
Ungdommens 
kulturmønstring 

PAmeldingsfrist: 

5.jan.96 
Pàmeldingsblankett fâs 
pa Kulturkontoret, som 

ogsA skal ha 
pâmeldingen. 

Lokal finale 
Søndag 

28.januar pa 
Flateby 

Samfunnshus 

Investeringer for 19 mill 
19 millioner i investeringer og videreføring 
av drift pa dagens nivá er formannskapets 
forsiag til kommunebudsjett for 1996. I til-
legg er det satt av 0,4 mill. til oppstart av 
kommunal musikkskole fra høsten 1996, og 
0,5 mill. til drift av skjerrnet enhet ved 
syke-og aidershjemmet. 
Brorparten av investeringsmidiene gâr med 
til skoleutbygging, kioakkering, kirkegárds-
utvidelse og innredning av 3.etasje i 
Herredshuset. 
Mer om budsjettet pa 
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Skepsis til smaflyplass 

Det er lagt opp ni store investeringer 1 1996. Driften LS:ort 	 - 
holdt pd dagens nivd, men politikerne er sd iangt enige om e a-
blering avkommunal musikkskole. Der erforrrie bare er rids- 
:9rrmO4flOfOflUflWZeflet1P'--- . 
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Enebakkbudsjettet 1996: 

Enebakk 
Naturmedisin 
godt i gang. 

Etter bare fâ uker, kan 
Ingrid Overby notere 
stor pigang til sin 
nyetablerte praksis pa 
Vãgsenteret. 
Ingrid Overby har stu-
dert 5 ãr ved Norsk 
Akademi for 
Naturmedisin, og i til-
legg til a vere homeo-
pat gir hun ogsã 
behandling med Ørea-
kupunktur,  , urtemedi-
sin og fotsoneterapi. 

Side 8 

Spørsmâiet om smàfly-
plass i Enebakk er igjen 
aktuelt. Kommunen har 
mottatt henvendelse fra 
en interessegruppe som 
ønsker at smitflyplassen 
pa Østlandet skal ligge I 
Enebakk. Mandag drøf-
tet formannskapet hvor-
dan kommunen skal for-
holde seg til utspillet. 
- Vi ma vite mer for vi 
tar endelig stilling til om 
saken skal utredes vide-
re, sier ordfører Jorunn 
Buer. 

Politikerne er meget skeptiske 
til smAflyplass i Enebakk. - Vi 
vii vite mer for vi tar stilling til 
saken. Derfor vii vi nA invitere 
en representant fra interesse-
gruppa - og en frontfiguren for 
flyplassmotstanden.  i forrige 
runde, til forrnannskapets mote 
4. desember. Da hAper vi at de 
kan gi oss den nødvendige 

tillegsinformasjonen for vi 
bestemmer oss for hva vi gjer. 
Foreløpig èr vi i en oriente-
ringsfase, understreker Buer 

Hun legger ikke skjui pA at 
hun er meget skeptisk til det 
nye framstøtet for A fA smAfly-
plassen for østlandsomrAdet til 
Enebakk, nrmere besternt 
Kjølstad i Ytre 

Det er ca tre Ar siden forrige 
gang diskusjonen om smAfly-
plass i Enebakk var oppe. 
Motstanden i lokalbefolkningen 
var massiV. 
Luftfartsverket besluttet i sin 
tur A legge flyplassen 	til 
Eggemoen ved Hønefoss, og 
om kort tid gAr planene for den-
ne plassen ut pA høring. 

Men en sterk interessegruppe, 
med rot i Norsk Aero Klubb, 
Ønsker flyplassen nrmere 
Oslo. De arbeider nA for A fA 
den til Enebakk. Kiubbens rAd-
giver, Jan Jacobsen uttaier til 
Akershus/Romerikes Blad at en 
flyplass i Enebakk vii gi store 
ringvirkninger med saigsvirk- 

somhet, verksteder, og service-
institusjoner. Han sier at kom-
munen mA vurdere saken grun-
dig. og min er om at Enebakk 
flere ganger har framstâxt som 
fattigkommune pA østlandet 
- En smAflyplass vii gi inntek-
ter, og burde derfor vrere inter-
essant for bygda mener han. 

Representanter for interesse-
gruppen har alierede vrt i 
kontakt med gArdbruker Trond 
Enger pA Kjølstad, med tanke 
pA kjøp av grunn til flypiass. 

Ordføreren er meget skeptisk 

Enger er ikke interessert i A 
seige innmark til formAlet, og 
sier at en smAflyplass i omrA-
det vii utradere hele grenda , i 
tiliegg til den ulempen det er 
for hele Ytre-samfunnet med 
anslagsvis 50.000 - 120.000 
flybevegelser i Aret. 
Mange enebakkinger bar tidli-
gere sagt kiart ifra om hva de 
mener i denne saken. 
- Av alle henvendelser jeg har 
mottatt, fra poiitikere, pnvat-
personer og orpnisasjOfler gAr 
de aller fleste pa at vi ikkevil ha 
denne flyplassen i- Enebakk, 
sier Buer. 

- Men, for at vi skal kunne ta en 
endelig beslutning hvor vi 
vuderer aile forhoid rundt en 
flypiassetablering , vii vi nA 
snakke med bAde interessegrup-
pa og motstanderne . Det 
skjer i formannskapet 4-des. 

- Etter dette mote vii vita stil-
ling til om saken skal utredes 
videre eller ikke, sier ordføre- 
ren. 	 - 



GUDSTJENESTER 
Søn.26.11. (bomssøndagefl. 
siste sn.i kirkeAret)  
Enebakk kirke kl.l 1.00 
v/Helgheim. Nattverd. 
Mari kirke kl.il.00 v/Veøy. 
Nattverd. 

SØn.3. i2.( 1 .søn.i advent)  
Stranden ki. 11,00 v/Veøy 
Mari kirke kI. 19.00: 
AdventskonSert 
Enebakk Kirke k]. 19-00: 
Adventskonsert 

Son. 10.12.(2.søn.i advent) 
Enebakk kirke kLll.00 
v/Helgheim. Nattverd 
Mari kirke Id. 18.00. 
Lysmesse. v/Veøy 

Son. 17.12. (3.sn.i advent)  
Mari kirke kl.1 1.00 vfVeøy. 
nattverd 
Enebakk kirke kl.18.00 
Lysmesse. vfHelgheim 

SENØGftN 
'(iRE ENERAIU 

1 
Søndagss 
kl.18.00 Bjorn Andresen 
mlflere. Misjonsoffer 
Tirsd.28.11. kl.1 1.00 
FormiddagStreff, julemøte 
Fred. 1.12. ki.20.00 
Bønnesamiiflg 
Sønd. 3.12. kl.11.00 
AdventsfrokOSt 
Sønd.10.12. kl.11.00 
Søndagsskole 
kl.18.0O Bjorn Andresen 
Fred. 15.12. k1.20.00 BØnn og 
lovsangkveld 
Sønd.17.12 kl.11 .00 

Brødsbrytelse, kirkekaffe 
Bjorn Andresen deltar 
Julaften kL16.00 Juleandakt 

Torsd.28.12 kl.17.30 
SøndagsskolenS juletrefest 
VELKOMMEN TIL BETEL 

o rdfØ re rens 
hjØrne: 

S amarbeid 

Budsjettbehandliflgefl er i full 
gang, og vi star overfor store 
utfordringer, srlig innen skole-
sektoren. I den vedtatte skole-
bruksplanen er det beregnet 
kostnader for investeringene. 
Det viser seg nâ at rammen som er vedtatt- er aitfor liten. 

Bare ved Ytre Enebakk skole er det en kostnadsØkniflg pa ca 
10 mill. En av ârsakene til kostnadsøkllingefl er prisstigning i 
bygg- og anleggsbransiefl, men det er ogsã andre arsaker til 
slik kostnadsøkning. 

Det er politikerne som er ansvarlig for kommunens totale 
Økonomi. Politikerne ma se den totale Økonomien, med We 
innteker og utgifter, i sammenheng. Det er ogsA andre store 
investeringsOppgaVer som det mA tas hensyn til. 

Det er sAledes snakk om et samarbeid mellom bnikergrupper 
og det politiske miljøet i Enebakk. Uten et slikt samarbeid pA 
plansiden, er det vanskelig A komme til felies forstAelse for 
Økonomien. Det er heller ikke slik at de som har arbeidsplas-
sen utenfor kommunehuSet skal vre motpoler til de som har 
arbeidspiassen innenfor kommunehuSet. 

Nylig leste jeg i avisen at elevene pA Enebakk Ungdomsskole 
har engasjert seg i skoleutbyggingsdiSkUSioflefl. ElevrAdet 
mente det er foreidre og politikere som har startet diskusjonen 
om ny ungdomsskole pA Flateby. Flatebyelever selv ønsker A 
gA pA Enebakk U. Dette er et interessant innspill som politi- 
kerne bØr diskutere. 

Jeg har forØvrig vrt rundt pA en del av skolene i byda, og er 
imponert over den fantasien som er benyttet for A fa til prak-
tiske løsninger pA skolene, til beste for elevene. Her gjenspei-
ler det seg stor samarbeidsvilje fra lrerne. 

Flyplassaken er igjen butt et hett tema i vAr kommune. Det er 
klart at politikerne i denne saken mA spilie med Apne kort, 
bAde for hverandre, og for bygdas innbyggere. Foreløpig er 
det en ikke-sak, men spørsmaiet om videre utredning mA dis-
kuteres. Jeg har ikke registrert annet politisk flertall i denne 
diskusjonen enn det vi hadde for noen Ar siden. Dersom det 
ikke er interesse for flyplass, behøver vi heller ikke utredning-
er. SpørsmAlet er om vi skal endre bygdas miijø og trivsels-
profil eller ikke. Under siste behandling av kommuneplaflefl, 
var det ingenting som tydet pA det. De henvendelser som jeg 
har mottatt, tyder ogsA pA at flertaliet i komniunen ikke ønsker 
flyplass. Slike henvendeiser er verdifulle for oss politikere, 
og jeg hAper at en Apen politikk kan skape tillit mellom inn-
byggere og politikere. Her er det igjen snakk om samarbeid. 

Hver og en av oss er en del av en pyramide. I enkelte situa-
sjoner fungerer vi som toppdelen, og i andre pA bunnen. En 
pyramidetopp kan ikke sta alene. Det mA et grunnplan til, og 
samarbeid er ogsA et stikkord her, det vre seg i lag, forening-
er, politiske partier kommunal virksomHet, elier i arbeidsli-
vet. Hver av brikkene er like viktige for samfunnet. 

Til slutt et spørsmAl til deg: 
Har du tenkt over hvor verdifuil du er som person? 

Ha en fin tid framover med juleforberedelSefle. 

Hjertelig takk 
for aile varme ord, tanker og 
blomster som ble gitt oss ved 
vAr kjre Aage Rustads bort- 
gang og begravelse. Samtidig 
takker vi for gaven som ble 

gitt til Enebakk Syke- og 
Aldershjem. 

Oddlaug m/familie 

ratuterer 

Martin Olsen, fylte 
4 ?ir 23.nov. 

Heidi, mamma, ogpappa 
gratulerer deg med 

dagen som var 
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ENEBAKK KOMMUNE 

BUDSJETT 1996 
IV FormannskapetS forsiag til budsjett for Enebakk 

kommune 1996 er utlagt til offentii ettersyn pA for-t,

mannskapskontOret i kontortiden, kl.08.00 - 16.00. 
Budsjettet skal behandles i kommunestYremøte 

11.desember 95 kl.10.00. MØtet holdes i Enebakk 

Herredshus. 
Jorunn Buer 

ordfører 

TAKK 

TAKK 
til Enebakkrutefle for 

god service 18.10. 
Tove Vestli 

Hjertelig takk 
for all oppmerksomhet, blom-
ster og gayer i anledning mm 

7O firs dag. 

Kâre Myhre 

HUSK PAPIRINNS AMLINGEN 

For de med hentedag for restavdfall mandager: 
ONSDAG 29. NOVEMBER 

For de med hentedag for restavfall tirsdager: 
ONSDAG 6. DESEMBER 

For de med hentedag for restavfall torsdager: 
ONSDAG 13. DESEMBER 

For de med hentedag for restavfall fredager: 
ONSDAG 20.DESEMBER 

L 

Neste 

Komposten 
kommer: 

Fredag 15.des. 
Innlevering 

Onsdag 6.cles. 

r 

ENEBAKK KOMMUNE 

24. nov. - 15. des. 
KOMMUNESTYRE 
Mandag 11 ,desember ki. 10.00 - HerredsstyreSalen 

SKOLE/BARNEHAGE 
Tirsdag 12. desember U. 19.00 - HerredsstyreSalen 

NATURFORVALTNING 
Torsdag 7.desember ki. 19.00 - La?idbrukskOfltOret 

TEKN./BYGN.IPLANARB. 
Torsdag 14.desember ki. 19.00 - FormannskapSSalen 

HELSE/SOSIAL 
Tirsdag 5.desember kl.19.00 - FormannskapSSalen 

KULTUR 
Tirsdag 5. desember kI. 19.00 -Gamle HerredsstyreSal 

MTER I HOVEDUTVALG 



Flyplass nei takk! 
Alle gode krefter som 
Ønsker A bevare vArt 
miljø bør nA engasjere 
seg for det er for sent! 

Sterke krefter er imot 
A føige myndihetenes 
planer om a legge 
s eku n d rfl y j lass en 
for Oslo-omradet til 
Eggemoen ved Hone-
foss, og arbeider i ste-
det for A blAse liv i 
Enebakk-alternativet 
igjen. Denne gangen 
er det Kjølstad ovenfor 
Bjerke som er tenkt 
som lokalisering. Av-
standen fraVAglia til 
Kjølstad er bare ca 
2 km. 
RAdmann Schaug samt 

gammel og fly ordfører 
informerte ph siste for-
mannskapsmøte om at 
de Ønsker A fA utredet 
de ulikesider ved pro-
sjektet. Da saken var 
oppe for vel to Ar siden 
ble det opplyst at fly-
plassen etter noen Ar 
kan fA 3/4 av dagens 
flybevegelser 	PA 
Fornebu; 	riktignok 
med gjennomgAende-
mindre flytyper. 

Interesserte og enga-
sjerte sambygdinger: 
Engasjer dere! 

Heidi A.H.Skaug 

  

Tenk trivsel 

 

- tenk Enebakk! 

Til tidligere 
medlemmer av 

barneleikarringen 

Leikarringen Ignar ønsker A komme i kontakt med flest mulig av 
de som har vrt dansere i barneleikarringen. Vi har dessverre 
ikke tall ph hvor mange personer

. 
	tidene har vrt 

representanter for Leikarringen og bygda vAr ph opptredener og 
turer bAde fjernt og nrt. I forbindelse med at barneleikarringen 
var snart fyller 30 Ar yule det were hyggelig A kunne samles i 
storstua, Ignarbakke for A minnes den gang da.... Det er kanskje 
flere av dere som har tenkt A gjenoppfriske gamle takter, og der-
for kan dette bli en begynnelse. 

Vi hAper at sA mange som mulig vil kontakte oss, slik at vi fAr 
registrert flest mulig (dette har ogsA historisk verdi). 

Skriv derfor til oss og forteli 

HVEM DU ER 
IJVOR DU HOLDER TIL 

NAR DU HAR VJ1RT MED. 

Vet du om noen som er flyttet Ut av bygda, hAper vi at du hjelper 
oss A finne fram til disse ogsA. 

Hilsen 
Leikarringen Ignar 

Postboks 81 
1914 Ytre Enebakk 

JEiLr 
WY rJ X,( 

Stiftet I3 1964 

*** 	POSTBOKS 21 - 1912 ENEBAKK 

Hvorfor bli medlem 
Vi en er upolitisk forening som arbeider for din bo-og nrmil-
jØ, bl.annet for A forbedre trafikkforhold, fritidstilbud, miljø og 
trivsel. 

Vellet startet organisert virksomhet i 1964, og hovedoppga-
yen j de 10-15 fØrste Ar var dugnad for A fA veglys i 
Ekebergdalen, og siden i Kirkebygda sentrum og ph Burstad i 
Dalefjerdingen. De seneste Arene har vi wert med ph A fA 
anlagt en kombinert trenings og isbane ved idrettsplassen, 
hvor vAre medlemmer holder den islagt om vinteren. Videre 
har vi, ovenfor ElF, pAtatt oss A vedlikholde lysløypa i 
Kirkebygda. Vi har ogsA bekostet maskinleie. og utført dug-
nad for A legge om skilØypa ved Kølabonn i retmng Fudalen. 

11980 begynte vi, etter A ha fAtt inn kiager fra medlemmer, 
arbeidet med A fA gjort noe med forurensing og flom i 
Ekeberdalen. Vi kan, med en viss stolthet, hevde at vi har 
wert padriver for A fokusere ph problemene, og A fA i gang 
arbeidet med et fellesprosjekt for samtidig utbygging av 
avløpssystem, fly vanniedning for vannverket, flomsikring, og 
A fA anlagt en gangveg. 
NA starter detaijplanleggingen i kommunen, og vi er fortsatt 
med i prosjektet. 
Men var oppgave som pAdriver kan likevel ikke avsluttes; 
nA skal pengene skaffes og det skal legges et politisk 
grunniag for handling! 

Andre nyttige formAl, og organisasjoner vi har stØttet er blant 
annet: 

- ITy skolefane for Kirkebygden Skole 	-. 

- Arlige gayer til Enebakk Skolemusikkorps 
- Lekeapparater til Kirkebygden Skole 
- Lekeutstyr til Lottebeg barnehae 
- Resturering av lAve for Prestegarden 

Kunstsenter 
- Utstyr til Hestesenteret ph Flateby (handicap-riding) 

Vi arrangerer fester for medlemmer med følge og vennepar,-
som vi vet mange setter pris ph. Vi nevner spesielt juletrefes-
ten for barn ph ettermiddagen, og juleball for de voksne in i de 
smA timer. 

Som medlem stØtter du opp -om Vellet arbeid, og flere med-
lemmer gjør at vAre uttalelser fAr mer tyngde; - for vi blir fore-
lagt alle planer og prosjekter som berører vAr del av kommu-
nen. Vi kan ogsA foreslA tiltak og pApeke behov. 

SA - bli medlem du ogsA! 
Kontingenten er kr.100,- pr Ar som betales til vAr 
postgiro 08083416476. Medlemskort vii bli tilsendt. 

Styret 

$ 
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FRITT FORUM 
Under denne vignetten rnviteres du til i komme med din'e syns-
punkter pa store og smâspørsm%1 i Enebakk 

Fly i flint 
Na er det pA'n igjen. 
Det er krefter i sving 
for a aniegge sekun-
drflyplass pa KjØ1-
stad, rett bak Vaglia. 
Forsiaget om a benytte 
den eksisterende fly-
plassen pa Eggemoen 
sendes i disse dager Ut 
til hØring, men det er 
noen fntidsflyve re 
som har organisert 
motstand mot dette 
da de synes det e rfor 
langt A reise for a utØ-
ye sin hobby. 
Det var vel ikke denne 
form for fritidsaktivi-
teter Enebakk kommu-
ne Ønsket seg da de sa 
at i Enebakk ligger det 
til rette for natur og 
friluftsaktiviteter., og 
at vi bØr satse ph turis-
me. 

Apent brev til kommu-
nens folkevalgte. 

Vi ser med skrekk og gru at 
skolebudsjettet stadig blir tape-
ren i konkurransen med andre 
kommunale disponeringer. 
Vi tillater oss A minne om at 
SKOLE og omsorgen for 
SYKE og GAMLE er de pri-
mare oppgaver for alle kom-
muner, ogsA for Enebakk. 
Enebakk kommune har tradi-
sjonelt sett vert kent for et 
godt skolemiljø. Na ser vi et 
forfali i skolebygninger over 
hele bygda, vesentlig ph grunn 
av manglende vedlikehold. 
Signaler fra brukergruppene 
over en lang periode er ikke tatt 
alvorlig. I tillegg har lrings-
miljøet stadig butt tappet for 
ressurser. I siste 10-Ars periode 
har Enebakk redusert .lrersta- 

Omsorgslønn til de som har 
tungt pleiearbeid i hjemmet er 
lovfestet, og staten har et 
ansvar - som de løper fra. 
Stortingspolitikernes uvilje mot 
Øremerking av midler til 
omsorgslønn er skuffende. 

I et fjernsynsprogram i januar 
om omsorgslønn, lovet stor-
tingspolitikerne at loven skulle 
vurderes ph nytt. Hva skjer? 
Jo, Jagland (Ap) gAr Ut i media 
og lover 500 millioner dl pA 
statsbudsjettet til eidreomsor-
gen øremerket diverse gode til-
tak. Det er Norges Husmor for-
bund godt fornøyde med. Men 
hvor er de Øremerkede midiene 
til omsorgslønn? 

NH's gjentatte krav om øre-
merking av midler til omsorgs-
iØnn har butt møtt med uvilje 
og motstand. De manglende  

ben med 20 stillinger. Elevtallet 
er i samme periode ikke redu-
sert, helier tvert om. 
I dag fir hver elev mellom 1,5-
2 minutters oppmerksomliet fra 
lreren pr. time. I løpet av en 
skoletime skal lreren IØse 
eventuelle konflikter som er 
oppstAtt i frikvarteret, se ph lek-
ser, gjennom gA nytt stoff, sette 
elevene i aktivitet og hjelpe 
enkeltelever. Hvordan er dette 
mulig? 
I skolelovens §7-1 stAr det at 
alle har krav ph oppiring etter 
egne evner og forutsetninger. 
Slik ressursene er her i 
Enebakk mA eleven ligge minst 
2 Ar etter det som er alders- 
adekvat og ha store problemer i 
minst to fag. 
Med dette utgangspunkt har vi 
allerede en situasjon hvor sam-
funnet mA sette inn store ressur-
ser for A rette opp skader vi 

midlene pa statsbudsjettet viser 
at regjeringen kalkulerer med 
kvinners gratisarbeid. De aller 
fleste pieietrengende eidre blir i 
dag pleiet av sine pArørende-
gratis, eller nesten gratis.De 
frreste mottar omsorgslønn 
fra kommunene, og dersom de 
gjør det, er beiøpet sA lite at det 
er en hAn mot kvinnene og den 
tøffe jobben de gjØr. 
Kommunene er ved by om 
omsorgslørin pAiagt A betale 
lØnn til personer med tungt 
omsorgsarbeid. Kvinners gratis 
pleiearbeid kan ikke reduseres 
til en saideringspost ph budsjet-
tet. Det som bevisst forsØm-
mes overfor disse kvinnene, 
dukker senere opp, ph andre 
utgiftsposter. 	Undersøkelser 
viser at kvinner i tunge pieieyr-
ker er biant dem som ofte ender 

kunne unngAtt ved riktig 
bemanning. SmA barn pAføres 
unødig store ekstrabelastninger 
med bAde a f€le seg som o2 bli 
taper i sA tidlig alder. 
Via media ser vi at det skal 
opprettes en kommunal 
musikkskole som det søkes om 
400.000 kr til . Dette er fra vArt 
stAsted fulistendig uakseptabelt. 
Vi Ønsker ikke at det skal satses 
mer ph kultur sA lenge vAre 
barn ikke fAr det undervisnings-
tilbudet de etter loven har krav 
PA. 

LA IKKE VARE BARN BLI 
TAPERE I KONKURRAN-
SEN OM MIDLENE. 

Hilsen alle FAU'ene ved 
barneskolene i Enebakk. 

som uføretrygdede. InnfØring 
av omsorgsiønn og avlastning 
er ogsA forebyggende tiltak 
som kan gi lavere uttellinger 
for det offentlige. Omsorgs-
lØnn er som en del av totalbil-
det innen eldreomsorgen nme-
ligere enn sykehjemsplasser for 
alle. 

Etter alle fine løfter bAde i 
valgkampen og tidligere ijern-
synsdebatter, forventer Norges 
Husmorforbund, ph vegne av 
de omsorgstrengende og deres 
pArørende at ord gjøres til 
handling og synliggjøres ph 
statsbudsjettet i form av Øre-
merkede midler til omsorgs-
IØnn! NA mA det skje - loven 
trAdte i kraft 1.januar 1988 - 
tAlmodigheten er slutt 

Styret i Ytre Enebakk 
Husmorlag 

Uten A gA inn i en tall-
debatt om ankomster 
o avganger vii jeg 
papeke at hvis vi hal-
verer tallene fra tidli-
gere utredning, vii det 
enten lette eller lande 
fly hvert 10.minutt, 
hver dag hele Aret, 
hele tiden, for all tid. 
Vi kan jo velge A sove 
godt framover sanmen 
med vAre politikere-
mens vi kan. De 
sover ikke godt i 
Kjølstadgrenda. 
Hvor var saken under 
valget, eller gikk vi 
bare rundt og ruslet ph 
tur i Kjølstadmarka. 
I 	anstendighetens 
navn, det ligger en fly-
plass ph Fomebu ,og 
en pa Eggemoen. 

Svein Garden 

Angàende skolesituasjonen i Enebakk 

Om'sorg pa' billigsalg 
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sitt budsjettforslag p sektor 
sjetter, etter at de hadde W. 
behandling i de respektive utvalg. 
Idag er det formannskapet som legger 
frani sin budsjettinnstilling til endelig 
behandling i kommunestyret. 

udsiett - 	

0 

hi. . 
konimunest 

forsiag. En budsjettgrupp 
representanter for admimstra 
politikerne syr sammen et br 
kast. Dette utkastet gâr sti 
sektorene, og utvatgene kommer med 
sine høringsuttalelser. Pa bakgrunn av 
budjsttgruppas utkast og sektorenes 
horingsuttalelser, kommer formann-
skapet med sitt budsjettforslag , Som i 

tur skal vedtas endelig 
sly ret. 
FormanRskapet har nfi Iagt fram sitt 
forsiag, og budsjettinformasjonen her 
baserer seg pa dette forsiaget. 

KOMMUNESTY RET 11. DESEM13ER. 

) 

(Tilsammen investeringer for 17,3 mill.) 

Disse prosjektene fAr midler i 1998: 

Hauglia 
Veogim 

(Tilsammen investeringer for 6 millioner) 

5.0 mill 
1.0 mill 
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Budsjettet 1996: 

Store investeringer - solid drift 

Formannskapets forsiag til budsjett 
for Enebakk kommune 1996, base- 

o rer seg pa a videreføre dagens drift 
I tillegg er det foreslãtt driftsmidler 
til et par nye tiitak - musikkskole og 
drift av skjermet enhet ved Enebakk 
syke og aidershjem. 
o 
A opprettholde dagens drift koster 
147,4 mill. Da er det lagt inn 3 pro-
sent lønns- og priskompensasjon. 
Driftsinntektene er 157,7 mill . Av 
disse er 85,5 mill. skatter, 33,8 mill. 
rammetilskudd og 40,1 mill. rene 
driftsinntekter. 1,3 mill. er  tilskudd 
til flyktninger. 

DRIFT 

Musikkskolen var opprinnelig ikke inne i budsjett-
gruppas forsiag, men formannskapet har nA lagt inn 0,4 
mill. til dette formâlet . Musikkskolen kom inn som 
en del av det endringsforslaget AP og SP framssatte 
under formannskapsbehandlingen. I dette endrings-
forislaget ble det ogsâ lagt inn 0,7 mill i tilskudd til 
arbeidstreningssenteret og 05 mill. til drift av skjer-
met enhet ved Enebakk syke-og aldershjem. 

Formannskapet forslâr følgende dekningsmAte for dis-
se utgiftene: 300.000 avsatt til fly stilling som kontor-
sjef under ràdmannen ,100.000 av 300.000 avsatt til 
dataprogram i helsesektoren, 100.000 avsatt til konsu-
ienthjelp i forbindelse med helse og sosialplan, 
300.000 til videreføring av gjeldsrâdgivningstjeneSte, 
100.000 av 200.000 avsatt til 1/2 stilling som rusmid-
delkonsulent, 200.000 av 400.000 avsatt til KAJA-ord-
ningen, 200.000 avsatt til EDB-tilknytning landbruks-
kontoret, og 100.000 avsatt til EDB tilknytning kultur-
kontoret. 

De 200.000 som gjenstâr av opprinnelig foreslâtt avset-
fling til KAJA ordningen, skal brukes til a fØige opp 
kommunens forpiiktelser i forhold til hrlingsordning-
en, og de 100.000 som gjenstAr av opprinnelig avsatte 
200.000 til rusmiddelkonsulent, foreslas brukt til kon-
krete rusmiddeltiltak. 

WELD OG HANDLEFRIHET 

Driftsutgiftene i budsjettforslaget for 96 er økt med 
7,5 mill. , mens driftsinntektene er Økt med 4 mill. 
Brutto driftsresultatet blir dermed 3,5 mill. mindre enn 
i innevrende Ar, hvor det ligger pA 13,8 mill. mens 
tilsvarende tall for 96 er 10.3. 

Det som er interessant er imidlertid netto driftsresultat, 
som betyr handlefrihet. Denne posten er i 96 budsjettet 
pA 0,4 mill .11995  budsjettet var var driftsresultatet 
5,6 millioner. Det reduserte driftsresultatet beror bide 
pA at brutto driftsresultatet er redusert med 3.5 millio-
ner, og at renteutgifter og gjeldsavdrag øker, som følge 
av Økt lAneopptak. Disse lAneopptalene gjeider i første 
rekke PU-bolig pa Nylende (4,5 mill) og kloakkrense-
anlegg pA Flateby (3 mill.) Renteutgiftene Øker dermed 
med 0,6 mill., mens utgifter til gjeldsavdrag Øker med 
1 mill 

INVESTERINGENE 

Det er foreslátt investeringer for 18,9 millioner. 
Pengene skal gti til følgende prosjekter: 

* Innredning av 3.etg. i Herredshuset: 2,8 mill. 
* UtbyggJutbedr.Ytre Enebakk skole: 7,5 mill. 
* Utbygging Melgárdshagen: 

	 0,5 mill 
* Enebakk kirkegArd, utvidelse: 

	
3,5 mill. 

* Kloakk, TAje: 
	 1,4 mill 

* Kloakk Ekebergdalen: 
	 1,3 mill 

* Kloakk, Stranden: 
	 0,4 mill 

* Veiprogram: 
	 1,5 mill 

Disse prosjektene fAr midler i 1997: 

* Ytre Enebakk skole: 
	 7,0 mill 

* Hauglia skole: (prosjektering) 
	

0,2 mill 
* Engerhoim: 
	 0.5 mill 

* Kloakk Heredshuset 
	

1,5 mill 
* Kloakk Ekebergdalen: 
	 4,0 mill 

* Kloakk Stranden: 
	 3,0 mill 

* Veiprogram: 
	 1,0 mill 

i.s. ;siT.e tndi!er 1 

* Hauglia skole: 
	 5,0 mill 

* Stranden skole: 
	 4,2 mill 

* Idrettshall Flateby: 
	 0,5 mill 

* Kloakksanering: 
	 5,0 mill 

* Veiprogram: 
	 1,0 mill 

Investeringene skal finansieres med 12,3 millioner av 
fondsmidler og overskudd fra 1994, 3,2 mill i lAne-
opptak, og resten gjennom statstilskudd - anleggsbi-
drag i forbindelse med at 64ringene skal inn i skolen. 

KOMMUNALE AVGIFTER 
Det er bodsjeuert med 10 prosent økning av klaoakkav-
giftene. Renovasjonsavgiftefle og foreidrebetaling i bar -
nehagene fAr ingen økning.- Denned kan en si at det i 
realiteten blir en nedgang, fordi man ikke har kompen-
sert for prisstignmngen, sier Lauen 

Skolen har fâtt redusert tilleggsbevilgningspostefl med 
481.000 kroner. Midlene er tilført formannskapets til-
leggsbevilgningspost. Posten ble redusert fordi avde-
lingen hadde budsjettert med 366.8 10 for rnye pA bar-
nehagekapitlene i forhold til forventet lønns og pris-
vekst, og 114.000 for mye pA lrerlønninger i forhold 
til forventet lønnsvekst. 

ØKONOMISJEFEN BEKYMRET 
Økonomisjef Lauen synes budjettforslaget har en 
ekspansiv profil, fordi man i tillegg til kompensasjon 
for lønns og prisstigningen, ogsA har lagt inn flere nye 
tiltak. Han er bekymret for utviklingen. - Med nAve-
rene inntektsforutsetninger, og dagens driftsnivA, vii vi 
operere med et underskudd pA 2 - 3 millioner allerede i 
97. Det er bekymringsfuilt at man legger seg pA en 
ekspansiv linje i denne situasjonen, sier Lauen, men 
leggër til at dette er politiske prioriteringer som ligger 
utenfor hans ansvarsomrAde. 

Med tanke pA godkjenning hos fylkesmannen mener 
økonomisjefen at et netto driftsresultat pA 0,4 mill. er  

for lavt. Det bør ligge pA 2 millioner. 

STILLINGER 

Det er•ikke lagt inn midler til nye stillinger i de for-
skjellie avdelingenes administrasjoner. 

Forslaget om en kontorsjef under rAdmannen fikk ikke 
gjennomslag i formannskapet. Det gjorde heiler ikke 
midler til 1/2 stilling som rusmiddelkonsulent og 1/2 
stilling som informasjonsmedarbeider pA kulturavde-
lingen. 

PA sentraladministrasjoneflS budsjett er det imidlertid 
avsatt penger til nteringsmiddelkoordinator. 

Det er ogsA satt av midler til 1/2 stilling som 
kirkeverge. 



Miii øvernrddgiver'n har ordet: 

Bedre inneklima 
Vi oppholder oss mer enn 90 
prosent av tiden innendørs. 
Røyking og fukt er de helt 
sentrale arsakene til dArlig 
innemiljø. Tobakksrøyk er det 
verste barn kan utstettes for. 
Luft som inneholder tobakks-
røyk, kan fØre til at barn 
utvikler astma. I rom der det 
røykes, er den helseskadelige 
forurensningen langt hØyere 
enn i sterkt trafikkerte gater. 
Fuktighet gir rate og frem-
vekst av en serie skadelige 
mikroorganismer, og kan 
bidra til avgassing fra en rek-
ke syntetiske materialer. 

Etter røyking og fuktighet, er 
peisdyr en sentral Arsak til 
dãrlig inneklima. Deretter føl-
ger darlig ventilasjon, stØv og 
fukt. 

Ifølge professor Kjell Aas bar 
rundt 40 prosent av Norges 
befolkning allergi i større eller 
mindre grad. 50 erosent av 
boligene bar for darlig inne-
klima. Skoler og barnehaver 
er verst stilt. Mye taler ifølge 
Aas for at inneklimaet er den 
viktigste faktor til utvikling av 
astma, sammen med kvinners 
tobakksrøyking under svang-
erskapet. 

Det er langt pa vei dokumen-
tert at dârlig inneklima øker 
omfanget av allergi og astma, 
spesielt blant barn. 

Hva kan gjøres 

Ofte er det enkle sma endring-
er som skal til, slik som bed-
ring av rengjØringsrutiner, 
bruk av innesko og fjeming av 
stØvsamlende tekstiler. 

fordelen med mange av 
strakstiltakene er at de er 
rimelige. Hensikten med dis-
se tiltakene, er a øke eleve-
nes oppholdstid i friskiuft ute, 
redusere forurensing innen-
dØrs, a tilpasse det tekniske 
utstyret optimalt og utrette 
mye for lave kostnader. Det 
bar nemlig vist seg at mange 
smA tiltak ofte gir stØtte posi-
tiv effekt enn fa stØrre, kost-
nadskrevende tiltak. Et 
eksempel pa dette er bruk av 
innesko for a hindre tilsmus-
sing i kiasserommet , som jo 
er "gratis". Dette enkJe tilta-
ket kan redusere stØvavset-
finger pa gulvet etter utført 
renhold fra 14 prosent til bare 
2 prosent. 

Strakstiltak 
- tiltak ved inngangspartiet til skolen for a hindre at smuss 

kornmer inn i bygningen. 
- unngA at yttertøy blir tatt med inn i klasserommet. 
- benytte innesko i skoler med skittent uteareal 
- oppdatering av renholdsrutiner 
- innføring av faste drifts- og vedlikeholdsrutiner 
- unngA bruk av doble timer 
- pAse at elevene forlater kiasserommet i friminuttene 
- senke temperaturen i kiasserommet 
- fjeming av teppegulv 
- redusere mulighetene for støvdeponier f.eks. fore skap opp 

til taket 
- foreta opprydding, fjerne gjenstander som ikke er i daglig 

bruk i undervisningsrom. 
- tilrettelegge for bedre renhold. 

Kari Elisabeth Morbech 
miljøvernriidgiver 

Heder til Grete Lãchert 
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Anne Lise Knoff i 
Galleri Nygard 

Galleriet holder àpent: 

26. - 26.119  2. - 3.129  9. - 10.129  
alle dager fra k1.12.00 -18.00. 

For besøk utenom disse dager, kontakt 
Galleri Nygãrd A/S mellom 0700 - 1500. 

Grete Lähchert ble 23. 
oktober tildelt 
Bundesverdienstkreutz 
1.Klasse for sitt sin 
mangeârige innsats i 
norskltysk kultursamar-
beid. 

Grete Lachert er oppvokst pA 
garden Saltvedt pA Hammeren. 
Sammen med sin tyske ekte-
mann bodde hun i mange Ar i 
Berlin for hun sammen med 
mann og barn vendte tilbake til 
hjemlige trakter. 

Mange enebakkinger bar gjen-
nom Arene bar vrt med Grete 
til kulturdager i Berlin - 
Leikarringen, 	Storbandet, 
Trekkspillklubben, en rekke 
lokale kunstnere. 	Grete var 
ogsA i flere Ar lrer ved 
Enebakk Ungdomsskol. I den 
tiden reiste hun med flere kias-
ser til Berlin for A gjøre elevene 
kjent med denne byen, dens 
kultur og historie,. 

Crete sier at hun fØler stor 
tal& - ogsA til alle enebakkinger 
som bar vrt med a profilere 
norsk kultur i Berlin. - Det er 
ogsA dere fortjeneste nAr jeg 
mottar en slik hedersbevisning, 
sier hun. 

Grete arbeider i UD pa 19 
Aret. Di siste tre Arene bar hun 
spesielt arbeidet med Grieg 
prosjektet. I forbindelse med 
Gnegjubileet ble det laget 
undervisningsopplegg for nor-
ske skoler. Grete bar tatt mon-
ster av det og utviklet et eget 
opplegg pa dette for tyske sko-
ler. Prosjektet er ogsA utvidet 
til a omfatte andre norske dik-
tere og kulturpersoner. 

Gjennom kunnskap om Grieg, 
og Ibsen og Nansen far Crete 
formidlet norsk kultur til tyske 
skolebarn. I alt 80 skoler med 
elevtall pA mellom 600 - 1100 
bar vrt igjennom dette opp-
legget. 

En av de store blant de 
som teller i norsk billed. 
kunst, ápner i morgen 
sin 60.separatutstilling. 
Det skjer i Galleri 
Nygãrd Flateby , i mor-
gen kI. 12. 

Galleri NygArd A/S p& Flateby 
bar fAtt wren av a avholde 
AnneLise Knoffs 60.separatut-
stilling. En utstilling galleri-et, 
og Enebakk kommune er meget 
stolt av. 

Anne Lise Knoff hadde sin før-
ste separatutstilling i 1966 ho s 
Galleri Kastanien i Darnstredet 
i Oslo, og stilte da ut akvarel-
ler. 
Samme dag hadde hun avtale 
med rektor Jaren pA Enebakk 
ungdomsskole, og ble fra hØs-
ten samme Ar ansatt pA skolen. 
Hun arbeidet pA EU i mange Ar, 
og hadde kunsten som 
bigesjeft, men ble etterhvert sa 
anerkjent at hun sluttet pa 
Enebakk ungdomsskole, flyttet 
til Hamar, og kunsten ble det-
som tok hele hennes arbeidstid. 

Galleri Loppas juleut-
stilling ãpner 2.12. og 
varert.o.m.17.12. 

Ja, sA er det jul igjen da, og da 
er det en ting du børgjøre: Ta 
turen til Galleri Loppa, selv-
sagt. 

Her finner du noe for enhver 
s0mak, julegaver f.eks. 
Atte ulike kunstnere stiller Ut 
sine bilder for salg. Det blir 
malerier, grafikk, tegninger og 
akvarell. 

Disse stiller Ut: 

Bjorn Saastad, Oslo. Hans 
bilder er innkjøpt av Slottet og 
Henie- Onstad 

Agnes Dhli, Kolbotn: Hennes 
bilder er innkjØpt av DNB og 

Hun begynte sin kunstneriske 
løpebane i Enebakk, og er 
begeistret for og glad i bygda. 
Mange her i Enebakk kjenner-
henne og hennes kunst meget 
godt, derfor valgte hun bygda 
vA rtil A markere denne begi-
venheten. 

En av Anne Lises beundrere og 
et stort talent; lyrikeren Aase 
Marie Nesse vil Apne utstilling-
en. 

A gi noen detaljert omtale av 
Anne Lise Knoffs kunstneriske-
løpebane, ville ta altfor meget 

Norsk Biblioteksofreing, for A 
nevne noen. 

Ellen Linde Nilsen, Svartskog: 
Hun bar hatt div.illustrasjcins-
oppdrag. hun er ogsA tildelt 
div.stipend, som er nyttet til 
studier i bl.a.Paris. 

Randi Guilner, Oslo: Hun stil-
ler Ut noen av sine fine bilder: 
Hun bar batt utstillinger i Oslo 
og Kobenhavn. 

Finn Moe, egentlig fra OSlO nA 
bosatt i Follebu. Han bar vakre 
harmoniske fargekomposisjo-
ner. Han bar mange Ar bak seg 
som utstiller i kjente gallerier. 
Finn Moe bar ogsA hatt diverse 
utsmykningsoppdrag. 

Gørli Anne, Nesodden: Hun er 
en frodig maler. Fargeglad og 
samtidig jordnr. Hun er blant 

KOMPOSTEN 

tid. Ved siden av 60separatut-
stillinger her i landet og uten-
lands, bar hun deltatt i utallige 
kollektivutstillinger. Hun er 
innkjøpt av de fleste gallerier i 
Norge. Hun laget diplom til 
Nobelprisvinnerne forrige Ar, 
offisiell gave til paven under-
hans besøk, gave til kongeparet 
fra Hamar kommune da de had-
de sin signingsferd og meget 
mer. 

De fleste enebakkinger er godt 
kjent med Anne Lises bragder. 
Men den 25.11. er hun altsa pA 
NygArd. 

annet innkjøpt av Oslo kommu-
ne. 

Ingvild 	Solberg, 	Ytre 
Enebakk: Mange vil glede seg 
over hennes finebilder. Det er 
en glede A fA presentere henne-
her i galleriet. 

Arnida Skaug, DrØbak: Hun 
bar noen usedvanlig frodige 
bilder. Hun maler store bØnse-
bilder, og  kaller dem 
for"gla'bilder" Ja, det er san-
nelig til a bli glad for, og det 
trenger vel noen hver iblant. 

Fredag den 15. desember vil 
Kjell Matheussen vre til stede 
om aftenen og glede oss med 
vakre eventyr. 

Galleri Loppa 
Margrethe Koren Batt 

Juleutstilling i Galleri Loppa 



KOMPOSTEN 

Per Arne Oiestad - 

En sann 
kunstner 

med mange 

0  
Sprak 

Han er en kunstner med mange utrykk. Det skrevne 
ord - musikk, drama - og ikke minst bilder. 
Du har møtt ham ved pianoet, som akkompagnatør 
for unge talenter under ungdommens kulturmønst-
ring, som komponist I tonesettingen av Ragnhild 
Jølsens dikt. Du har møtt ham i bildene hans under 
utstillinger i og utenfor Enebakk. Ailtid bar ham 
hatt noe fortelle deg. Fordi det er menneskelivet - 
i alle fasetter, i alle livets situasjoner, I forholdet til 
det hellige - gudsbegrepet, han ofte taler om gjen-
nom sin kunst. 
Noen har kalt Per Arne øiestad (36) for multi-
kunstner. En betegnelse vi synes er dekkende. For 
han er 2erlig og oppriktig i alt sitt utrykk, og hand-
verkene og teknikkene behersker han til fulle! 

Likevel er det billedkunsten 
som mer og mer har butt hans 
utrykksform de senere rene. 
- A male er som A skrive brev 
til en ukjent adressat. NAr jeg 
stiller Ut og opplever at bildene 
mine taler til noen, er det som 
om noen leser brevet mitt og 
fØler at dette er skrevet til dem, 
sier Per Arne. 

Og han har skrevet mange brev. 
Hatt separat og koliektivutstil-
linger i og utenfor Enebakk. 
Det fØrste brevet han sendte" 
til sambygdingene, var kanskje 
skapdøra med den korsfestede 
Kristus, som han stilte Ut pA en 
av de første adventsutstillinge-
ne pA Mjr. Hans siste separat-
utstilling var i forbindelse med 
vAr vennskapskommune Ham-
marØs 400-Ars jubileum i 
mAnedsskiftet september/okto-
ber. Utstiilingen bie hoidt i 
kommunens nye bibliotek, og 
kunstneren høstet mange 
lovord i lokaipressen. I tiilegg 
hadde utstiiiingen en publikum-
strilstrømming langt utover det 
vanlige. Det sier noe om 
kunstnerens evne til A formidle 
ting som treffer noe i oss alle. 

Per Arne øiestad er oppvokst i 
Enebakk, med rØtter i et pietis-
tisk miljø. - Et miljø som tradi-
sjonelt har et noe engstelig for-
hold til kunst - som noe ukon-
trollerbart. Men samtidig et 
miijø med inkiuderende varme 
og toleranse for en opprørsk 
tenArings utrykksform. Jeg 
bringer med meg det beste av 
miljØet som noe verdifuilt som 
ailtid vii were der, sier kunstne-
ren. 

- Egentlig var jeg et "Gudsord 
fra landet", sier Per Arne . Ikke 
en ordentlig "enebakkgutt" 
Gjennom gymnastiden pA Si 
videregAende, en skole som tar 

kunstfag pA aivor, var det vel 
jeg til fulle oppdaget kunsten - 
og bildene som et sprAk veleg-
net til A utrykke føieiser - ni A 
sortere og skape balanse . Til A 
bearbeide en turbulent fortid 
kunstnerisk. 
Jeg var egentiig aldn klassens 
flinke tegner i oppveskten, sA 
det ble ikke noe seivoppfyllen-
de profeti. Det var ingen for-
ventning som drev meg opp og 
fram. 

Ragnhild Butenschøn og Anne 
Lise Knoff har wert forbilder i 
utvikling av kunstneren Per 
Arne Øiestad: - Takket were 
dem har enebakkingene utvik-
Jet en slags visueil dannelse 
som gjør at de er fortrolig med 
religiøs kunst, som sier noe 
gjennom reiigiøs symboiikk 
Og nettopp den religiose sym-
bolikken har wert, og er sentral 
i Per Ames biider. Noen ganger 
rent sakrait, andre ganger 
hent er han inspiras,jon fra 
bibelsk mytologi for a si noe - 
ogsA om verdslige ting. 
- Jeg har stor respekt for det 
hellige, og liker ikke en bian-
ding meliom det profane og det 
hellige som kan fA blasfemi-
effekter. Men et helt menneske 
har i seg noe av det verdslige 
og det hellige pA en gang. NAr 
jeg maler et bilde forsøker jeg A 
finne et eksistensielt øyeblikk, 
og fryse det. Og i det vii en fin-
ne bestanddeler bAde fra det 
verdslige og det hellige. 

Du bruker sterke, Mare farger, 
hva betyr det i forhold til din 
utrykksform? 
- Farger og oppbygging hand-
ler om A utforske bildets mulig-
heter - hvor mye kan du avdek-
ke? Det er nesten som arkeolo-
gi - lag for lag avdekker du 
fasetter av virkeiigheten. 
- A male er A utforske - det 

handler om erkjennelse. Bildet 
mA vre sant. Jeg snakket mye 
med Ragnhild Butenschøn om 
dette: Skjønnhet og sannhet er 
sammenfallende. 	Utrykket 
tiler ikke juks. Hvis du ikke gir 
bildet ditt ypperste, blir det 
ikke sant. Kanskje dette er noe 
av det som gjør at jeg aldn 
føler meg ferdig med bildene 
mine. De kan alitid bli bedre.. 

- Du skriver - bAde tekster og 
musikk, du maler, drama og 
film er ogsA utrykksformer du 
er fortrolig med. Hvor gAr 
kunstneren Per Arne Øiestad ? 

Det skje sA mye spennende nA 
og samtidig fØler jeg at tiden 
gar sA fort. Hvis jeg skai fA 
gjort noe av det jeg vii, er det 
pA tide at jeg begynner a priori-
tere egen virksomhet. BAde 
biliedkunst og skrivekunst er 
noe jeg fØler jeg vii arbeide 
videre med. Musikken kommer 

jeg W A beholde som utrykks-
form mer pA det sosiale plan. 
Ihverfali det som gAr pA utø-
vingen. 

Gjennom mitt arbeide pA film-
prosjektet "Jakten pA nyrestei-
nen" som jeg er involvert i tak-
ket were min sØnn Benjamin, 
har jeg fAtt stifte bekjentskap 
med nok et spennende miijø. 
Det er mange slags kunstnere 
med i et siikt prosjekt, og jeg 
har pA en mate fAtt et puff nAr 
det gjelder A stole pA min egen 
virksomhet. 

Utdanneise ved Skrivekunst-
akademiet har gitt mersmak pA 
pa skriftiig utrykksform. Et 
bokprosjekt er pA beddingen, 
•uten at jeg skai Si SA mye om 
det. Det som yule were spen-
nende er A skrive noe for barn. 
Med barn som mAigruppe kan 
man skrive sannere.. Det er 
mange avanserte ting man kan 

formidle til barn, som de tar til 
seg lettere enn voksne. 

- Multikunstner - hvordan sma-
ker utrykket for deg? 
- Det er flatterende, og pA sam-
me tid føler jeg at jeg ikke heit 
forsvarer det. Jeg synes ikke 
det er dekkende. Seiv om jeg 
jobber med ulike trykksformer, 
er det ikke sikkert det er like 
høy kvaiitet pA alt jeg gjØr. 
- Men anerkjenneisen jeg har 
fAtt som billedkunstner er vik-
tig for meg, og hvis jeg ogsA fAr 
anerkjennelse pa andre prosjek-
ter som jeg arbeider med, yule 
vel ogsA .det were et kvalitets-
stempel. 

Viktig for meg, midt oppi alt 
dette er: Hva skjer med "kunst-
neren". For den omtale og til-
bakemelding man blir gjen-
stand for kan gjøre ting med 
deg. Det er viktig A ha sin inte-
gritet intakt. Det er viktig for 
meg A were den jeg er. Jeg for-
andrer meg ikke soim mnnes-
ke. Jeg er den folk kjenner:.. 

- Med rØtter i et pietistisk miljø, 
og bakgrunn fra gospeigruppa 
Refleksen og kristenrock, hvii-
ket forhold har du til kristen-
dommen i dag? 

- Jeg har en Mar forankring i 
kristendommen, men fØler det 

-er nødvendig A ta et oppgjør 
med pietismen, selv om mye er 
endret ogsA i de miljØene. Det 
er, slik jeg ser det, uevangeiisk 
at uskrevne normer og lover 
skal regulere religiøst liv. For 
det glade, det livsbejaende i 
forhold til hele mennesket er jo 
nettopp det som skiller kristen-
dommen fra andre religioner, 
sier Per Arne Øiestad 

PER ARNE ØIESTAD ,36 
Oppvekst: 

Stort sett pa Soiheim i Enebakk 
Yrke: 

Adjunkt , larer v/Mjar ungdomsskole 
Utdannelse: 

Mellomfag i kristendom og historie 
Fagdidaktikk 

Grunnfag i drama 
Skrivekunstakademiet i Bergen 

Einar Granums tegne og malerskole, Oslo 
Sivilstand: Gift med Kristin, 4 barn 

Bor i Ytre Enebakk 
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Homeopat pa' Va'penteret Beitostolen - 
prosjektet 

Ordfører Jorunn Buer var tilstede pa dpningsdagen og gratulerte med blomster. Enebakkentusiast 
som hun er hadde hun droppet mote i UK (lavinnstektkommuneforeningen), for d hilse velkommen en 
kjcerkommen nyetablering i bygda. 

Beitostølen-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mel-
lorn Beitostlen Helsesportsenter og Enebakk kom-
mune. Enebakk kommune har hatt en gruppe pit 
15 personer til en misneds treningsopphold pa 
Helsesportsenteret. I tillegg har fagpersoner fra 
kornmunen vert der i tre dager dager for it tilegne 
seg kunnskaper og erfaring. Sorn resultat av dette 
opplegget starter prosjektgruppa tilpasset fysisk 
aktivitet for fysisk funksjonshemrnede torsdager pit 
enebakk ungdomsskole. Her følger en oppsurnme-
ring av Beitostølen-oppholdet fra fornøyde  deltage-
re: 

Du trenger ikke lenger is 
reise lange veier til 
horneopat. Nis er tilbudet 
her - i Enebakk 
1. november ispnet 
Ingrid Overby praksis i 
lyse, trivelige lokaler pit 
Visgsenteret. Overby har 
fern firs studier ved 
Norsk Akademi for 
Naturmedisin bak seg, 
og er medlem av 
Norske Homeopaters 
Landsforbund. 

Flere tilbud 
Enebakk Naturmedisin gir ikke 
bare tilbud om homeopati. I til-
legg kan du fâ behandling med 
øreakupunktur, fotsoneterapi og 
urtemedisin. Det er ikke tvil 
om at det er behov for et slikt 
alternativt behandlingstilbud i 
Enebakk. Fulle lister dokumen-
terer det, sier Ingrid Overby. 
Hun holder âpent for timeav-
taler mandag, onsdag, torsdag 
og fredag. 

Hisper pit samarbeid 

Allerede for hun Apnet sin prak-
sis pa VAgsenteret, var hun i 
kontakt med de kommunale 
helsemyndigheter med tanke pt 
et godt samarbeid. Hun er glad 

for at hun har mØtt bare velvil-
je i sâ mate, og Ut fra de signa-
lene hun har mottatt, hâper hun 
fi fâ i stand samarbeid pa 
enkelte omrâder. 

Autorisasjon 

Stortinget gikk i juni 95 inn for 
godkjenne seriØse alternative 

behandlere - som homeopater 
og akupunktører. Med sin 
utdannelse ved Norsk Akademi 
for Naturmedisin, og medlem-
skap i Norske Homeopaters 
Landsforening, fyller Ingrid 
Overby kravene til offentlig 
autorisasjon. 

I tillegg til sin praksis ved 
Enebakk Naturmedisin, arbei-
der Overby ogsA en dag i uken 
ved Balder-klinikken i Oslo. 
Denne klinikken ledes av 
Dr.Bernt Rognlien. 

Forebyggende 

Overby kan foretelle at homeo-
pati ogsA er en effektiv behand-
lingsform ved lidelser som 
allergi og eksem, betennelser i 
Ører, hals og bihuler. (Her er 
kanskje redningen for alle hos-
tende og nysende enebakkin-
ger ). Ellers mener hun 
behandlingen har effekt pa psy-
kiske lidelser, reumatisme, 
hodepine, migrene og fordøyel-
sesbesvr. Spesielt skal barn 
reagere godt pa homeopatisk 
behandling. 

Homeopati benyttes ogsà i 

forebyggende helsearbeid, fordi 
behandlingen styrker kroppens 
evne til a heibrede seg selv, 

- Homeopati er en helhetlig og 
naturlig behandlingsform. Bide 
akutte og kroniske plager kan 
behandles med homeopati, sier 
Overby, og legger til at homeo-
patisk behandling tar hensyn til 
det enkelte indiivid. Det betyr 
faktisk at tie personer med 
samme dignose kan fA ire for-
skjellige medisiner. 

Likt heibreder likt 

Ingrid forteller at homeopatene 
arbeider Ut fra teorien om at likt 
helbreder likt. Det vii si at 
medisinene som benyttes mot 
en sykdom er utviklet av stoffer 
som vii fremkalle de samme 
symptom dersom den gis til et 
fnskt individ. Det er fordi 
homeopatene mener at sympto-
mene ikke er tegn pA selve syk-
dommen, men et utrykk for 
hvordan kroppen selv vii 
bekjempe lidelsen. Derfor vur-
derer homeopaten f.eks. A gi en 
medisin som er laget av 10k til 
en person med hOysnue. 

Og i disse influensa, bakterie 
og virustider har kanskje 
Enebakk Naturmedisin og 
Ingrid Overby gode rAd A bidra 
med. Og er du ikke syk enda, 
vet hun sikkert hva som fore-
bygger. Vi kan bare antyde 
saitvannsskylling, hvitløk og 
urtete som hete tips. 

Beitosstølen 
Helsesportsenter 

I begynnelsen av september 
dro 15 forventningsfulle 
enebakkinger av sted til et 
fire ukers opphold ved 
Helsesporsenteret. vi  hadde 
forskjellige skavanker/funk-
sjonshemninger, sA alle var 
spente pA hvordan oppiegget 
vilie fungere. 

De to fØrste dagene gikk 
med til mØter med direktØ-
ren og det øvrige fagperso-
nell som yule ha ansvaret for 
oss under oppholdet. Vi 
syntes vi var heldige som 
fikk starte dagene med 
svØmming i oppvarmet bas-
seng, noe de alier fleste stor-
koste seg med. De øvrige 
aktivitetene var ridning, syk-
ling pA to eller tre hjul med 
bruk av pedaler eller armér, 
og bruk v robAt, kano eller 
kajakk. Dessuten var det 
gymnastikk, fysioterapi med 
apparattrening og turgAing. 
For de av oss som trengte 
hviie etter en aktivitet,ble 
dette passet godt inn i pro-
grammet, slik at vi ikke tok 
oss heit Ut. Senteret var 
dessuten flinke til A fylle 
kveldene og heigene med 
forskjellige tilbud. Vi kan ta 
helsedans som et godt  

eksempel. Her kunne samt-
lige 60 klienter lre hveran-
dre bedre A kjenne pA en 
hyggelig mate. 

Den siste uka vi tilbrakte 
der oppe, fikk vi besØk av 

o 
vAre fysioterapeuter Ellen og 
Anne Marit, samt kuitursjef 
Per Sandvik. Etter A ha tatt 
deli vAr hverdag i tre dager, 
fikk vii mote med dem inn-
trykk av at noe positivt vii 
skje i Enebakk i tiden som 
koinmer. Alt er lagt til rette 
for bruk av gymsalen pA 
Ungdomsskolen i 
Kirkebygda en kveid pr uke. 
Her er tanken A veksle mel-
lom vaniig trim og helse-
dans. Videre er det gode 
muligheter for handikaprid-
fling pA Flateby. PA ung-
domsskolen eI det ogsA pr i 
dag anledning tiloppvarmet 
basseng pA iørdager I handi-
kaplagets regi. 
Til slutt vil vi hApe at vi 

som var med pA denne flotte 
turen til BeitostØlen helse-
sportsenter, har hOstet erfa-
ringer som pA sikt kan bidra 
iii at vi ogsA kan fA med 
andre som har behov for det 
tilbudet som kommunen nA 
synes A legge opp til. 

FornOyde deltagere 

BOLIGSPARING FOR UNGDOM (BSU - fra 13-33 Ar) 

- SA GUNSTIG AT DET ER DYRT A IKKE BRUKE DEN 

- DET KOSTER DEG BARE KR. 8.0001 SPARE KR. 10.000 

- ET GODT RAD: BEGYNN BSU-SPARING SA SNART DU HAR 
RAD TIL A SPARE NOE I 
DET HELE TATT! 	

ENEBAKK 
SPØR OSS I: JSPAREBANK 

:- 	• DIN LOKALBANK 



Det var svrt god oppslutning om 
árets kulturdager 4. - 11.desember. 
Dagene ble avviklet i et samarbeid 
mellom kulturkontoret og Gry 
Adolfsen, som la opp og gjennomførte 

deter av programmet. Gry pátok seg 
dette som en prosjektoppgave i forbin-
delse med sitt 4. fir pa 
Musikkhøgskolen 

Kulturstyrets leder Grete Dihie studerer bildene 

Bye p0 a sitt beste 
Ca 70 personer i alle aldergrupper fikk en minne-
rik kveld da Erik Byen gjestet Enebakk og 
Ignarbakke fredag 10.november. Med seg hadde 
han sin mangeArige akkompagnatør, Willy 
Andresen. 

KOMPOSTEN 

Stor oppslutni*ng om kulturdagene 

Kunst- 
utstilling 

Kulturdagene Apnet med 
kunstutstilling i Gamle 
Herredsstyresal. 
Kunstneren Bjorn 
E.Christiansen har fonert 
Enebakk kommune 30 av 
sine bilder, og det var 
med blanding av glede og 
vemod kultursjefen Apnet 
utstillingen av disse bilde-
ne - en uke etter kunstne-
rens død. 

Kunstnerens kone 
Lizzie, og deres barn var 
tilstede under det som ble 
en verdig âpning av kunst-
utstillingen. 

Gry og Stig Adolfsen inniedet 
vernissagen med vakker 
musikk, fØr Per Arne øiestad 
leste minneord om sin kunst-
nervenn. 

Representanter fra Enebakks 
vennskapskommune Hammarø 
var tilstede under Apningen, 
sammen med ordfører og fler-
tallet av kulturstyrets medlem- 
mer. 	Kunstnervenner fra 
Enebakk var ogsA mØtt fram 
deriblant flere av gruppen 6 
kunstnere i Enebakk. 

Utstillingen var godt besøkt  i 
de 14 dagene den var Apen. 

Gry og Stig Adolfsen bidro med 
vakker musikk under dpningen 
av kunstutstillingen i Gamle 
herredssiyresal. 

MINNEORD TIL BJØRN E.CHRISTIANSENS UTSTILLING 
4.NOVEMBER 1995 

Han er ikke her lenger 
Han har reist. 

Gladgutten Bjorn har mønstret 
pA for siste gang 

Tidlig dro han Ut - fØrstereisgutten. 
Til fjerne land og kyster 

Han yule reise 111. og.ikkefra. 

Drevet av nysgjerrigehet, han mAtte vekk. 
Han ville oppdage verden, med alle 

sanser Apne. Og han seilte ute, lenge 
pA de store oceaner. 

Utforsket fjerne kontinenter og tok 
vare pA inntryklcene. Fortsatte A were 

en førstereisgutt  i sitt eget liv, 
ogsA etter at han var gAtt i land. 

For det fantes en kvinne i hans liv, i 
havnen der han ankret opp - som ventet. 

Hans livs kjrlighet, henne som han aidri 
kunne reise fra, hun som elsket med en 

kjrlighet rik nok til A gi ham den friheten 
han trengte for A realisere sitt liv. 

Frihet til A fortsette A reise. Denne gang i 
kunsten, tegninger og malerier. I bilder av 

landskap og skog. Her fant han sprAket, her 
fant han utløpet for gleden og begeistringen 

ved A skape ting, spontant i øyeblikket. 

Og etterhvert som kunsten ble en reise I 
hans eget sinn - En mAte a bearbeide under- 
liggende melankoli. Bearbeide Øyeblikk av 
skyldfølelse og utilstrekkelighet. Alt dette 
som ga bildene større spennvidde, tematisk 
og følelsesmessig, som gjorde bildene bedre 

og rikere 

Han kom til oss sent i livet. Ti! inniandet. 
Til et Østnorsk landskap. Han delte raust med 

oss, og vi fikk del i livet hans. Han gay oss 
av sin kunnskap og delte sin billedverden med oss 

Han fortsatte A reise, helt til det siste - i sine 
bilder kunne han reise. Selv om han ikke lenger kom 

seg Ut, ble han en malende kosmopolitt, som gjenopplevde 
tidligere reiser, og malte bildene fra disse. 

Slik husker vi ham: 

Bjorn med stemmen 
Bjorn med latteren 

Joviale Bjorn 
Slik vi lrte han A kjenne 
Slik ble han en av vase 

Slik ble han vAr 

I hans liv var det ingen motsetning mellom 
det kunstneriske og det Andelige. 

I dette A were et søkende menneske fant 
han svar underveis 

Fant han frarn til en tro pA et endelig 
bestemmelsessted 

En himmel A komme til nAr hans stund pA jorden 
var forbi. 

Han fant hAp og tro i dette A ha et uoppdaget 
reisemAl i vente 

En siste havn der han skulle ankre opp. 

NA er han der 

Han er her ikke lenger og allikevel er han her 

I alle oss som ble sA glade i ham skal han 
leve videre og framfor noe - i bildene han 

etterlater seg 

Disse prospektkartene fra et levd liv. 
en reise som nA er over. 

Per Arne Øiestad 

Bye Apnet konserten med 
"VArherres klinkekule" 
Prograrnmet vekslet, med gam-
melt og nytt stoff, mest fra sine 
to siste diktsamlinger . Fra 
samlingen "I flØyterens hjerte, 
framfØrte han blant annet en 
suite som han kaller 

Hodeskallen". 

Lost og ledig, knyttet han anek-
doter til sine viser, slik som 
bare den som har skrevet dem 
selv kan gjØre  det. 

S 6 er flygelet ph Mjar 
ungdomsskole innviet. 
Det skjedde under kul-
turdagene - lørdag den 
11.november, med en 
minnrik kulturfest, full-
spekket av tinge talenter 
i storstua ph Mjar. 

Jan Fredrik Heyerdal (27) var 
en av de som innviet flygelet. 
Det gjorde han gnistrende godt 
gjennom framføringen av 
argentinske danser - "Danzas 
Argentinas". Men ogsA andre 
slapp til pA det nye instrumentet 
som er skaffet til veie gjennom 
kronerulling. Leder av Vik 
Musikkskole, Hilde Kjus, og 
Anne Helene Wold Apnet kon-
serten med "Intrata Quasi 
"Springar". 

Og det var mer musikk. Fern 
meget unge elever fra Vik 

I tillegg til eget stoff, vartet 
han ogsA opp med kjente viser 
av bAde Prøysen  og Taube. 
Han trollbandt sitt publikum, 
mest kanskje den eldre genera-
sjon, men ogsA den yngre garde 
hadde mØtt fram, og Bye kunne 
fortelle at stadig flere unge 
rnØter opp pA hans konserter, 
noe som han setter stor pris pA. 

Og at han kunne kommunisere 
ogsA med denne delen av sitt 
publikum, det er det ingen tvil 
om. 

musikkskole vartet opp med 
blokkfløytespill, flygeltoner og 
sang . Noen av dem trakterte 
ogsa flygelet. Ole Bjorn 
Skjeseth, 1rer vedMjer ung-
domsskole, var ogsA blant de 

:som innvidde flygelet. 
Musikklrer Tone Aasen, 

vokal, og HAkon Heggestad, 
flygel, framførte utdrag fra 
musikalen 	Carmen, 	og 
"BlAbrli" av Grieg. 
OgsA var egen Gry Adolfsen, 
som var ansvarlig for program-
met denne etterrniddagen, gle-
det med vakre fløytetoner,  sam-
men med Maria Spjeldnes, Line 
Kristoffersen, Ingunn Orderud 
og Margareth Aambo. De spilte 
musikk av Grieg og 
Tchaikovsky. 

Ballettdanserne 	Thilde 
Halvorsen og Torunn Moholt 
ga en flott og talentfull oppvis-
fling, til sang og tonefølge fra 
Enebakk kammerkor. 

Neste Komposten kommer fredag 15. desember 
Innievering: Onsdag 6. desember 

Flygelet innviet med 
flott kulturfest 



ENEBAKK KOMMUNE 

HEIER VEISTASJON 
Vi sØker etter en erfaren veiarbeider, med førerkort 

i kl.2 og maskinførerbevis. 
Dersom du ønsker ytterligere opplysninger, kontakt oppsyns-
mann Tom Jensen, tlf. 64926128 - 90743158. 

Regulativlønn, stillingskode 6198, lønnsramme 2, ltr. 5 til 15 
uten fagbrev. Stillingskode 6986, lønnsrarnme 4, l.tr. 13 - 19 
med fagbrev. 

DRIFT OG VEDLIKEHOLDSAVDELINGEN 

Avdelingen søker etter vedlikeholdssnekker for daglig vedlike-
hold av kommunale eiendommer. 

Den personen vi sØker, bør vre selvstendig i sitt arbeide og ha 
nØdvendig dokumentasjon for faglig dyktighet. 

Spørsmâl vedr. stillingen rettes til vedlikehoidsieder Agnar 
Thomassen eller driftssjef Sverre Netting, tif. 64926060 

Regulativlønn, stillingskode 6986, lØnnsramme 4, 1.tr. 13 til 19 
med fagbrev. 

Søknadsfrist for begge stillinger: 1. januar 1996. 

Adr. Enebakk kommune, Drifstavdelingen, 
1912 Enebakk 

lu ENEBAKK 

Hei jenter! 
Interessert i fotball? 

Da er vi tingen for dere. Vi 
søker nemlig etterjenter som 
vil spille fotball i et trivelig og 
humørfylt miljØ. Vi er Drivs 
damlelag og vi trenger flere 

spillere for kommende sesongs 
spill i Oslo-senen. 

Ikke nØl, ta kontakt med 

Guro A. Westgaard 
Priv.. 22307903 
mobil. 90084270 

Julemes se 
Enebakk Skolemusikkorps har JULEMESSE 

LØRDAG 02.12.95 
i Herredsstyresalen Ira kI. 12.00 - 17.00 

I tillegg til saig av mange fine juleting, but det saig av kaffe, 
kaker og brus. Utlodning. 

Underhoidning av korpsmedlemmer hver 
halvtime fra kl.12.0O. 

VELKOMMEN 

Julekonsert 
Enebakk Skolemusikkorps har julekonsert i 

Herredsstyresalen LØRDAG 02.12.95. 
Grupper fra korpset spiller hver halvtime fra kl.12.Oft 

Hovedkonsert kI.16.00 
Julemusikk framfØrt av korpset, sang, drilloppvisning, 

Luciaopptog og mye mer. 
Julenissen kommer med poser til barna. 

Saig av kaker, kaffe og brus. 
Vi vet at Fntjof fra Ytre Enebakk er opptatt, og ikke kan 

komme, men han sender slektningen sin fra 
Kirkebygda i stedet. 

Kanskje dukker det opp flere kjendiser. 

VELKOMMEN! 

Julegrantenning 
pã l23 Bravo LØRDAG 
02.12. KL. 15.00 
Enebakk Skolemusikkorps 
underholder 
Hilsen styret og 
arrangementskomiteen i 
Enebakk Skolemusikkorps 

	- 
I 
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Enebakk jeger- og 
fiskeforening 

ARSMØTE 
onsdag 6.12.kl.19.00 pi 

Klubbhuset 

Vanlige ãrsmøtesaker. Saker som Ønskes 
behandlet av iirsmØtet, ma vere oss i hende innen 28.11.  
Adr. EJFF, Pb.40, 1914 Ytre Enebakk. 

Enkel bevertning. Alle medlemmer velkomne. Styret 

ENEBAKK TRYGDEKONTOR 
er stengt fredag 1. desember grunnet 
kursavvikling. 

JULEMESSE PA 
MARl MENIGHETSSENTER 

Fredag 24.november k1. 18.00 -21.00 
Lørdag 25.november k1. 10.00 - 15.00 

Saig av en mengde spennende julegaver, Ioddsalg, 
kaffe/kaker og grøtsalg! 

Stikk innom og støtt opp om arbeidet i din egen menig- 
het, samtidig som du kan skafte deg noe fint til jul! 

Arr. Marl Menighet 

Juletner og 
j ulenek 
Gran og furu selges 
Mjønligârd kirkebygda 
TIC: 6492 60 86 

Neste 

Komposten 
kommer: 

Fredag 15.des. 
Innievering: 

Onsdag 6.des. 

ThebakflJ-(istorie(ag 40 dr 

Apent Hus 
med fri adgang for alle 

Søndag 26.november 1995 
fra ki. 12.00 - 16.30 

i Herredsstyresalen 
i anledning lagets 40-ârige virke 

Ki 13.00 og kI.15.00 lysbildekàseri av Ole Weng 

Utstilling av gamle fotografier fra Enebakk 

Modeller av Flateby-godsets bygninger, bygdas to 
kirker og Enebakkdalen 

vises av Vidar Hoistad, John- Reidar Gystad 
og Jan Svartebekk 

Kaffe og vafler 

Det er anledning til a melde seg som medlern 
under arrangementet. 

Enebakk Historielag 
ARSM0TE 

Søndag 26.11.kl.17.00 i Herredsstyresalen 
for lagets medlemmer, med ârsberetning, arbeidspro-
gram for 1996, regnskap og vaig. 

Medlemmene vii fA skrifthig innkalling meed sakliste 

LEDIGE STILLINGER 

BARNEHAGEASSISTENT 
Ledig Arsvikariat fra ca. 02.01.96 til ca.01.12.96 

som assistent i Lotteberg barnehage. 
Sknadsfrist er 08.12.95. 

Søknad med attester og vitnemàl sendes til 
Lotteberg barnehage v/styrer Oddbjørg Skuland, 
Lotterudveien 21 H, 1912 Enebakk, tif..64926262 

KOMPOSTEN 

Dagmamma 
søkes til pass av sØsken pi 

2 l/2og4fir. 

Tif. dagtid 22 86 07 13 

LOTTEBERG 
BARNEHAGE 

Lotteberg barnehage søker 

sykevikarer. 
Er du interessert j A vre 
sykevikar, sA kontakt oss 

snarest for nrmere samtale. 
Kontaktperson: Styrer, 
Oddbjørg Skuland 
Tif. 64 92 62 62, 

Lotterudvn.21H, 1912 
Enebakk 

Lopper 
Mari menighetssenter 

tar irnot lopper. 
Kontakt: Korsath, tif. 

64925176 



Yu(og rnisjon - 
fin kombinasjon 

Velkommen til julemesse 
Pti Misjonshuset i Ytre, 

fredag 1. og lørdag 2. desember. 
Stor utlodning med mange fine gevinster. Saig av hândarbeider, 
julegaver og bØker. Utlodning av DUKKESTUE - verdi kr. 
7.000. Eget barnebord. Aresaig, kafeteria og saig av gryterett. 

PROGRAM 

Fredag 1.desember: 
kl.14.00 Apning 
kl.19.00 Samling 

Andakt ved misjonr Ola Tulluan 
Sang av Fjellhaug-clever 
Aftentrekning mJbl.a. kransekaker 

Lørdag 2. desember. 
kl.10.00 Apning 
ki. 12.00 Familiemøte 

Andakt vfLiv Marit Pettersen. Sanginnslag 
ki. 16.00 Avslutningssamling. Andakt v/rnisjonr Ola Tulluan 

sang og musikkinnslag. 

Hovedtrekning 

FAMILIEFEST 
Søndag 26.nov. k1.17.00 
BesØk av John Ringsby som har andakt, og forteller fra Kenya-
turen. Bevertning. misj onskollekt. Velkommen. 

MISJONSRINGENS FØRJULSFEST 
Hele familien ønskes hjertelig velkommen til familiefest med 
adventsstemning 
Søndag 10.desember k1.17.00 pt Misjonshuset 
Misjomer Guri Tulluan har andakt og tar oss med til 
Indonesia/Singapore. 	Det blir sang av Misjonskoret, god. 
bevertning, og misjonskollekt. 

JULEFEST FOR HELE FAMILIEN 
Fredag 29.desember k1.17.00 pa Misjonshuset. 
Alle hjertelig velkommen! 

TANZANIA-MISJONIER MATHIAS MJOLHUS 
kommer til møteuke pa misjonshuset 
Onsdag 17. - søndag 21.januar. 

Velkommen! 

Ten 
trivsel 
tenk 
Enebakk! 

KOMPOSTEN 

JulemØte 
i Hagelaget 

Torsdag 30. november 

pa Ignarbakke 

Mandag morgen 2. 
november forlot den tid-
ligere redningsvogna til 
Enebakk Brannvesen 
kommunen med kurs for 
Estland. Arild Degrum 
og undertegnede hadde i 
lengre tid planlagt denne 
turen. For en tid tilbake 
hadde formannskapet 
besluttet a gi den estnis-
ke kommunen Kihnu 
redningsvogna som gave 
fra Enebakk kommune. 
Pa øykommunen Kihnu 
skal bilen brukes til 
syketransport. 

Da vi ankom Kihnu med ferge 
4. november, var det fØrste 
ganget utrkningskjøretøy had-
de vrt pa øya. Det gikk ikke 
mange timene for hele øya var 
kjent med "gaven" fra Enebakk 
kommune. Selv om Kihnu i 
store deler av vinterhalvâret e 
risolert fra fastlandet ( med 
unntak av en tvilsom flyforbin-
delse fra Pernü), har innbygger-
ne god kontakt med fastlandet. 

Det som kjennetegner Kihnu er 
befolkningens evneog vilje til 
bevare egne kulturtradisjoner. 
En del av denne tradisjonen 
kunne en krf.-politiker ønske 
endret. Drikkekulturen en 
enorm. Alt pa ferga fra fastlan-
det samlet sja.forene seg rundt 
et oljefat pa dekket, tok fram ci 
brusfiaske og ei vodkaflaske 
som gikk pa rundgang. Det va 
ringen fra Enebakk rundt olje-
fatet. For sikkerhets skyld kjør-
te vi først i land og ventet til 
alle "festdeltakerne"hadde for-
svunnet innover øya. 

Kontakten med Kihnu startet 
ved at Anild Degrum via en 
samtale med en estlender i Oslo 
hØsten 1989, ble satt i forbin-
delse med en folkedansegruppe 
pa Øya. De var gjester under 
Leikanngens 25-árs jubileum i 
1990. Siden den gang har for-
bindelsene til øya utviklet seg 
videre, fØrst og fremst ved at 
Anild Degrum gjennom et helt 
ãr drev private hjelpesendinger 
til Kihnu og Pemü fylke forøv-
rig. Landbrukslaget i Enebakk 
har ogsã engasjert seg med 
hjelpesendinger nil blant andre 

bøndene pa øya. Enebakk 
Rotary har kjøpt en verksteds-
bygning nede ved fergekaia 
hvor det er planer om A starte 
virsomhet. Befolkningens stør-
ste utfordning ligger i A frigjøre 
seg mentalt fra sovjet-tiden. 
Fortsaxt lever mange i forstAel-
se av at det meste korniner av 
seg seg selv. MA man 
floe, er det fordi noen har sagt-
hva og hvordan. Det er langt 
mellom de pensonlige initiativ. 
Jeg tnor det er pA dette planet 
Enebakks befolkning kan gi 
Kihnu hjelp. øybeboerne treng-
en ikke bare Økonomisk støtte, 
men fremfor alt a finne igjen 
viljen til A hjelpe seg selv. 

Til slutt vil jeg sende en takk til 
vAr venn Valdeko Valnie fra 
Tallinn. Han hialp oss gjennom 
tollen og var ogsa med pA turen 
til Kihnu som tolk. OrdfØrer 
Juhan Vapper pA Kihnu takken 
Enebakk for den tiotte gaven, 
og hAper vennskapet mellom 
vare to kommuner utvikles 
videre pA mange omrAder. 

Einar Hoistad 

Brannvesenets redningsbil i 
aktiv tjeneste pa' Kihnu. 

Nøklene overleveres ordfØrer Vapper 

OrdfØrer Johan Vapper inottar vimpeifra Enebakk ko,nmune. 



KOMPOSTEN 

Juletner 
pa Flateby 

Juletner selges hos 
Seby, Skaugvn.29 A fra 
sønd. 10. desember. 

0 

I 	Eneba/3[ant1aIor 
av1io[ersin t-rai[Lcjonelle 

adventsIonsert 

'\. Søndag 3.desember 

Mari kirke 	k1.17.00 
Enebakk kirke k1.19.00 

Ogsã medvirkende i: 
Mari kirke: 
Barne -og ungdomskoret Sareptas døtre. 
Enebakk kirke: 
Flateby barne- og ungdomskor 

Organist. Hãvard Oudenstad 

6 

TRENGER DU LAN 

Vi hjelper deg nãr du skal kjøpe bolig, 
refinansiere, eller nàr du trenger lin til 

bil eller forbruk. 

Ta kontakt med oss! 

Karin Elisabet Bjerkely Eva Hoff Eriksen 

Vi lager avtale med deg helt til kl.20.00 
TIE: 64 92 43 39 

sparebanken 

Julebord for 
pensjonister 

Søndag 3. desember kl.17.00 

pa Ignarbakke 
Underhoidning med blant annet barneleikarringen 
Rallaren spiller til dans. Inngang kr.60 

Kr. 1.300 
lavere pris enn 

lignende modell 

Helsvensk symaskin 
fra Husqvarna.Elastiske 
sømmer, knapphull m.m. 

Begrenset antall. 

KUN EN IlL HVER! 

ti Husqvarna 
STØRST I NORGE SIDEN 1961 

I 

d 
, 
Butikken er full av 

julestoff, spennende jule-
gayer og julepynt. 

STOFFE19-- pr. fra 	m 
Søm av gardiner 

JULETILBUD 

A  e), TJ 4 	Hutsflfrlutsa[g 
%Iwo 

_ 	niedstort utvayi 

gayer og bruksting. 

pruizgstiiIer i dsember: 
Torséag Treéag Løréag 
10-18 10-17 10-1 

Nd er utvayet stort i 
hwfLTidTp rege tju (epynt! 

Eva Hang 	Bent Teig 	Eva Jannuin Hoistad 
64924249 64925174 	64924552 

Sagstuvn 10 
Ytre Enebakk 

Vi hat god 
parker1hpMulighp-ter  

ENEBAKK HUSFLIDLAG 
innbyr til mote i 

KANTINA, ENEBAKK HERREDSHUS 
ONSDAG 6.DESEMBER KL.19.00 

Ytre Enebakk blomster demonstrerer og lager 
juledekorasjoner. 

Loddsalg/gløgg/pepperkaker 

ALLE HJERTELIG VELKOMMEN! 

JULEBORD 

Enebakk Pensj onistforening (medi.) 
har julebord pa 

Flateby Samfunnshus 
onsdag 13. desember kl.16.30 

Pãmeldingsfrist 1. desember 

Hei pensjonister 
og trygdede I Enebakk 

Vi inviterer til førjulsfest 

pa Flateby samfunnshus 
Søndag 10 desember k1.14.00 

Vi serverer middag, kaffe og kaker. Utlodning blir det ogsã. 
Cato kommer. Gratis entre 
Ring Ingrid Nordli - tlf. 64928468 eller 
Greta Berg - tif. 64928872 innen 3. desember.  
Vi Ønsker dere hjertelig velkommen 

Norsk folkehjelp Flateby 

ADVENTSMOTE 
Pa Granly i Dalefjerdingen 

7.desember k1.19.30 
Sognepre St Helgheim forteller fra 
kirkens 1000- drs jubileurn 

JULEMESSE 
Dere husker vel den? 
Nasjonalforeningens helselag ønsker dere 
velkommen den 5.desember. 

Styret 



Klubbmester 

Are Darre Hansen ble 
ârets klubbmester i 
biljard pa Flateby 
Ungdomsklubb. 
Klubb 1 gratulerer! 

I Iesboden 
VAGSENTERET - TLF. 64 92 56 08 

aft av nyheter 
seCges inedT Ijempetzvsitig 

SALGET STARTER I . DESEMBER 
Viforer)Uente ine:rlCevarer, deriblant Adidas 

Forstemann tiC mø ((ti - vi sees!!! 

Seigmenn kommer til 
Mjarha11en fredag 1.mars 

Vi trenger seks oppvar-
mingsband. Dersom du 
spiller i band og vii vre 
med, ma du melde deg pa til 
en av kiubblederne , Karin 
Holmedal, Jan Erik 

Bruk refleks 
Flateby Ungdomsklubb oppfordrer alle til a bruke 

refleks! 
Klubb 1 har delt Ut 150 reflekser fra Trygg Trafikk til-
klubbvankerne, blant dem: Chris, Ama, Øistein og 
Anders. 

Hasjen kan gjøre deg 
sinnsyk, sa fidligere 
narkoman. 
Tirsdag 7 .november 
besøkte tidligere narko-
man Roar Skumlien 
Flateby Ungdomsklubb. 
Han fortalte om det hel-
vete han har gàtt igjen-
nom, viste film fra den 
tiden han var narkoman, 
snakket om de forsrkjelli-
ge skadevirkningene ved 
bruk av narkotiske stof- 

fer. Omtrent 60 ungdom- 
mer hørte pa. 
Roar har nesten ingen 
kamerater igjen fra den 
tiden han var narkoman. 
Bare et par stykker kom 
seg Ut av det. 
Hasjen er det farligste 
stoffet, 
sa Roar. Det er alkohol 
og hasj det begynner 
med. Hasjen kan gjøre 
deg sinnsyk, og ødelegger 
hjernen din fort, fortsatte 
han. Roar mente at de 
som bruker heroin gjØr 	

.. 

Pettersen eller Kristin 
Birkeland. 

Pâmeldimngen er bindende. 

det for a dØyve  de skade-
ne som hasjen har forar-
saket. Heroin gjØr deg 
bAde fysisk og psykisk 
avhengig. Leger i dag 
kan hjeipe deg med A bli 
kvitt den fysiske avheng-
igheten, men ikke den 
psykiske. Roar, og alle 
de narkomane fra filmen 
han viste, hvor de fleste i 
dag er døde, hadde et 
budskap: 
Begynn aidri med hasj. 
Ingen begynner med A 
sette ei sprøyte i hals-
gropa. Ingen av oss 
trodde det skulle skje 
oss. 

Roar kommer til Klubb 1 
en gang i mars og vii da 
vise film fra narkomiljøet 
im Oslo slik det er nA. 

Ten 
trivsel 
-tenk 
Enebakk! 

KOMPOSTEN 

  

  

   

- MPw_ 



FYRINGSOLJE• PARAFIN 
DIESEL• SMOREMIDLER 

SVARTHOL BRENSEL A/S 
TLF. 64 92 40 47 

PRISGARANTI 

BET AVI'ALE I'm% 
HYDRO 

4) 
TEXACO 

ENEBAKK 
SPAREBANK 

 

• DIN LOKALBANK 

 

ENEBAKK SPAREBANK APNER PA FLATEBY 
Torsdag den 7.desember 1995 âpner Enebakk 
Sparebank sin avdeling pa Flateby. 
PROGRAM FOR DAGEN: 

K1.13.O0: APENT HUS PA FLATEBY SAMFUNNSHUS 
- Korte taler 
- Servering av brus, kaffe og kaker 
- Stranden skolemusikkorps spiller 
KI. 15.00: ORDFØRER JORUNN B1JER KLIPPER SNORA 
OG APNER BANKEN PA FLATEBYSENTERET FOR 

PUBLIKUM 

KL. 18.00 Banken stenger 

Tenk trivsel 

- tenk Enebakk! 

VARSLING - FELTSKYTING 
Feltskyting blir avholdt pa Aaser i Dalefjerdingen pA 
alle lØrdagene fra og med 6.1.96 til og med 16.3.96. 
Skyting i tiden fra kl.09.00 - k1.17.00 avhengig av 
vr og lysforhold. 
Skyteretning: Nordøst - Syd og Vest. 

Enebakk Skytterlag - Styret 

Basaren til Emaus 
ble utsatt fra 17. og 18. november til 
fred. 1. og lord. 2. desember. 
Fred. fra ki 13.00 til ki 18.00- LØrd. fra ki 13.00. Det 
blir avslutning og trekkning ki 16.00. 	- - 

MANEDSREGNSKAP 1995 
ENEBAKK S PARE BANK 

RESUL TAT (I hele 1000 kr) 	30.6 	31 7. 

Rents- og kredittprov 	 5 	42 
Rentekostoader 	 4 	22 

146 
43 

244 
76 

Rntenetlo 1 20 103 168 
Andre inutekier  68 66 6666 

Deknings  bid rag 69 86 169 234 

Personalkostnader 92 142 204 269 
Andre deiftskostnader 82 218 200 245 

Sum driftskostnader 174 360 404 514 

_.,..I._,  1(5 ,4 -235 -280 

.I.ANSF, 
Eiendeler 
Kontatiter, inskudd, 
Postgiro, Norges Bank 1114 1147 1259: :96iE 
lnnskudd i banker 4995 4928 118 4691 
UIIAn til kunder 2237 3530 9826 14124 
Andre fordeinger 6 42 60 162 
Maskiner, inventar, innred. 478 509 559 574 

Forvaltningskapital 8830 10156 11822 20518 

GJELD O( EIENJAJ'ITAL 
nnskudd fra banker 0 0 0 	990 

Jgnkuddfrakunder 5584 7O76 8688 16352 

Annengje1d 43 45 60 146 
(3cunnfondskapilai 3308 3909 3309 3310 
Dft*undesskudd -1)5 274 -235 -280 

Forvattningsk ant  tal 8830 10156 11822 20518 

TEGNINGSINNBYPELSE 
ENEBAKK 
SPAREBANK 

jw DIN LOKALBANK 

Tilbud om offentlig tegning av grunnfondsbevis. 
tegningstid er f.o.m. 15. november t.o.m. 5. desember 1995 

BANKENS STIFTELSE OG FORMAL 
Enebakk Sparebank er opprettet den 20.1.1992. 
Sparebanken skal ha sift sete I Enebakk kommune. 
Den bar til formal a fremme sparing ved 5 la imot innskudd fra en 
ubestemt krets av innskytere og a forvaite pa trygg mate de midler 
den râr over i samsvar med de lovregier som lii enhver tid gjeider 
for sparebanker. 
Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktje-
nester i samsvar med sparebanklovens bestemmelser. 
Stiftere eller andre hat ikke rett til utbytte av virksomhelen utover 
eventuell forrenining av grunnfondsbevis. 

UTSTEDELSE AV 
GRUNNFONDSBEVIS 
Enebakk Sparebanks grunnfondsbeviskapilal bestir av 3310 
grunn-fondsbevis a kr. 1.000,- tilsammen kr. 3.310.000,- fullt inn-
betalt. 

Etter forslag fra styret vedtok Forstanderskapet i Enebakk Spare-
bank den 25. mars 1995 a cake grunnfondsbeviskapitalen silk at 
den oppfyiier konsesjons-vilkarene i Finansdepartementets konse-
sjon til Enebakk Sparebank av 2. april 1993 med de endrede kon-
sesjonsvitk5r som ble gitt i brev fra Finans-departementet den 
17.11.1994 angãende forlenget konsejonfrist og opp-trappings-
plan for ansvarskapital. 
For A imøtekomme konsesjonsviikârene skal grunnfondsbeviska-
pilalen utvides med minimum 1690 og maksimum 4690 grunn-
fondsbevis 
a kr. 1.000,- til minimum kr. .000.000,- og maksimüm kr. 
8.000.000,- til tegningslcurs kr. 1.000,-. 

FORTRINNSRETT TIL TEGNING 
I henhoid til Grunnfondsbcvisforskriftene § 8,jfr. Aksjelovens § 
4-2 4.ledd gis bankens ansatte fortrinnsrett foran utenforstAende til 
A tegne seg og fA tiideit grunnfondsbevis. 
Tidligere grunnfondsbeviseiere bar Iortnnnsrett Iii A tegne seg og 
fA tildeit grunnfondsbevis. Ved overlegning vii tegninger i 
ulgangspunklet bii redusert proralarisk etter tegningsbeicap. Styret 
forbeholder seg imidlertid retten til A sUyke eller redusere enhver 
slik tegning som ikke er sikret ved for-trinnsrett. 

TEGNINGSTID OG -STED 
Tegningen finner sted 1a.m. 15. november 1995 tom. 5. desem-
her 1995. 
Tegning av grunnfondsbevis mA skje i form av korrekt utfylt leg-
ningsbiankeu som leveres i Enebakk Sparebanks ekspedisjons-
kontorer, Lilleslrømveien 835, 1912 Enebakk innen 5. desember 
1995 kl. 14.00. 

TILDELING OG BETALING 
Beskjed am tildeling vii bli utsendt senest 11. desember 1995. 
Tildeile grunnfondsbevis mA innbetaies innen 10 dager etter at til-
delingen bar funnel sted. 

DE NYE GRUNNFONDSBEVISENE 
De nye grunnfondsbevisene gis fulle rettigheter etter innbelaling, 
og rett til utbytte fra og med regnskapsAret 1995. 

Grunnfondsbevisene skal ikke registreres I VPS. 

OVERDRAGELSE AV GRUNNFONDS-
BEVISENE OG STEMMERETT. 
Erverv av grunnfondsbevis er betinget av samtykke fra bankens 
styre. Erverv av grunnfondsbevis kan bare nekies nlr del forelig-
ger saklig grunn. Nekting av samtykke kan kreves begrunnet 
skriftlig. Grunnfondsbevis som overdras ill ny eier gir ikke stem-
merett for etter at ervervet er anmeldt banken. 
GrunnIondsbeviseierne hat rett til A velge en tredel av medlemme-
ne til Forstanderskapet. Denne andelen blir redusert 111 en tiredel 
dersom de ansatte blir representert I Forstanderskapet. 

UTENLANDSANDEL 
Det viii trAd med bestemmelsene I E0S-avtalen ikke foreligge 
begrensninger pA eierskap av Enebakk Sparebanks grunnfondsbe-
vis basert pA statstil-hcarighet. 

FORIIANDSTEGNING OG DELVIS 
FULLTEGNINGSGARANTI 
10 norske sparebanker har forhAndstegnet 698 grunnfondsbevis 
for tilsammen kr. 698.000,-. 

Del er I tillegg gilt garantier for tegning av 200 grunnfondsbevis 
for tilsammen kr. 200.000,-. 
Garantiene gjcares gjeldende i den ulstrekning del blir ngdvendig 
for A oppnA minimum tegning p1 kr. 1,690.000,-, men omfatter 
ikke tegnemes evne eller vilje til A foreta korrekt innbetaling av 
tildelte grunnfondsbevis. 

TILRETTELEGGERE 
Emisjonen er tilrettelagt av Enebakk Sparebanks styre. 

OMKOSTNINGER 
Omkostningene I forbindelse med emisjonen, herunder utarbeidel-
se og Lrykking av prospekt betales av banken. 

BANKENS VIRKSOMHET 
Enebakk Sparebank skal drive bankvirksomhet etter god gammel 
sparebanktradisjon. Banken skal vre bygdas egen sparebank, og 

kundene skal gjennom god kundebehandling foie seg hjemme I 
banken. 
Det er en forutsetning at de ansatte skal ha svrt god lokalkunn-
skap. Dette skal ogsA vre med til A holde bankens tap pA et abso-
lutt minstemli. 

Enebakk Sparebanks konkurrent i Enebakk er Postbanken og Spa-
rebanken NOR I Ytre Enebakk. 
Enebakk Sparebanks primre oppgave erA tilby publikum og 
nanngsiiv banktiibud ide toisretsene som ikke dekkes av Spare-
banken NOR. 
Enebakk Sparebank hat banksjef I full stilling og to medarbeidere 
160 %-stillinger. 

FinansieH informasjon - 
Enebakk Sparebank fra 1.6.1995 til 30.9.1995 
Ettersom Enebakk Sparebank starlet driften den 1.6.1995 
foreligger ingen Arsregnskaper. 

FREMTIDSUTSIKTER 
For 1995 venter Enebakk Sparebank Aholde underskuddet i 
Apningsiret innenfor kr. 500.000,-. 
For iret 1996 regner banken med A oppnA en forvaltningskapital 
pA kr. 54 mill. som vii gi et forventet overskudd pA kr. 21.625,-. 
Deretter forventes Økende forvaltningskapital A gi økende over-
skudd. 

FORMALET MED EMISJONEN 
FomiAlet med emisjonen erA imøtekomme konsesjonsvilkArene 
gut av Finansdepartemenlet i brev av 17.11.1994, hvor ansvarlig 
kapilal skal utgjnre niinst 4,5 mill. kroner pr. I. januar 1996 og 
minst6mill, kroner pr. l.januar 1997. 

KONTOFØRER, 
FORETAKSNUMMER 
Enebakk Sparebanks grunnfondsbevis vii bii registrert has Ene-
bakk Sparebank I henhold hI Forskrift am grunnfondsbevis I spa-
rebanker § 2 1. ledd. 
Bankens registernr. er  1269.6 og banken er registrert I Foretaksre-
gisteret med foretaksnr. 974392178. 

ANDRE OPPLYSNINGER 
Bankens vedtekter er inntatl som vedlegg I prospektet som er utar-
beidet I forbindeise med emisjonen. 

Enebakk, 31.10.1995 

I styret for Enebakk Sparebank 

• Halyard Waade 
	

Nils Erik Resaland 	Ase Kiilerud 
formann 
	nestformann 	banksjef 

Christian Oppegaard 	Magne Berg 

ENEBAKK 
HOYRE 

KOMPOSTEN 

ARSMØTE  
ENEBAKK HØYRE 
HOLDER ARSMØTE 
tirsdag 5. des. ki. 19.00 
i Herredshusets kantine. 

Møtepapirene blir tilsendt 
Ca. en uke fØr mØtet. 

VELKOMMEN TIL MOTET! 

PAl Rust 
sekreter. 



Rorleggerfirma 
ERIK KJELGAARD 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og høytrykksspyling 

Vi holder til i Enebakk Mølle 
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39 

Mobil: 03032 665 

KOMPOSTEN 

 

FAG & SERVICE 
ENEBAKK ELEKIROSENTER ANS 

Butikk og verksted pa Flatebysenteret 

64929281 
Saig, service og montering 

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

Ikke la reinskapsførin-
gen din bit et sjansespili! 

ebakk 
•quskapskenter % 

Autorisert regnskapstørerselskaP 

Postboks 24, 1912 Enebakk 
Telefon 6492 63 03 

ENEBAKK 
VANN OG VARME 

v/Ole Anton Gystad 
Durud Gird 

1914 Ytre Enebakk 
- Døgnservice - 

TIf. 64 92 4630 
Mobil 030 04 997 - 03038 565 

Din lokale rørlegger 

ANDRESEN 
& SONNER A/S 
Vàgliveien 25, Ytre Enebakk 
TIf. 64 92 43 54- 6492 48 92 

Mobil 030 36 127 

or BYGG- OG TØUUERMESTER  

0 	Per-Erik østlie as  1 
I It914YTRE ENEBAKK .1IF.M92 43 40 	0 
0 	 0 
O 	. ..din lokale byggmester 

-fagkunn1iIp gir sygghet L
0.  

Marit Elin Sør!! 
Naturterapeut 

ENEBAKK NATURTERAPI 
TH. 6492 7044 

Fotsoneterapi, aroma terapi, kinesiolog!, øreakupunktur, 
kranlosakralterapi, kostholdsveiledniflg, magnetfeitterapi. 
Diplom fra lnstltutt for Hemetsmedisin - Medlem av NFS 

Rugvn. 4 B 	 1912 Enebakk 

OS ENEBAKK VAKT 
OG SERVICE 

TLF. 64 92 7900 
Personsoker 96 69 78 23 

Postboks 70, 1912 ENEBAKK 

Vakthold - alarmmottak, 
a!armsentral 

UTSIKTS 
RAMMEVERKSTED 

1911 Flateby 

Alt i innramming 
Rask levering 

TH. 64 92 86 10 

ElGJENSIDIGE 
Forsikring 
Kirkegt. 1, 

Vektertorget 
2000 Lillestrom 

Telefon: 0381 0911 

g 	 
Megler'n I Enebakk 

Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe 
We kjøper og selger. 

Bolig-, fritids- og riringseiendommer. 
Ta uforpliktende kontakt. 

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS 

ftIWie 55 1914 50. 55eb.kk TO. 0. 505570 

Maier & Tapetserer 

Robert Wessel 
Utfører alt innen maling, 

tapetsering og gulviegging 
Ta kontakt pa telefon 6492 56 07 

Mobil: 92 02 35 00 
Lindeli - 1914 Ytre Enebakk 

Ludvigsen Kulde 

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

Postboks 9 - 1912 Enebakk 
Mobil: 942 36 224- Persons. 967 22 77 

Priv. 64 92 64 94 

Malerarbeid - renhold 

no 

1010 ERIKSEN 
PI EIENDOMSSERVICE 

REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK 

ENEBAKK ELEKIROSENTER ANS 
Butikk 09 verksted pa Flatebysenteret 

64929281 
Saig, service og montering 

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

GRAFISKE TJENESTER 
Grafisk formgivning. 
Fotosats. 
Produksjon av trykksaker. 
Produkt/RekL fotografering. 
Digital bildebehandling. 

F.M. FOTO & GRAFISK 
1914 Y.ENEBAKK-TLF.: 64924758 

nprLj 
Foreidre pa 

ENEBAKK KOMMUNES NYE 

Det er kun avdelingene som er knyttet opp til 
Herredshusets sentralbord, samt 
ENEBAKK KOMMUNE, 
PrestegArdsvn.2, p 1912 	 * 64 99 0100 
-Telefax 	 649271 11 
- Brannmelding 	 110 

- Sentraladministrasjon 	 649901 10 
- Økonomikontoret 	 6499 01 30 
- Personalkontoret 	 64 99 01 60 
- Kantina 	 64 99 02 30 

- Sosialavdelingen 	 6499 01 40 

- Helseavdelingen 
- Enebakk legesenter 	 * 64 92 63 60 

- Øyeblikkelig hjelp 	 64 92 74 20 
- Flateby legekontor 	 64 92 88 56 
- Enebakk fysioterapi 	 64 99 02 05 
- Kirkebygden helsestasj. - timebest. 

mand.tirsd.onsd. 9 - 14, 1912 	 64 99 02 10 
- Flateby helsestasj. - timebest. tirsd.torsd. 

9 - 11 Grendesenteret, 1911 
	

64928856     
- Ytre Enebakk helsestasj. - timebest. mand. 

onsd. 9 - 14 Y.E. skole, 1914 	 6492 40 32 

- Pleie- og omsorgsavdelingen 
- Telefax 
- Enebakk syke- og aldershjem 
- Dagavdelingen 
- PU-boliger 

- Gaupeveien2ô, 1914 
- Telefax 

- Kronaveien4B, 1912 
- sløssasveien 24, 1914 

- Kulturavdelingen 
- Telefax 
- Enebakk Folkebibliotek 
- Badeplass Bermerud 

- Menighetsrâdenes sekretariat 
- Enebakk kirke, kirkeverge knut Grinde 
- Mari kirke, kirkeverge Jan Hobøl 

TELEFONNUMMER FRA 18.12.95 

Naturforvaltningsavd. (tidi. Landbrukskontoret) 
som far nytt telefonnummer. 

- Telefax 
- Pedagogisk/psykologisk tjeneste 
- Logopedtjenesten 
- Lekoteket 
- Pedagogisk veiiedningstjeneste 

Skoler 
- Enebakk ungdomsskole 1912 

- Telefax 
- Kirkebygden skole 1912 

- Telefax 
- Hauglia skole 1911 

- Telefax 
- Stranden skole 1911 

- Telefax 

- Mjr ungdomsskole 
- Telefax 
- Mjrha11en 

- Ytre Enebakk skole 
- Telefax 

Barnehager 
- Flateby barnehage, Skaugvn.18, 1911 
- Flateby familiebamehage, Skaugvn.18, 1911 
- Hauglia førskole 1911 
- Kirkebygden barnehage, Lotterudvn. 1912 
- Kirkebygden førskol, Ignaveien 18, 1912 
- Ytre Enebakk barnehage, fjellvn.,l914 
- Ytre Enebakk førskole, 1914 

Tekniske avdelinger 
- Driftsavdelingen 
- Byggesak/planlegging og oppmàling 
- Enebakk brannvesen 
- Veistasjon Heier 

- Mobiltelefon 
- Kloak.krenseanlegg 

- Flateby 
- Kirkebygden 
- Ytre Enebakk 

Naturforvaltningsavd. 
(Landbrukskontoret) 

- Telefax 

64924460 
64925777 
64924460 
64924038 

64925631 
649251 92 
64926407 
64925638 

64990190 
64926588 
64990200 
64926266 

64990195 
64926042 
64924143 

offensiven for 

gangvei 
Foreldre 	pa 	strekningen 
Knurrestad- Bjerklund har nok 
en gang henvendt seg til kom-
munen for a fA fortgang i arbei-
det med gang og sykkelvei 
langs denne veistrekningen. De 
har merket seg veisjef Stein 
Fyksens uttalelse om at utbe-
dring av RV 120 vfMjr skal 
vre ferdig sommeren 1996. 
Foreidrene ber om at planene 
for gang og sykkelvei langs 
nevnte strekning er kiar innen 
det, silk at massene fra arbeidet 
med utbedringen kan brukes i 
arbeidet med gang/sykkelvegen. 

De mener at det vii vre en lØs 
ning som er bade kostnads og 
tidsbesparende. 	Foreidrene 
minner om at 64tringene skal 
inn i skolen i 1997, og at barn 
helt ned til 5 1/2 .rs alderen da 
ma ferdes langs denne veien. 

Bygningssjef Stein Mars4al ved 
teknisk avdeling, slér at det 
foreløpig ikke er satt i gang 
planarbeid for denne gang/syk-
kelveien. Dette vil imidlertid 
bli gjort sa snart man er ferdig 
med 	planleggingen av 
gang/sykkelveg langs RV 120 
fra 	Sarnfunnshuset 	til 
Skaugveien pA Flateby. 

Gang/sykkeivegen langs RV 
120 fra Knurrestad til Bjerklund 
er prioritert i 98 	hos 
Vegkontoret. Men vi er i dialog 
med kontoret, for A ITs til noe 
tidligere, sier Marsdal. 

64 92 73 08 
64990170 
64990170 
64990178 
64990180 

64926050 
64927676 
64926113 
64927551 
64928310 
64929377 
64928096 
64929378 

64924265 
64925410 
64924446 
64924168 
64925408 

64928588 
64928588 
64928310 
64927202 
64927040 
64924066 
64925421 

64990120 
64990120 
649901 20 
64990120 
64926128 
9423 1585 

64928034 
64926377 
64 92 43 66 

64990220 
64927284 

Skole-/ barnehageavdelingen 	 649901 70 



Enebakk kommune 
Ordfører: Jorunn Buer 

Varaordfører: Kjell Dehli 
Rãdmann. Nils Schaug 

Sentraladministrasjonen Herredshuset - 
t1f. 64926060- fax 64927111 
RAdmann Nils Schaug 
Personalsjef: Nils Petter Wiik 
økonomisjef: øystein Lauen 
Kommuneplanlegger/nringskonsu1ent: 
Kari Elisabeth Morbech 
MiljøvernrAdgiver: Kari Elisabeth Morbech 
EDB-konsulent: Jon Digranes 
Formannskapssekreter: Sonja Nordhagen 

Oppvekstavdelingen - Herredshuset 
tlf 64926060 - fax 64927308 
Skolesjef: Hans Erik Holm 
Barnehagesjef: Hans Erik Holm 
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum 

Kultur - Kulturformidlingssenteret-
Det Gamle Herredshuset 
t1f. 64926060 - fax 64926588 
Kultursjef: Per Sandvik 
Biblioteksjef. Svein Hofplass 
Komposten: Aslaug Tidemann 

Sosialavdelingen - Herredshuset 
TIf. 64926060- fax 64927111 
Sosialsjef: Ingegerd EspAs 

Helseavdelingen -Herredshuset 
tlf 64926060- fax 64927111 
Enebakk legesenter: 
tlf 64926360- fax 64927020 
Flateby legesenter: tlf 64928856 

Helsesjeffkommunelege I: Torgeir Landvik 
Ledende helsesØster: Sissel Gundersen 
Kommunefysioterapeut I: Ellen Berg Ellingsen 

Plele-og omsorgsavd.- 
Enebakk syke- og aldershjem, 
1914 Ytre Enebakk 
t1f. 64924460 - fax 64925777 
Konst.Pleie- of omsorgssjef: Grethe Venner Dehli 
Ergoterapeut: In 	m gjerd Dub Andersson 
-Ui 64924460 
Psykiatrisk sykepleier: Birgit øiestad Løvik 

TIf. 64924460 
Telefontid: Mand. - torsd. 8.00 - 9.00 
Kontortid: Hver dag kl.8.00 - 16.00 

Tekniske avdelinger - Herredshuset 
t1f. 64926060 - fax 64927111 
Forvaltningssjef: Torgils Opedal 
Bygningssjef: Stein Marsdal 
Dnftssjef: Sverre Netting 
Oppmalingssjef: Oddbjørn Siljebøl 
Brannsjef: Torgils Opedal 

Landbruksavd. - v/Herredshuset 
tif. 64926451 - fx 64927284 
Skogbrukssjef: Asmund Jahr 
Jordbrukssjef: Anders Lein 

Enebakk kommuneskoger 
tlf. 64925629 
1914 Ytre Enebakk  
Skogsbestyrer: Harald Brekken 

Enebakk Prddukter A/S 
tlf. 64927460 - fax 64927331 
Gjølstad 
1912 Enebakk 
Daglig leder: Bjorn Ame MostrØm 

Ntringskoordinator: 
Halyard Waade 
tlf 64926495 

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

E-verk 
tlf. 64872260 - fax 64872642 
Follo Energiverk A/S 
Postboks 13 
1401 Ski 
Adm.dir.: Helge Aas 

Flott 50-ars0 fest 

IL Drivs handball ogfotballveteraner ble hedret med blomster og lagets vimpel. 
Foran fra v.: Solveig Antonsen, Aslaug Wennevold og Karen Myrer.. 2. rekke fra V.: Marit BjØrnstad, 
Randi Bjerkland (for Ivar) Aase Weng, Mary Sandaker, BjØrg Limseth , Solveig Kjensli, Marit 
Johansen og Bjørg Johansen Bakfra v.. Kdre Myhre, Odd Myhre og Oddvar Skaug 

140 drivmedlemmer fei-
ret lørdag 11.november 
htindbail og fotbaligrup-
pas 50-firs-jubileum pa 
Ignarbakke. En iherdig 
festkomite hadde pa for-
hand gjort sitt aller 
ytterste for it lage en ver-
dig ramme om jubi-
leumsfesten. 

Og det ble en fin fest .Nydelig 
dekkede bord, levende lys og 
velsmakende mat, servert av 
idrettslagets unge handball og 
fotbalispillere. 

OrdfØrer Jorunn Buer hilste 
jubilanten med blomsterkvast 
fra kommunen. Hun holdt en 
munter og inspirert tale, spek-
ket med anekdoter fra jubilan-
tenes tidligste hr. 

IL Drivs 	leder, Knut A. 
Thorvaidsen, hilste ogsà jubi-
lanten, og overrakte blomster 
og gavesjekker - 5000 kroner til 
hver av gruppene. 

Enebakk 
Motorsykkeiklubb had-
de to kjørere med pit 
Akershus kretslag i lag-
NM i trial, som gikk i 
HobØl den 7.10. 

I regn og vanskelige kjørefor-
hold tok laget førsteplassen i 
klasse 2 (50ccm) i hard konkur-
ranse med andre lag fra hele 
landet. 

Med pA.vinnerlaget var: 
Svein J. Pedersen, ATE) trial-
ldubb, Tom Wiik, Enebakk 
Motorsykkelklubb, 	Anders 

Hândballgruppas leder Mette 
Gro Otterbeck oppsummerte 
glimt av gruppas historie, og 
kom ogsâ med tankevekkere om 
gruppas stilling i dag, og om 
framtida. 

Odd Myhre foredro mye mun-
ter fotbalihistorie, og fotball-
gruppas nyvalgte leder, Tore 
Tidemann utrykkte stor beun-
dring for det arbeid som vetera-
nene har nedlagt i gruppa gjen-
nom Arene, og ønsket en god 
framtid for begge gruppene. 

Bjørg Johansen takket pA vegne 
av veteranene for den flotte fes-
ten. 

Etter mAltidet lØsnet man pA 
snippen og svingte seg i dansen 
til levende musikk. Bandet traff 
sitt publikum, med et repertoar 
tilpasset de fleste aldersgruppe-
ne pA festen. 
Honnør til arrangøren for flott 
marketing av 50-Ars jubileet til 
to av IL Drivs stØrste grupper. 

HØiland, Enebakk Motorsyk-
kelklubb, Marius Karisen, 
Re1ingen MC-klubb. 

Treningen fortsetter med sikte 
pA gode resultater ogsA neste Ar. 
Trialbanen ved Knattrudtjern er 
Apen for trening hver 

tirsdag kl.18.00 - 21.00, 
og lørdag k1.11 - 15. Pit 
lørdager er det ogsit 
mulig it ieie sykkei for de 
som vii prove seg. 
Ta en tur i skogen og ha det litt 
goy! 

KOMPOSTEN 

4*ENEBAKK 

~ 	

SPAREBANK 
• 	DIN LOKALBANK 

* EN GOD BANK FOR FAMILIENS 
ØKONOMI 

* KONKURRANSEDYITIGE PRISER PA 
INNSKUDD OG UTLAN 

* LAVE GEBYRER 

* BYGDAS BESTE LØNNSKONTOBANK 

* PERSONLIG SERVICE 

* LEDIGE BANKBOKOSER 

* EN SELVSTENDIG SPAREBANK 
MED LOKAL FORANKRING OG 
BRED DEMOKRATISK STYRING 

VI TRENGER DEG SOM KUNDE FOR A BLI 

EN ENDA BEDRE BANK FOR 
BYGDAS BEFOLKNING OG NiRINGS LIV. 

• ENEBAKK 
SPAREBANK 

• DIN LOKALBANK 

Enebakk motorsykkel- 
klubb pao vinnerlaget 


