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Budsj ettvedtak
med myk profil

Juletur til
Hadeland
Glassverk
2.desember, tidlig om
morgenen dro 34
enebakkinger avgârde pa førjulstur til
Hadeland Glassverk.
Det var Terje østvig i
Sløssãsveien
Bokollektiv som inviterte venner og
bekjente til denne helt
spesielle førsjusturen,
som ble gjennomført
som en oppgave I forbindelse med Terjes
skolegang.

Kommunestyret vedtok mandag kveld
et drifts budsjett pa 148 millioner,
inkludert renteutgifter 158,2. Det ble
vedtatt investeringer for 19 millioner.
Det var stort sett "myke" tiltak som
ble prioritert med ekstra midler i forhold til formannskapets budsjettforslag.
Husmorvikarordning er tilgodesett
med 220.000, det er bevilget 300.000 til
stuffing som rusmiddelmedarbeider/utekontakt, bedriftshelsetjenesten i
kommunen ble stvrket med 50.000.
og skolen flkk 200.000 ekstra til spesialundervisning.

Det blir ogsã musikkskole med oppstart høsten 1996. Formannskapets
innstilling pa A bevilge 400.000 til dette formâlet ble vedtatt med 22 mot 10
stemmer
Ogsã rneringsfondet fikk 100.000 ekstra, og til glede (muligens) for alle enebakkinger: Kloakkavgiftene Økes med
5 prosent i stedet for 10, som opprinnelig foreslãtt.
Pa, investeringssida ble Engerhoim
prioritert med 200.000.
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Hedelq til en optimi sbi:::4

Terje var selv en
utmerket reiseleder
Her er han kiar for
avgang, og hans egen
beretning fra turen
kan du lese pa
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Enebakk kom
far nytt telefonnr:
64 99 01 00 fra 18.12.95
TMI

Nrmere hiiormasjin pa' side 15

Ungdommens
kulturmønstring
Piimeldingsfrist:

5.jan.96
PAmeldingsblankett fs pa Kulturkontoret, som ogsâ
skal ha pâmeldingen.

Lokal finale
Søndag 28.januar pa
Flateby Samfunnshus

Representanter for de tre nominerte til árets Optimist. Fra i: Anne Buer, Mja?r
Sko, Halyard Waade, slyreformann i vinnerbedriften Enebakk Sparebank, og Eva
Jannum Hoistad, Bua Hekseflid & Hobby
Arets Optimist er Enebakk
Sparebank! Om formiddagen tirsdag
5.september apnet banken sitt avdelingskontor pa Flateby. Om kvelden
fikk de tildelt Enebakk Naringsrads
pris, Optimisten under en tilstelning i
Kantina i Enebakk Herredshus.
Prisen bestar av diplom, og en plakett

laget av enebakkunstneren Leikny
Derlick.
Det var Nringsrâdets leder, Tore
Karisen som overrakte prisen. Bade
bankens ansatte, styret og styrets
leder var tilstede ved overrekkelsen.
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ENEBAKK KOMMUNE

OrdfØ re rens
hjØrne
a, nâ er julemâneden i
gang for fuilt. Det er
Jutrolig
hvor fort tiden gar.

MØTER I HOVEDUTVALG
15.DES. - 19. JAN
FORMANNSKAPET
Mandag 8.januar kL19.00- Formannskapssalen
HELSE/SOSIAL
Tirsdag 16.j anuar id. 19.00 - Formannskapssalen

o

De fleste av oss begynner
vel nà a bli ferdig med
forberedelsene, men det
str alitid litt finpuss igjen
til de siste dagene. Det
hyggeligste er jo a ta fram
alt det kjre av julepynt
o
og dekorasjoner, slik at tradisjonene blir videreført ir
for fir.

ENEBAKK KOMMUNE
APNINGSTIDER I
JULE OG NYTTARSHELGA

k1.09.00 - 15.00
Fredag 22.desember til k1.12.00

hr jeg tenker pa tradisjoner, finnes det nok bade
gode og dârlige sâdanne. De dirlige bør vi legge
vekk og konsentrere oss om de gode. Det er yel slik
for flere at vi har tradisjon for a konsentrere oss om
det negative og bruker sâ mye ressurser pa det at det
positive blir skjøvet til side. Nâr vi sá skal tenke
positivt, har vi ikke mer overskudd.

N

Vi ønsker a1& i fie1i Enebakk en riIttqgoc1ju(

og etgoiIt liytt dr!

va om vi startet omvendt? Tenk deg at du en dag
er fulistendig utslitt, og du skal starte neste dag
H
med samme arbeidsbyrde. Hvordan snu din egen tan-

Hilsen ordfOrer Jorunn Buer,
ridmann Nils Schaug,
og alle ansatte i Enebakk kommune.

kegang da? Har du forsøkt en god strekk pa kroppen
samtidig som du tillater deg a smile av selvtilfredshet
over det du har utført. Har du tillatt deg selv a were
fornøyd? Det er by a were fornøyd selv om du kanskje ikke rakk A bli ferdig med alt du hadde tenkt.

Enebakk
Folkebibliotek

or øvrig bestAr juleforberedelsene av mer enn slit
og mas. Det er den tiden man gjeme vil vise
omtanke for hverandre. Julegaver og julekort er et
bevis pA det. Men er dette nok? Er det ikke slik at vi
alle kjenner noen enslige?

F

Apningstider i julehelga:
Lørdag 23.des. kI.10.00 - 23.00
Onsdag 27.des. kl.10.00 - 15.00

nkelte ønsker a feire julen alene, men ikke alle.
Det kan hende det er naboer, venner eller familie
som er ensomme. Ensomheten føles ekstra sterk nAr
vi g5r flere helligdager i mote. Dette kan vi gjØre noe
med. En invitasjon til felles julefeinng kan bli positivt mottatt.

E

Torsdag 28.des. og fredag 29.des. kl.10.00 - 15.00

Kommunedeiplan for idrettsog friluftsanlegg vedtatt

ette er sikkert tanker som mange har tenkt, og
tail bli med det. Det er ganske rart at vi har sA
D
mange gode tanker for jul, og nAr julefeiringen er

Kommunedeiplan for anlegg 5. Golfbane,Vestby, OGK,
1,8 mill.
for idrett og friluftsiiv ble mandag kveld vedtatt av kommu- 6. Idrettshall, Flateby,
kommunal, 11 .mill
nestyret. Planen, som inngar
som en del av kommuneplanen 7. Vannskihopp Mjr EVSK
60.000
har føigende

over oss, er vi tilbake i de samme tradisjonene vi har
hatt gjennom en Arrekke.
in oppfordring til dere er derfor: Gjør noe uvanhg denne julehelgen. Strekk Ut hAnden til et
M
menneske som trenger hjelp, trØst ehler stØtte. Vr

Prioriteringer for idrettsanIegg I perioden 1996 - 2000:

medmenneske. Det er et ordtak som sier: Det kommer ingen ting i en lukket hAnd.

GodJur og Godt 7\[,1tt 9ir

1. Golf-bane,Vestby, 10,4 mill
2. Klubbhus, EVSK 750.000
3.Vanningsaniegg, Kjepprud
IL Driv - 200.000

tiC Lere alk!
1

Et forsiag fra Trond Enger, Sp
om a avvente med p.2.
KlubbhusEVSK til omfanget
av Vannskildubbens aktivitet er
avkiart, fikk 14 stemmer. 18
stemte imot.

Friluft:

4. 0-kart Ill Driv, 100.000
Følgende friluftsaniegg er prioritert i pianperioden:
1.Oppfølging av tiirettelegging
for friiuftsformAl, FlatebyBruk
fase 1: kr. 150.000.
2. Oppãrbeiding av badepiass
ved Vàg kr. 200.000
3. Etabiering av parkeringsplass v/ RV 154
LangenlHøljern kr.70.000
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Iølarmasjou for Eudbakh Lomb 1111!

GUDSTJENESTER
Fra 17.des - 21.jan
Son. 17.des.(3.s.i advent)
Mari kirke U. 11.00. Natty.
Mari kirke k1. 17.00
Konsert v/Ytre Enebakk
skoiemusikkorps
Enebakk kirke k1. 18.00
Lysmesse vfHelgheim
Dynamis og Enebakk Skolemusikkorps medvirker.
LØr.23. des. (Lille-julaaften)
Enebakk kirke kI.22.00:
Konsert v/Enebakk
Kammerkor
JULAFTEN (Søn.24.des.)
Mari kirke
kl.15.00 og ki.16.15
Famiiiegudstjeneste v/Veøy
Enebakk kirke
kl.15.00 og kI.16.15:
Famiiiegudstjeneste
v/Heigheim
Enebakk skolemusikkorps
medvirker Id. 15.00 og
Synzygus medv.kl.16.15
25.des. (1.juledag)
Enebakk kirke U. 11.00
Høytidsgudstjeneste
vfHelgheim. En sanggruppe
medvirker
Mari kirike U. 11.00:
Høytidsgudstjeneste.
26.des.
(2.juled4g.StefanusdageiU
Stranden bedehus, Flateby
kl.ii.00
NYTFARsAFTEN
Enebakk kirke kl.16.00
Minnegudstjeneste
v/Heigheim.
Sang v/Leif Fjeld
MART:
Det blir ingen gudstjeneste
i Mari kirke nyttàrsaften
1.jan. 1996 (NYITARSDACI)
Enebakk kirke U. 11.00
vfHelgheim
Søn.7.jan. (Kristi apb.dag)
Man kirke kl.11.00
v/Helgheim. Nattverd
Enebakk kirke Id.! 1.00
Nattverd
Son. 14.jan.( 1 .s.e.Kr.âpb.)
Enebakk kirke Id.! 1.00
vIHelgheim
Søn.21.jañ. (2.s.e.Kr.âpb.)
Man kirke kl.11.00
Familiegudstj.
Stranden Bedehus U. 11.00
v/Helgheim. Nattverd

TAKK

4. WC for handikappede pa
Bermerud kr. 50.000
5. Parkeringsplass og adkomstmuligheter til marka Øverst i
Ekebergdalen kr. 250.000
6. Videre tilretteiegging for friluftsformâl ved Flateby Bruk,
fase II kr. 150.000

Hjertelig takk
for vakre biomster, varme
ord og tanker, og for all
medfØlelse ved vAr kjre
Geirs bortgang.

Magda, Sverre og Ole
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Flyplass in memoriam.

if

Under denne vignetten inviteres du til fi komme med din'e synspunkter p store og smâspørsmâl I Enebakk

Nye arbeidsplasser i Enebakk ?
Vii vi egentlig det ?
Formannskapet i Enebakk
behandlet en sak om kriterier
for akseptable arbeidsplasser i
kommunenvar i sitt mote
6.november. Bakgrunnen for
saken var bl.a. nringskoordinatorens behov for avklaring av
kommunens syn pa dette omrâdet. Undertegnede fikk som
ordfører et notat fra nringskoordinator datert 20.02.95 med
bl.a. kopier av to avisutklipp
som omtalte mulig flytting av
Denofa og Lilleborg fabrikker
fra Oslo. Fabrikkens argument
for flytting Ut fra Oslo, var dyrt
vedlikehold av egen bygningsmasse i Sandakerveien, samt
Ønske om lokalisering i nabokomniune uten eiendomsskatt.
PA det tidspunkt jeg mottok
henvendelsen fra nmringskoordinatoren, hadde jeg alt fAtt
henvendelse fra andre private
med kontakter til fabrikkens
ledelse. Denofa var interessert i
en tomt i størrelse fra 20 - 28
dekar. En tomt pA denne stOrreisen har vi fortsatt ikke byggekiar pA Flateby, derfor gjensto det A se pA mulighetêr i Ytre
Enebakk. Denofa mAtte ha et
forpliktende tilbud pA eventuelt
fly tomt for sin virksomhet til
styrets mote i april. Enebakk

kommune har tomt pA 20 dekar
i KukleivAsen pA Gran. Tomta
er ikke byggekiar, mangler vei,
vann og kloakk. En befaring av
tomtealternativet pA Gran i
februar/mars i At med fabrikksjef Andersen pA ski eller truger, yule i beste fall endt som
et humoristisk innslag pA siste
side i Dagbladet.
NAr varaordfØrer Kjell Dehli
igjen prover 'A sA tvil om tidligere ordførers habilitet og politiske gangsyn, bør han vurdere
sine virkemidler pA nytt. Det er
mulig jeg som ordfører burde
hatt mer detaljerte rapporteringer til formannskapet. Skal formannskapet til de grader were
opptatt av detaijer og synsing i
trivielle saker rundt en ordfØrers daglige gjøremAl, mister
formannskapet lett grepet om
det som er kollegiets egentlige
ansvar, bl.a. hvordan realisere
vedtatte mâisettinger. Jeg tok
ikke kontakt med Denofa av
den enkle gnlnn at vi ikke kunne tilby det bedriften var ute
etter.
Det Cr pA tide at vi komnier Ut
av "den politiske lekekassa"og
stiller spørsmAlet om vi vil ha
nyetableringer til kommunen.

Er svaret ja, mA vi forplikte oss
pA nØdvendige vedtak som
muliggjør en realisering av vAre
Ønsker. Det kan were A tilby
tomter gratis, gi nøkkelpersonell fortrinn ved tildeling av
kommunale tomter, eller tilbud
om ieduserte avgifter i etableringsfasen. Fremfor alt mA det
vi kan presentere for potensielle kunder were av en viss standard. Jeg tror vi har noe A lre
av samtlige nabokommuner.
Det er dessverre ingen kultur
for strategisk tenkning i vAr
kommune hva gjelder økonomi. I beste fall pianlegger vi ett
Ar ad gangen Vil vi meringsetablenng, mA vi i dag legge
grunnlaget for de inntektervi
vil høste om 5. 10 eller 15 Ar.
Det skal politisk mot til A kjøre
en slik linje. Dersom "regjeringspartiene" i Enebakk vii
gjØre noe med dette, tror jeg
det vil resultere i bred politisk
oppslutning.

For andre gang har vi tatt
livet av fienden. Na* kan vi i
by av julens gieder sorgløst
tiilate oss A minnes kampen
for det gode grønne rundt
oss. Vi kiarte det. Fienden
ble slAtt tilbake. Lenge fØr
han var synbig, og lenge fØr
den infernaiske snerringen
kunne anes i retning over
Rottjernkollen, Skarperud,
Sborene og - nei, en banding pA Kjøistad det vibbe
vert "hebligbrøde".
I ettertid reiser noen spørsmAlet om hva det var vi
kjempet mot. Kan det vresA viktig ? En kan fristes til
foraktiige tanker mot en
stakkar som mAtte betvibe
massenes gode hensikter. I
bygda vAr styrer magefølelsen ikke bare matiysten, men
ogsA pobitiske prossesser.
Rett nok var Nordkroken
godt representert under
behandbinga i formannskapet, men hadde ikke langt
flere fra bygda hatt krav pA A
fA komme til orde om saka
var sâ viktig ? En gjør seg
unekteiig noen tanker om
forstAelsen av ord som
demokrati og hva en mener
med A vere politisk vcerhane
eller var det hØne?

rer i skobepliktig alder innover bangs VAgvann. Det
hendte det kom en bil i mot
pA veien.
Ved spesielle anledninger
snakker noen om tidbigere
i
industriell
aktivitet
Enebakk. Har vi virkelig
wert plaga av mennesker
med pAgangsmot og initiativ
? Faren for A sA tanker om
denslags aktiviteter i framtidas Enebakk mA hindres
midler.
alle
med
Historielaget burde kanskje
wert forbudt ? Politiske partier som ikke kan sambe sine
formAl i valgsprAket "Mot
alt!" eller liknende burde
wert forbudt i Enebakk. Har vi felles grenser med
andre ? Denne pAtvungne
med
kommuni-kasjonen
andre utenfor vAr synsvidde,
begynner .virkebig A plage
mange av oss. At noen der
"ute" snakker om"fattigkommune" grenser til det
utilgivelige. Vi har kbart oss
i alle Ar med det vi skraper
sanimen sjøi. Vi vil ha oss
frabedt mas om flere statlige
midler ! Vi skal were oss
Kanskje Aksel
sjøb
Sande-mose kunne were
passende besning i jula ? Ikke nok med fanig-kommune. men sà dukker han der
Frltjof app hver fredag ved
9-tida om kvelden pA en liu
for avslØrende rut_______
greit med litt hiiriibr, 'ffiën
han trenger ikke avsbøre oss
he1i

Hvorfor skal enebukken
vre sA fr%ktsom for det
ukjente SprsmAlet smaker
vondt om vi i vanvare fristes
til A tygge pA det. I ly av
Østmarka har vi klart oss
sjpl i flere hundie Ar Ar vi
mAtte finne oss I noen dampbAter som stakk innom lan- Vi roer oss ned mot jub, med
det langs øyeren fra 1860- feiring pA mange slags vis.
talbet har vi giømt. Verre var Tradisjonelt dukker det opp
det med bygging av kjerrev- noen pusbete figurer pA de
eier utover pA 1870 og 1880- merkligste steder. PA toppen
naturlig avgang. Noen barn taliet.
svinger en rod lue med dusk.
skal begynne pA skolen, noen
Rester av disse plages vi
bytter barnehage av seg seiv,
Noen har alt for stor lue i
andre flytter ut av kommunen. faktisk med den dag i dag.
forhobd til innholdet. Vis
Kjerreveiene
har
nA
butt
sA
NAr man ser pA antall barn som
sr1ig omtanke for dem.
breie
at
det
er
mulig
for
to
de siste Arene har siuttet ved
naturlig avgang og det antall kjØretyer A motes i stor fart. Det kan were en folkevalgt.
nye barn som har begynt i bar- Er det ingen som liar tenkt
nehagen, finner vi ingen grunn pA miljøet ? Hva med all Beste julehilsen fra en
til ikke A innfØre faste plasser. støyen og all forurensninga folkevalgt (tidl.ordf.) pA
Det er heller ikke, sAvidt vi vet, fra en Arsdøgntrafikk pA nes- ødegArden I Ytre.
noen av de nrliggende kom- ten 5000 bangs VAgvann ?
munene som praktiserer at man
mA sØke for hvert Ar. "Dette bør En kan saktens Ønske seg
kommunen endre pA", sier man 30-40 Ar tilbake i tida da en PS Prover A dra iva bak i
Asbjørn Hansen ødegArden i nakken. Det kan were helhos fylkesmannen.
pakt med seg sjøi og naboe- tavgjØrende for framtida.
Hver vAr spør vi ogsA selv: nes unger smatta pA hesten
Hvorfor orker vi dette? ved mØbba for a bringe 4
Hvorfor bar vi ikke barnet bytte mjølsekker og 8-10 passasjetil en pnvat barnehage, slik at
de fir plass til skolealder?
Ganske enkelt, vi er sA glad i
barnehagen vAr, bide foreldre
og barn, at vi ønsker A kjempe
for a beholde plassen der
Arbeidsutvalget i Kirkebygda
barnehagae har gjentatte ganger
forsØkt A fA endret disse vedtektene til A gjelde fast plass.
Kanskje vi lykkes denne gangRatebetaling - Autogiro - Premium Club poeng
en. Vi air oss ikke, for nA
mener vi at kommunen har
sApasg bra barnehagedekning at
all
noe kan gjØres.
Einar
HoLuad

Kjare politikere I Enebakk Kommune
"Tenk Trivsel, tenk Enebakk"
heter det i slagordet deres. Og
vi r heftenige. Enebakk er et
flott sted A bo. I Krikebygda
har vi, ogsA en flott barnehage
med stabilt personale óg trygge
barn. Vi er sA lykkeiige for at
barna vAre fir by til a were der
- men bare et Ar om gangen.
Det er nemlig fremdeles slik at
man mA søke pA nytt for hvert
Ar. En unødig belastning for de
smA barna i Enebakk. Dette er
et Ønske fra foreldrene om A
høre pa oss, og endre vedtektene slik at barna fir plass fram
til de begynner pA skolen.
De siste Arene har Enebakk fAtt
to nye private barnehager og
Vi
noen familiebarnehager.
anser nA at Enebakk har en
relativt bra barnehagedekning.
Fra 1997 skal ogsA seksAringene inn i skolen. Behovet vil da
synke noe.
I Enebakk er det fortsatt sAnn at
man mA sØke barnet inn forhvert Ar. Barna fir aitsA ikke
plass for mer en ett Ar om gangen. Vi spør,; hva er det som
gjør 'at • barna kvalifiserer for
plass det ene Aret og ikke det
andre? Det er det samme antall
plasser i barnehagen, og barna
er de samme. Hva hadde vi
voksne syntes om vi mAtte sØke
pAjobbene vAre hvert Ar?
Vi vet at kommunen er forpliktet ved by til A tilby barn med

spesielle behov plass i barnehage. Men det stir vel ikke i
ioven at barnehagen er forpliktet til A benytte kun de kommunale barnehagerie? Kommunen
yter driftstilskudd til de private
barnehagene, da mA det vel
kunne gA an a benytte seg av
barnehagen ogsA? Dessuten,
hva med personalet dersom det
blir til at de kommunale barnehagene blir fylt med barn med
spesielle behov, og de ressurssterke trekker til de private barnehagene? Da mA man vel øke
antall ansatte i barnehagen? Og
hvem er vel tjent med en A og
B barnehage? Kommunale barnehager trenger ogsA ressurssterke barn, og ressurssterke
barn trenger ogsA forutsigbar
hverdag. Og hvordan tror derebelastningen er pA bide barn og
foreidre hver vAr, nAr man finner beskjed om at barnet ikke
er kommet inn i barnehagen?
For ikke A tenke pA de familiene som opplever at det ene barnet i et søskenpar kommer inn,
men ikke det andre. Prøv og
forklar en fem-Aring at det
dessverre ikke var plass i barnehagen til dere begge, derfor
valgte de lillebror! Seiv om
femAringen har gAtt i den samme barnehagen i 4 Ar. Vi har
ogsA tilfeller der barn som tidliere har hatt full plass blir til1
budt halv plass - og det enda
begge foreldrene er i fullt
arbeid.
I en barnehage oppstAr det ogsA

Kontakt Statoil nár du trenger
Para fin, Fyringsolje, Diesel,
og Smøreoljer!
TLE:6-Ar 94 26 65

Arbeidsutvalget I
Kirkebygda Barnehage

0 STATOIL
Statoil Oljeservice
VI Tor Arne østli

I
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Under denne vignetten inviteres du til a komme med dl syn
punkter pa store og.smaspørsmM it Enebakk
Til politikere i Enebakk

Familiepolitiske utfordringer i 90-àrene.
Her kommer et friskt
pust fra Ytre Enebakk
Husmorlag.
Omsorgstillegg til
barnetrygden
Norge Husmorforbund ber om
at det innføres omsorgstillegg
ill barnetrygden. Omsorgstillegget skal gis tit den personen
som har den daglige omsorgen
for barnet, nAr barnet ikke har
plass i heldagsbarnehage med
statsstøtte.
Ved eventuell redusert plass i
statsstØttet barnehage, reduseres omsorgstillegget tilsvarende. Omsorgstillegget skal gis
frem tit skolestart, og er tilsvarende de tit enhevr tid gjeldende satser for statlige tilskudd
for heldagsbamehagefle.
Jordmortjenesten i
kommunene
Stortinget vedtok i juni 1994 at
det skal innfØres obligatorisk
jordmortjeneste i alle kommuner. Vi hâper at Enebakk

kommune tar med jordmorstillingen i forbindelse med budsjettet for 1996
Barnehager/korttidSbarfleha
ger/barneparker
Hvordan er barnehagedekfliflgen i din kommune? Finnes det
et variert tilbud tit alle- ogsi tit
de som er hjemmearbeidende
og som Ønsker et korttidstilbud
eller et trygt leketilbud for sine
barn?
HusmorvikarOrdfliflgefl
Overgangen fra institusjonsplasser tit Apen omsorg for
eldre i kommunene har i aitfor
mange tilfeller resultert i at
husmorvikarstilliflger har forsvunnet, tit fordel for hjemmehjelpsstillinger nr budsjettposten for husmorvikarerer lagt
sammen med budsjettposten for
hjemmehjelp. Vi skal ikke sette det ene behovet opp mot det
andre, men det bØr vre helt
kiart at mange smAbarns- foreldre med heltidsomsorg for egne
barn har behov for vikar under

sykdom o.1.
Lønn for tyngende pieie og
pass (Omsorgslønn)
for
budsjettposten
Tas
omsorgslønn pa alvor i
Enebakk kommune? Finnes det
midler tit a lønne de som sØker
om omsorgslønn? I tilfelle ja,
tit hvilken timesats og for hvor
mange timer pr uke?

Styret i Ytre Enebakk
Husmorlag

-

Vel fremme og ved friskt
mot, putter jeg pa tiern og
løsner en handlevogn. Jeg
passerer hyller som bugner
og er mektig imponert over
dette enorme utvalg ...... helt
tit jeg selv skal ta stilling tit
hvilket av de seks forskjellige merkene med fiskeboller
jeg skal velge. Jeg forsøker

jeg gAr tilbake samme vei
som jeg kom for en travel,
men trivelig ansatt opplyser
at jeg nok har gAtt litt for
langt. Det kan were verdifullt a were godt trent, for
etter noe som kan minne om
tre kilometer firmer jeg brød
og vandrer tilbake for A lete
etter min vogn. Vet gjennom
kassen kan jeg konstatere at
handelen kostet meg 654
boner. Lite fikk jeg med
meg av det som var planlagt,
men jeg har fAtt slitt meg Ut
Pa grunn av det tidligere og fAtt meg en tur
nevnte utvalg havner det
faktisk en god del opp i Tore ph Meny og Løken pA
handlevognen som jeg vagt Rema kan fortelle meg at
aner at er noksâ unØdven- handlekurven min hadde
dig,. Men er man pa lørdags- kostet henholdsvis 664,- og
612.- hos dem. Dessuten
handel, ja, sâ er man det.
kommer bensin tur/retur Ski
Etter at jeg har tatt stilling tit i tillegg.
Ørten forskjellige typer ski- Na* har jeg lrt. Gresset er
vet sjampinjong, og lest alle ikke alitid grønnere ph den
plakatene, for det mA du, for andre siden. StAr wergudene
ph de stAr det hvilket av meg bi, far jeg kanskje oppmerkene som har bokser tit leve Enebakk i høstskrud en
3,70. Dette er sikkert bare et gang tit for vinteren melder
pedagogisk ledd for a gjØre seg. Hvis ikke, SA blir det vet
oss forbrukere mer lesedyk- host neste hr ogsA.
tige, det velger iallefall jeg A
blir det nok igjen,
tro idet jeg sjokker videre ph Tur tit Ski
o vet ihvertfall jeg
men
nA
min ferd.
hvor jeg gjør min lørdagsNar jeg omsider mermer handel.
meg kassene oppdager jeg at
Anne E. Lund
brØd, det har jeg glemt. SA

noen fra Bjelland og hâper
jeg har valgt riktig. I kjøttdisken kiarer jeg rett og slett
ikke a fà bestemt meg,..sâ
jeg griper en ferdigpakket
halvkilo med kjøttdeig tit
59,90 for kil&n. Omtrent
her melder tanken seg om at
denne prisen har We Tore
og Løken, men jeg fikk meg
jo en kjØretur og treffer
mennesker, mange mennesker. Riktignok kjenner ingen
av dem meg, men...

Jeg har mottatt brev. Ja, hele .JJnder budsjettbehandliflgefl
for 1995 fikk skolesektoren
bygda har fatt en gusjegui
tilfØrt 1,3 mill. mer enn opplapp der sarntlige foreidreutrinnelig budsjettert. Selvsagt
vaig ved barneskolene i
er et et spørsmal om a styre
Enebakk, hvorfor utelate ungmidlene dit de skal, men med
domsskolene, freser indignert
tanke pa at 1rerne "stikker
over kommunens manglende
av" med ca 90 prosent av
disponeringer i alminnelighet,
totalsummen (de skal jo ha
og bevilgningene tit skoleseklØnn, vet jeg!), sier det seg
toren i serdeleshet.
selv at det blir mindre ph
andre generelle utgifter. Et
Det gâr Ut over skolen, hevder
annet eksempei er budsjettet
de. Hele miijøet forsures fordi
for 1996; av totaisummen tit
skolebygninger forfaller,
grunnskole 27,2 mill (Økning
1rerstaben reduseres og vis3%) utgjØr iØnn og sosiale
klret mA brukes pA begge
utgifter 24,4 mill. Skolen har
sider. Nfi mA, krever de- ja, nA
brutto budsjett ph 45,2 mill.
mA Økte midler settes inn "for
A rette opp skader vi kunne
Na skyter FAU pianisten
unngatt ved riktig bemanistendenfor komponisten
ning". Hvilke "skader" det er
snakk om sier oppropet ingen- kultur istedenfor kommunestyre. Er det sA at kulturetaten
ting om. Men leser jeg riktig,
skal svi for at midlene ikke
og jeg er yel ikke dummere
enn folk flest, foreldreutvalget har strukket tit? Skal en planlagt musikkskole, stor kr
inkiudert, er enebakkskolene
400.000, saneres bort av noen
iferd med A falle fra hveranforeidre som har snakket samdre, fysisk og pedagogisk.
Her er det noe som ikke rimer, men, ansporet av noen rektorer og desslike? Hva vet jeg,
for skal vitro skolesjef Holm,
men tailene fusker ikke:
og det bØr vi jo, sier han om
skolesituasjonen i Enebakk i
Hvis vi trekker Ut kommunal
kommunes arsrapport:
musikkskole, har kulturbudsjettet en netto kostnad ph 3,8
"Generelt mA det kunne fastmill, boner under tiendeparslAs at det utfØres et meget
ten av skolen. Av disse midgodt arbeid i skolene vAre.
ler gAr 664.000 tit bibhiotek,
Dette gjeider bAde i forhold tit
som er iovfestet. 1,5 mill.
de vide overordnede mAisetoverføres tit idrett, sang og
tinger, og de mer spesifikke
musikk, lag og foreninger
Vi
har
stort
sett
er
krav (
)
mens ungdomsklubbene kosgodt kvalifisert og stabilt personale som innenfor tiigjenge- ter kr. 631.000. Resten skal
dekke andre tiltak som lekelige tids- og materielle ressurplasser i nrmiljøet,
ser fungerer ti1nrmet optiKomposten, tilskudd tit
malt."
Flateby kino, amatørteater,
kunst, konserter og desslike.
Hvis vi leser skoledirektørens
Sommertiltak for barn og
evaluering fra 1992, undersØunge skjer i REGI AV KULkelsen av skolefritidsordningTURETATEN. 11996 vii
en i 1994 og Pedagogisk
musikkskoien starte opp, et
handlingsplan for 1995/96 ser
lenge etterlengtet prosjekt som
vi konturene av en heit annen
ikke
"tar" fra skole, men ma
skole enn den FAU ser i
ses som et supplement TIL
svart/hvitt. Jeg kan ogsa legge fram irerforbundets statis- SKOLE.
tikk for 1994, eks, antall lre- Hva skulie barn og unge gjort
etter skoletid hvis ikke polititimer pr eiev i grunnskolen
kerne for noen ar siden var
(inki. tilleggs- og spesialunseg sitt ansvar bevisst og oppdervisning) der Enebakk hgrettet et eget kulturkontor?
ger ph 66,6 timer sam.me
Det er dette kontoret, og bare
nivA som Spydeberg. (Ski har
det, som aktivt gAr ut og stØt70, Asker 67,5, Nannestad 90
ter opp om og ivaretar deres
mens Skedsmo har 65,2, og
interesser. Jeg tror neppe skoBrum nest nederst med
lefolk hadde prioritert den
59,9.) Brums skolesjef sier:
veien. Alle vet, haperjeg, at
11 Vi driver en rasjonell skole fritid er like viktig som skoletid. 1-Iva om FAU snur litt ph
Ut fra de ressurser vi har tit
hjernecellen og begynner A
radighet, og eksamensreSuitatene viser at vi har en god sko- tenke konstrtiktivt?
le. Kvaiiteten pa konten
Kulturen vii styrke, ikke stanme1lor irer og elev kan ikke
se barns utviklingsmu!igheter.
males i ressurser, men er
avhengig av pedagogens perAv Ragnar WNord
sonlighet."
-

Alt dette er viktige familiepolitiske saker som vi først og
fremst Ønsker skal bli satt pa
dagsorden i partiene og programarbeidet. Inviter gjerne
med et medlem fra Ytre
Enebakk Husmorlag tit samtale
og orientering. Vi ser dessverre
konturene av et kaldere samfunn som rykker nrmere.
Familien er en sârbar faktor
som fort blir den skadelidende
part.

Har Ski Storsenter noen
mulighet fil a overleve?
Ikke alle dager er det like
lett a komme seg over dørstokkmila for a lufte seg selv
og sin firbente venn, men
dette var frilørdagen min og
jeg sto opp tit en av de
skjønneste høstdagene man
kan tenke seg. Kald klar tuft,
rim i trrne, frost pa bakken
og sol. Hva mer kan man
Ønske seg? Men et ungt husmorsinn kan ikke nyte dette
lenge av gangen for hun har
oppdaget at det er tomt for
alt spiselig og hun trues derved med oppsigelse av sin
noe mindre morgenfriske
halvdel. Kjøleskapet gaper
nakent mot oss med en sur
melkeskvett som truer med a
gA Ut selv og en ostebit som
minner mest om katta tit
nabo'n. SA denne spire av en
ekte husmor tenker: Redde
det som reddes kan. Av sted
brer det tit matsanking hos
den trivelige kjemMaxi
pen!

Kulturlose
foreldre

-

,

-

-

Neste Komposten kommer
fredag 19.januar 1996
Innievering: Onsdag 10.januar
Red. Ønsker alle lesere en god jul og
et godt ogfredelig nytt âr!
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Ki opmannen 1
som alle
er pa
fornavn med
Desember mâned star i lyset og varmens tegn, og
hva passer vel bedre da enn a legge turen innom
Káres Mat. Personalet i butikken innbyr til det og
smittefaren er stor.
Av Anne Lund
FA handler pa Krires kin for de
gode tilbudenes skild, de fleste vet A sette pris pa det sosiale
i den hyggelige butikken. Her
sitter smil og latter lØst. I
desemberutgavefl av EHFIIs
presentasjOfl av sine mediemmer, hat vi besØkt Tore Karisen
ph KAres og Tores Mat.
11983 ble enebakkingefle kjent
med et nytt fjes ph KAres. Det
var Aret da Tore Karisen tok
over butikken ved Tangen
Brua. Det er lange tradisjoner
som skal ivaretas, om tre fir er
det faktisk 50 hr siden butikken
ble startet av familien
Strømsborg. OgsA dengang var
butikken et sosialt samlingspunkt. Siden da har den vokst
betraktelig. Ikke lang tid etter
at Tore overtok roret, ble den
utvidet og inngangen flyttet. I
september 1993 ble andre bygge trinnfullført og butikken ble
som vi set den idag.
-Jeg har vel egentlig ailtid vrt
i dagligvarebraflSiefl, forteller
Tore. Allerede fra skolealderen
var jeg visegutt hos den lokale
kjøpmannerl.
Som 18-19 Aring begynte han
ph Lunds Supermarked i
Rlingen hvor han ble i 19 hr,
hvorav tolv som daglig leder.
Deretter ble det to Ar som disponent ved Petrine Stormarked
ph GrUnerløkka i Oslo for sA A
starte egen butikk i Enebakk. I
tiliegg til KAres i Ytre, startet
han i 1988 Tores Mat ph
Flateby.
Etterhvert som vi hat irt Tore
A kjenne, regner vi ham nesten
for "ekte innfødt" enebakking A
vre, engasjert som han er
bAde som leder i Enebakk

NringsrAd, aktivt rnedlem i
EHI-II, og som pAdriver bak
stort og smAtt i bygda. Ellers er
han ogsA godt representert i
dagligvarebransiefls fora. Av de
ialt 56 butikkene i Meny-kjeden er Tore kjedeansvariig for
tretten av dem, fra Fredrikstad
til Sandvika. Dessuten sitter
han i styret for Pris- og
MarkedsrAdet samt at han er
representert
KjØbmannsutVaiget.

Konkurranse er positivt
Da Rema 1000 kjeden meldte
sin ankomst til Enebakk, jublet
Tore, men hvordan ser han ph
Ski Storsenter? -For dagligvaren alene utgjør ikke Ski
Storsenter noen stor fare, sier
Tore, men om vi ikke kiarer A
opprettholde bredden av tilbudene rundt i kommunen, er det
verre. Da vii folk reise Ut av
bygda for alt de trenger, ogsA
for A handle mat, mener han.
-Det er slik trenden er idag. Vi
vii ha alt iett tilgjenglig, store
arkeringspIasSer og lange
apningstider. Dette er en av
utfordringefle vi som driver
nring i Enebakk mA mote.
-Konkurranse er positivt, spesielt for forbrukerefl, sier han.
Prisene presses og den skjerper
oss som arbeider i butikken.
Prisen er forøvrig ikke sA viktig
lenger, mener Tore, prisene
nrmer seg hverandre, sa det er
miljøet kampen stAr om nA.
Og positive medarbeidere er et
nøkkelord for Tore. -Vi iegger
stor vekt ph at personaiet trives,
forteller han. NAr kundene but
mØtt med smil, skaper det god
stemning i butikken. Vi har ofte
personalmøter og prover A fA til
litt sosiaie aktiviteter sarnrnen,

stØrre foreningen er, jo større for A handle og bygda but iagt
innflyteise vii den ha overfor ode, svekker det tilbudet i kommunen genereit og det vil berØmyndighetene, pApeker Tore.
-En aktiv forening skaper et re oss alle. Derfor er det viktig
met sosialt miijø som igjen bin- A føige det forbrukerene setter
der bygda sanmien, for vi er som mAle-stokk, for A denime
nødt til A bli flinkere til A bruke opp handelslekkasjefl, mener
Tore.
hverandre.
-I Ar ble det valgt nytt styre i -Vi er ndt til A ha Apningstider
EHHI, og mange forventer at som forbrukeren Ønsker, og
nAr det kommer nye koster til, stort servicetilbud slik at folk
sA skal det feies. Men ting tar holder seg i Enebakk.
tid! Siik er det ogsA med -Om to Ar skal R1ingstunnelen
nringskoordinatOre0 under- v&-re ferdig og da vii innbygi Ytre Rlingen og ph
sticker Tore. -Det grunnieggenby ha to vaig muligheter:
de arbeidet Waade har nedlagt
i iiii
nnom det siste halvannet Flateby eller Lillstrøm.
Flateby- senteret A matche1""'
rt vii vise resuitater over tid. - kurransen og dekke opp et marI de fleste andre kommuner er
folk reise dit,
det bAde tre og fire stillinger til ked da. sA vii
han.
hevder
den funksjonen var neringskoordinator har ph en halv. Sett
over tid er det Onskelig at Det er sjeiden kjedeiig der Tore
nringskoordinatOren i tihlegg er, travelt opptatt som han er
til A vare nØdhjeip for nytable- bAde ph den ene og den andre
rere og bindeledd mellom kanten.
nringsliv og kommune, kan fA -Det har etterhvert blitt en livsreist rundt til alle de nrings- stil, sier han. -Det var vansklidrivende og hiist ph, registrert gere da ungene var smA. Kona
Ta ansvar
behov og bygd opp et register. mi fikk ta mye av støyten da.
Ni er i et gjensidig avhengig- Det er mye upiøyd mark her, Har hatt mye dAriig samvittighetsforhoid, vi og kunden. Tore
het for det der siden.
mener Tore.
Seiv ved siden av et sA aktivt
sammenhigner dette med
nan.ingslivsforeflingefl.
liv har han plass for andre inter-EHHI er til for medlemmene, Sentrene er viktige
esser.
men vi mA seiv gripe fatt i NA om dagen tar arbeidet med A -Tidligere var jeg en noksA
tingene og gjØre noe, mener finne Waades etterføiger litt av aktiv frimerkesamler, men det
han. Foreningen er aidri bedre tiden hans, men ikke mer enn at krever mye tid, sA nA blir det
enn det dArligste leddet. -Fiere Tore ogsA engasjerer seg i byg- mest fotografering som ogsA er
mA melde seg inn og gi signaler das to grendesentre.
en kjr hobby
om hva de Ønsker A vre med -Det er viktig for A oppretthoide Vi hAper at julen ogsA vii gi tid
det gode miljøet i bygda at vi flu litt avkobiing og Ønsker bAde
og taiet tak med.
Det kunne vrt ønskelig om vi har et nringsliv som kan dek- Tore og resten av Meny-gjenble mange nok, og kunne delt ke opp innbyggerneS behov, gen en god jul og lykke til med
inn foreningen i grupper etter sier han. -GAr det bra for andre, julehandelen som stAr for dØr.
bransje. Da vilie alle fAtt enda vii det ogsA komme meg tilgomet utbytte av foreningen og jo de. Reiser folk ut av Enebakk

forteller han.
-Det er viktig at alle fØler arbeidet meningsfyit og utviklende,
understreker han.
-Aile arbeidsoppgaver er det
skrevet en instruks for, alle skal
were trygge pa sine oppgaver
og kunne jobbe seivstendig, ta
ansvar for sin egen arbeidsplass, og fA frihet til A utvikle
seg.
-jeg har forsøkt A delegere mer
og mer ansvar til de fungerende
butikksjefene. Dc far prøvd seg
og jeg far mer frihet til A drive
med mine ting.
-Men aller viktigst for en
butikk er kundene. Det er forbrukeren som er "sjefen" og
den vi setter i fokus Det er vikfig at kunden føler seg hjemme,
alle steder. Det skal vre en
positiv oppievelse hele veien
gjennom butikken, ogsA avsiutningen. Det er den som avgjør
om kunden kommer tilbake,
sier Tore.

f=

Julepakkeaksjon
Skolene i Ytre Enebakk
har vrt med pa ârets
julepakkeakSjOfl.
Pakkene viii fir gâ til de
krigsherjede omrádene i
Bosnia og Kroatia.
Elevene har gitt juiegaver til jevnaidrende i
disse omrâdene.
Marit Berg, Anne Marit
UngersnesS og Kari Bognerud
tar en pust i bakken under pakkingen av julegaver pa Mjcr
ungdomsskole

Det er Nettverk for Fred som
stAr bak aksjonen, som er en
del av et omfattende hjelpeprogram for krigsrammede i
det tidligere Jugoslavia.
MAlet var A samle inn
100.000 julegaver,
Elevene viste stor interesse,
og det var flott oppslutning
om aksjonen.
Det er fjerde Ar pA rad at
Nettverk for Fred gjennomfører julepakkeaksiofl.
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Kløuerspalten *
Enebakk Senterparti ønsker A bidra med en fast fly spalte i
Komposten, Kiøverspaiten.
Enebakk Senterparti er et parti med ca 100 mediemmer. Ved
komunevalget fikk partiet totalt 625 stemmer. Dette viser at
svrt mange som ikke er organisert i partiet sympatiserer med
oss.
Vi Ønsker derfor A gjøre noe med informasjonen mot vAre velgere for A forteile hva partiet driver med. Det har dere krav pA.
La det bli fast rutine A titte pA Kiøverspalten.

No rges KFUK-speidere 75 a r

Jubileumsfest
i Ostre Oslomarka krets

Enebakk Senterparti har nettopp avholdt sitt Arsmøte pA Holtop
17.november. Arsme!dingen som ble lagt frem viser at det er et
parti i jevn og god aktivitet.
Vi ble da ogsA hedret pA fylkelagets Arsmøte hvor Enebakk ble
tildelt kiubbe for godt og aktivt organisasjonsarbeid.
Ellers har siste arbeidsAr vrt preget av We EU-valg og kommunevaig. Vi mA si oss meget godt fornøyd med utfailet av
begge deler.
Etter valget har styret følgende sammensetning:
Leder: Thorvald Ungersness
Nestleder: Grete Dihie
Kasserer: Tove Stang Kjelstrup
Sekretr: Sigmund Sundby
Styremedi.: Arne Skovdahl
Styremedi. Ulf Bjorn Brevig
Studieleder: Trond Enger
Varamedlemmer: Anne Live Jensvoll, Kjell Dehli, Bent
Bakken Tollefsen.
NAr det gjelder politiske saker vii vi opplyse om at vi vii komme tilbake til disse i senere spalter. Er det noe du brenner for,
eventuelt ønsker A drøfte med dine politikere, nØl ikke, men ta
kontakt med følgende nØkkeipersoner:
Varaordfører: KjeIl Dehli
tlf. 64927109
Gruppeleder: Hans Guslund
64926384
Partileder: Thorvald Ungersness
64924009
Forøvrig ønsker vi alle enebakkinger en freddfull og god jul.

Lions pokal til
Magnus og Kaj a
fotballprestasjoner. Hun spiller
blant annet pA kretslaget og pA
Drivsjentelag. Hun er ogsA en
ivrig hAndballspiller.
Kristeriene for A fA denne vandrepokalen, som hvert Ar kan
deles Ut til en gutt og enjente
er at man mA ha utmerket seg i
en idrett, og vre aktiv i flere

I forbindelse med 75-Ars jubileet for Norges KFUKspeidere,arrangerte østre
Osiomarka krets en jubileumsfest fornAvrende og tidligere
ledere pA Nordre SkØyen
HovedgArd.
Tilsammen hadde 80 speidere
funnet veien til jubileet til stor
festmiddag. Noen hadde ikke
sett hverandre pA flere Ar, og
gjensynsgleden var stor. Det
var ikke fritt for at praten gikk
livlig om tidligere speideropplevelser.
Under middagen var det jubileumsprolog v/PUS Brodal og
taler.

De eldre pa Enebakk
syke-og aldershjem har
av Enebakk helselag tidligere fãtt sitt eget hue
storskrift-bibliotek. Og
nã har Enebakk helselag
utvidet storskriftsamlingen med hele 12 nye
storskrift-bker.
Hva er en
storskrift-bok?

Hva er en
storskrift-fadder?

Ten
trivsel
tenk
Enebakk!

Dessuten kort tilbakeblikk over
forbundets historic frastiftelsesdagen 03.11.20 og frem til i
dag.

En Storskrift-fadder er en
gavmild bedrift som kjøper storskrift-bøker til en
aldersinstitusjon de har et
ekstra nrt forhold til.
Tilgang pA underholdende

Hauglia skole har fAtt invitasjon fra organisasjonen
Nettverk for Fred. Norge til A
delta i juiepakkeaksjon til
krigsrammede barn i BosniaHercegovina og Kroatia.
Det var ønske om at julepakkene inneholdt kJr, leker,
tegnesaker, og godterier. Vi
fikk inn 83 pakker som vii bli
hentet av Nettverk for Fred i
uke 49, og den 12. desember
gAr trailere og busser fra
Norge til Bosnia.
I Bosnia-Hercegovina og
Kroatia vii pakkene bli levert
til flyktningeleirer, skoler og
barnehager.
FAU
ForeldrerAdets
Arbeids-utvalg har organisert
innsamlingen og er glad for at
sA mange deltok i denne frivillige aksjonen.

Ellers av program var det lysbildefremvisning, blant annetfra Ukraina som nA stifter sitt
eget speiderforbund og fra speiderarbeidet i flyktningleiren i
Tanzania.

Anne Skukkestad
Aarland
FAU leder

Det var en meget hyggelig festkveld, hvor vi We mimret og
sA fremover.

KjØp Lions
j u1eb1omset,

Kvelden ble avsluttet med løftefomyelse.

Nye storskriftbØker pa
Enebakk syke-og aldershjem

En storskrift-bok er en
bok som er trykket med
ekstra stor skrift pA tonet
papir. BAde tonet papir og
stor skrift gjør dem svrt
behagelige A lese for eldre
og svaksynte.

Magnus Brevig
Magnus Brevig og Kaja
Kjelgaard ble tildelt Lions vandrepokal for fin idrettsinnsats
under IL Drivs ArsmØte søndag
1 9.nbovember
Magnus fikk pokalen for flotte
prestasjoner i hopp. Han har
blant annaet vrt tatt Ut av kretsen til et renn i Garmisch i
sommer. Han gjør ogsA fiu
innsats i fotball og friidrett
Kaja fikk pokalen for flotte

Pd bildet ser vi speidere blant annetfra Enebakk I

Julepakkeaksj on
til BosniaHercegovina og
Kroatia

og godt lesestoff er viktig
for svrt mange av oss,
og dette vet Storskrift-fadderne.
Enebakk helselag er
Enebakk syke- og aldershjems storskrift-fadder.
Hvert eneste Ar kan
Enebakk helselag, om de
Ønsker det, sette inn nye
storskrift-bøker i bokhyllen. Leselystne beboere
mangler ikke godt lesestoff, takket were
Enebakk belselag

Ten
trivsel
-tenk
Enebakk!

Enebakk Lions Club er nA I
full gang med saig av juleblomster og kranser.
Overskuddet av dette salget gAr i Ar, som tidligere
til forskjeliige gode formAl
i bygda, blant annet til fortsatt drift av eldresenteret
pA KopAs.
Kiubben støtter ogsA arbeidet i kampen mot narkotika i samarbeid med skoiene.
I disse glatte tider, kan det
ogsA vre greit A vite at
Enebakk Lions ogsA driver
med saig av strøsingel i
sekker. Sékkene fAr du
kjøpt pA samrlige av bygdas bensinstasjoner. Inntektene av dette salget gAr
ogsA til veldedige formAl,
for det meste innen bygda.
Vi hAper derfor at sA
mange som mulig kjøper
sine juieblomster av oss,
og støtter vAre gode formAl.

Enebakk Lions Club
Knut Strømsborg
JR/PR
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Ju1etrar

Enebakk Husmorlag

selges fra gàrdsplass hver dag.
Bestillinger mottas.
Randi og Thorvald Ungersness
TIf. 64924009

inviterer smâ og store til

Dagmamma ledig

Juletrefest

pa Flateby Samfunnshus
lørdag6.1.96 fra kl.15.00- 17.00

19

Underhoidning, gang rundt juletreet og nissebesøk.
Servering av kaffe, kaker og brus. Loddsalg
Pris pr person 35 kroner.

SKI

-

Enebakk Jeger &
Fiskeforening
inviterer til Villmarksforedrag pa

Klubbhuset v/Skyttebanen
pa Bjerkland 10.1.96 kl.19.00
vfMorten Brekke, som med sitt multimedia-lysbildeshow vii ta
oss med pa viilmarkstur til Alaska og Canada.
Det vii bli solgt kaffe/kaker og mineralvann. Entre kr.30,-,
medl./ikke medi.

Hilsen EJFF v/Jaktutvalget.

ENEBAKK HUSFLIDLAG

Medlemsmøte
onsdag 6. desember kl.19.00
i Kantina, Enebakk Herredshus
Ytre Enebakk Biomster demonstrerer og lager juiedekorasjoner.
GiggIpepperkakerIkaffefkaker og utiodning.
Alle hjerteiig velkommen!

Karusellrenn 96
Skigruppa arrangerer karusellrenn langrenn pt
Drivplassen pAfØlgende datoer:

PROGRAM FOR VAREN 1996
10.1.96: MØte - Bodil Lillo kâserer om "Meraker teppet".
Presentasjon av produkter fra div.kurs høsten 1995.
- Kantina i Enebakk Herredshus.
7.2.96 Arsmøte - Kantina i Enebakk Herredshus.
Lysbildeserien"Nrhet og glede".
6.3.96 Mote. Ase Havdal fra "NAIøyet" demonstrerer lappeteknikk. Vilager pâskepynt - Bjerkely Misjonssenter.
10.4.96 MØte - Lone Teglgaard Aaslie demonstrerer silkemaiing.Stranden skole.
8.5.95 Mote. Program senere
5.6.96: Mote pa Enebakk Bygdetun
15.6.96 Vi planlegger marked pa IgnarbakkefBygdetunet.

- - - Torsdag 1l.jan. - 25.jan. (fristil) - 8.feb. 29.feb.(klubbm.)

Start kl.19.00. Pãmelding I klubbhuset 17.30 - 18.30.
Søndag 28.jan. arrangeres kombinert langrenn i forbindelse
med østbyrennet i østby Hoppsenter

Karusell hopp i østby Hoppsenter pa følgende datoer:
Onsdag 17.jan. - 31.jan. - 14.feb. (k1ubbm.)-28.feb.
Start kl.19.00. Pãmelding i anlegget 18.00 - 18.30.
Søndag 28.jan. arrangeres landsrenn I østby Hoppsenter.

Prosjekt Enslige Forsørgere
Jeg tar juleferie fra 22. desember, og vii vre pa jobb igjen den
3.januar. Svømmingen begynner igjen tirsdag den
9.januar. Det vii fortsatt koste kr. 10 pr. pers.
Jeg ønsker aile en riktig God Jul og Et Godt Nytt Ar.
Jeg er a treffe pa mobil 92 200 350, Jul eller ei.

SF0 - KIRKEBYGDA
takker Kirkebygden
Sanitetsforening for to
flotte hyller

økonomi og
finansiering
Har du lyst til A delta i
høyttenkning?
Stiftelsen Prestegtrden
Kunstsenter,
1912 Enebakk
Tlf.64926202

i evenyttig
idealist søkes!

Trine Johansen
Prosjektleder

Stiftelsen Prestegrden
Kunstsenter
1912 Enebakk
Tif. 64926202

J622

6

4

Omlegging av ordinre
renovasjonsrutiner I
jul- og nyttârsdagene
Fredag 22.desember
kjøres fredagsrute + tømmerute for mand. 25.des.
Onsdag 27.desember kjøres tirsdagsrute
Torsdag 28.desember kjøres som normalt
Fredag 29.desember
kjøres fredagsrute + tømmerute for man.2.jan.
Uke 1/96 kjores som norm&t
Ved matavfallsordning:
Siste hentedag 11995 blir 1 8.desember.
Vi hâper at du som har beholder pa hjul tinner din
tommedag, og triller fram beholderen, silk at juelstria blir lift lettere, ogsá for renovatoren.

Det kan bli forandring i programmet. Føig med i Komposten

GOD JUL OG GODT NYU AR ØNSKES AV ROAF
OG RENOVATØRENE.

Neste Komposten kommer
fredag 19.januar
Innievering: Onsdag 10.januar

Andrea, 2 Ar Ønsker seg
en lekekamerat. Heist
over 1 Ar.
Ta kontakt med Hilde,
tlf. 64926108

- ENEBAKK

Kurs - Vâren 1996
Brikkevev - Stranden skole, start 14.03.96
BunadssØm - Stranden skole, start avtales senere
Gamle maleteknikker - Kirkebygden barneskole, start i feb.
Karveskurd - Stranden skole, start avtales senere
Tredreiing - Mysen vdg. skole, start avtles senere
Ytterligere opplysninger og pâmelding:
Else Wiik,TIf. 64924147

Bamevennlig omrâde pa'
Gran i Ytre Enebakk
HE 64925794

Dagmamma ledig
pa Nylende

Alle ønskes hjertelig velkommen
Gran, furu og kornnek selges fra
Heier gãrd.
Kari og Nils Sethern
Tif. 6492 6308

DAGMAMMA

ROMERIKE AVFALLSFOREDLING (ROAF)
Postboks 38 - 2007 Kjeller tlf. 63 84 12 20

JULEBALL
Flateby Ungdomsklubb
bar juleball
22.desember
kl.19.00 -24.00.
Arrangementet er
RUSFRI11I'
Vi Ønsker alle en god
jul og et godt nytt Ar!

Enebakk
Pensjonistforening
MedlemsmØte i
Herredshuset
onsdag 10.jan.kl.16.30

KOMPOSTEN

BOLIG SOKES

STILLING LEDIG

u

l

HEIER VEISTASJON

Vi søker etter en erfaren veiarbeider, med fØrerkort
i kl.2 og maskinførerbevis.
Dersom du ønsker ytterligere opplysninger, kontakt oppsynsmann Tom Jensen, tif. 64926128-90743158.
Regulativlønn, stillingskode 6198, lønnsramme 2, Itr. 5 til 15
uten fagbrev. Stillingskode 6986, lØnnsramme 4, J.tr. 13 - 19
med fagbrev.

DRIFT OG VEDLIKEHOLDSAVDELINGEN
Avdelingen søker etter vedlikeholdssnekker for daglig vedlikehold av kommunale eiendommer.
Den personen vi søker, bør vre selvstendig i sitt arbeide og ha
nØdvendig dokumentasjon for faglig dyktighet.
Spørsmâl vedr. stilhingen rettes til vedlikehoidsieder Agnar
Thomassen eller driftssjef Sverre Netting, tlf. 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

r$

Leilighet,

ENEBAKK KOMMUNE

ENEBAKK KOMMUNE

Stiftet 5/3 1964
***

POSTBOKS 21 - 1912 ENEBAKK

***

HUSK JULETREFEST 5.DAG JUL
Fredag 29.desember k1.13.00 - 15.30
arrangerer Kirkebygden Vel juletrefest for de minste pA
Ignarbakke. Det blir tradisjonell juletrefest med sang og leker,
gang rundt juletreet og besøk av nissen som antagelig har med
seg gayer j sekken. Vellet Ønsker bAde smA og store velkommen pA Ignarbakke til romjuismoro.

Søknad vedlagt kopieer av attester og vitnemAl sendes
Enebakkkommune, skole-/barnehageavdelingen, 1912 Enebakk
innen 22.12.95

ENEBAKK SKYTTERLAG
torsdag 4.1.1996 kL.18.00.
Du mA vre 11 Ar eller eldre for A begynne. Vi har luftbØrser
som vi bruker sA lenge vi er nybegynnere. Instruksjon vil bli
gitt.
Vi ser heist at du tar med deg en av dine foreidre. Skulle du ha
noen spørsmAl, kan du henvende seg til Trond Mjønli, 1912
Enebakk, tif. 64927066

Med hilsen Enebakk Skytterlag
Ungdomsgruppa.

Syng julen inn
sammen med

ENEBAKK

Skolesjefen

Bading - Enebakk ungdomsskole
Badesesongen med Enebakk Handikaplag i oppvarmet basseng
fortsetter pA Enebakk ungdomsskole pA IØrdager.
kI.10 - 12 Kun voksne eller fvsisk/psykisk handikappede
k1.12 - 14 Barn i folge med voksne
Det blir bading følgende lØrdager vAren 96:
6.1., 13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 13.4.,
20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 1.6., 8.6., 15.6., (siste gang.)
Badelørdagene følger skoleruta. Vi tar forbehold om endringer

Styret

Adventsutstillingen pa Mjer
Utstillere:
Viggo Karisen: Grafikk, akvarell, maleri
Per Arne Øiestad: Maleri og grafikk
lngvill Solberg: Maleri og grafikk
Eyvind Jentofi: Akvarell og grafikk

JTJLEKONSERT
ENEBAKK KIRKE

-

Lille julaften 23. des.
lii. 22.00
Norske lolketoner, carols og vàreegne
julesanger med kor, orgel, piano,
levende lys og et
j ulestemt

publikum

Gjesteutstillere:

Entré kr. 30/20

Egil Gravdal, Tønsberg - Porselensmaker
Anne Hernegren Hauger, Karlstad, Sverige - Acryl
Hannes Derlick (1906 - 1990) Grafikk

Arr.:

APNINGSTIDER
Lørdag 16.12. - kl.12.00 - 16.00
Søndag 17.12. kl.12.00 - 16.00

Hus eller leilighet ønskes
kjøptlleid pA strekningen
Ytre -Kirkebygda
av fain. pa' 4.

ønsker nye skyttere velkommen til A begynne og skyte.
Vi starter opp pA brannstasjonen i Ekebergdalen

Nrmere opplysninger om stillingen ved skolens rektor,
tlf.649283 10.
Det er ønskelig at den som tilsettes har erfaring med og interesse for barn. Avlønning i Iønnsramme 1. 1, lØnnstrinn 1 - 13.

HASTER!

TIf. 64926483

Assistentstilling - Hauglia skole

Hauglia skole har ledig stilling som assistent 16 timer pr uke, fra
04.01 .96, og foreløpig fram til 21.6.96.

søkes av ungt par, heist i
Ytre Enebakk, men alt av
interesse. Betaler inntii
kr 4.000. pr mnd i leie.
Ta kontakt med Else,
tlf. 64924874 etter kl.19.00

ENEBAKK KAMMERKOR
lvi i_i I
a it

Ten
trivsel
-tenk
Enebakk!
HAR DU
US- PICKUP?
Lekker -93 mod-truck cam
per til leie. 12 fot, piasseres
pA lasteplanet, og kan stA pA
hydrauiiske ben frittstAende.
Dusj, WC, kjøllfrys, vinterisoiert, AC, komfyr, kokeplater, varmtvann, 220V, 12V,
propan, sengeplass til 4 ???.
Ypperlig til jakt, friluftsliv og
ferie. Ring for mer informasjon:
64925794 hele dagen. MA
sees.

n

dii stør-

KOMPOSTEN

Stilig jubileumsfest

Julegavefi"Pset.l
Landbrukslagets
jubileumsbok med
glimt fra

Enebakk-landbruket
gjennom 100 är
Pris kr. 130,-

God jul!
Historiela gets styre i jubiieumsdret: Fra V.: Rolf Solberg, Sissel Ravnsborg Kristiansen, Barthold
A.Butenschøn, Ase Killerud, Ole Weng, Odd Guslund og Unni Thoresen. Barthold A. Butenschøn og
Ole Weng var begge med pd a starte Historielaget, og er de eneste gjenlevende av detfØrste styret

Lørdag 25.november
markerte Enebakk
Historielag sitt 40-ãrige
virke med stilig fest i
Herredsstyresalen.

bygdas to kirker, og deler av
JØlsens første fabrikkanlegg i
Ekebergdalen. Fotosami.ingen
som Historielaget i sin tid fikk
laget, vakte ogsA stor interesse.
Samlingen ble laget pa begynnelsen av 80-tallet. Den ble
montert i en buss, som reiste
rundt til forskjellige deler av
bygda, slik at alle kunne fA del
i den verdifulle lokaihistonen.
Ole Weng fulgte med bussen
som guide.

Rolf Solberg, styremedlem i
laget loset den festkledte forsamlingen gjennom en innholdsrik aften . Fantastisk
koldtbord, med følge av varierte Ølsorter fra Akershus
Bryggerier smakte fortreffelig.

De gamle skytterlagsfanene var
ogsa stilt Ut for anledningen, og
et gammelt skinnbrev fra 1548
Det er et gammelt delebrev
som gjelder avgrensingen mellom to gArder i Enebakk.
Brevet koniduderer med at dersom ingen har invendinger skal
"grensen gA slik til evig tid".
Det gjør den da ogsA i dag,

Det finnes flere enebakksanger,
og underveis i mãltidet ble de
gjort wre pA i tur og orden Martha Wellesens, Peder
Bergsviks og Dr. Aas -.
Tonil Breiteig bidro med yakker sang, akkompagnert av
organist HAvard Oudenstad.
Lagets formann gjennom over
30 fir, og en av stifteme,
Barthold A.Butenbschøn &a et
interessant tilbakeblikk, bade
pA etableringen, pA lagets virke i de 40 Arene som er gAtt, og
pA den historiske utvikling av
samfunnsforhold gjennom
tidene.

sAvidt vites. Det gamle skinnbrevet tilhører Bygdetunet.
Enebakk Historielag har gjort
en betydelig innsats i arbeidet
med a ta vare pa bygdas histone, og gi nye innbyggere historiske rØtter.
Kulturutvalgets leder, Grete
Dihie hadde nok en helhjertet
forsamling med seg nAr hun
takket for innsatsen, og hilste
jubilanten med blomster.

Enebakk

Landbrukslag

Aftenen ble avsluttet med "Gud
signe vArt dyre fedreland".
øndag inviterte 40-Aringen til
Apent Hus i Herredsstyresalen.
her var det lysbildekAseri av
Ole Weng, og mange var det
som benyttet anledningen til A
se den fine utstillingen

Hans ButenschØn, Barthold A.ButenschØn og John-Reidar Gystad
studerer modellen av Fabrikkanleggene i Ekebergdalen

PROBLEMER MED JULEGAVENE?
Kulturkontorets heteste
julegavetips:
ENEBAKK BYGDEBOK

Interessant var ogsA Randi
Hobøls foredrag om Bedalag i
Enebakk i gamle dager

BIND I - Il - Ill
Bind I og II - kr. 300,Bind III - kr. 450,-

Underveis i progranmiet fikk
gjestene anledning til A beskue
de flotte modellene av gamle,
kjente bygninger og anlegg i
Enebakk. Det var modeller av
Flateby-godsets bygninger,

Bygdebøkene er i salg pA postkontoret og banken i
Ytre Enebakk
Postkontoret pA Flateby og Kulturkonoret

Vi Ønsker váre kunder en rikt jg
GOD JUL OG GODTNYTTAR
cS1rømi1i & &eeueit a/.L
p

Saig: Enebakk Sparebank,
Sparebanken NOR, Landbrukskontoret,
Meieriet Landhandleri

EL. INSTALLASJON OG FORRETNING
$

1912 Enebakk
hf 64 9263 00
Dognvakt
Tit 94 23 74 87

..Vágsenteret..
1914 Y. Enebakk
Tit. 64 92 58 08

Eventyr i Enebakk:
E4ebakkbarns egne eventyr - Samlet og utgitt til
kulturdagene 1992.
Et boblende oppkomme av fantasi og skriveglede!

Pris: Kr.50,- I salg hos bokhandlerne i Enebakk, og pA
kuiturkontoret
Dikt og drøm i dristige svev
VAren 1994 ble barn og unge i enebakkskolene invitert til A skriye dikt. Responsen var stor, og av det rikholdige materialet ble
det valgt Ut 50 dikt til samlingen "Dikt ogdrøm i dristige svev".
En bok for alle som vil here noe
om barn og unge.

Pris kr. 50,I salg hos bokhandlerne i Enebakk og pA kulturkontoret

Alt i Elektrisk

KOMPOSTEN

2000 til nystartet Smabarnsmodre pa' datakurs
frimerkeklubb

Fra v. :poststyrer Wenche Lilleinark, postmester Bjorn østby,
Grete Juul Sverre og postsjef Anne Lise Farina

Enebakk filatelistiske
forening har fãtt 2000
kroner fra Norwex-fondet. Overrekkelsen av
sjekk og diplom skjedde
pa frimerkets dag, pa
Ytre Enebakk postkontor.
Det var postsjef Anne Lise
Farina som foretok den høytidelige overrekke!sen. Ti! stede
var ogsA to av initiativtakerne
til foreningen, postmester Bjorn
østby og poststyrer Wenche

Li! lemark.
Enebakk filatelistiske forening,
eller Enebakk postfilatelistiske
k!ubb, som var navnet til A
begynne med, ble stiftet 4.mars
95 pA initiativ fra postmester og
poststyrer i Enebakk.
Klubbens formann er Grete
Juul Sverre.
K!ubben har i dag 40 medlemmer me!lom 12 og 75 fir. Det
ho!des medlemsmøter to ganger
i Aret Frimerkesalget ved postkontorene i Enebakk har hatt
fin økning i 1995. Dette skyldes i stor grad frimerkekiubben.

Adventsutstillingpa Mjer
Du har fortsatt anledning til a ft med deg
ârets adventsutstilling
pa Mjer. Den bØr du
ikke gã glipp av. I morgen og søndag er siste
sjanse.
For to!vte Ar pA rad, holder
Mjrlrere adventsutstilling i
Viggo
skolens bomberom.
Karisen og Eivind Jentoft som i
sin tid tok initiativ til utstil!ingene, er fortsatt godt representert. Per Arne øiestad er ogsA
etterhvert kommet til blant de
faste utstillerne. Det er ogsA
Ingvill Solberg, som hadde
i
Gamle
separatutstil ling
Herredshus under Arets kulturdager. Under kulturdagene i
fjor stilte hun ut i Kirkestua.
Ingvi!1 har de!tatt pA flere kollektivutstillinger bAde i og
utenfor bygda . Separatutstil-

ling i Grimstad, ikke langt Ira
hjembyen Arendal, har det ogsA
blitt.
Eivind Jentoft og Viggo
Karisen skulle vre godt kjent
for de fleste enebakkinger.
Begge kommer opprinne!ig fra
nord-norge, og henter mange av
motivene sine derfra. Motiver
fra enebakks skoger, vann o
ku!turlandskap finner vi ogsa
blant disse kunstnerne bilder.
Gjesteutstil!ere i Ar er Egil
Gravdal fra Tønsberg som stiller ut porselen, Anne
Hernegren Hauger, fra Karistad
i Sverige. Hun stiller ut acrylmalerier, og Hannes Derlick,
(1906 - 1990) enebakkunstneren Leikny Derlicks far.
I morgen og søndag er a!tsA siste sjanse til A besøke adventsutstillingen pA Mjer.

Vigdis Rudbergfdr god hjelp av lierer Tor Arne Walle til oppsett av julebrevet.

Hver mandag samles sju
spreke mødre til datakurs pA Mjar ungdomsskole. Kurset er kommet i stand pA initiativ
fra Prosjekt enslige forsørgere. I iøpet av 10
kurstimer skal jentene
here seg det mest grunnleggende innenfor tekstbehandling.
- MAlet er A hjelpe folk til jobb
og utdannelse, sier Trine
Johansen, prosjektleder. Hun
har jobbet mye for A fA i stand
dette kurset. Hun kontaktet
først Enebakk Ungdomsskole,
som ikke hadde utstyr til A
avholde kurs der. - Gjennom
dem kom jeg i kontakt med
1rer Henning Hagen pA Mjr,
sier Trine.
PA Mjr har man nA innstallert
ca 10 maskiner med programvare i et eget datarom. Og det
er meningen A starte opp valgfaggruppe neste hr. Det er dette
utstyret aleneforeidrene nA fAr
bruke til datakurset. Henning
Hagen, og Tot Ame Wa!le,
som var !rer ved skolen i fjor,
er instruktØrer pA datakurset.
Denne kurskvelden shiver del-

tagerne julebrev. Etter en rundte blant de ivrige elevene kan vi
bare konstatere at de a!lerede
har ervervet seg god kunnskap.
Og det er kjempemoro, forsikrer de.

Haster
- Dersom velferdsrneldingen fAr
flertall i stortinget, betyr det at
enslige forsØrgere i framtiden
bare fAr overgangsstønad i en
treArs-periode. Det haster derfor med A komme i gang, med
utdannelse og jobb slik at sosialkontoret ikke blir over kjørt
av enslige forsørgere nAr nye
reg!er settes ut i livet, mener
Trine.
- NA begynner vi med datakurs
for de som er interessert. Det
kan ogsA virke som motivasjon
videre. Mange har lett for A gro
fast i sofakroken nAr de blir alene. Det forsøker vi med vAr
virksomhet A gjØre noe med,
sier en ivrig prosjektleder

Mange aktiviteter
Prosjekt enslige forsørgere jobber under Fylkestrygdekontoret
i Akershus. Trine som er prosjektleder, har travle dager.
Hun reiser rundt til andre kommuner og forteller om prosjek-

Enebakk Kammerkor
lager j uletradisj on
For andre gang innbyr Enebakk
Kammerkor til ju!ekonsert i
Enebakk kirke pa lillejulaften.
Dette har butt en kjer tradisjon
i flere andre kirker, og kammerkoret hAper at det ogsA skal
bli en tradisjon i Enebakk kirke. Dette er en fin an!edning ti!
A roe seg ned etter atjuletreet er
pyntet, og alt ordnet til jul.
Konserten er derfor lagt til
kl.22.00 pA ii!lejulaften. Vi
viser forøvrig til annonse et
annet sted i avisa.
Enebakk Kammerkor satser
friskt med nytt repertoar til

vAren. Foruten tradisjonelt korrepertoar som folketoner/middeialder-musikklnegro spirituals, vii kammerkoret prove seg
pA en del jazzrepertoar, og vii
fA et samarbeid med en for
mange kjent gruppe i Enebakk,
Foten Swingbryggeri.
Kammerkoret Ønsker seg ogsA
spesielt
korsangere,
flere
sopran og bass-stemmer. Er du
interessert A bii med oss fra
vAren 1996, ta kontakt! Se
egen annonse.
Gjennornkjøring av repertoa ret for a'rets julekonsert.

tet. I tillegg er hun drivkraft
for fritidsaktiviteter for aleneforeidrene. Hver tirsdag er det
svømming pA Enebakk ungdomsskole. - Det er ikke kun
for enslige. Andre er ogsA velkommen til A delta i denne aktiviteten sammen med oss.
5. desember hadde foreningen
juleverksted. et tiltak som ble
økononnsk støuet av kulturkontoret, og 8. desember var det
julebord.

MØter velvilje
Ellers arrangerer vi temakvelder og turer. Vi samarbeider
med gjeldsrAdgiver, sosialkontrygdekontor.
tot
og
Samarbeidet med de offentlige
kontorerne her i Enebakk er
meget godt. Spesielt har vi hatt
et fint samarbeid med sosialkontoret. Bemanningen som er
der i dag, fortjener virkelig
honnØr for mAten de møter oss
pA. De har vrt svrt velvillige til prosjektet.
Prosjekt enslige forsørgere har
ikke noe eget budsjett.
- Vi fir stØtte fra forskjellige
kommunale og statlige instanser. Mye av virksomheten er
ogsA basert pA egeninnsats, forteller Trine.
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Pa' tur med Terje
Det ble en minnerik tur for de 34
som ble med Terje østvtig pa busstur
til Hadeland Glassverk 2.desember.
Terje var selv dyktig reiseleder, og
hadde for anledningen kledd seg Ut

som nisse - en riktig fin sãdan, med
sekk pa ryggen og imponerende
skjegg.
Her kan du lese han egen beretning

Budsjettet.

Musikkskole og
myk prioritering
Det Me en grei budsjett
behandling uten de helt
store bolger og debatter.
96 budsjettet er i boks
med vedtatte driftsutgifter pa 148 millioner,
og 19 millioner i investeringer. Dagens drift
videreføres. I den grad
nye tiltak og utvidelse
av drift kom til i budsjettbehandlingen, var
det de myke verdier
som ble prioritert
Det blir musikkskole fra hsten 1996. Kommunestyret
bevilget mandag kveld nødvendige 400.000 til oppstart.
Musikkskolen 1j allerede inne
i budsjettforslaget, og ble vedtatt med 22 mot 10 stemmer
(Vi kommer tilbake med en
omfattende artikkel om
musikkskolen i neste nummer
av Komposten).
Skolen fikk ogsA sitt. 200.000
ekstra til spesialundervisning.
Høyre hadde satt fram forsiag
om 400.000, som skolen hadde bedt om, men det ble forslaget fra AP,SV og SP pa
200.000 som fikk gjennomslag.

En opplagt gjeng kiar for avgang

1Tur

til Hadeland Glassverk

Vi startet turen U. 9.00. Vi var 34
ombord, med bussjàføren. Jeg hadde kledd meg Ut som nisse og delte
Ut mandariner til alle pa bussen.
Forst Ønsket jeg velkommen og fortalte om reiseruta og litt om
Hadeland glassverk. Stemningen var
pa topp Vi hadde lunsj underveis.
N turen sang vi prøysensanger og
hadde ogsA diktet sang for anledningen. Jeg fortalte vitser, og BjØrg
Luride Brevig spilte pa 2-raderen.
Stor stemning pa bussen.
Da vi kom til Hadeland var klokka
12.00. Vi fikk omvisning pa glassverket. Vi fikk se hvordan de lagde

glass. I ovnene var det opp iii 1000
grader.
Etterpâ gikk vi rundt og sà pa de
fine utstillingene. Hele tiden hørte
vi nisseorkesteret i bakgrunnen
Vteret var flott. Sola skinte pA den
hvite snØen. Storjulestemning!
Klokka 2 spiste vi en deilig julemiddag. Vi flick en time A handle pA for
vi satte oss pA bussen hjemover.

nomslag for a bevilg'è 50.000
ekstra til bedriftshelsetjenesten
i kommunen, 300.000 til
rusmiddelmedarbeider/utekontakt, 220.000 til husmorvikar
og 100.000 til nringsfond.
Deres forsiag om a øke kloakkavgiftene med 5 prosent i stedet for 10, fikk ogsâ flertall,
natrurlig nok, ettersom ogsá
Høyre hadde dette med i sitt

tillegsforslag. Merkostnadene
pA 300.000 som dette rnedfØrer skal dekkes inn gjennom A
øke skatteanslaget med
450.000, kroner. Dermed fAr
man ogs/i dekket inn ekstrautgiftene lii bedriftshelsetjeneste
og meringsfond
Resten av ekstrabevilgningene tas fra føigende andre poster:
200.000
fra dataprogram,
SYSVAK pA helsestasjonene,
og 520.000 fra barnevern som
bar hatt store besparelser pA
inneverende Ars budsjett.
I innledningen til budsjettbehandlingen mante rAdmannen
i sterke ordelag til ansvarsbevissthet i forhold til kommunens Økonomi. Flere politikere utrykte ogsA stor bekymring
i den sammenheng. Einar
Hoistad, Kr.F, Ønsket A redusere driftsbudsjettet med 5
prosent, men fikk bare sine
egne med seg pA denne tanken.
Et forsiag fra Hans Guslund
om budsjettdisiplin ble imidlertid enstemmig vedtatt. I dette vedtaket heter det:
- Rddmannen sØrger for at alle
avdelinger og tjenesteotnrdder
gjennorngdr rutiner for Økonomisk kvalitetssikrinbg og kontroll. Det vii ikke bli tolerert
des.
- Politiske ulvaig har ansvaret
for a holde seg innenfor egne
budsjettrammer.
- Er det sa?rskilt tungtveiende
grunner til stede kan fortnannskap og kommunestyre inn viige tilleggsbevilgninger

200.000 til Engerholm

En stor takk til kulturkontoret og
Enebakk busselskap som hjalp oss
med midler og bestillinger. TAKK.

Sifsen 'Teije
reiseleder

2

I formannskapet.s budsjettforslag var det ikke
satt av penger til videreføring av restaureringsarbeidet pA Engerhoim
for i 1997. Et forsiag fra
AP,SV og SP om A sette
av 200.000 allerede 1 96,
ble vedtatt. Pengene tas
fra potten pA 2,8 mill til
innredning av
Herredshusets 3.etasje.det vedtatt
Tilsammen ble
investeringer for 19. millioner.
2,6 av disse gAs til innredning
av kontorer i Herredshuset.

Meningen er A. trekke inn kommunale funksjoner som icier
eksternt. 7,5 millioner Or til
utbygging og utbedring pa Ytre
Enebakk skole, 0,5 til utbygging MeigArdshagen, 3,5 til
utvidelse av kirkegArden i
Kirkebygden, 3,1 til diverse
kloakkinvesteringer, deribiant
TAje og Ekebergdalen, og 1,5
til veiprogram.
Kommunestryë't . vdtok bare
investeringer for 96. Behandling av økonorpi.pianen ble
utsatt til februar. Det ble ogsA
vedtatt A. foreta ny utredning av
skolebruksplanens tall messige
grunnlag innen den tid.

25.000 til grunnfondskapital
Velkommen o,nbord!
Reiseleder 'n orienterer om
reiseruta, og programmet

Reiseleder og bussjdfØr i hyggelig prat under iniddagen.
Trakiementet var fortreffelig.

Kommunestyret vedtok
mandag kveld A utvide
sin grunnfondskapital i
Enebakk Sparebank
med 25.000 kroner.
Vedtaket ble gjort med 18
mot 5 stemmer. Det var 23

representanter med i
behandlingen av denne
saken. Resten var inhabile
i egenskap av innehavere
av grunnfondsbevis i banken.
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FAG
Din lokale rorlegger

SERVICE

ENEBAKK ELEKTROSENTER ANS

ANDRESEN
& SONNER A/S

Ikke la renskapsføringen din bli et sjansespill!

Butikk og verksted p& Flatebysenteret

Salg, service og montering

Autorisert regnskapsforerselskap

v/Ole Anton Gystad
Durud Gird
1914 Ytre Enebakk
- DØgnservice -

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

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 64 92 63 03

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

VV&SENEBAKK VAKT
OG SERVICE

UTSIKTS

40111 411111

IVAVAWAVAV

Marit Efin Sørli
Naturterapeut

4D 4111110

BYGG- OG TOMMERNESTER

Per-Erik østlie as 0

.din lokale byggmester
'' -t.gkunnskp gir

TIf. 64 92 70 44

1911 Flateby

Alt I innramming
Rask levering

Postboks 70, 1912 ENEBAKK

Fotsoneterapi, aromaterapi, kineslologi, øreakupunktur,
kranlosakra!terapi, kostholdsveilednlng, magnetfeltterapL
Diplom Ira instituti for Helhetsmedisln -Mediem avNFS

Vaktho!d - alarmmouak,
alarmsentral

1912 Enebakk

Rugvn. 4 B

RAMMEVERKSTED

TLF. 6492 7900
Personsøker 96 69 78 23

ENEBAKKNATIJRTERAPI

0

__I9I4YTREENEBAKK-TLF.64924340

ENEBAKK
VANN OG VARME

%gebakk
?sguskapskontor

64 92 92 81

Vágliveien 25, Ytre Enebakk
hf. 64 92 43 54- 6492 48 92
Mobil 030 36 127

lp
0
0

&

TIC64 92 86 10

4
Rorleggerfirma

ERIK KJELGAARD

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering
GJENSIDIGE
IUtleieav lensepumper, vannsuger

Forsikring
Kirkegt. 1,
Vektertorget
2000 Lillestrom
Telelon: 83 81 09 11

og høytrykksspyling
Vi holder til i Enebakk Mølle
1914 Ytre Enebakk, Of. 64 92 46 39
Mobil: 030 32 665

Ludvigsen Kulde
Saig, service og montasje
Alt innen kjøl,

bade kjøper og selger.
Bolig-, fritids- og nringseiendommer.
Ta uforpliktende kontakt.
TRYTI EIENDOMSMEGLING AS

4
-

Malerarbeid - renhold
Ring tJJ1 (W @2iJ3 Jj

frys og aircondition0

Postboks 9- 1912 Enebakk
Mobil: 942 36 224 - Persons. 967 22 77
Priv. 64 92 64 94
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ERIKSEN
EIENDOMSSERVICE

REVEFARET

Maier & Tapetserer
Megler'n I Enebakk
Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe

31, 1914 '(TRE ENEBAKK

Fj&i,'&5& 194Ytr&,b.kk. 7V 64 92 55 70

BobeptWessel
Utfører alt innen maling,
tapetsering og gulvlegging
Ta kontakt
telefon 64 92 56 07
Mobil: 92 02 35 00
Lindell - 1914 Ytre Enebakk

pa

GRAFISKE TJENESTER
Grafisk formgivning.
Fotosats.
Butikk og verksted pa Flatebysenteret
Produksjon av trykksaker.
ProdukllRekl.
fotografering.
64929281
Digital bildebehandling.
Saig, service og montering
Radio, TV, video, antenner, pasabol,
FM. FOTO & GRAFISK
114YFFMKk-TLF.412175$
PC, alarm, kjol, frys, vask og oppvask

ENEBAKK ELEKIROSENTER ANS

0

Trekningsliste
Enebakk
Husflidlags
lotteri
Lam, Else Hoistad,
Stol, Vivian Westby
Fruktkurv:
Eivind Steffensen
Kniv: Inger BrunstrØm
Selbuvotter: Edit Engerholm
Bolle i tre:
Inger Anne Steffensen
5 sekker ved: Arve Rustad
Lampe: Else og Nils Wiik
Varer: Anne-Guri GunnerØd
Varer: Fam. Nils Orderud
Juledekorasjon:
Rune BrØnmo
Varer: Eivind Steffensen
Veggteppe i fappeteknikk:
Lise Drevdal
Gavekort: Mant Kiewe
Tulipanvase: Judith Westlie
Fotoalbum: Ase BØhler
FrotéhAndkle:
Borgny og Torgeir Sandem
Sparedusj: Fam.Maridal
Bilde: Liv og Stein Høilund
Gevinst: Fam.Maridal
Lammeskinn: Jenny Langlo
Keramikkbolle:
Else og Nils Wiik
Gavekort: Tor H.Brekke
Gave: Else Engerhoim
Fruktkurv: Petter Bunngrud
Dreid trebolle: Kjell Dehli.

ENEBAKK KOMMUNES NYE TELEFONNUMMER FRA 18.12.95
Det er kun avdelingene som er knyttet opp til
Herredshusets sentralbord, samt
ENEBAKK KOMMUNE,
* 64 99 0100
Prestegãrdsvn.2, p 1912
649271 11
-Telefax
110
- Brannmelding
- Sentraladministrasjon
- Økonomikontoret
- Personalkontoret
- Kantina

64990110
64990130
64990160
64 990230

- Sosialavdelingen

64990140

- Helseavdelingen
- Enebakk legesenter
- øyeblikkelig hjelp
- Flateby legekontor
- Enebakk fysioterapi
- Kirkebygden helsestasj. - timebest.
mand.tirsd.onsd. 9 - 14, 1912
- Flateby helsestasj. - timebest. tirsd.torsd.
9 - 11 Grendesenteret, 1911
- Ytre Enebakk helsestasj. - timebest. mand.
onsd. 9 - 14 Y.E. skole, 1914

92 63 60
* 6464927420

64928856
64 990205
64990210
64928856
64924032

- Pleie- og omsorgsavdelingen
- Telefax
- Enebakk syke- og aldershjem
- Dagavdelingen
- PU-boliger
- Gaupeveien 26, 1914
- Telefax
- Kronaveien4B, 1912
- sløssäsveien 24, 1914

64924460
64925777
64924460
64924038

- Kulturavdelingen
- Telefax
- Enebakk Folkebibliotek
- Badeplass Brmerud

64990190
64926588
64990200
64926266

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

64990195
64926042
64924143

64925631
64925192
64926407
64925638

Naturforvaltningsavd. (tidi. Landbrukskontoret)
som far nytt telefonnummer.
64990170
- Skole-I barnehageavdelingen
64927308
- Telefax
64990170
- Pedagogisk/psykologisk tjeneste
64990170
- Logopedtjenesten
64990178
- Lekoteket
- Pedagogisk veiledningstjeneste
64990180
Skoler
64926050
- Enebakk ungdomsskole 1912
64927676
- Telefax
64926113
- Kirkebygden skole 1912
64927551
- Telefax- Hauglia skole 1911
64928310
64929377
- Telefax
64928096
- Stranden skole 1911
64929378
- Telefax
- Mjr ungdomsskole
- Telefax
- Mjerhal1en
- Ytre Enebakk skole
- Telefax
Barnehager
- Flateby barnehage, Skaugvn.18, 1911
- Flateby familiebarnehage, Skaugvn. 18, 1911
- Hauglia førskole 1911
- Kirkebygdei barnehage, Lotterudvn. 1912
- Kirkebygden førskol, Ignaveien 18, 1912
- Ytre Enebakk bamehage, fjellvn.,1914
- Ytre Enebakk førskole, 1914
Tekniske avdelinger
- Driftsavdelingen
- Byggesak/planlegging og oppmaling
- Enebakk brannvesen
-- -- Veistasjon Heier
- Mobiltelefon
- Kloakkrenseanlegg
- Flateby
- Kirkebygden
- Ytre Enebakk
Naturforvaltningsavd.
(Landbrukskontoret)

64924265
64925410
64924446
64924168
64925408
164928588

64928588
64928310
6492 7202
64927040
64924066
64925421
64990120
64990120
64990120
64990120
649261 28
9423 1585
64928034
64926377
64924366
64 99 02 20
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Stor dag for ukuelig optimist
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Det var en gang ei bygd
som het Enebakk som
mistet halvparten av
banken sin. Vii banken
var ikke bli, kan vi seiv
lage bank, sa lokaipatrioterpã Flateby og I
Kirkebygda. Og slik ble
det. For selv om de møtte bøygen, og sloss med
mangehodede troll, ga
de strisinnede menn
aidri opp. Resten av
eventyret kjenner alle.
Enebakk Sparebank
apnet kontoret i
Kirkebygda 1 .juni
Tirsdag 5. september
ãnet avdelingskontoret
pa Flateby. Ordfører
Jorunn Buer klippet
snora, og det ble fest sã
det forslo.
Etter nesten ti Ar, har Flateby
igjen fAn sin egen bank. Ikke
rart det var jubel og glede,
korpsmusikk og stor fest pA
Samfunnshuset. Og, det meldes om stor tilstrØmning i de
nye lokalene (tidligere Ge-Te
manufakturs lokaler, under
postkontoret) allerede første
dagen.
Og hvilken dag ble det ikke for
bAde flatebyfolk , ansatte og
styre i Enebakk Sparebank.
Ikke bare fikk Flateby sin
etterlengtede bank.
Samme
kveld ble Enebakk Sparebank
tildelt NringsrAdets pris,
Optimisten for 1995.
.1 tillegg kan styrets leder,
Halyard Waade foretelle at
grunnfondstegningene for banken nA er i boks. En del av
konsesjonsvilkArene var at man
matte ha en grunnfondskapital
pA 5 mill. totalt innen 96. Det
har man nA kiart etter at det er
tegnet for ca 1,7 mill. i grunnfondsbevis i den siste tegningsrunden.
SA iangt er banken godt fornøyd med driften. Nye kunder
kommer stadig til.
Det er forelØpig ikke ansatt nye
folk i forbindeise med Apning
av flatebyavdelingen. Bakens
fire ansatte deier pA seg - med
to Apningsdager pA hvert sted.

Endelig bar Flateby ftt sin
bank. Ordfører Jorunn Buer
klipper snora.
Banken viderefører dermed en
forsiktig linje, og venter med A
utvide staben til en eiiër annen
gang utpA nyAret nAr man ser
hvordan det gAr.
De nye lokalene pA Flateby er
satt i stand pA dugnad. Dermed
er ogsA praksisen fra etablering
av kontoret i Kirkebygden
videreført. Atte entusiastiske
dugnadsarbeidere, deriblant tiefe pensjonister har stAtt pA sent
og tidlig, forteiler Waade. Hele
lokalet er nyinnredet.
Under Apningsfesten pA huset
ble de dyktige dugnadsarbeiderne hedret med blomsterkurv
og yin.
Ordføreren hadde ogsA blomsterhilsen og gode ønsker med
til den nye bankavdelingen.

Enebakk kommune
Ordfører: Jorunn Buer
Varaordfører: KjelI Dehli
Rãdmann. Nils Schaug
Sentraladministrasjonen Herredshuset t1f. 64926060- fax 64927111
RAdmann Nils Schaug
Personalsjef: Nils Petter Wiik
økonomisjef: øystein Lauer)
Kommunepianlegger/nringskonsu1ent:
Kari Elisabeth Morbech
MiljøvemrAdgiver: Kari Elisabeth Morbech
EDB-konsuient: Jon Digranes
Formannskapssekretmr: Sonja Nordhagen
Oppvekstavdelingen - Herredshuset
tlf 64926060 - fax 64927308
Skolesjef: Hans Erik Holm
Barnehagesjef: Hans Erik Holm
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum
Kultur - KulturformidlingssenteretDet 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
tif 64926060- fax 64927111
Enebakk legesenter:
tlf 64926360 - fax 64927020
Flateby legesenter: tlf 64928856
Helsesjef/kommunelege I: Torgeir Landvik
Ledende helsesØster: Sissel Gundersen
Kommunefysioterapeut I: Ellen Berg Eilingsen
Pleie-og omsorgsavd.Enebakk ske- og aldershjem,
1914 Ytre Enebakk
t1f. 64924460 - fax 64925777
Konst.Pieie- og omsorgssjef: Grethe Venner Dehli
Ergoterapeut: lngjerd Olimb Andersson
-tlf 64924460
Psykiatrisk sykepleier: Birgit øiestad LØvik

Tif. 64924460
Telefontid: Mand. - torsd. 8.00 - 9.00
Kontortid: Hver dag ki.8.00 - 16.00
Tekniske avdelinger - Herredshuset
tif. 64926060- fax 64927111
Forvaltningssjef: Torgiis Opedal
Bygningssjef: Stein Marsdal
Dnftssjef: Sverre Netting
Oppmàlingssjef: Oddbjøm Siljebøl
Brannsjef: Torgils Opedal
Landbruksavd. - vIHerredshuset
t1f. 64926451 - fx 64927284
Skogbrukssjef: Asmund Jahr
Jordbrukssjef: Anders Lein
Enebakk kommuneskoger
tif. 64925629
1914 Ytre Enebakk
Skogsbestyrer: Harald Brekken
Enebakk Produkter A/S
t1f. 64927460-fáx 64927331
Gjølstad
1912 Enebakk
Daglig leder: Bjorn Arne Mostrøm
Nieringskoordinator:
Halyard Waade
tlf 64926495
Renovasjon
ROAF
Postboks 38
2007 Kjeller
t1f. 63841220- fax 63840736
Adm.dir. Erik Steensrud
E-verk
t1f. 64872260 - fax 64872642
Folio Energiverk A/S
Postboks 13
1401 Ski
Adm.dir.: Helge Aas

