme er
stor.

Gudstjenesteliste br
Enebakk og Marl kirker
fra 31. januar til 21. februar 1999
31. januar:

kI. 11.00 i Enebakk kirke: FamihiegudstjeneSte v/Norborg
kl. 11.00 i Mari kirke: Høymesse v/Fjehd. Nattverd

7. februar:
ENEBAKK KOMMUWE
ATOA
LTMANN

Enebakk kommune er niedlem i Akershus Reiselivsrâd.
Akershus Reiselivsrâd har ârhg vrt med pa Reiselivsmessen pa Sjølyst. Da Enebakk
kommune i âr ble forespurt om
vi yule delta, takket vi ja til
dette og fikk tildelt 15 m2 mellom Romerike og Folloregio- gârdsdrift, golfbane, kirken, Astrids vevde tepper over tenene.
kunstsamlingene av Enger og maet.
Sept/okt'98 ble den kultur- Butenschøn mm. Forsiag til
Enebakks alisidige kunstner
baserte nringen i Enebakk gârdsturisme i Enebakk kan
innkalt til et mote hvor de fikk vare a se Kirken, samlingene, Leikny Derlick stilte med bAde
tilbud om A vere med pa Rei- bygdetunet og husmannsplas- smykker og bilder.
selivsmessen 7-10. januar sen Engerholm. Med avslutAkershus Bryggeri var til1999.
ning i Fjøskafeen pa Holtop.
stede med smaksprøver av
Kulturavdehingen stilte med
bilder tatt av Cato Hultmann Galleri Larsbraaten - stilte bAde lys og mØrk Enebakker.
motiver av naturen i Enebakk, med Montain bike camp - Dette ble meget godt mottatt
(oppakket sykkel til formâlet). av mange.
Omrâdene rundt Larsbraaten
Som heihet ble Enebakk
egner seg ypperlig til Montain
Bike. Thove Oppegaard arran- standen besøkt jevnt og trutt
gerer ogsã firmaturer med buss og mange ga kiart uttrykk for
fra byen, kanefart, viltgryter i at de hadde fAtt øynene opp for
hva Enebakk egentlig kunne
skogen, naturstier osv.
tilby. Det var kosehig A besøke
Fjøskafeen Holtop, v/Astrid Enebakk-standen ble det sagt
Holtop stilte med smaksprø- flare ganger.
ver, presentasjon over hva hun
K.Brrenna
kan tilby og litt historikk vedrørende Ragnhild Jølsen og

kh. 11.00 i Enebakk kirke: Høymesse/øvstegArd. Nattverd
kl. 11.00 i Mari kirke: Høymesse v/Norborg. Nattverd

14. februar:

ki. 11.00 i Mari kirke: Familiegudstjeneste vløvstegArd
kh. 11.00 pA Stranden bedehus: Høymesse v/Norborg. Nattverd

17. februar (Askeonsdag):
kh. 19.00 i Enebakk kirke: Fastegudstjeneste v/øvstegArd. Nattverd

21. februar:
kI. 11.00 i Enebakk kirke: HØymesse v/Norborg

Telefonnummer til kirken:

649271 41
Menighetskontoret:
649261 50
Sokneprest Eystein Norborg:
Kahiskapellan Gunnar ØvstegArd: 64 92 49 01

Bibeluken 1999
Fellesmøter Enebakk Kirke
Tirsdag 2. februar - søndag 7. Februar

Det er snart Bibeluke over hehe landet. I over tusen Ar har Bibelen vrt folkeboka i Norge. Vi har begynt pA det siste Aret i
dette tusenAret, og tradisjonen tro har kirkelige organisasjoner og
kirkesamfunn i Enebakk gAtt sammen om fehlesmøter i Bibehuken. MAhet er A gjØre Bibelens ord om Jesus le\'ende for folk
flest. Alle fellesmøtene et.i Enebakk Kirke tirsdag - fredag
ki. 19.30 oa lørdag og søndag kh. 119.00. Predikantene dette Aret
er misjonr Mathias Mjølhus og forkynner Ole B. Jarhvang. Fredag 5. Februar er siktet inn mot bygdas ungdom og etter motet i
kirken denne kvelden bhir det ungdomstreff pA Emaus. Hver
kvehd vih det bhi mye sang og musikk. Hvorfor ikke ta turen til
den gamle erverdige Enebakk Kirke en ehler flere kvelder og la
tradisjonen b i hevende?

&I
Norges Kvinne- 09
FamIIIetobund

NorgesKviirne - og Famihetorhuod
We Enebakk
avholder Arsmøte i Fjellknatten,
Fjehlveien 4, 4. Februar 1999, kI. 19.00
Styret

KOMPOSTEN

MAIVEDV$BI DE' I Enebakk Bibliotek,
Mânedens bilde i januar er
malt av var lokale kunstner
0kv Thune. Bildet heter:
<<Enebakk kirke om vãren
1998. Bildet er til saigs ved
Galleri Loppa, Bjerke Bruk,
1914 Ytre Enebakk. Tif.: 64
92 56 92.

MAKH BIBIJOTEII
Riidhuset. Kirkcbygda
Postadr.: Postboks 74
1912 Enebakk
TIf.: 64 99 02 00
Fax: 64 9271 Ii
E-mail: enebakk.hjhljotek@ahteliano

Det skjer I bibliu-N-ket

Olav Thune er født i 1941 i
Hafslo i Sogn. Han har utdannelse fra Oslo Tegne- og maleskole 1985-1988 vt herer Torstein Rusdal og Kunstakademiet i Dresden 1997 og 1998
vt professorene Kerbach og
Uhlig. Thune debuterte i Unge
Kunstneres Samfund i 1988 og
har deltatt pa div. kollektivutstillinger i inn- og utland. Han
har hatt separatutstillinger pa
Galleri Kampen, Oslo, 1991,
1994 og 1998, Galleri Hanna,
Trondheim, 1993, Galleri 87,
Stavanger, 1997, RisØr Kunstforening, 1997 og Galleri Parken, Bergen i 1998.

Vi liar nà en hoktralle sttende med utgatte
eksemplarer fra boksamlingen til saigs!
Korn og gjør et kupp!!!

Bibliotekets àpningstider
I sept - 30. april:
'viandag: 15 - 20
Tirsdag: 1€ - 15
Onsdag: Stengt
Torsdag: 15 - 20
Fredag: 10-15
Lordag: 10- 14

ENEBAKK DR.AMATJSKE SA€LSKAB

Mánedens bilde ijanuar er at' wir Wale kunstner Olav Thune.

Presenterer pa FLATEBY SAMFUNNSHUS
DEN ELLEVILLE KOMEDIEN

UtsiliNg am

samenel Enebakk
bibhotelc
4. klasse fra Kirkebygden
skole stiller for tiden Ut et prosjektarbeid om samene i Enebakk bibliotek. Elevene har beskjeftiget seg med alle sider av
samenes liv - og har laget 6
flotte plakater og 25 keramikkfigurer om samene. Lerere
som har stâtt for prosjektet er
Sonja RØhne og Per Berg.

.
SP2 157f
I

)TY9

PREMIERE FREDAG 12. MARS 1999
Andre spilledager:
14. mars - 17. mars - 19 mars -20. mars

Mjr u. Skole 24. mars
ALLE DAGER KL. 19.30

Billetter a kr. 80,øyeren Bensin, Flateby
Joker Mathus, Kirkebygda
Kãres, Ytre
Biltettenelegges ut for saig fraiørdag 27.2.99 - sA var task!
DØrene âpries I time for forestilling - forfriskninger fAes kjøpt

Marl menighets familiearbeid vàren 1-999

Byggeklossen:
Et rnØtested for foreidre og
barn pA Marl menighetssenter
ki. 12.30-14.30 annenhver
torsdag. Dette er menighetens
tilbud spesielt rettet mot dere
som f.eks. Er i svangerskapspermisjon, er hjemmearbeidende, passer smA barn
hjemme eller rett og slett er
hjenmie pA denne tiden av dagen. Vi startet opp med dette
tilbudet i host og responsen
har vrt veldig god.' 30-40
voksne og barn hai møtt hver
gang. Det er mye lek for barna
og prat for de voksne, og d1lers
er det en samlingsstund hver
gang. Etter som det passer sA
har vi forskjellige formingsaktiviteter, leker o.l. Alle tar med
matpakke til formiddagsmat.
VI serveres kaffe, te og saft. (5
kr. pr. familie.)

Datoer: 4. februar, 18. feDatoer: 7. februar, 21. mars,
bruar, 4. mars, 18. mars, 29. 18 april, 2. mai, 30. mai og 13.
april og 27. mai.
juni.

Storfamiliesamlinger:
Tre ganger denne vAren samler
vi hele familien og spiser,
synger, leker og hØrer en andakt. Vi legger stor vekt pA det
sosiale. Samlingene er pa søndager og starter kl. 11.00 pa
menighetssenteret.
Datoer: 25. april og 20. juni
(den siste gangen drar vi pa tur)
Søndagsskole
Bama er med pA gudstjeneste
(fra ki. 11.00) fram til salmen
fØr prekenen, da tar søndagskolelederne barna med seg til
menighetssenteret. Her er det
mye sang, fortellinger fra Bibelen, formingsaktiviteter og
leker.

Familiegudstjenester:
Disse gudstjenestene tilrettelegges spesielt for barn bade
med form og innhold. En av
diss gudstjenestene kaller vi
for Ung messe: Dette er gudstjeneste der ungdommene er i
fokus og We planlegger og
gjennomfører det hele selv.
Datoer: 12. februar, 7. mars
(Ung messe), 14. mars og
17. mai.
Sareptas krukke:
Dette er menighetens storsamling med 70-80 barn og
voksne hver gang. Alle familiemedlemmene fAr tilbud om
forskjellige aktiviteter, og kan
samtidig gjøre noe sammen.

Vi starter kI. 1.8.00 pA menig- Anders Aschim, tif. 64925164.
hetssenteret med en felles
halvtime der vi synger, lytter Dans og drama gruppe: For
og herer. sa sprer vi oss i for- barn fra 8 Ar som liker adailse.
skjellige grupper i en time, for
deretter og sam1estil et felles Saeptas cløtre: Ungdomskor
kveldsmAltid. (Defleste drar for jenter og gutter. (Dirigent
hjem ca. ki. 20.00).
Per Arne øiestad, tif.
64925552). De voksne kan slA
Føigende aktiviteter tilbys i Ar: seg ned i kafeen med gratis
kaffe og vafler eller delta i en
Førskolegruppa: For barn samtalegruppe.
som liker a leke, tegne, kie seg
Ut.....ibarnehagen.
Datoer: 28 januar, 11. februar,
11. mars, 25. mars, 8. april,
Aktivitus: For gutter og jenter 22. april, 6. mai, 30 mai og
som liker A ha det goy og drive 3. juni.
med mange forskjellige aktiviteter.
Kontaktpersonlansvarlig:
Kateket Ole-Jørgen Andersen.
Speidergruppa: For gutter og Kontortid torsdager ki. 13.00jenter fra 5. Kiasse og oppo- /5.00, tiff 64926069.
ver. De har møter hver torsdag. (Mer For mer info, ring
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PAMELDINGSFRISI: 12. FEBRUAR 1999
Til alle barn og unge I Enebakk mellom 10 0919 a0r.
Enebakk hat haff ungdommer med fil bide fylkesfinaler
09 landsmønstring I Trondheim i Here ir.
PmeIdingsblanketf kan hentes pao skolene eller kulfurkonforef!
Legg dere I trening allerede n. liver og en eller sl dere sammen og lag skefsjer,
sma teaferstykker, sanggrupper, videofilming mm.
U-klubbene, idreftslag, sang- eller musikkgrupper.
Har du spørsmI — kontakf kulturkontoret, Ignaveien 16, 1912 Enebakk,
tlf.: 64 99 0190 / fax: 64 92 6588

KOMP0STEN

Trygg qVivelig skal Hauglia we
- sa alle far lyst til a Ire))
Med denne i'isjonen for det
nye skoleâret ser det ut som
Haugliakererne favner det
meste av hva de Ønsker a formidle sine elever.
Hauglia skole, som ble bygd
i 1975 har elever fra 1-4 klassetrinn. Skolen har en bemanning pa 14 kerere inki. rektor
og undervisningsinspektør. I
tillegg bar skolen knyttet til seg
4 assistenter og I kontorsekreter. Hauglia skole har merket
økningen av antall innbyggere,
noe som skyldes bade tilvekst
og utbygging. Skolen ble siste
gang rehabilitert og utbygd i 97. Da ble skolen utvidet med
et nybygg og dette behovet for
mer plass skyldes bl.a. at skolen p.g.a. utvidelse til 10 ârig
skole, fikk et Arstrinn elever til.
Skolen har i dag clever fordelt
pa 9 klasser. I tillegg er 80 barn
tilknyttet skolefritidsordningen
SF0 ved skolen. SF0 har i dag
11 ansatte fordelt pa 5-6 ârsverk. Dette er et godt utbygd
tilbud elevene kan benytte seg

av bAde for skolen starter om
morgenen og etter skoletid om
ettermiddagen. Barna har mulighet til A fA hjelp med Ieksene
og i tillegg er det tilbud om A
delta i forskjellige grupper
som; lesegruppe, matgruppe,
utegruppe osv. Og som vi ser
av antall barn som benytter seg
av tilbudet, er dette swert godt
benyttet.

spenning, begrepstrening og
lek i skjønn forening. Og dette
naturens klasserom skaper en
helt spesiell atmosfre. Elevene vet a sette pris pa tilbudet
som varierer avhengig av Arstiden. Men, sommer som vinter
er clever og 1rere ute. Her er
det bare A ha med seg riktige
k1r og godt fottøy, for aktivitetsnivAet er til tider høyt, og
det er jo synd hvis klier og
Uteskole
fottøy er med A begrense elevePopuhert er ogsA skolens tilbud nes bevegelighet. MAlet med
om uteskole. Alle klassetrinn uteskolen er <<A skape naturdeltar i uteskolen og undervis- glede og miljøbevissthet gjenningsinspektør Inge Bø kan nom kunnskap om og anvenfortelle at disse timene er vel- delse av ressursene i nermildig popuIre blant bade clever jØet vArt>>. Dette inneberer A
og foreidre. Og i skrivet som gjøre elvene kjent med naturen
sendes hjem med elevene kan i skolens nrmiljØ og naturens
vi lese: <<Uteskolen er en peda- kretsløp. Noen av aktivitetene
gogisk arbeidsmAte som i ho- kan vere; A plukke ber og lage
vedsak foregAr utenfor klasse- syltetøy, bokstavinnIring, lek
rommet, og som kjennetegnes og sosialisering, regne med
ved høyt konkretiseringsnivA, steiner og pinner, plukke og
spontan utfoldelse, nysgjerrig event. steike sopp, lage soppsøken, fantasi, opplevelse, san- bilder, finne en biotop og følge
sing og utfordrende samwer>>. den, sauesanking, forandring
Her er det koordinasjon og pa 1Øvtrer, lage bilder med bla-

Her er noen av elevene samlet i en av naturens mange
'klasserom. En granbarhytte I skolens nceriniljØ benyttes i en av
uteskolens varierte timer
der, samle terrarium, sortere
steiner etter farger, ga pa
ski/skøyter, grille, livet i vann
•se pa f. eks. rumpetroll, finne
vArtegn, mAnedens fugi osv.
Som vi ser er det bare fantasien
som skaper begrensninger og
begrensninger er ikke det som
preger lrerne ved Hauglia
skole. Tvert i mot, her er det
virkelig lagt vekt pA A gi barna
et utvidet og godt pedagogisk

tilbud. Rektor Arne RØe er tydelig stolt av hva skolen har
fatt til - og med rette! Det er et
swert godt tilbud som tilbys
elevene. Naturen omkring oss
erjo til for A nytes, noe elevene
og kererne ved Hauglia skole
vet A benytte seg av!

PA Enebakk psykiatriske
dagsenter i Kronaveien 4
ønsker vi oss:
Bordvev, stoifrester, garnrester, lysestumper, halvferdige
knyttetepper og broderier.
Bokhylle, furubord, kommode,
gyngestol og trimsykkel. Hvis
du har noe A avse, ring oss pA
telefon: 64925829 tirsd.onsd.- torsd.- 1100- 1500.

Kunngjøring om offentlig
ettersyn
Kommunal forskrift om motorferdsel pA innsjø og vassdrag i
Enebakk er under revisjon. Et
forsiag til forskrift er av formannskapet vedtatt utlagt til
offentlig ettersyn.
Forslaget kan sees ved resepsjonen i Enebakk kommunehus, eller fAes ved henvendelse
til avd. for naturforvaitning, telefon 64 99 02 20. Frist for A
uttale seg er 1. mars 1999 til
Enebakk kommune, avdehing
for naturforvaltning, 1912 Enebakk.

Mariann J. Lillefuhr
Informasjonskonsulent

KOM
I MUNOV
Barnehageplass I
Enebakk
1999/2000
søknadsfrist 1. mars'99
trenger du barnehageplass fra
hØsten '99 - er sØknadsfristen
for hovedopptaket 1 .mars.
Søknadsskjema kan fAs ved
henvendelse til tlf.
64990100/170 og finnes i barnehagene, pA helsestasjonene
og i kommunehuset, samt at
skjema kan hentes pA internett
- enebakk kommune:
http://www.sol.no/enebalcjckommune/
Vi satser pA at alle barnehager
i enebakk kan benytte samme
søknadsskjema for 1999/2000.
Flateby barnehage
Hauglia Andeisbarnehage
Enebakk k&f-forbunds
5-drsklubb pd Streiflnn
Bergskaugveien familiebarneh
Kirkebygden barnehage
Lotteberg barnehage

Enebakk kommune
selger svrt rimelig lyskopieringsmaskin, type
AARQUE 595 SPY for
tørrkopiering av tekniske
tegninger pa papir og folie inntil 1 m bredde (rull
eller ark).
Henvendelse William
Sheer, tif,: 64 99 0122.

Emaus korrtidsbarnehage
Ytre Enebakk barnehage
Nylende barnehage
Fjellknatten korttidsbarneh.
Mari menighets barnehage
Bakketun familibarnehage
Myraveien familiebarnehage

Orientering
barnehageplass:
Den enkelte barnehage er
pAlagt A rapportere skriftlig til
kommunen hver mAned hvilke
barn i alderen 1-3 Ar som har
plass i barnehagen.
Det er timeantallet som barnehagen har skriftlig avtale
med foreldrene om at de disponerer, som skal stA pA barnehagens meldingsskjema. Dersom plassen blir benyttet mmdre enn den tiden som stAr pA
vedtaket, sA er dette uvedkommende for meldingen til kommunenitrygdekontoret.
Dersom foresatte/foreidre
Ønsker A endre oppholdstiden i

Nyttãrsforsett??
ønsker du a gâ ned i vekt
pa en riktig emringsmessig mate? Jeg har
gAtt ned 12 kilo og føler
meg helt topp!! Kontakt:
Odd, tif. 64 9244 05
Blandingsvalper til
salgs. Født 2.01.99.
Tif. 64 92 59 25.

barnehagen, mA de søke skriftlig om dette til barnehageeier som mA gi et skriftlig svar om
det innvilges eller ikke.
Kontantstøtte kan gis dl og
med den mAneden barnet fyiler 3 Ar. Trygdekontoret samholder kontantstøttesøknadene
med oversikt over barn som
har barnehageplass.
Har et barn 31 timer eller
større plass i barnehage pr
uke, gis det ikke kontantstøtte.
Eksempel: Dersom et barn
har innvilget hel plass, og foreldrene betaler for dette, men
benytter bare f.eks.30 t./uke,
sA vil barnehagen rapportere
plasstørrelse hel plass. Trygdekontoret gir ikke kontantstøtte
til dette bamet. Barnehagenvil
søke om driftstilskudd fra staten for hel plass som barnet
disponerer/benytter. Flere opplysninger kan fAs pA Trygdekontoret.
Hilsen fra
Trygdekontoretl
Barnehageadm.
Enebakk kommune

Stifle og rolig mann 27 Ar, søker leilighet pA Flateby. Sikker
betaler! Ring Per øivind pA
tlf.: 93 25 71 25.

Sokkeiieilighet 90 m2 i Ytre
Enebakk til Ieie omgAende.
Egen inngang. ønsker voksen
og ryddig person(er). Uten
barn og husdyr. 3 mnd dep.
Henv.: 62 92 64 72 etter ki.
1700. PA dagtid: 95 2172 53.

Angst og depresjon
Psykiatritjenesten i Enebakk
Ønsker velkommen til temakveldorn angst og depresjon.
Psykiater Leif Roar Falkum foreleser om emnet. Det blir anledning til spørsmAl.
Sted: Enebakk syke- og aldershjem, 2. etg.
Tid: Tirsdag 9. februar 1999,
ki. 19.30
Enkel bevertning.

Enebakk kommune
Avd. for naturforvaitning

Vi Ønsker alle interesserte
velkommen.

Kunngjøring fra
styret I Hateby
Samfunnshus Al.
B-andels mote for Flateby
Samfunnshus AL avholdes
tirsdag 2. mars 1999 kl.19.00
pA samfunnshusets møterom,
inng. fra baksiden.
Vis interesse for
Samfunnshuset.
Alle private innehavere av
andeler bes mote.
Forshag til saker som ønskes
behandlet pA Arsmøtet ma* were

styret v/Turid Flateby, Rudvn.
1911 Flateby, i hende innen
tirsdag 2. marsl999.
Representantskapets Arsmte
vii bli avholdt 16.03.99.

Neringskoordinator:
Halyard Waade
Granveien 30
1911 Flateby
Thf.: 64 92 87 13
Mobiltif.: 91195 985

KQMPOSTN

foreNinger - lag

SKIFORENINGEN
-

1a83

-

Brãtanstua

Skiforeningen
Enebakk lokalutvaig

Skiforeningens Iokalutvalg i Enebakk
melder at

Vinterchiten

SK1FORF)NCEN

Brãtanstua

14. februar 1999

er ápen for servering

En skitur for gamie og unge gjennom østmarka fra Ytre til Flateby.

Januar: 31
Februar: 7. 14. 21. 28
Mars: 7.

Startsted:

Vi serverer vafler og boiler eller kake + kaffe, te, so1brtoddy og mineralvann. Ta enten rødmerket skiløype fra Vestby bro eller gA over Vág
og inn i Høljern. Ved lite snø kan denne turen godt gjøres pA beina. Hos
oss fAr du en hvil og en hyggelig prat.

Mjr ungdomsskole
mellom kl. 10.00-12.00.
Innkomst: Streifinn pA Flateby.

Startkontingent er kr 20,- for voksne og kr. 10,- for barn. Gratis ved visfling av medlemskort i Skiforeningen.
BAlpiass pA Breimosan med so1bertoddy og kaffeservering.
KØlabonn er ogsA Apen.

Vi sees!

Busstider: Fra Lillestrøm: Id 9.50, fra Oslo kl. 8.50 og 10.50.
Fra Flateby til Oslo kl 12.15, 14.15 og 16.15.
Til Lillestrøm kl. 13.30 og 15.30.

a

Lyst til spille fotball?

Vel møtt!

Enebakk Old Boys søker treningskamerater!
Er det noen der ute det klØr i beina pA som kunne tenke seg A vre
med A trene og spille fotball sammen med oss neste sesong?
Vi trenger flere spillere og en keeper. DArlig kondis og litt rund i
kanta er ingen hindring.
For mer info kontakt:
Geir pA tlf. 64928691 - 92690111.

AgeppPoven 1999
Informasjonsmøte avholdes pA klubbhuset Bjerkland,

Enebakk Bondekvinnelag
àrsplan A Pen 1999

torsdag 28 januar. U. 1900.
Alle interesserte ønskes velkommen.
Enebakk JFF.

2. febr.
12.-13.44. mars
21. mars
13. el. 20 april
25. mai
29. mai
13.juni

Tema: Aromaterapi - Hvordan virker det?
Sted: Eva Haug, kl. 19.30
Inga Lami pa Lillehammer
Familiedag ved Lysern - KjØring med hest, isfiske og bat
Tema: Hvordan dyrke urter pi et lite el. Stort areal og
etter be handling av urtene. Mulighet for kjøp av
tØrkede urter. Sted: Bøndernes Hus. K!. /9.30.
Tema: Planteauksjon. Sted: Trine Nordhagen
Grethe Waitz
SommermØte med vennskapsta gene fra Nes. Kirken og
utstillin gene fØrst, sa mat og omvisning og Ragnhild
flsen p1 Holtop.

? Nasionalloreningens belselag,
Enebakk
En stor TAKK til alle dere som hjalp oss ved Arets julemesse! De <<snille>>
forretningene og alle dere som gir oss de flotte gevinstene - det er helt utrohg hvordan dere stiller opp! Noen sitter hele Aret og lager ting vi kan selge
pA messa! Vi skal heller ikke glemme de som sA trofast kommer for a synge
og spille for oss. Aile dere gjør atjulemessa blir sA veilykket hver gang!
Maten - den var visst bra - i Ar ogsA! Bare smuler igjen - bAde av koldtbordet, varmmaten og de 8 bløtkakene! Bra det - at vi koser oss!

Det blir arrangert et kurs i <<Lefie ogflatbrØdbaking for páske. Se ncermere
annonsering. Er du interessert i mØter eller kurs, ta kontakt med Eva Haug,
tif 64924249 eller Brita Sørby, tif. 64927115. Endringerforbeholdes.

Takk alle sammen!
Hilsen fra helselaget.

Enebakk skytterlag
Vi ønsker alle skyttere et godt nytt Ar og vel møtt til vAre aktiviteter i 1999.
Her følger noen aktiviteter i januar og februar:

OW

Feltskyting
LØr. 06.02.
1000
premieskyting
Aaser/skytterbanen
LØr. 20.02.
1000
kiassemedaijene Aaser/skytterbanen
Trening hver lørdag fra kI. 0900. Feltskytirig vii foregA pA Aaser hvis det er snØ,
hvis ikke pA skytterbanen.

Enebakk Arbeiderparti
avholder Arsmøte fredag 5. februar kl. 19.00 pA Ignarbakke i Kirkebygda.
Blant viktige saker som skal opp til behandling, er partiets kommunevaig-

Innendørs 15 meter
Tor. 11.02.
1800
klubbmesterskap Brannstasjonen
Trening cal. 22 hver mandag kl. 1800 pA brannstasjonen.
Trening luftgewer hver torsdag kl. 1800 pA brannstasjonen.

program for neste fireArsperiode, samt vaig av utsendinger til Akershus
Arbeiderparti norninasjonsmøte. Etter mote vil det bli sosialt samvr, og ta

Lnstruksjonsskyting
Vi arrangerer instruksjonsskyting med 1uftgevr for nye medlemmer fra 12 Ar
og oppover pA brannstasjonen hver torsdag fra kl. 1800. Skytterne bruker vAre
vApen og fAr opphring i vApenbruk og skyteteknikk av vAre instruktører. Dette
er en fin mulighet til A prove en ny idrett og best av alt; tilbudet er gratis!!!!
Med hilsen
Styret I Enebakk ski.

Apsmote

gjerne med- noen venner til dette arrangementet. Grunriet matservering mA
vi ha pAmelding innen 2. februar, til Odd Liliejordet, tlf. 64 92 44 05 eller
til Sverre Annaniassen, tlf. 64 92 40 80.

I

Vel møtt! Styret
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P4 TomtearbeidiAnleggsarbeicl
1+ Sprenging
1+ Tipptransport
94 Kabel- og grftegraving
1+ Planering og drenering
P4 Vann- og avløpsarbeid
P4 Snøbrøyting, Enebakk kommune
P4 Sand, stein, grus og vekstjord
Faks/TIf.

Alt 1 e!ektrisk

63 83 85 85

Mob.

920 82 192

Sofiedal, 2009 NORDBY
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MILJØTIK
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utfører alle typer tak- og
membranarbeider.
Torvtak, flate tak, terrasser, takstein, plater,
kuliverter, garasjedekker, sisterner, avfallsoppsamlings- og radonmembraner.
Nybygg og reparasjoner.
Rennaveien 4, 1911 FLATEBY
T1f. 64 92 89 14 Fax: 6492 85 01

SENTRAL GODKJENNINC
FOR ANSVARSRETT
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VsgnsIu*pskont.r ¶

Ulsigh Rommovethled
1911 Flateby
TIf. 64 92 86 10
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Eldreràdet
I følge retningslinjene for
Enebakk EldrerAd er EldrerAdets primere oppgave A vre
et rAdgivende og konsuitativt
organ for kommunestyret,
formannskapet og hovedutvalgene i spørsmAl som gjeider
eldre. EldrerAdet kan ogsA Uttale seg i saker som behandles i
andre kommunale organer hvor
eldres interesser er berØrt. EldrerAdet skal dessuten informere om de eldres situasjon og
ta initiativ til tiltak som kan
bedre denne. EldrerAdet i Enebakk samarbeider med flere instanser som f. eks. Enebakk
Pensjonistforening, Nasjonalforeningens helselag i Enebakk, RAdet for funksjonshemmede og Kulturetaten i

Enebakk kommune. 1999 er
FNs internasjonale eidreAr,
Enebakk EldrerAd har planer
om A markere dette i samarbeid med Pensjonistforeningen, Helselaget og Kuituretaten. Sannsynligvis vii dette
foregA omkring 1. oktober,
som er FNs internasjonale eldredag. - Hva som skal skje er
under pianlegging, og vii bli
offentiiggjort senere. I løpet av
1998 har EldrerAdet hatt et
mert samarbeid med RAdet for
Funksjonshemmede nAr det
gjeider A følge opp pianene for
det nye Bo- og Servicesenter
som skal komme i Kirkebygda.
I fir har EldrerAdet blant annet
planer om A fA til en mulighet
for at eldre som Ønsker det skal

fA mulighet til A lre A bruke
PC med tilgang pA Internett.
EldrerAdet i Enebakk
bestAr av:
Medleminer:
Halyard Waade. leder
Arthur Orderud, nestleder
Soibjørg KjelgArd
Ronny Wickstrøm
Bent Lillejordet
Varamedlemmer:
Marit Kjelstrup
Olav Olafsson
Ottar Hoistad
Gunnar Toimes
Helseiaget har mote- og talerett i EldrerAdet.
Halyard Waade

Røykvarslerens dago 31 januap
mermer seg med stormskritt,
og det er pA tide A minne Enebakks beboere pA at dette er
den dagen i Aret som brukes til
bytte av batteri i røykvarsleren
- og A teste den minst en gang i
mAneden. Vi Ønsker denne
kampanjen ogsA i -99 vii fA
bred oppslutning fra kornmunens befolkning.
Budskapet er: UnngA at liv

'%I Usf 10S I ag
MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG

gAr tapt. Bytt batteri og test
jevnlig.
Som tidiigere Ar blir det ogsA
pA iandsbasis gjennomført en
kampanje i samarbeid med
Norsk brannvem forening,
Gjensidige og DBE, og det viii
Ar bli iagt serlig vekt pA TVrekiame som et viktig ledd i
kampanjen, men samtidig er

Fluebinding

Qnsdag 3. Februar kI. 19.00 p5 kantina Herredshuset:
Arsmøte. Utstilling fra høstens kurs
Onsdag 3. Mars kI. 19.00 pa Flateby Samfunnshus:
Tema: <<Gjenbruk av garn>> v/Helga Undseth
Onsdag 7. April pa Enebakk Produkter, Kirkebygda
Tema: <<Sprang>>. Ellen Sundby viser oss den gamle
husflidsteknikken.
Onsdag 5. Mai pa Husmannsplassen Engerhoim, Kirkebygda:
Tema: <<Spikking i rAtt virke>> v/Arild Tysland.
Vi far anledning til a prove teknikken.
Onsdag 2. Juni kI. 19.00 pA Bygdetunet Kirkebygda:
Tema: ><Histonkk og tradisjoner om ølhøner>> vi Harald Kolstad
Søndag 20. Juni pA Husmannsplassen Engerholm,
Kirkebygda:
Aktivitetsdag. Program senere
Vi forbeholder oss rett til forandringer i programmet.

Kurstilbud vAren-99:
Gamle broderiteknikker - Ulike teknikker bl.a hvitsØm
Gjertrud Saglie
Stranden skole
09.02.99
6 tirsdager kI. 18-21.20
kr. 720,-(640,-)

Bunadsøm dagkurs
Brodering + montering
Lerer:
Signe Berg
Sted:
Kirkebygden barneskole
Aviales senere
Start:
Tid:
4 Iørdager ki. avtales senere
Pris:
kr. 600,-(540,-)

Enebakk Brannog feiervesen

VI er et aktivt lag med et trivelig miljØ som jobber for dfremme
god norsk husflid for folk i alle aidre. Vi har interessante og
varierte temaer pa mØtene vdre sóm holdes fØrste onsdag i
mdneden. Alie er hjertelig velkominen. Dessuten har vi et bra
kurstilbud hvor vi bakk Husflidslag bestar av: Leder - Else Vardeberg, sekratcer - Lise Øsnes, kasserer - Torgeir Sandem, studieleder - Eva MjØnli, kontaktperson ved,: kursene - Lise Mjpnli.

VArens program:

Lterer:
Sted:
Start:
Tid:
Pris:

det sterke oppfordringer fra
sentrait hold om tiitak i lokaimiljØet.
Enebakk brannvesen har satt
i bestilling brannvernkaiendere
samt plakater som kan fAes ved
henvendeise hit til oss sA iangt
det rekker.

Nybegynnerkurs
Lrerer:
Kjetil AambØ
Sted:
Kirkebygden barneskole
Start:
02.02.99
4 fredager kI. 18-21.20
Tid:
kr. 480,-(430,-)
Pris:

Lappeteknikk
Nybegynnere
LtererAse Havdal
Ytre Enebakk barneskole
Sted:
Start:
19.01.99
6 tirsdager kl. 18-21.20
Tid:
kr. 720,-(640,-)
Pris:

Gamle maleteknikker - helgekurs
Gammelt blir som nytt. Kurset passer for bAde
nybegynnere og viderekomne.
Lterer:
Anita Sinsen
Sted:
Mjr ungdomsskole
Fre. l2.02.99 k1. 18-21.20
Tid:
Lø. 13.02.99 kI. 10-16.40
SØn. 14.02.99 kI. 10-16.40
kr. 600,-(540.-)
Pris:

Toying - helgekurs
t'4ybegynnerkurs. Vi lager tØfler m.m.
Else Vardeberg
Lurer:
Sted:
Kirkebygden barneskole
Tid:
Fre. 29.01.99 kI. 18-21.20
LØ. 30.01.99 kI. 10-16.40
Son. 31.01.99 kI. 10-16.40
Pris:
kr. 600,-(540,-)

Kursmateriell kominer I dllegg til kursavgiften. I/ike kurs I skoleferiene.
Pdmeldh<g <codes ni: Eva MjØnIi, 1912 Enebakk - hf: 649260 86. Konfaklperson: Lise MjØnIi, (If.: 9174 94 4 1.
Pclmeldingen er hindende

I

Illformason for

Ansvariig redaktø r:
RAdmann Nils Schaug
Redaktar: Informasjonskonsu lent
Mariann J. Lillefuhr

ANNONSEPRISER I KOMPOSTEN
gjeldende Ira 01.03.1997
Priser pr. spaltemm: kr. 3.30
Helside:
kr. 3.300,kr. 1.650,Halvside:
Fag & Service:
kr. 1.100,- pr. âr
Fargetillegg: 1 farge: kr. 1.10 pr. spaltemm.
2 farger: kr. 1.40 pr. spaltemm.
kr. 1.65 pr. spaltemm.
3 fa.

Grafisk produksjon:
ReproTek as, Oppegard

Utgis en gang I mnd.
Ingen utgivelse i juli og august.

Redaksjon:
Enebakk kommune
Sentraladm.
TIf.: 6499 0100 - Fax: 64 92 71 11

'S

EnrhahK Kommullr
Lag og foreninger herunder politiske
partier annonserer gratis arrangementer, kurs 0.1. innenfor grensen
av 250 spaltemm.
Korte meldinger om fødselsdager
og andre begivenheter er gratis.
RAdmannen har fullmakt til A 1nngA
speslelle avtaler med storre annonsører.

Enebakk eldrerdd samlet pd det siste motet i desember 1998.
Foto: Mariann J. Lillefuhr

Enebakk hondekvinnelag
- ikke bare for bondekvinner!
Bondekvinnelaget har tradisjoneit wert en organisasjon for
bondekoner. Bondekoner som
jobbet hardt pA gArdene og som
trengte et mØtested, et kvinnefellesskap og en organisasjon
som arbeidet for bygdefolkets
Økonomiske, sosiaie og kuiturelle interesser. Etter som infrastrukturen endrer seg har
ogsA bondekvinnenes hverdag
og bygdemiijøet endret seg.
Det preger bondekvinneiaget
siik at det sentrale blir A skape
flere levende bygder. Flere og
flere av de 700 bondekvinne-

lagene er omdøpt til bygdekvinneiag. Enebakk bondekvinnelag er et lag som ønsker
A were aktivt med pA A gjøre
Enebakk til et godt sted A bo og
vokse opp i. Vi arbeider med
kultur og miijø. Som du ser i
vAr firs plan pA side 10, holder vi forskjeilige kurs. Det er
medlemmene som former laget
og som medlem kan du were
med a forme din bygd. Møtene
er Apne for alle. Er du interessert er du velkommen til mØter
eller kurs.
Styret

ABC vask og vinduspuss
søker renhoidsarbeider
P.g.a. Økende oppdragsmengde søker vi personer
til oppdrag pA morgen/kveidstid i Enebakk.
Du bør ha erfaring fra moderne renhold,
men full oppliering vil bli gitt.
Er dette noe for deg, sA ring:
Abe vask og vinduspuss tif. 906 25 219/6492 7142

Pa siste side
Januar 1999 - Et nytt Ar med mange muligheter og utfordringer! Grip dem - vtr Apen for selv A fargeiegge livet ditt.
Arets reiseiivsmesse pA Sjølyst, ga i allefall de som besøkte
Enebakks stand noen gode idèer til fritidssysler. All ros til de
som stod ansvariige for denne flotte presenttisjonèn av Enebakk! Kari Brenna skriver mer om presentasjonen pA kultursidene. Fargerike er ogsA skoledagene for SthAkassene pA
Hauglia skole. Det ervikelig imponerende A se hvordan
bygdas 4erekrefter er med pA A gi elevene fine iraturopplevelser. Dette er helt sikker noe de vii tenke tilbake pA med
giede senere i iivet. Eilers ligger jo naturoppieveisene rett
utenfor døra til de .fleste. Spenn pA deg skia, ta med deg sparken eller kjelka og gjør som mange av dine sambygdinger i
disse dager - nyt det fine vinterweret! Det er slike fine yinterdager som gjør at vinteren tross alt ikke er sA verst. NA
mermer det seg tiden for a søke om barnehageplass og nytt
av Aret er at du kan hentesøknadsskjema pA Enebakk kommunes internettsider. Adressenfinner du under oversikten pA
side 2. Dette er bare en sped begynnelse. Kommuneadministrasjonen Ønsker A were mest mulig tilgjengelig for innbyggerne. Hvis vi ved A bruke de muiighetene som ligger I teknologien kan gjØre tilgjengeiigheten enklere for noen, er vi
pA rett vei. Men dette er ikke ment A erstatte den kontakten
du som innbygger Ønsker med saksbehandlere i kommunen bare forenkle og supplere et allerede godt utbygd tilbud.
Mariann J. Lillefuhr, informasjonskonsulent

