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Styret pd vei inn i deframtidige banklokalene.gdr iydeligvis romslighet og skepsis hdnd i hand. 
Fra v. Magne Berg, Christian Oppegaard, Hailvard Waade og Nils Erik Resaland. 

Enebakk Sparebank - 

Driftsstart januar 1994 ? 
Gir alt etter planen, 
âpner Enebakk 
Sparebank dørene 
2.januar 1994! - 
Enebakk Sparebank 
blir banken for "folk 
flest" sier styrets 
leder, Halyard 
Waad e. 
Banken vii kunne betjene 
publikum med alle vanhige 
banktjenester. 
Banken skal holde til i E- 
verkets tidligere lokaler pa 

.-Bakke i Kirkebygden. Det—
er budsjettcrt med tre stil-
linger fordelt pa fire per-
soner,  

Med etableringen av Ene-
bakk Sparebank skriver 
enebakkingene historie. 
Dette er den første spare-
banketableringen i Norge 
pa 32 ár, og den eneste pa 
ntverende sparebanklov 
fra 1962, forteller styrets 
fotmann, Halyard Waade. 

Starten 
Det hele startet i 1990 med 
underskriftskampanje mot ned-
leggelse av bankfihialen i 
Kirkebygden. Kampanjen nyttet 
lité da, bankfihialen ble nedlagt. 
Folk fra styret i gamle 
Enebakk Sparebank med 
Fredrik Ness som drivkraft og 
inspirator, aktiviserte seg sam-
men med innflyttede enebakk-
patrioter for A fA en eksisteren-
de bak til A etablere seg med 
filial i bygda. Men, det var ikke 
tiden for slikt. Større, etablerte 
forretningsbanker levde i en 
virkelighet med nedieggeiser av 
lokale fihialer. Mindre, lokale 
banker, viste seg heller ikke A 
were aktuelle . SAledes fikk 
man avslag ph sin søknad til 

Liilestrøm Sparebank om A 
opprette en filial i Enebakk. 
Dermed satt man tilbake med 
et alternativ: A etablere en egen 
bank i Enebakk. 20 januar 1992 
ble Enebakk sparebank stiftet, 
og 4 april gikk sØknaden om 
konsesjon til finansdepartemen-
tet. Det man trodde var nØdven-
dig ansvarskapital - 3 millioner 
var i mellomtiden skaffet til 
veie. 

Uthalingstaktikk? 
Det skulle imidlertid gA et Ar for 

saken ble endelig avgjort i 
statsrAd 2.aprii 93, hvor det ble 
gitt konsesjon. Et traveit Ar for 
bankens styre - spm utrettelig .  
har vandret Ut og jin av finans-
departementets kontorer, tele-
fonert og oppsøkt byrAkratiets 
irrganger for a fA fart ph saksbe-
hadlingen. Man hadde ailtid. 
nye forklaringer og utredninger 
om hvorfor ting tok tid. Styret 
fikk etterhvert en helt bestémt 
følelse av at man drev utha-
lingstaktikk for a kvele hele 
prosjektet. Men, bankstyret sto 

utretteiig pA. Prosjektet oppfylte 
alle gjeidende krav til banketa-
bleringer. Til slutt skr finans-
fliinisteren ig jennom. NA er 
iØnt lys gitt for Enebakk 

Spare-bank. 

Ma starte i 94 
Styret ønsker A starte opp i 
januar 1994, og arbeider mot 
det mAlet. Men, for at det skal 
bli en realitet, kreves en opp-
trappingsplan. Ansvarskapitalen 
ma were ph 4,5 millioner innen 

Se siste side (1) 
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VAglia Vel og Ytre Enebakk 
husmorlag har sendt Ut et 
aksjonsdokument mot flyplass i 
Enebakk. 

PA bakgrunn av en total sam-
menbianding av begreper og 
realiteter vii en fA by til A rette 
følgende: 

"Enebakk formannskap 
har ikke stilt seg positive 
til a fA anlagt flyplass i 
Enebakk. Et flertall i for-
mannskapet har vedtatt 
at en Ønsker a bli vurdert 
som et alternativ". 

Den lokale organisasjonsmessi-
ge og politiske behandling om 
lokalisering til Enebakk skal 
skje etter at konsekvensutred-
ningen fra Luftfartsverket fore-
bigger og som blir en del av 
høringen. 

Arsaken til dette er kort og godt 
at vi ikke vet nok, verken om de 
positive eller negative konse-
kvenser. Det mA en fA fram for 
en sier ja eller nei. 

Et mindretall i formannskapet 
sa altsA nei fØr en vet konse-
kvensene. Det samme gjØr 
VAglia Vels styre. Det er A ta 
til etterretning. Jeg kan forsikre 
alle i VAglia Vel og Ytre 

plass i Enebakk hvis de negati-
ve konsekvensene blir siik 
aksjonsgruppas skremseispropa-
ganda tilsier. Jeg kjenner helier 
ikke andre politikere eller parti-
er i Enebakk som vii gjØre det. 
Det eneste avsnittet jeg kan ha 

noe forhold til, er det som 
omhandler viktigheten av iokalt 
engasjement. Det er jeg belt 
enig i. Demokratiet skal funge-
re, men jeg er svrt uenig i 
bAde tidspunktet for engasje-
mentet, og selve innholdet for-
Øvrig da konsekvensene ikke er 
kjent. 

Som det ogsA framgAr av for-
mannskapets behandling,blir det 
svrt tvilsomt om alternativene 
B og C noengang blir realisert 
(aitsA Kvernstuen - og 
Gaupesteinalternativene). For 
det andre vii Luftfartsverket se 
pA hvor en slik bokalisering vii 
vere gunstig ut fra sine behov, 
fiytekniske/geografiske osv. 

Jeg bar heller ikke den store for-
stAeisen for kravet til en 
behandling i kommunestyret nA, 
da denne saken mangier helt 
vesentlige opplysninger for den 
kan realitetsbehandbes. 

Formannskapets vedtak fører i 
denne sammenheng ikke til 
noen konsekvenser, verken Øko-
nomiske eller politiske, men vi 
mA avvente et bedre grunlag til 
A ta et standpunkt pA. 

Ellers Ønsker jeg bAde VAglia 
Vel, husmorbaget i Ytre 
ncr ve1komine-
punkter og meninger nAr saken 
blir sendt Ut til bokal høring, 
antagelig I host. 

Kjeil øvergArd 
ordfører 

Etter snaue tre mttneder 
i sjefsstolen, er Ene-
bakks nye økonomisjef, 
øystein Lauen (30) ikke 
i tvil: Kommunen gâr 
lysere tider I møte. - Jeg 
fØler at mâlsettingen om 
i komme i balanse innen 
1995 er realistisk, sier 
økonomisjefen. 

øystein Lauen er opprinnelig 
sørlandsgutt fra Birkenes 
v/Kristiansand. Han kom til 
Enebakk fra Sørum kommune 
hvor han var ansatt ved rAd-
mannskontoret pA plansiden, og 
ogsA stedfortreder for rAdman-
nen. 
Lauen er utdannet cand.mag 
(fra ADH) i offentiig adminis-
trasjon og Økonomi, og har 
arbeidet i det offentiige i 6 fir. 
Bakgrunnen for a vre med pA 
A bringe Enebakk kommune til 
Økonomisk baianse, og dermed 
fly handbefrihet skulie dermed 
were den beste. 
Men, var vAr nye Økonornisjef 
kiar over kommunens Økono-
miske situasjon, og den prosess 
man var inne i da han sa ja til 

fØrer sterkt engasjement i den 
pAgAende 	organisasjonsutvi- 
kiingsprosessen? 
- Jeg var helt pA det rene med 
situasjonen, sier Lauen. Jeg var 
kiar over at jeg gikk til en van-
skelig jobb. Samtidig ser jeg pA 

jobben som en utfordring. 
Jeg tror grunnlaget er. til tede 
for at kommunen kan OppnA ny 
handlefrihet. 	Den pAgAende 
organi sasjonsutvikbingsproses-
sen, og den vedtatte Økonomi-
pianen har lagt grunniaget for a 
kvitte seg med et akkumulert 
underskudd pA 6 millioner kro-
ner innen 1995. Og jeg tror det 
er bAde politisk og administra-
tiv vilje til A gjenomføre de 
nødvendige tibtak. Gjennom en 
dialog med de enkelte tjeneste- 

omrAder skal vi fA til dette. 
Skal vi komme i mM , er det 
viktig at jobben gjøres pA able 
ledd, sier en optimistisk Økono-
misjef, som føler en oppriktig 
stApAvilje ogsA ute i organisa-
sjonen. 
- Men , legger ban til, det blir 
en toff prosess. Og i den pro-
sessen er det viktig at vi kon-
sentrerer oss om A gjØre de rik-
tige tingene - mer enn A gjØre 
ting riktig. 

KOMPOSTEN 

Optimistisk Okonomisief tror 
pA handlefrihet i 1995 

S lutt p aO  kontantutbetalinger Smàflyplass: 

Onsker A bli vurdert ! Bortsett fra skattebeta-
linger, vii det fra 1. mai i 
ãr ikke lenger bli fore-
tatt kontante inn og 
utbetalinger fra kommu-
nens Økonomikontor. 
Bakgrunnen for dette er beho- 

vet for a Øke bemanningen 
innenfor skatt. 

Kommunale tilskudd av for-
skjeliig slag kan derfor ikke 
lenger fAs utbetait i kontanter. 
StØrst konsekvenser vii nok 
nedbeggingen av kassakontoret 
ha for mottakere av Økonomisk 

sosiaihjeip, men her vii man 
forsøke A ]age gode og funksjo-
nelle ordninger - eventuelt ved 
bruk av direkteutbetalingskort. 
Har du spørsmAl om den nye 
ordningen, kan du ta kontakt 
med Økonomikontoret for mer 
informasjon 

Enebakk formannskap behand-
let spørsmAiet om eventuelb 
iokalisering av smAflypiass i 
Enebakk i sitt mote 29.mars. 
Følgende vedtak ble fattet med 
5 mot 4 stemmer: 

Enebakk kommune er interes-
sert i a bli vurdert som et mulig 
alternativ i forbindelse med 
plassering av sm4flyplass i 
Osldomrddet. 

Av de foreliggende 3 alternativ 
peker formannskapet spesielt 
pa alternativ A som aktuelt 
omrdde. 

Enebakk kommunevi1 vurdere 
spØrsmdlet om endelig plasse-
ring av smdflyplass ndr 
Luftfartsverkets konsekvensut-
redning foreligger. 

Et forsiag fra Kjelb Dehii (Sp) 

om A avvise Enebakk som en 
egnet iokaiisering av smAfly-
piass p.g.a. negative miijøkon-
sekvenser, fikk 4 stemmer. 

Som det framgAr av vedtaket 
har formannskapets flertali ikke 
sagt ja til etabiering av smAfly-
piass i Enebakk. Vedtaket inne-
brer at 'man'.Ønsker A bli vur-
det, og deretter vii ta en besiut-
fling om Luftfartsverket lander 
pA enebakkalternativet - etter at 
man har vurdert Luftartsverkets 
konsekvensutredniing. Det er 
med andre ord iangt fram. 

A-aiternativet som formannska-
pet peker pA som et aktuelt for 
bokalisering 	er 	HyttAsen- 
IBrAteAsen. OmrAdet er det mest 
krevende utbyggingsmessig av 
de aktueiie alternativene , men 
er det minst belastende I for-
hold til bebyggeise og 
natur/miljØ. 



KOMPOSTEN 

SaIg av Folio 
Energiverk 

Formannskapet vedtok nylig med 
knapt flertali a stille seg positive til 
muiighetene for a fâ en flyplass i 
Enebakk, og dette skal na utredes 
av luftfartsmyndighetene. Hvis jeg 
varordfØrer i Enebakk yule noe 
slikt ikke skjedd. 

En flyplass her, og srlig pa noen 
av de 3 "alternativene"som en 
komnunal arbeidsgruppe har 
utpekt, vii nemlig gjØre  livet surt 
for svrt mange av oss, og det er jo 
ikke slikt de folkevalgte skal stelle 
med. 

TENK TRIVSEL -TENK ENE-
BAKK. 

Bygder har sine srpreg, sA ogsâ 
Enebakk. Typisk her er kanskje at 
folk trives og at det er godt a bo 
her. Fredelige omgivelser, rekra-
sjonsomrider, dyreliv og natur. 
Ingen motorveier, mosseiukt eiler 
annen sterkt forurensende storm-
dustri. Dette er en viktig grunn til 
at mange av oss har valgt a bosette 
oss her. Disse verdiene gjør  at vi 
kanieve med reisa inn til byen, selv 
om vi gjerne skulle hatt arbeids-
piassen mermere. 

En flyplass vii kort og godt rasere 
homiljøet. For det er ingen liten 
flystripe, men en stor " smAfly-
plass" det dreier seg om. Nesten 
500 mil, over 200 flygninger dag-
hg, og oppstiihingsplass til minst 
80 	fly 	og 	hehikoptre- 
Charterflygning (som aviastning 
for 	Gardermoen ! ) ,forretningsflyg- 
fling fra inn og utiand, ruteflyg-
finger med.b.l.a. WiderØe og Stor 
Air, postflygning, fraktflygning, 
Øveisesflygning og mye mer er 
aktueit. StØy fra bade helikoptre, 
jetfly og hissige propeiifly. 

Fra Vâglia sitter jeg nâ a kikker 
over mot Gaupesteinmarka pa den 
andre siden av Vagvann, kanskje 3 
km unna. Til venstre, omtrent en 
ruiiebanes iengde (dvs.I000m) her-
fra, kan jeg se asen bak det nye 
boiigfeltet pa Nylende . Et par - tre 
km bak der igjen ligger Hyttâsen 
Det er noe uvirkelig over tanken 
päat noen av bygdas fremste menn 
kan tenke seg a anlegge flyplass pa 
disse stedene, forØvrig I strid med 
kommuneplan for Enebakk som 
vemer omrâdene innenfor Marka 
mot tekniske inngrep. 

Ett fly hvert 4 minuEt, resten av 
livet ! Vr000m. Blir det idet hele 
tatt ett minutts stilihet ? Eller skal 
vita det na? 

HVORFOR 
Kan det vere sâ farlig a fA dette 
utredet da ? Ja, hvem vet,inen tiden 
er knapp og avgjØrelsen faller alt til 
høsten. Vii formannskapet bli hørt 
hvis de senere sour og sier "nei"? 
Nyiig ble to kommuner shaLt sam-
men mot befoikningens og de loka-
le myndigheters viije. En videre 
utredning nâ, etter positive signaler 
fra styrende organer i Enebakk, kan 
fore til at snØbaiien begynner a nil-
he, og vi blir sittende med flyplas-
sen i fanget om vi Ønsker det elier 
"Vi ma la myndighetene utrede 
saken fØrst, siik at vi vet hva vi 
eventueit sier nei til," sies det. Har 
de tungt for det, mon tro ? det 
trengs da vel ingen utredning for a 
se konsekvensene av dette Vi vet 
mer en nok til a si nei nâ fØr det er 
for sent. 

Den eneste iogiske grunnen til a 
godta en flyplass I Enebakk matte 
vre at man ønsker a forandre byg-
das karakter. At man øisker seg et 
helt annet Enebakk. Mere urbant, 
kanskje. OK,folk kan ha ulike pre-
feranser. Men hvilke pohitikere har 
idag mandat til a arbeide for et sA 
vesentlig inngrep i var hverdag 7 
Saken var jo ikke oppe foran forri-
ge vaig, og det har vrt liten infor-
masjon og offenthig debatt om 
saken. 

Pensjonert flykaptein Waade fra 
Fiateby ledet det kommunale fly-
piassutvalget og pekte ut de 3 
"alternativene". Han har ikke klart 
og vurdere ulempene og har der-for 
egentlig ikke tatt stilling for diet 
mot, noe som er heit ulogisk. Det 
gar jo ikke an a peke pa 3 steder a 
si : "Her er det mulig a bygge en 
flyplass", og samtidig pasta at man 
ikke har tattstiliing til om det her er 
mulig a bygge en flyplass 

Rent teknisk er det mulig a bygge 
flyplass pa alle steder.Hvis man 
bare pianerer ujevnhetene og fjer-
ner hindringene,mener jeg. Aitsa 
ma det ha vrt foretatt vurderinger 
av ett elier annet. Det burde heist 
wart heihetsvurderinger av sâvei 

Økonomiske, som tekniske, kultu-
rehle og miljØmessige faktorer, for 
ellers kan man jo ikke peke ut 
omrader som aktueiie flyplasser, 

Hva sa med formannskapets repre-
sentanter, mon tro om de hat luftet 
dette vitale spørsmalet med mange 
berørte beboere ? Hvordan kan det 
vre sa stor avstand nieilorn dem 
og oss ? Politisk hestehandel og 
partipisk er imidlertid begrepet vi 
kjenner igjen, sA kanskje er proble-
met begrenset til et par,men dog 
svrt sentraie personer? 

Men arbeidsplasser da ? Vi kan 
ikke ]eve av frisk luft. Nei,men vi 
kan da ikke leve uten heller. 

VI MA BYGGE PA VARE FOR-
TRINN 

Det er ahitid en grunn til at arbeids-
plasser ligger der de ligger. For pri-
vate arbeidsplasser gjeider at det 
ma vre fordehaktig i forhold til a 
iegge arbeidsplassene andre steder. 
Offenthige arbeidsplasser kan vre 
resultat av politiske beslutninger. 
Nringsutviklingen bØr ta utgangs-
punkt I disse grunnieggende for-
hold. eliers bli det len bare sian i 
lufien. 
Vi ma aitsâ bygge pa vâre fortrinn; 
Hva med alle râvarene vi sender ut 
av bygda til forediing andre steder, 
hvorpa vi kjØper dem dyrt tiibake, 
som et u-land i miniatyr 7 
Forediing av egne skog - elier jord-
bruksprodukter. Er det mulig a ten-
kenytt her? Og noen stathige 
arbeidsplasser burde snart finne 
veien hit ut, de blir jo nâ spredt ut 
over landet. Et utvalgkunne jobbe 
Iangsiktig med det konkrete mal at 
en statlig institusjon eller etat skal 
iegges til Enebakk. 

Vi trenger nyc arbeidsplasser i 
Enebakk, og vi ma were villige til a 
ta med noen ulemper pa kjøpet. 
Men a bøte pa arbeidsiedigheten 
med en flyplass I Enebakk er som a 
kurere hodepine med a hogge hodet 
av folk. BØr kanskje ogsa det utre-
des ? Hva med en prøvekanin ? Her 
kan jeg peke pa 3 aiternativer, men 
selvsagt uten a ta stilling for diet 
mot. 

Kjell Furtilund 

BlAmandagen etter stortingets 
hovedflypiassvedtak har meidt 
seg. Luftfartsverket er iferd 
med A sette søkelys pA Oslos 
omegnskommuner for a finne 
plassering av ny sekundrfiy-
piass. (Begrepet smAflypiass 
passer ikke nAr en snakker om 
80.000 bevegelser pr Ar, d.v.s. 
tilsvarende det Fiesiand flyplass 
har i dag). 

Hovedfiypiassvedtaket storting-
et fattet,sier altsA at det skal 

Folio Energiverk ble dannet 
1.1.92. Ski og Enebakk kom-
muner er eiere. I det fØrste 
driftsAr (1992), var overskuddet 
omtrent 14 miiiioner kroner. To 
bedriftskulturer er butt til en. 
Seiskapet ble omorganisert til 
aksjeseiskap. Seks stillinger er 
borte p.g.a. naturlig avgang.I 
tiilegg har endringene innen e-
forsyningen medfØrt merarbeid. 
Lokalverkene er nâ pâlagt a 
utarbeide EN0K-plan, energi-
plan. Videre er det mer arbeid 
med tariffer cnn for. Fleksitariff 
med oftere aviesning og egne 
tariffer for industrikunder. 

Folio Energiverk har hatt en 
betydelig rasjonaliseringsge-
vinst. 

I denne situasjonen vurderer 
eierne saig. 
Det er visse motforestillinger: 

-Energiforsyningen er en viktig 
del av kommunenes infrastruk-
tur. En god e-forsyning er et 
stort aktivum for nringsvirk-
somhet. Ved a selge (det er 
SALG, ikke fusjon det er snakk 
om) gir kommunen fra seg den-
'ne styringsmu1igheten 

Størrelsen (kunde-antaliet) til 
Folio Energiverk er ikke noe 
poeng for saig. Av landets ca 
231 e-verk fordeler kundene 
seg slik: 

Kunder Ant. e-verk 
0- 5.000: 124 

5000-10.000: 56 
10000-30.000: 38 
Over -30.000: 13 

Folio Energiverk har ca 14.600 
kunder, og befinner seg i den 
nest stØrste gruppen. 

- Energiloven ble gjort gjelden-
de fra 1.1.91. Hensikten var á 
oppnã mer rasjonell utnyttelse 
av verdiene i e-forsyningen 
gjennom konkurranse. 
Kraftprodusentene fikk ikke 
lenger nyte godt av offentlig 
prisfastsetting Markedets lover 
ble gjort gjeldende. Kundene 

bygges en ny sekundrfiyp1ass. 

Samtidig vet alle at Fomebu 
flyplass ligger der, ferdig opp-
rustet og pAkostet ferdig til A tas 
i bruk. 
Storting og Regjering stAr pA 
sitt: Fornebu skal nedlegges. 

Kilometervis med solid flystri-
pe skal brytes opp og iegges ut 
til nringsarea1er og boliger. 
Ny flyplass skal i løpet av fa fir 
stA ferdig. Jomfrueiig terreng I 
Osios umiddelbare nrhet skal 

fikk adgang til a kjØpe strØm av 
hvem de yule. 
Husholdningskundene hat ikke 
denne muligheten. 
Mâlerutstyret er for dyrt til at 
det lønner seg for en med lavt 
forbruk A skifte leverandør. 

- Hvorfor er sA kraftprodusen-
ten sA ivrige pA A kjøpe iokaie 
e-verk? 

De fAr tilgang rett fra sitt eget 
kraftverk og inn pA husveggen. 
De kan glemme konkurransen. 
De oppnAr et ti1nrmet mono-
p01. Dette vii nok bli utnyttet. 
Og ikke i form av lavere strØm-
pris. 

I tillegg er strØmnettet i vAre to 
kommuner meget godt utbyg-
get, bAde m.h.t. kapasitet og 
vediikehold. Det ligger store 
investeringer bAde pA Gran og 
N.Erverv. Dette er begge 
industriomrAder som vil bli 
utbygget, og som vi raskt vii 
tjene penger pA. 

- At kommunene vii selge noe 
de aidri har betait noe for, er 
ogsA et spørsmAl det ikke kan 
hoppes over. Nettet a betalt 

noen andre rettmessige eiere 
enn kommunene, sA mA det 
vre kundene i Ski og 
Enebakk. 

Til siutt mA det pekes pA at en 
eventueli kjøper selvsagt skal 
ha forrentning pA investeringen. 
Denne er det kundene I Ski og 
Enebakk som mA betale.. 

Og deter dette spørsmAlet som 
er det viktigste: Hva blir føige-
ne for innbyggerne ved et even-
tuelt saig? 

Jeg mener at vi vii komme 
adskiilig dãrligere ut ved A sel-
ge. At vAre arbeidsplasser er 
mer usikre ved saig er ikke til A 
komme bort fra. 

Anders Back 
TillitsvaigtlAnsattes styrerepr. i 

Folio Energiverk 

kostes pA millioner av kroner. 

Hvordan er det egentlig sam-
funnet forvaiter verdiene? 

Det er I den senere tid fokusert 
pA offentiige overføringer, sta-
ten mA spare penger. Hva om 
Kleppe II-utvaiget tok en titt pA 
konsekvensene av hovedfly-
plassyedtaket. 

SA en oppfordring til Enebakk 
kommune: 

Tenk trivsei - tenk Enebakk - 
si nei takk! 

Thorvald Ungersness 

Hvis jeg var ordforer ! 
Under denne vignetten inviteres du til a komme med dine synspunkter pa store 
og smã spørsmãl i Enebakk. 

tt Minutts stillhet 

MØTER I HOVEDUTVALGENE 
26. APRIL - 14. MAI 

Formannskapet: 
Mandag 3. mai ki. 19.00— Formannskapssaien 
Mandag 10. mai ki. 19.00— Formannskapssaien 
Kommunestyret: 
Mandag 27. aprii ki. 18.00 —  Herredssiyresaien 
Skolestyret: 
Tirsdag 27. aprIl ki. 19.00. 
Styret for teknisk og miijø: 
Torsdag 29. aprii kI. 19.00 —  Herredshusets kanline 
Torsdag 13. mai kI. 19.00— Herredshusets kantine 
Administrasjonsutvaiget: 
Onsdag 12. mai kI. 19.00— Formannskapssalen 

GALSKAP 



OM KOMPOST I 
KOMPOSTEN" 

Hva er mer naturlig enn it oppfordre til hjemmekompostering 
her i "Komposten". 

Varmkompostering av avfall fra hushoidning og hage er godt 
miljøvernarbeide. 

Ønsker du informasjon om hvordan du kommer igang med 
hjemmekompostering, ring miljøvernritdgiver Inger E.Vamnes, 
tlf. 64 92 60 60. 

Papirinnsamling 
er miljøvern 

LEILIGHET TIL LELE 
Stor leilighet til leie pit Flatebysenteret. 
Leiligheten inneholder stue, spisestue, kjøkken, 3 sovevre1ser, 
2 bad, bod, entre og gang. 
Leiligheten ligger over Harajama SKO 

Leien er kr. 5.000 pr mnd. - Ledig 1 .juni. 
Henvendelse Halyard Waade, tlf. 64 92 87 13 
Eller Harajama SKO tlf. 64 92 83 74 

MØTELOKALE MED KAFFESERYERING 
Bøndernes Hus leier Ut: 

"Lillesalen" med plass til 5 - 25 personer. 
"Storsalen" med plass til 25 - 150 personer. 

Avtale om leie: Ring BØndernes Hus, tlf. 64 92 62 64 

Husstyret 

KOMPOSTEN 0 	 
Fryseriet p0 a 

Foss 

Vi mit bli enda flinkere! 

Nit er det like fØr en ny runde 
med papirinnsamling i 
Enebakk. Du has sikkert fittt 
pitminnelsen fra Romerike 
Avfallsforedling (ROAF) om 
de kommende hentedatoene i 
1993. Onsdag 28. eller torsdag 
29.april ma ditt papir stit ved 
veien. Sogner du til postnum-
mer 1914 er torsdag hentedag, 
alle andre mit bringe papiret til 
veien innen onsdag morgen. 

Enebakk er foreløpig jumbo 
blant ROAF kommunene nAr 
det gjelder innsamlet mengde 
papir pr innbygger. Det mit vi 
gjØre noe med! Fortsetter den 
fremgangen som har vrt fra 
itrsskiftet til mars, er Enebakk 
snart blant de ledende. Mens 
volumet av innsamlet papir for 
desember/januar tilsvarte 295 
kg pr døgn, var det i februar 
373 kg pr døgn. ForelØpig miti 
for ROAF er 30 kg pr innbyg-
ger pr hr. Her i Enebakk kom-
mune tilsvarer det ca 670 kg pr 
døgn. Samtidig antas at det 
ideelt sett skal vre mulig it 
samle inn minst 50 kg pr inn-
bygger i itret. 

Et vellykket resultat er ogsit 
avhengig av at henterutinene 
fungerer. Du kan hjelpe til ved 
hurtig tilbakemelding til ROAF 
hvis papiret ikke blir hentet i 
ditt omritde. Du kan eventuelt 
ogsit ta kontakt med kommu-
nens miljøvernritdgiver. 

Kildesortering av papiret er 
miljøvern. I stedet for it 
belaste kapasiteten pit avfalls-
fyllingen gitr papiret til gjen-
bruk. Vter med og gi ditt 
bidrag ved it ta vare pit alt 
rent papir, aviser, blader 
o.s.v. Finn en praktisk ord-
fling for oppbevaring, silk at 
det blir enkelt it huske daglig 
Jagring , og greit it bringe det 
til veien nitr innsamlingsda-
gen er der. 

Av Henning Bergersen 

Ja, nd har dØm rivifryseriet pa 
Foss. 
Jeg hadde hØrt rykter om hva 
som skulie skje ei stønd i 
forveien, men allikavcel blei det 
ei ubehagelig opplevelse dajeg 
oppdaga at den gamle rØnna 
ikke lenger var iblant oss. 

Nesten hver dag har vi 
Ytterbygdinger passertforbi, 
uten a tenke sd mye pa detta 
gamle huset. Det Id iiksom bare 
der, og det hadde det gjorti 
mange dr. Det var veifd som 
tenkte pa at det en dag skulle 
vcra borte. 

Jeg har lest et sted at for lenge 
sida var det ei trapp pa utsida. 
Den trappafØrte opp pd 
kvisten, og der var det 
dansesal. Det er temmelig 
vanskelig dforestilie seg at 
fryseriet en gang var en plass 
der bygdefolket dansa og mora 
seg. Detta skjedde I den ada 

huset tjenestegjorde som 
garveri. Det er lenge sida rid, 
og ei anna tid har kommi.. 

Da jeg var liten guttepjokk og 
bodde med foreidra mine pa 
østhy hos Nils og Rakel, hadde 
vifryseboks pa Foss. SjØ1 om 
jeg bare var tre-fire dr den gang 
tØrjeg pdstd atjeg husker hvor 
kaldt det var ifryseriet, og at 
det var temmelig skummelt der. 
Det var rare lyder, og knapper 
som blinka rØdt. Det var et 
spennende sted a vcera for en 
liten tass. 
SdflØtta vi tel Vdgiia, ogjeg 
var aidri mer innafor dØra pd 
fryseriet. 
Seinere harjeg gdtt sykia og 
kjørtforbi, men nesten aidri har 
jeg tenkt no videre pa detta 
huset. 
Sd rely dØmftyseriet  pa Foss. 
SjØlsagt kan ikke gamle hus std 
tel evig tid og kanskje var det 

svcert sdfaileferdig. Kanskje 
var det nØdvendig at denne 
rØnna matte vike for det nye 
tilbygget hos han Kdre. Hva 
veitjeg? 
Konkurransen i 
dagiigvarebransjen er hard, og 
Rema 1000 skal en ikke spØke 
med. 
Det gamle md vike for det nye, 
og ingen hus stdr evig. Sdnn 
har det ailtid vcert, og sdnn 
kommer det alitid tel d wera. 
Sd sthrjeg her da, og serpd 
den dpne piassen derfryseriet 
sto. Snart star det et nytt hus 
der, og iivet gdr videre. Biler 
og busser vii fare forbi og 
ungene kommerfortsatt til d 
passere tel og fra skolen - og 
penger og varer vii skfte eiere. 
Vinter blir tel vdr og vdr blir 
sommer og sommer blir hØst og 
host blir tel vinter igjen. 

Om hundre dr er ailting glømt. 

RAGNAR BERGS KAUG 
NY LEDER I ENEBAKK I.F. 
Det er glede og Jettelse i 

Enebakk Idrettsforening, etter 
at det lykkes foreningen it 
velge fly leder pit sitt 
ekstraordinre itrsmØte i 
Enebakk IF, torsdag 15.april. 
Ragnar Bergskaug bar lang 
fartstid I foreningen, med 
erfaring ute i marka I flere av 
gruppene, og er godt kjent for 
de fleste idrettsinteresserte 
enebakkinger. 

Tenk 
trivsel 
tenk 
Enebakk! 

rHuskelapp for papirinnsamling 1993: 

Onsdag/torsdag: 28/29.04 - 26/27.05 - 23/24.06 - 
25/26.08 - 22/23.09 - 27/28.10 - 24/25.11. 



ENERAKK 

 

KAMMERKOR 

Enebakk Kammerkor er et forholdsvis nytt kor i Enebakk. Det 
ble stiftet for et ir siden, men har eksistert som lØst sammensatt 
vokaigruppe i 2 ãr. 
Koret har opptrdt ved flere anledninger i Enebakk kirke, og p 
diverse kormønstringer i Akershus. 

Koret ønsker a formidle musikk fra mange genre. Kammerkoret 
bar et repertoar som spenner over 1000 âr, fra Renessanse til 
Reggae, fra Bach til Beatles. Korets mil er a samle sanginteres-
serte i Enebakk og omegn i et skapende musikkmiljØ. Enebakk 
Kammerkor er apent for sangere med notekunnskap og/eller 
korerfaring. 

Kammerkoret over foreløpig i Kirkebygda, hvor det er Øvelse 
annenhver torsdag. Koret har i dag 25 medlemmer, men vi 
Ønsker a utvide med noen stemmer. Er du interessert i a hØre 
mer om korert; ta kontakt med en av kontaktpersonene under: 

øystein Moholt, Flateby tlf. 6492 88 00 
Roar ødegard, Kirkebygda tlf. 64 92 61 25 
Leif Gransjøen, Ytre Enebakk tlf. 64 92 42 73 

SPENNENDE FORSØK I 
KIRKEBYGDEN BARNEHAGE 
I Kirkebygden Barnehage er man i gang med sin 
egen interne organisasjonsutvikling. Fra og med 
barnehageâret 93/94 ønsker barnehagen a gá over til 
utvidede søskengrupper. I stedet for ti ha 1 avdeling 
med 18 barn i alderen 3 - 7 fir, og en avdeling med 9 
barn i alderen 0 - 3, blir det nã 2 avdelinger med 
barn fra 0 - 7 fir i hver avdeling. 

Neste avis kommer 
fredag 14. mai 

Innleveringsfrist for stoff, 
kunngjøringer og annonser: 5. mai 

B orgerlig konfirmasj on 
9.mai 1993 

ANSVARSLJ€RING 
er et viktig tema i dagens skole 
i Enebakk. Lrerne har butt 
skolert i det, og det er nedfelt i 
skolenes handlingsplaner. 
Enebakk Ungdomsskole har 
hatt personalseminar om dette 
emnet, og er i full gang med a 
sette det ut i livet. De andre 
skoleifolger opp tidligere 
arbeid og prover a utvide. 
Samarbeid med foreidre og 
forèsatte er viktig. 

HALVARD WAADE 
NY LEDER I EHHI. 
Pa EHHI's generalforsamling 
31 mars ble det valgt 101 gende 
styre: 

Halyard Waade: formann (iiy) 
Erik Kjelgaard: kasserer (.vaIg) 
Kjell Dehli: styremedi.(gj.valg) 
Dagfinn Solberg: styremedl.(gj.v.) 
Kjell Sletteberg: styremedl.(gj.v.) 
Einar Bøhier: varamedl.(gj.v.) 

Nils Ole Østli: revisor. 

Repr.tii Enebakk Nringsrâd: 
Knut A.Thorvaldsen, gjenvalg 
Halyard Waade: gjenvalg 

Valgkomite: 
Tore Karisen, gjenvalg 
Karin Myhrer,gjenvalg 
Karin Andesen,ny. 

KOMPOSTEN 

Midtsommerfest med Ole Ivars 
(D 

Barnehagens ledelse og perso-
nale mener at denne nye ord-
finger byr pa en rekke fordeler. 
For det fØrste vil det medfØre at 
foreldre kan forholde seg til en 
avdeling hele den tiden barnet 
er I barnehagen. Det blir frre 
foreidre, og fierre barn, i for-
hold til I 8.barns gruppen. Man 
mener det vii bety bedre over-
sikt, og et mer fleksibelt optak 
hvor man i større grad kan ta 
hensyn til hvilket alderstrinn 
som har stØrst behov nettopp 
det âret. 
Frre barn pr avdeling gir lave-
re støyniva, og mindre konkur-
ranse Det blir naturlige lrings-
situasjoner for de minste, mens 
de stØrste kerer seg omsorg og 
hensynstagen . Med fterre barn 

pr avdeling vii man ogsA kunne 
gi mer omsorg til den enkelte 
og man far frre aldersbestemtc 
konfiikter. Ordningen gir ogsA 
mulighet for personalet til a se 
arbeidet med det enkelte barn i 
et lengre perspektiv 

Til alle danseglade ene-
bakkinger: Sett allerede 
nfl av Iørdag19. juni! Da 
inviterer fjorflrets kul- 
turprisvinnere, 	Frisk 
Luft, til stor midtsom-
merfest pa Slora. 

Og med dette vertskap skulle 
det were duket for dansefest av 
ypperste merke. Til a besørge 
musikken har trekkspillgruppa 
sikret seg ingen ringere enn 
OLE IVARS. 

Ole Ivars er nâ inne i sin 
29.sesong som et av landets 
ledende danse-og underhold-
ningsband. Bandet ble etablert I 
1964, og slo for alvor igjennom 
i 1968 med sangen "Regnets 
rytme"- en single som solgte til 
gull. 
Ole Ivars har klart a hoide pa 
sin popularitet, og er i dag trier 
etterspurt enn noensinne. I 
løpet av det siste áret har de 
wert med i flere TV program-
mer, blant annet "Oundersen & 

9.mai blir det borgerlig 
konfirmasjon Ungdorns-
festen blir avholdt i 
Enebakk Herredshus, 
som tidligere fir. 

Marit Myhre skal holde tale for 
ungdommene,ungdomsapellen 
blir holdt av en av konfirmante-
ne, og det blir kunstneriske inn-
slag ved Stig og Gry Adolfsen, 
Enebakk Janitsjar og Gaathaug-
jentene. 

Borgerlige konfirmanter i 
Enebakk 9.mai 1993 

Grønlund", 'Kom og Dans" og 
TV3s "Ønskebrønnen". 

KONFIRMANTENE: 
Bard S.Eriksen 
Bente Flateby 
Andreas Fossen 
Katrine Annaniassen Furulund 
Synnøve Glavin 
Morten D.Heggerud 
Torkjel W.Hongve 
Kai Robert Jensen 
Thomas Johansen 
Tommy Kjensli 
Hege H.Klein 
Kâre Knutsen 
Monica SØilen 
Lars ødegaard 
Kenth Roger østdahl 

BASAR 
Det blir basar pa Misjonshuset 
i Ytre Enebakk IØrdag 24.april 
fra kI. 11.00 pa formiddagen. 
Kafeteria. Aktiviteter for 
forskjellige aldersgrupper. 
ki. 18.00: MØte m/trekning 
Kari Anne og Age Phillip 
Eriksen deltar med sang og 
andakt. 

Alle hjertelig velkommen! 

Ole Ivars har gitt Ut 20 LP pla-
ter, og blir av landets glade 
dansende, publikum sett pa som 
et av de beste danseorkestrene i 
landet. 



STOR SOKERMASSE TIL 
NYLENDE BARNEHAGE 

BARNEHAGEUNDERSØKELSEN: 

Ønske om nye 
0 apningstider 

RYDDING PA KIRKEGARDENE 
5. mai kI. 19.00 

Enebakk Hagelag og menighetsrAdene vii ogsA i Ar gA 
sammen om rydding pa' kirkegArdene. Denne 
dugnaden vii finne sted onsdag 5.mai fra kl. 19.00 pA 
Mari og Enebakk kirkegArd. Det yule vre fint om 
de som har ansvaret4or graver benyttet anledningen 
til A mote opp pA dugnaden denne kvelden. Ta med 
redskap til eget bruk. 

Enebakk Hagelag, Mari og Enebakk 
MenighetsrAd 

KOMPOSTEN 

Ved fristens utløp er det 
kommet inn 53 
søknader om plass i 
Nylende barnehage. 
Barnehagaen har 28 piasser, 
vesentlig heltidsplasser, men 
det er to halve plasser pr 
avdeling. Av de innkomne 
sØknadene er det 11 sØknader 
om halvdagsplass fordeit pa de 
to avdelingene. 4 har søkt haiv 
plass pa avd. 1 - 3 âr, mens 7 
har sØkt halv plass pa avd 3 - 7 
hr. 
SØknadene vii bli behandiet 1 
nr framtid, og de som har søkt 
kan gjØre regning med en 
tilbakemelding innen 15.mai. 
Alle sØkerne har fatt skriftlig 

Veldig forenkiet sá kan Vi si at 
høsten 1993 blir EDB innført 
for várt kontor, slik at vi fra 
1994 vii bruke dette nye 
hjelpemiddel bade 
folkeregistrering og iigning. 
Vi gâr fra "fjrpennstadiet" til 
den mest moderne dataalder. 

Stortingets vedtak gjeider aile 
landets kontorer og meningen 
er at vi skal fà mer ressurser til 
A gjØre jobben var bedre bl.a. 
med hensyn til service og 
rettferdighet, altsâ for deg. 
Som kjent er det ogsâ vedtatt 
fra 1992 en hel 
"skattereform"og vi som jobber 
her kUrses bade faglig i de nye 
regler og pa annen mate 
"omstiiles" vi til a mote var nye 
hverdag. 

For den enkelte skatteyter vii 
det kanskje merkes ved at 
mange vii fâ tilbud om 
forenklet seivangivelse - 
kanskjetidligere avregning. 

Men vi har nà i 1993 en streng 
prioritering pa hva vi har tid til 
og enkelte vii kanskje ha 
opplevd at vi til tider har sagt 
nei til relativt enkle spørsmàl. 
Vi bekiager dette, og bet om 
forstâeise for at dette a.ret er et 
"omstillingsãr". Vi rekker ikke 
alt pa samme tid. 

SELGES 
Isabella sommerfortelt (10 meter) 
til camp.vogn ca 18 fot, selges, 
kr. 4.800,- 5 âr gammelt. 

B.Tvedt,tlf. 64 92 91 87 
etter kl. 17.00.  

beskjed om dette, sier Hiide 
RØskaft, leder i styret for 
Nylende Barnehage. 

ønsker leker og møbler. 
I disse dager gâr det ogsâ ut 
oppfordring til husstandene om 
bidrag til barnehagen i form av 
brukte møbler og leker. 
Dersom du har noe a avse etter 
den ârlige vâroppryddingen I 
kjeiler og loft , sà ta komtakt 
med Hilde Røskaft, tlf. 64 92 
54 52 etter kI. 17.00, eller Lene 
Ek Hagen, tIf. 64 92 55 85 og 
avtal henting av bidrag til 
barnehagen. 
Gamle ute- og inneleker av aile 
slag er aktueit, likeledes sofa, 

VI skal komme sterkere tilbake 
i 1994 bade med hensyn til 
service og publi kums-
behandling. Men ogsA her er det 
spørsmàl som ma avveies mot 
hverandre, hva er best; 
individueli veiiedning tar 
mange ganger mye tid, og i sum 
gAr dette kanskje utover "de 
andre" slik at vi ikke holder - 
"ruta" medhensyn til a fâ gjort 
jobben var. Vi jobber mâlrettet 
og har mange frister gjennom 
ãret, spesielt i ligningsperioden 
februar - august. 

Ekspedisjonstiden var er 
norrnalt ki. 09 00 - 15 00. 

Har du ringt forgjeves til var 
telefonsvarer, kan du kanskje fâ 
gitt oss beskjed pa va.r telefax 
den har nummer: 64 92 73 10 
hele døgnet, telefonnummeret 
eliers er: 64 92 64 61 I 
ekspedisjons tiden. 

Uka etter pinse skal vi skifte ut 
en del møbler og vi ber om at 
du tar hensyn til dette hvis du 
eventuelt skal tinge elierbesØke 
oss. Det var det vi yule fortelle 
denne gangen, vi kommer 
tilbake I ett senere nummer med 
annet nytt. 

Ligningssjefen 

salongbord, spisebord, hyiler, 
reoier og skap. 

10.000 fra 
Sanitetsforeningene 
Sanitetsforeningene i Enebakk 
hat allerede gravd dypt i 
pengesekken, og gitt 
barnehagen 10.000 kroner, som 
kommer godt med til de mange 
behov for leker, lekeapprater 
o.s.v. som melder seg ved 
etableringen av en ny 
barnehage. 

Styret hâper ( og regner med at 
barnehagen ápner dørene i 
begynnelsen av september. 

Tvert imot! 

Av var enquete om 
OU-prosessen i 
forrige nummer av 
Komposten framgitr 
det at Sonja 
Nordhagen mener det 
er nødvendig med 
flere tjenesteomriider 
i kommunen. Dette er 
helt feil. Tvert imot 
mener Sonja at det 
bør vre fterre  
tjenesteomritder enn 
de 9 kommunen er 
inndelt I I den 
midlertidige 
organiseringen. 

VAGLIA VEL 
Bruker ditt barn 
narkotika? Har du 
problemer, eller 
kjenner du noen som 
har problemer med 
narkotika, kan du ringe 
Jorunn Johnsen 

tlf.09 9256 63 

Bearbeidelsen av data 
fra barnehage undersø-
kelsen er nit i full gang. 
243 av 500 foreidre har 
sendt inn svar pit det 
utsendte spørreskjemaet. 
Det er en svarprosent pit 
47. Svarene omfatter 
imidlertid 321, eller 55,7 
prosent av barn i aktueil 
alder. 
Av svarene kan man tydelig 
iese et behov for endrede 
ápningstider i barnehagene. For 
foreldre som begynner pájobb 
ki. 8.00 om morgenen i Oslo er 
det behov for ápningstid fra 
klokka 7, i stedet for 7.30. Det 
er ogsâ vanskeiig for mange a 
na tilbake til Enebakk for a 
hente sine barn i banehagen fØr 
kI. 17.00. 
- Dette er ting vi na ma se pa og 
vurdere, sier barnehagekon-
suient Aud Øen. 

Av de som har svart pa 
undersØkelsen, har 27 prosent 
barnehagetiibud i dag, mens 68 
prosent er uten barnehageplass 
av noe slag. 
Svarene avdekker behov for et 

variert barnehagetilbud, men 
hele 125 av de som har svart pa 
undersØkelsen sier at de har 
behov for hel plass. 58 oppgir 
behov for halv plass, mens 50  

sier de har behov for 6 eller 16 
timer. 

Nir det gjelder hvorvidt folk 
Ønsker et kommunalt eller 
privat tilbud, sier 46 prosent av 
de spurte at de ønsker 
kommunalt tilbud, 5 prosent vii 
ha et privat tilbud, mens 46 
prosent gir utrykk for at det er 
likegyldig om tilbudet er privat 
eller kommunalt. 
Prisen pa tilbudet set imidlertid 
ikke ut til a vre avgjØrende for 
om folk kan ta imot en 
barnehageplass. Hele 54 
prosent oppgir at prisen ikke er 
avgjØrende for om de kan ta 
imot barnehageplass, mens 30 
prosent oppgir at de synes 
prisen er noe hØy I dag. 

Av 24 aktuelie organisasjoner 
som fikk tiisendt spørreskjema, 
hat man mottatt 6-7 svar. Av 
svarene framgar det at ingen av 
organisasjonene har planer om 
A etablere nye barnehagetiibud 
de nierrneste 3 -4 arene. 
Svarene fra barnehageundersø-
kelsen blir nã bearbeidet i 
prosjektgruppa 
Seive barnehagepianen skal 
viere ferdig til behandling i 
barnehagenemnda tidlig i host. 
Deretter sendes planen ut pa 
hØring, fØr endelig behandling i 
kommunestyret, antagelig en 
gang pa senhøsten. 

Nytt fra ligningskontor/folkeregister 
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Aktiviteter i friluft" EJFF's klubbhus, Bjerkland. Enebakk Jeger & 
Fiskeforening, KFUM/KFUK, Frisk Luft rn/fl. 
(Kontakt: øyvind Skotiand , tif. 64 92 55 51) 

Brukshundkurs. SØlenstua. Flateby Hundeklubb. 
(Kontakt: Ronny Vestii, tif. 64 92 83 48) 

"Apen Gârd" Kjrsrud g.rd, Daiefjerdingen. Enebakk Landbrukslag, 
Bondekvinneiag, Bygdeungdomslag og ørnØye 4H. 
(Kontakt: Gréte Dihie, tif. 64 92 40 15) 

KOMPOSTEN 

Enebakk Pensj onistforening 
Dagstur Rausjø/Vangen 

13. mai 1993 med middag og kaffe. 
Avreise Gjeddevannsveien ki. 10.00 

Gjelder ogsâ ikke-medlemmer. 
Turen koster ca kr. 150.00 

Pâmelding ill ArthurOr6erud - tif. 09 92 62 61 
L 	 J 

ENEBAKK HAGELAG 

KIRKEGARDSRYDDING 
Onsdag 5.mai kI. 18.00  

Vi møter opp pa vâre respektive kirkegârder og rydder opp til 

sommeren. 

Det blir ogsä en pust i bakken rn/kaffetár. 

Tenk trivsel -tenk Enebakk! 

21.-25-juli: 

I 5.august: 

September: 

September: 

Fra7.mai -: 

Fra 8.mai -: 

13.juni: 

20.juni: 

r 

Noter deg dagene, her er det tilbud til alle. Den enkelte arrangØr kommer med utfyilende 
informasjon senere. 

Andre lag og foreninger som planlegger aktiviteter som passer inn i "Friluftslivets ar' kan fã med 

sin informasjon i neste "kaiender". Ta kontakt med Miljøvernrâdgiver, Enebakk kommune, 
tlf. 64 92 60 60. 

FRILUFTSLIVETS AR '93 
Dette skjer i Enebakk: 

Relingstrimmen . Flateby mv. Re1ingen orienteringsklubb. 
(Kontakt: Tif. 63 83 45 51) 

Ytre Enebakk tur-o. Ytre Enebakk. IL Driv, orienteringsgruppa. 
(Kontakt: Sturla Kaasa, tif. 64 92 50 23) 

Picknic. Ytre Enebakk skoie. Ytre Enebakk Husmorlag. Pâmelding. 
(Kontakt: BjØrg Jahr, tif. 64 92 46 01) 

Dressurkurs og valpekurs. Flateby Hundeklubb. 
(Kontakt: Ronny Vestli, tlf. 64 92 83 48) 

Rebusiøp for heie familien. Ytre Enebakk Husmoriag. 
(Kontakt: BjØrg Jahr, tlf. 64 92 46 01) 

1 

LAG OG FORENINGERS MØTEKALENDER 

Enebakk Janitsjar:  
Øvelse: 27.april, 4.mai og 11.mai 

Betel:  
2.mai ki. 10.00 Søndagsskole 
9.mai ki. 10.-11.30: FamiliesØndagsskole 

Nasjonalforeningens Helseiag 
Eldretreff: 
Stranden Bedehus onsdag 5. mai U. 10.30 
Herredshuset, Kirkebygden, tirsdag 1 1.mai kl.10.30 
Betel, Ytre Enebakk, tirsdag 27. april kI. 10.30 

Emaus:  
BarnemØte 29. april kI. 17.30 - 18.30 

13.mai kI. 17.30- 18.30 

Misjonshuset. Ytre Enebakk  
Lørdag 24.april : Basar til inntekt for Misjonshuset 
Søndag 2.mai kI. 19.00: Mote, Roald Guibrandsen 
Lørdag 8.mai: østlandske Predikantring har Arsmote pa 
Misjonshuset. Se nrmere kunngjØring 

Enebakk Skytterlag:  
Søndag 2.mai kI. 10.00: Premieskyting 
Torsdag 13. mai kl.l7.00: Premieskyting 

Stranden søndagsskole:  
Stranden Bedehus søndag 2.mai ki. 11.00 

Enebakk Bondekvinnelag:  
8.mai deltar vii Grete Waitz-løpet. 

Ytre Enebakk skoiernusikkorps:  
LØrdag 24. april: Kakeiotteri 
Lørdag 1;mai - spilling pâ.Sykehjemmet 
Søndag .mai: Spilling vlDriv mini-maraton 
LØrdag 8. mai: Kakelotteri 
SØndag 9.mai: Konfirmantspiliing 
Fredag 14.mai: Spilling for barnehagene 

Enebakk Skolemusikkorps:  
Lørdag 24. april: Seminarog lotterisaig 
Søndag 25.april: Seminar og julemesseverksted 
Lørdag 1. mai: Spilling diverse steder i Kirkebygden. 
LØrdag 8. mai: Lotterisalg 
Søndag 9. mai: Seminar og julemesseverksted. 
Betel Hornorkester 
Mandag 26. april, mandag 3.mai og mandag 10. mai: 
Øvelse kI. 19.00 

GLADMELDING 

Lavere strØmpris til vãre hushoidninger 

Regjeringens "krisepakke" medfØrte en fly produksjonsavgift pa elekstrisk kraft, - 1,2 ore /kWh. 

I tillegg økte den generelle elavgiften med 0,45 ore/kWh. 
Styret i Folio Engergiverk har besluttet ikke a belaste kundene med den nye avgiften. I tillegg 
senker vi prisen til husholdningskunder med 0,5 ore/ kWh. 
Dette gjeider fra 1.mars. 

Nye priser pa tariff H4 er fra 1.3.93: 

Fast avgift: kr. 1.070,- pr ãr. 
Energipris: 	31 ore pr kWh. 

For de av váre kunder som har fleksitariff er energiprisen for forbruk over 12000 kWh, fra 
1.3.93, 25 ore pr. kWh. 
I tillegg til de ovennevnte priser kommer elavgift til staten pa 4,6 ore pr kWh og 22% 

merverdiavgift. 

C) FOLIO ENERGIVERK 
Folio Energiverk AS, Industrivelen 17, 1401 Ski - If.: (09) 87 22 60 - Fax: (09) 87 2642 



y)20.30 

Torsdag 13.5  

Tid for den gode 
filmen' m/kinokafe 
Perts Venner 

KOMPOSTEN 

4 Stiftet 5/3 1964 

Tenk 
trivsel 
-tenk 
Enebakk! 

** POSTBOKS 21 - 1912 ENEBAKK *x* 

Presentasjon av styre 1993: 
Leder: Britt Høgman  Dehli, nestleder: Tom Lente 
kasserer: Wenche Tranem, sekretr: Anne Line 
Hoimsen, styrerepresentant: Arne Gundersen 
styrerepresentant: Per Guibrand Solli ,vararepr.: Kjersti 
Wattum, vararepr. Lise Nordby 

Arrangementskomite: 	Skøytebanekomite: 
Leder: Per G.Solli 	Leder: Rudolf Engerhoim 

Styret vil benytte anledningen til a takke arrangements-
komiteen og skøytebanekomiteen  for innsatsen i 1992 

FORMIDDAGSTREFF 
pa 

BETEL 
Hver fØrste  torsdag i 
rnáneden. Første  gang: 

6.mai kl.11.30 

GUDSTJENESTER 
25.april (2.S.E.P.)  
Enebakk kirke kI. 11.00 
Samtalegudstj. vfHelgheim 
Mari kirke kI. 11.00 
Samtalegudstj .v/øvstega.rd 

1.mai kl.11.00  
Enebakk kirke v/øvstegârd 

2.mai (3.S.E.P.)  
Mari kirke kI. 11.00 
v/øvstegârd - Nattverd 

9.mai (4.S.E.P.)  
Enebakk kirke kI. 11.00 
v/ øvstegârd - Nattverd 
Marl kirke kI. 11.00 
vfHelgheim 

16.mai (5.S.E.P.  
Stranden bedehus ki. 11.00 
familiegudstj. v/øvstegãrd 

17. mai kI.10.30  
Mari kirke -Familiegudstj. 
v/øvstegárd 
Enebakk kirke ki. 12.00 
Familiegudstj. v/Helgheim 
Sykehjemmet H. 14.30 
vIHelgheim 

Neste avis kommer 
fredag 14. mai 

Innleveringsfrist for stoff, 
kunngjøringer og annonser: 5. mai 

lu  ENEBAKK KOMMUNE 
LEDIGE STILLINGER I 

SKOLEFRITIDSORDNINGER 

Under forutsetning av positivt vedtak I kommunestyret, 
viderefØres skolefritidsordningene (SF0) ved de aktuelle skoler 
i kommunen etter en prØveperiode. FØlgende stillinger skal 
besettes: 

1 Avdelingsledere, inntil halve stillinger, ved 
Hauglia og Ytre Enebakk skoler 

Stillingene Ønskes besatt av fØrsko1e1rere eller personer 
med ti1nrmet uk utdanning. AvlØnning i LK 4.2, Itr. 9-
12. Fast tilsetting vurderes 

2 Aktivitetsledere I deltidsstillinger pa 
engasjementsbasis ved de samme skoler. 

For stillingene kreves interesse for, og praksis fra arbeid 
med barn. AvlØnning i LR 1, ltr. 2-8. 

Da skolefritidsordningen i hovesak følger skoleruta, avkortes 
árslønnen med ca 12%. Det kan bli aktuelt med begrenset 
utvidet ápningstid avlØnnet pa timebasis. 

Daglig âpningstid ca kI. 08,00 - 17.00. 
Nrmere opplysninger ved rektorene eller skolesjefen. 

Søknad vedlagt kopier av attester og vitnemál sendes Enebakk 
skolestyrekontor, 1912 Enebakk innen 28.4.93. 

Skolesjefen 

IV
ENEBAKK KOMMUNE 

Rektorvikariat - grunnskolen 

Da skolens rektor bar valgt a arbeide som leder for 
veiledningstjenesten i kommunen, har vi ledig 

vikariat som rektor ved Hauglia skole 
i tidsrommet 01.08.93 - 31.07.95 

Skolen hat ca 100 clever pa 1. -3. trinn, samt tilbud til 
6-ãringer og skolefritidsordning. 

Vi Ønsker vikariatet besatt av en person med gode faglige og 
personlige egenskaper. Tidligere ledererfari ng og 
administrativ praksis er en fordel. Du ma ha utpreget evne til 
samarbeid med ulike parter i skolefellesskapet, vre 
selvstendig, og ha vilje til bevisst styring mot felles mâl. 
Krav til utdanning og erfaring etter regelverket. Lønns- og 
arbeidsvilkâr etter gjeldende tariff, by og instruks. 

Oppgi gjerne referanse. 
Nrmere opplysninger ved skolens rektor, tlf. 64 92 83 10, 
eller skolesjefen, tlf. 64 92 60 60. 

Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemâl sendes 
Enebakk skolestyre, 1912 Enebakk innen 10.05.93. Vennligst 
opgi tlf.nr. privat og pa arbeidssted. 

SKOLESJEFEN 

lu
ENEBAKK KOMMUNE 
KULTURADMINISTRASJONEN 

UTSTILLING 
ODD BØRREZEN OG EVA BØDTKER NI€SS 

stiller Ut tegninger, coulager og keramikk i 
Gamle Herredsstyresal : 18. - 30. april (torsd. 22.apr. stengt) 
APNINGSTIDER: 
Hverdager: kI. 13.00 - 16.00 og kI. 18.00 - 20.00 
Lørdager og SØndager kI. 14.00 - 17.00 

IV
ENEBAKK KOMMUNE 

Herretrim 

Er du ledig onsdag morgen? Bli med pa trim-time under 
ledelse av fysioterapeut: 
Onsd. kI. 8.30 - 9.30 
Kirkebygden barneskole. 
Nmrmere opplysninger og pãmelding: Enebakk Fysioterapi 

IV
ENEBAKK KOMMUNE 

Ledige plasser - 
basseng-trening for voksne. 

SvØmmingfvanngymnastikk i oppvarmet vann under ledelse av 
fysioterapeut, 
Fredager kI. 14 - 15 pa Enebakk ungdomsskole. 
Nrmere opplysninger og pâmelding: Enebakk Fysioterapi. 

ENEBAKK KOMMUNE 

DAMETRIM 

Ledige plasser pa parti med Iett dametrim, 
tirs(jager kI. 13.00 - 14.00 pa Kirkebygda barneskole. 
Pâmelding: Enebakk Fysioterapi. 

Søndag25.4 

B)16.30 Annie (for hele 
familien) 

V)18.30 Bodyguard kr 35,- 

V)20.30 Bodyguard kr 35,-

Mandag 26.4 

V)18.30 Bodyguard kr 35,- 

Søndag 2.5  

U)18.30 Hus, løgn og 
kjrlighet 

V)20.30 Bram Stoker's 
DRACULA 

Søndag 9.5  
B)14.30 Jungelboken kr.25,-
B)16.30 Jungelboken kr.25,-
B) 18.30 Jungelboken kr.25,-
V)20.30 Nadeløse menn 



.jafflrL310 III  El 

EnebakkBfandaKor 
arrangerer 

VARKONSERT 

251 apri(93 k1 18.00 

ENEBAKK HERREDSHUS 

fetIvirkpufe: 
fer9luseby - piano ,Lage 7fiune Børresen - trommer Stig .46olfsen - 

fiass ,iy i4dolfsen -f&yte, Eva Sørlie-fløgte, Car[ August 
Tuleinann,gittzr, Sang&o ret 5.gyeren' ,Wenclze 5(allzn, Grete 

Bergersen - List etli Hansen - souister 

VOKSNE KR 50- BARN UNDER 15 GRATIS 

PEI  El 

DRIV MINI-MARATON 1993 
5 Ais JUBILEUMSL0P 

ENEBAKK 

IL Driv's friidrettsgruppe gjentar tidligere firs suksessarrangement oglnnbyr til 
DRIV MINI-MARATON 1993. 

Startsted: Mjer stadion - Starttid Søndag 2.mai Id. 13.00 - Distanser: 10 km og 3,6 km 

KLASSEJNNDELING: 
DRIV MINI-MARATON har like kiasser for kvinner og menn. I alt 7 klasser. 

Egne trimklasser uten tidtaking: - kort lØype 3,6 km, lang løype 10 km.. 

PREMIERING: JubileumstrØye tilalle som fullfØrer. Dessuten gavepremier trukket pa 
startnummer. 5-firs diplom til de som fullfØrer for 5.gang. 

Startkontingent: Barn kr.40,-, voksne kr. 60,-, Familie kr. 150,- (foreldre rn/barn) 

PAMELDING OG STARTKONTINGENT PA GRENDESENThRET LØRDAG 17.APRIL 
OG LØRDAG 24.APRIL FRA KL. 11.00- 15.00 eller ved postgironummer 0808.59.29500. 
Oppgi da distanse, samt fødselsâr pr person. 

pAMELDINGSFRIST 24. APRIL 1993 

Etteranmeldelse kr. 20,- pr person i tillegg, for fredag 30.april. 
Startnr. hentes pa Grendesenteret fredag 30.april, kI. 16.00 - 20.00. 

øvrige opplysninger: Aud HØnsi, tif. 92 45 86 og Kjell Terje Holen, tlf. 92 48 21 

MEDLEMMER AV HOVEDSTY RET 

LEDERE AV KOMITEER M.V. FOR 1992/93 

ENEBAKK 
ARBEIDSUTVALGET 

Funksjon  Navn Adresse Tlf.priv. TIf.konto 

Leder Knut A.Thorvaldsen Gran 64 92 44 35 64 92 44 35 

Nestleder Jan Stockseth Utsiktsvn.6 64924300 22402751 

Kasserer Grete Lein Ungersness Grevlingvn.5 64925151 

Sekretr Kâre Marasdal Vestbyveien 72 64924723 22749641 

Styremedlem Jan Floberghagen Vestbyveien 28 64924814 64872260 

Styremedlem 
Varamedlem 

Anne Mari Stockseth 
Robert Gjertsen 

Utsiktsvn.6 
SlØssâsvn. 19 

64 924300 
64 925018 

22941094 
22422820 

GRUPPENE 

Basket Knut A.Andersen Kjepperudvn. 64924696 22498862 

Fotball Aud Aslaksby Ekornvn.33 64924318 64924014 

Fri-idrett Kjell Terje Holen Fjellvn.9 64924821 64926050 

Handball Mette Gro Otterbeck Gran 64925387 64924414 

Orientering Asmund Jahr Vâgliveien 45 62924278 64926451 

Turn og trim Gunnar Hast Tiurvn. 13 64924938 64230088 

Ski Terje Brevig Fjellvn.59 64924508 64940233 

Tennis Ivar Grønneberg Revefaret 29 64924452 64945980 

KOMITEER 

Red.Drivkrafta Unni Simonsen Asfaret 5 64924604 22805634 

Kiosk/Saig/Fest 
Tilsyn/vedi .hold 

Bente SØrensen 
Jan Floberghagen 

Tiurvn. 42 
Vesbyveien 28 

64925245 
64924814 64872260 

Yalgkomiteen 
Banemester,Mjr 

Gudbjørg Bergstrom 
Odd Myhre 

Borgvn 26 
Midtun 

64924355 
64924254 62924265 

BESTILLING AV KLUBBHUS/HALL -TIMERJBRATENSTUA 

Klubbhus, Mjr Jan Sockseth Utsiktsvn.6 64924300 22402751 

Brâtenstua Kjell Terje Holen Fjellvn.9 64924821 64926050 

1. mai i Enebakk 

PROGRAM: 

Ki. 09.30: Frokost pa Enebakk U-skole 

KI. 11.00: Gudstjeneste i Enebakk kirke 
Enebakk kammerkor synger 

KI. 12.00: Tog fra Enebakk kirke. 
Stranden skolemusikkorps. 

K!. 13.00: Arrangementet starter pa Enebakk 
u-skole. 

KI. 13.30: Ungdomsapell v/AUF 

KI. 13.45: Stranden skolemusikkorps 

Ki. 15.00: Hovedtale v/Solveig Torsvik 
Film for barna 

Ailsang v/Juel Stubberud 

Loddsalg , kaffe, kaker 

KOMPOSTEN 

10 

TrLe frh,c.,cJ IIIr' r.iiv'-'-'
IV  

-tenk Enebakk! 

PLANKEMARSJEN 
Plankemarsjen gâr i ár av stabelen 

SØNDAG 13. JUNI 

Start fra Herredshuset ki. 9.00. 

Se nrmere omtale av arrangementet i neste avis 
som kommer fredag 14.mai. 



I MAR! MENIGHET 

24. april pa Ytre Enebakk skole U. 10.00 

Lopper tas imotpii barneskp[en 
23.april kI. 18.00 

Spørsma°1 ev.fienting thg: 
Lars Kristian røFiott: 09925040 

fJ(iiut çrø1io(t: 09924748 e1 64924748 
Iluje Qøth 09924916 e1 64924916 

9Iiiksjon L 14.00 
Sao av fuiIer og Iaffe 

'1"e(kommen! 

S KIGRUPPA 

Enebakk IF 

Vi leter etter persoiter som 
kunne tenke seg A hjelpe til 
med a fA alpinbakken i drift 
fra neste sesong. Du som er 
innflytter, og alpininteres-
sert: Se dette som en fin 
anledning til A knytte kon-
takter i nrmi1jØet! 

Interesserte kan ta kontakt 
med: 
Inge B, HE 64 92 9046. 

PINSEMMG4ETEN 
y, ENEBAKY 

MØTER PA BETEL 
Søndag 25.4.:  
kI. 1 0.00:Søndagsskole 
ki. 19.00:Besøk fra 
Salemskolen, Oslo. Werner 
Heum taler. DAp. 
Seindag 2.5.:  
kI. 10.00: Søndagsskole 
kI. 19.00: MØte 
Tirsdag 4.5.:  
kI. 19.30: Menighetsmøte 
Sndag 9.5.:  
kI. 10.00: 
Familiesøndagsskole 
ki. 19.00: MØte 
Tirsdag 11.5.: 	- 

kI. 19.00: KveldsbesØk pi 
ødegArden. Terje berg 
underviser. 
Fredag 14.5.:  
kI. 19.00: Ungdomssamling 
hos Gro og Leif Petter Moe. 

Alle velkommen 

Enebakk Historielag 
inviterer alle interesserte til (lang) rusletur langs 
gamlevegen mellom Ytterbygda og Kirkebygda 

lørdag 15.mai  

Fremmøte (og parkering) ved Enebakk Herredshus 
ki. 10.00. FelIes transport(kr. 10 pr pers.) til Logn. 

Derfra gAr turen forbi piasser og gárder som 
Historielaget vii fortelle om underveis. Husk niste og 
godt fottøy. 

Loppemarked - Emaus 
lørdag 8.mai 1993  

bar du lopper, mØbler, sportsutstyr og andre gjenstander? Alt 
av interesse. 
Vi tar imot og henter. 

Tlf.09927094-09926431 -09927037. 

Heist for 4.mai 

2.gangs utlysing 

TAR DU UTFORDRINGEN? 
Nylende Barnehage 

søker 

FØRSKOLELARERE OG ASSISTENTER 

Nylende barnehage er en helt ny foreldreeid 2-avdelings barne-
hage for barn i alderen 1 - 7 Ar. Vi Apner i begynnelsen av Sep-
tember 1993 og trenger 
I STYRER OG 2 AVDELINGSLEDERE med godkjent utdan-
nelse, samt TO ASSISTENTER 

Vi kan tilby: 
- 	Utfordringen det er A starte en ny barnehage 
- 	4 planleggingsdager pr Ar 
- 	budsjetterte kursmidler 

muligheter til barnehageplass for egne barn 
- 	pensjonsavtale for styrer 
- 	lØnn etter avtale. 

Vi krever: 
- 	gode lederegenskaper 
- 	selvstendighet, engasjement, nytenking 
- 	vilje og evne til samarbeid 
- 	at du ser foreidre som en ressurs og samarbeidspartner 

SØknadsfrist: 
7.mai 1993, SØknader sendes til: 

Hilde RØskaft, SlØssAsveien 25, 1914 Ytre Enebakk. 

Søkere med annen relevant utdanning. eller praksis kan ogsA 
søke pd stillingene som styrer og avdelingsledere. Det vil bli - 

Iagtvekt pA personlig egnethet. 

Tenktrivsel -tenk Enebakk! 

KOMPOSTEN 

FAG & SERVICE 
Din lokale rørlegger 

ANDRESEN 
& SONNER A/S 
Vágliveien 25, Ytre Enebakk 
TIf. 69 9243 54 - 69 9248 92 

Mobil 030 36 127 

Elektrorep. 
Egil H. Jorgensen 
Flatebysenteret, tIf. 69 92 92 81 

SALG OG REP. AV ELEKTRISKE 
HUSHOLDNINGSMASKINER, 

RADIO - TV - VIDEO 
Parabolantenner - Nøkkeltiling 

Ikke la renskapsfØrin-
gen din bit et sjansespiii! 
q.tnebakk 

• gnskapskonte a,1 
Godkjent regnskapskontor 

Postboks 24, 1912 Enebakk 
Teleton 69 92 63 03 

ENEBAKK 
VANN OG VARME 

v/OleAnton Gystad 
Durud Grd 

1914 Ytre Enebakk 
- DØgnservice - 

TIf. 69 9246 30 
Mobil 030 04 997 - 03038 565 

Marit Elin Sørli 
Naturterapeut 

40̀ ~j 
BYG. OG TOMMERMESIER 

I 	Per-Erik østlie a.s  
1914 YTRE ENEBAEX. 11I 69924340  

.din lokale byggmester 

-fagkunnskap gir trygghet 

ENEBAKK NATURTERAPI 
TIf. 69 9270 44 

Fotsoneferapi, aromate rap!, kinesiologi, ereakupunkiur, 
kraniosakraiterapi, kostholdsveiledning, magnetfelilerapi. 
Diplom Ira lnstftuff for Helhefsme4isin —Medlem av NFS 

Rugvn. 4 B 	 1912 Enebakk 

Neste avis kommer 
fredag 14. rnai 

Innleveringsfrist for stoff, 
kunngjøringer og annonser: 5. mai 



Flateby Hornmusikk 

Flateby Hornmusikk. Bakfra V.: OddbjØrn SiljebØl, Karsten SiljebØl, JØrgen Sikkerbøl, Finn Tore 
Sundby, -Olsen, Per Mangen, Harry Utsigt og Egil Einersen. 
Foranfra v.. Ole SiljebØl,  Tor Johansen, Ragnar Karisen, Magnus Haug, Ragnar (Bassen)Pedersen - 
Olsen 

IDRE1TSLAGET 

*11%  
ENEBAKK 

SLIK BUR DU 
MED I IL DRIV 

VI OPPFORDRER TIL MEDLEMSKAP I IL DRIV PA DEN-
NE MATEN STØTTER DU EN N1RMILJØFORENING SOM 
GIR AKTIVITETSTILBUD TIL BARN, UNUDOM OG VOKS-
NE. MIDLENE BENYTTES OGSA TIL ANLEGG OG DRIFT 
AV BANERJANLEGG, BYGNINGER, SKILØYPERITURVEI-
ER FOR IDRETTSAKTIVITETER OG SOSIALE TILTAK 

MEDLEMSKONTINGENTEN FOR IL DRIV: 

- Kr 75,- for mediemmer til og med fylte 16 âr. 
- Kr. 150,- for voksne medlemmer 
- Kr. 300,- for familiemediemskap. 

Kontaktperson: Anne Mari Stockseth, Utsiktsvn.6, 
tif. 64 92 43 00 

AKTIVITETSTILBUD OG TRENINGSAVGIFTER: 
De enkelte gruppene har varierende treningsavgifter. 
For a kunne delta ma du vre medlem av IL Driv og betale med-
lemskontingent. 

Jeg vii vre med i 

Fotbali 

Basket 

Friidrett 

Handball 

Orientering 

Turn og Trim 

Ski 

Tennis 

StØttemedlem 

Navir 	 Født 	 

Navn 	 FØdt 	  

Navn 	 FØdt 	  

Navn 	 FØdt 	  

Hvis famiiiemediemskap oppgi hovedmediemmet: 

Adresse: 
	

Tif.: 

Husker du Flateby 
Hornmusikk ? Har du 
hørt om revyenes gullal-
der i Enebakk? Revyene 
som innbrakte penger i 
kassa , nok til instru-
menter til hornmusik-
ken? 
Gamle enebakkinger nik-
ker kanskje og smiler - 
tenker pA da fire hundre 
elleville publikummere pa' 
Ignarbakke lot seg begeis-
tre av "GAré, sA gAré pd 
hue i elva! 

19. april feiret revygruppa 
40-5rs jubileum med en 
liten samenkomst. 
Men - her skal du fA hele 
historien: 

Begynnelsen 
Det er velkjent at Enebakk 
har et blomstrende 
musikkliv - ikke minst hva 
gjelder korpsmusikk. PA 
Flateby startet det aler fØr-
ste korpset i 1918. 11932 
satte de punktum. Instru-
mentene ble pakket bort 
pA Store Haug. Etter hi-
gen ble instrumentene 
plukket fram, blankpusset 
og Magnus Haug ble pri-
mus motor i arbeidet med 
A fA i gang Flateby Horn-
musikk. Han ble ogsA 
korpsets fØrste dirigent. I 
Arene som fulgte var korp-
set aktive i mange sam-
menhenger. De spilte pA 
søndagsskolestevner og 
sanitetsfester. 1 og 17. mai 
var Hornmusikken fast 
innslag i alle bygdas tre 
kretser. 
Travel 17.mai 
17.mai programmet for 

Hornmusikken var som 
følger: Det startet pa' Store 
Haug, som var stedet hvor 
17.mai ble feiret -bAde for 
og etter krigen. 
Buss til Kirkebygda 
etter endt jobb der, videre 
til Mari kirke i Ytre, sA til- 

o bake til Gjestang pa 
Flateby. Derfra gikk turen 
videre til fots med spilling 
fl-am til Bedehuset hvor 
det ble en kaffetAr etter 
endt dyst. 

øvelsene foregikk vanlig-
vis pa' Haug, hvis vret 
var bra. Ellers fikk de leie 
lillesalen pa' forsamlings-
lokalet gratis til Øvelser. 

Revypenger til 
instrumenter 
Korpset ble drevet belt selv-
stendig, uten stØtte av noe 
slag, bortsett fra et en-
gangstilskudd pa' 1200 
kroner fra kommunen. I 
1953 var Økonomien - og 
instrumentene sA dArlige at 
noe matte gjøres. Dermed 
fødtes ideen om A fA i 
stand en revygruppe. Fri-
villige revy og musikk-
venner fra Rlingen, 
LillestrØm , Lørenskog og 
Sørumsand sluttet helhjer-
tet opp om dette, og snart 
var revygruppa i full gang. 
Revyene ble vist pa' 
Flateby forsamlingshus, 
pA Bøndenes hus og pa' 
Ignarbakke. Alitid ble det 
braksuksess og klingende 
mynt i kassa, forteller 
Ragnar Karisen, som var 
formann i Hornmusikken i 
10 Ar, og svert aktiv i 
revygruppa. 

FØrste revyen var "GAré sA 
gAré pA hue i elva", andre 
het PA'n igjen og siste 
revyen var Ti Ar, kassa 
torn. 

I tillegg til at revyene 
skaffet penger i kassa til 
nye instrumenter, bidro 
ogsA syforeningen "Hyg-
ga' med mye inntekter. 
Og endelig kunne Horn-
musikken kjøpe inn nye 
instrumenter for 3500 kro-
ner. Det holdt til rundt 12 
- 14 instrumenter, forteller 
Karisen. Korpset talte 
rundt 14 - 16 musikanter. 
Instrumentene flkk man 
kjøpt brukt av LillestrØm 
Musikklag. Uniformene 
hadde man ogsA kjøpt 
brukt - av ha musikklag i 
Oslo. 

Slutt i 58 
Etterhvert dabbet aktivite-
ten i Flateby Hornmusikk 
av. Siste gang de spilte 
var 17.mai 1958 (muli-
gens 59), forteller Karlsen. 
SA ble instrumentene lagt 
pA hylla, og bygda hadde 
ikke lenger noe musi-
korps. Det ble bestemt at 
instrumentene skulle tilhø-
re Flateby. De som ville 
starte opp igjen med 
musikkorps, skulle fA 
instrumentene. 

Etter tre fire fir - i 1962 
skjedde det. Da ble Stran-
den skolemusikkorps eta-
blert. Og de startet med 
instrumentene fra det 
gamle Flateby Hornor-
kester. 

H 
1.januar 1994, og 6 millioner et 
fir etter. Styret er overbevist om 
at dette gár I boks. Uansett, ma 
man starte opp driften senest i 
desember 1994, for konsesjo-
nen gjelder Ut 1994. 

Enebakkeid? 
Nit har enebakkinger en enestit-
ende sjanse tit seiv it bestemme 
om banken sical vere enebak-
keid. Et tankeeksperiment er at 
om aile husstander i Enebakk la 
1000 kroner til bankens ans-
varskapital, yule man vre pit 
den summen som er nødvendig 
i 95, og styret yule ikke behove 
A git Ut av bygda for it skaffe til 
veie nØdvendig kapital. 
SeIv om det i vedtektene er 
nedfelt at bankens styre og for-
standerskap skal bestit av folk 
som bor eller arbeider i 
Enebakk, kan det pit sikt skje at 
vedtektene biir justert om en 

stor del av kapitalen kommer 
utenfra. 

Lokalkunnskap og 
bedre service. 
Bankens styre understreker den 
fordelen for fremtidige kunder 
som ligger i et lokait styre med 
god lokalkunnskap. Fordi man 
kjenner folks situasjon bedre 
enn en "fjernstyrt stor forret-
ningsbank gjØr, vii .. . vi f.eks. 
kunne hjeipe folk, som kanskje 
eliers ikke yule fit ]An. Det er 
bare ett eksempel.. 
Enebakk Sparebanks styre er 
godt sammensatt av folk fra det 
gamle styret i Enebakk Spare-
bank, og innflyttere 
Med denne banketableringen 
settes pit en mitte tingene pit 
plass igjen. Vi erstatter noe som 
ikke er lenger - som er manipu-
iert vekk, men som nit er tiibake 
- til beste for folk flest, sier 
Christian Oppegaard i styret for 
Enebakk Sparebank. 


