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wormasion tor Enebah

Ny rãdmann
kornrntine'th ret har vedtatt a ansette
Nils Schaug (4). O re \rdal , solD fly radnianu I Lnehakk. Stillingen skal sere arcma lsst illing. og (let skal na forha ndles
i(iere med den n ansatte radniannen urn
Ionns og a rhuds
° r. Soiii nr. 2 er
Fredrik rivenes (45), Oslo innstilL
I ntcr%jugrn PP' hadde stilt de to kandidatdne likt men den eksterne konsulentens
aniwtaling gikk pa Schaug. Den nyc radmanncn kan, dersorn han tar stillingen tidligst vcre pa plass urn tre maneder.
Bet var i alt 12 sokere til radmainnsstillingen, dcii hiant to interne - nenilig kst. radmaim Hans Erik Iloim. og FDV-sjef
lorgils Opedal.

mmu

Kulturbegivenheter i ko

Ny optimisme I kominuneøkonomien Det akkumulerte underskuddet er
sanert.
Side 15
Ny giv for naringslivet?
Egen rneringskoordinator
ansatt.

BartholdA.ButenschØn var ornviserfor en engasjert kulturminister
(Lørdag

Side 8

mote om
flyktning
niottak
Siste side

den 16. april var en merkedag for Enebakks kulturliv. Da kunne
kultursjef Per Santhik Onske velkommen til fipningen av Ragnhild
Butenschøns Samling i Kulturformidhngssenteret - Bet Gamle Herredshus
I Kirkebygden. Et hundretalls gjester var tilstede ved den minnerike begisenheten pningen ble foretatt as ordfører Einar Hoistad, og kunstnerens ektemann Barthokl 4 Butenschon tegnet i korte trekk et bilde as
den kjentebilledhuggeren, og hennes virke og verdigrunniag I forbold til
sin kunst.
Allerede pãfølgende mandag var Barthold A Butensehon omsiser for kulturminister Ase Kies eland i utstillingslokalene Han fortalte en engasjert
statsrd orn de forskjellige skuipturene.
Kulturmrnisteren gjestet Enebakk i forbindelse med et kulturserninar 1
Herredshuset.

'Side 20
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Skal vi bry oss litt
mer om hverandre?
1 kommunesiyremøte 14. mars i âr vedtok vi a imØtekomme Utlendingsdirektoratets anmodning om mottak av 20
flyktninger
14. april var 40 - 50 representanterfra lag ogforeninger,samt privatpersoner samiet i kommunestyresalen for a
drøfte hva hver enkelt lam bidra med.
Det er viktig nârflyktningene kommèr til Enebakk, at de
mØter et "levende og ápent" lokalsamfunn. ½ kan sikkert
skaffe dem hus, møbler og mat, men det viktigste er
"bryseg om dem ". Dette er mennesker som er revet Ut av
sitt naturlige miljØ, kanskje skiltfrafamilie og venner. De
trenger ikke bare et sted a were, men ogsâ at stedet er
floe for dem. Jeg tror Kong Salomo sâ langt utover sin
samtid da han uttalte: "Nekt ikke de trengende din hjelp,
ncr det er i din makt a gi den ! ". Jeg tror mange av oss
makter mye i denne sammenhengen.
Det er ikke mer enn en generasjon siden at det a bry seg
var noe positivt. Wirt engasjeinent var den gang ikke
avhengig av om barna wire var involvert i tiltaket. Det
var en tillitserklaring c fa loi' a vare med. Ja, til og med
a were valgi inn i kommunestyret var den gang sett pa
med respekt.
Det er med en smule urofor demokratietsframtid vi ntermer oss et nytt vaig. Noinminasjonsprosessen er blitt stadig tyngre a gjennomfØre for hvert vaig. Dette syntes a
were lila' for alle partier. Kanskje pa tide at du stiller
opp?
Utrykket "Tenk trivsel - tenk Enebakk" preger alt mangen av oss. En av grunnene til at Neringsradet i kommunen valgtenettopp dette, var det holdningsskapende iformuleringen. "Forut for handling, gar tanke ", heter det.
En bevisst handling er resultat av bevisst tenkning. La
oss hver for oss lage vártfremtidsbilde av Enebakk. ½
ser idaghvordan Enebakk er. Er dufornØyd med bygda
di ? Er det noe du skulle Ønske var annerledes ? For c
skape dittframtidsbilde av dine omgivelser, ditt narmiljØ,
ma du bry deg.
Det er over 100 lag og forefinger som bidrar til trivsel i
Enebakk. De har plass tilfiere.
Selv om det er mere en ett ar til valgkampen starter foran
neste kommunevaig, har vi politikere hele tiden behov for
kontakt med velgerne. Kiage pa inanglende veivedlikehold,sØppel som ikke blir hentet, vann som er brunt osv.,
er nødvenndige meldinger dfd. Som oftest lar disse tingene seg ordne administrativt.
Nd star viforan revidering av kommuneplanen var. Den
beskriverframtidsbilde av kommunens aktiviteterforflere ar Har du ideêr om hvordan Enebakk skal se utframover, hva vi skal bruke pen gene vdre til - eller hva vi ikke
skal bruke pengene vare til, ta kontakt med oss. Fram til
oktober dette dret kan DUpavirke denne prosessen.
Det snakkes sd mye om holdningsskapende arbeid. Lite
hjelp er det a snakke om dette til wire barn. Det har
stØrre effekt d were et godt eksempel selv. Enebakk kommune kan ikke vedta hoidninger De md skapes - av deg
og meg. Lykke til.
Einar Hoistad
ordfØrer

Søndag 1.mai
B)kl. 13.00 Aristokattene
B)kl. 15.00 Aristokattene
Søndag 8.mai
B)kl. 16.30 Caprinos
kiassikere 2
U)kl.18.30
Mrs. Doubtfire
V)kL2O. 30
Mrs.Doubtfire

Fodt
Martin har butt storebror
til Heidi 1. mars
Sentralsykehuset i Akershus

Ellen og Børre Olsen
VI GRATULERER
Kai Vegard østnes og
Finn Eilif Edvardsen
med 1. plass i
maratondugnad.
Hilsen KLUBB I

NYLENDE
B ARNEHAGE
søker
VIKARER
som kan kontaktes
v/sykdom, permisjoner, kurs etc. blant
personalet.
Ta kontakt med:
Styrer Edel Snerling
tif. 64 92 58 00

for nermere
informasj on
STØ 11,E TIL HANDIKAPRIDNING
Enebakk kulturstyre
bevilget i sitt siste mote
10.000 kroner i tilskudd
til etablering av et tilbud
med handikaprding ved
Flateby Hestesenter.
Tilbudet startet opp
1. .april, og senteret har
knyttet til seg fysioterapeut til A drive tilbudet
STØTFE TIL KINOAVIS
Kulturstyret bevilget i sitt
siste mote kr. 7000 i stØtte
til utgivelse av Flateby
Kinoavis. Med pengesekken gikk ogsA en oppfordring fra styret om at avisen blir tilgjengelig for
o
hele bygda, d.v.s. ogsA i
Ytre Enebakk.
Kulturstyret høynet sØknadssummen , for A kunne
deke inn Økte utgifter til
nettopp dette.

Kjare Sissel!
50 Ar er unnagjort
tida gãr sâ aitfor fort
Niogtyvende april
vii vi feire med et smil
Helsestasjon uten deg
kan man ikke tenke seg.
Moden kvinne,dyktig dame
det er enebakkreklame
Derfor hãper alle vi
du i Enebakk vii bli.
Hipp hurra: Vi lar det runge
noen blir de evig unge.

Takk
for all oppmerksomhet i form av blomster
og hilsninger fra lag,
organisasjoner og
enkeltpersoner i forbindelse med mitt
sykehusopphold.,
Dag Skaug

BRATEBRENNING
For mange er brdtebrenning en del av vdrfornemmelsen nár snen smelter og det torker opp i hagen.
Noen synes det lukter godt ogsd, iailfall ved brenning
av smd men gder
De senere dr har en stadig stØrre del av befolkningen
fdtt plager med astma og allergi, muligens som en
fØlge av Øketforurensing. For disse er brdtebrenning
om vdren en sann prØvelse. Ndr man brenner likt og
ulikt av avfall, kan det ogsd were til sjenanse for de
som ikke har astma/allergi.
Hver vdrfdrjeg noen k/a ger over brdtebrenning.
Problemet er ikke stort, men det er der Jeg vii derfor
iførste omgang oppfordre dere til a legge hageavfall
til kompostering, og kjØre bort avfall i stØrst mulig
utstrekning. Dersom en slik oppfordring har effekt,
vii det ikke b/i nØdvendig d ta saken opp i utvalget for
he/se- og sosial som en helserddssak.

Torgeir Landvik, kommunelege I.

ENEBAKK KOMMUNE
GJELDSRADGIVNING
Enebakk kommune har etablert ordning med gjeldsrAdgivning.
Personer/familier som har problemer i forhold til A
betjene gjeld/forpliktelser har mulighet til gratis rAdgiving.
Henvendelse/timebestffling tlf. 64 92 60 60
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FRITT FORUM
Under denne vignetten inviteres du til a komme med dine synspunkter pa store
og sma sporsmál i Enebakk

Svar pa' Tillat meg et hjertesukk U 1.
Komposten nr 1.94
Etter at jeg leste inniegget til
Marit i Fritt Forum (opp til flere ganger9, sA ble jeg ganske
provosert. Føigende svar gis p
vegne av Rema 1000, Enebakk.
Vâre pningstider er følgende:
Mandag - Fredag 9.00 - 20.00
9.00-18.00
Lørdag
Det skuile bare mangle at Marit
kiarte A handle innen denne
snevre.. tidsfrist.
Tenk Trivsei - Tenk Enebakk!
GjØr som stadig flere: Legg
dine handievaner til bygda di.
Det skaffer arbeidspiasser i

Enebakk. Det skaffer kommunen flere skattekroner
osA fra nringsiivet, og du vii
pa sikt ft et bedre og sterkere
meringsliv.
Ved A ikke tenke Enebakk, gjør
du det samme som A boikotte
din egen kommune.
Ski - Tomter - Spydeberg -Oslo
kan ikke lose Enebakks problemer.
Vi vii ha nok barnehageplasser
Vi vii ha skole
Vi vii ha alders-og sykehjemsplasser
Vi vil ha bra kommunal service

SVARTHOL BRENSEL A/S
DIESEL
TIL VAR- ONNA
VI TAR OGSA GJERNE MED SMØREOLJER.
ALLTID RIMELIGE PRISER
TLF.: 6492 4047

(kioakk - vann - strØm - brØyting o.s.v.

Generasj onstreff

VANNPRØVER

Dette koster penger som
Enebakk seiv mA skaffe gjennom skatter, avgifter.
(ogsA fra det private nringsiiv
i kommunen).
Prioriter din egen kommune.

VAre gamle har iang livserfaring, som kan vre til god nytte
for yngre videre framover i
strevet for famiiie, hus og brØd.
Jeg mener derfor at de gamle
som orker og vii, skai fA kunne
Si Sin mening i en iydhør forsamling. At det kunne bli en
eiier annen ordning, sA de gamle, og de i barnehagen kunne fA
motes ibiant. De gamle mA fA
kjenne seg verdsatt, for de er
viktige i samfunnet - de fAr
ikke utfylt sin del av livssykiusen hvis de bare skai vre stuet
sammen siik som ,mange er i
dag. De smA mA fA treffe de
gamle. Det er naturlig for dem
ogsa.
A

Ønsker at det kan bii en
ordning sA man sender inn
prØver av vannet i vannmagasinet sA vi kan slippe
denne fourensingen av
vannet som kioring er.
Kior i mage og tarmsystem
er absoiutt ikke nyttig. Er
det ikke nok at man filtrerer vannet, og ikke tilsetter
dette svineriet som kior er.

For Rema 1000 Enebakk
Thorleif Løken
PS
Hva har skjedd i Ytre Enebakk
de siste 5-6 Arene?

Neste utgave av komposten kommer 1 3.mai.
innieveringsfrist: 4.mai

Kloakkavgift 1992 = 12009 Kloakkavgitt 1994 = 21009 Kloakkavgift 1997 = 37009 (Vedtatt av teknisk styre mot

Fremskrittspartiets stemmer).

FORNOYD?
DETTE ER ET AV MANGE OFFENTLIGE INNGREP I DIN PRIVATOKONOM I.
Vii Du for din del, naboens del, pensjonistenes del, ungdommens
del, bidra til a endre utviklingen?
Vii Du (<ofre>> 1-2-3 dager I màneden for a forme fremtidens lokalpoiitikk?
Vii Du vite mer cm Enebakk Fremskrittspartis iokalpolitiske
arbeid?
Kontakt: Oyvind Strom
Ekornveien 44
1914 Ytre Enebakk
Eventuelt pa telefon 64 92 40 70

Vi mA steile bedre med oss
seiv, og med naturen, We
dyr og vekster, sA de som
kommer siden fAr inspirasojn og giede.
A
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OL i barnehagen

15-àrs jubileum i
familiebarnehagen

Spenning ogforventning ci spore hos dissefeststente sma°nissene
Flateby familiebarnehage som
er et helsdagstilbud til barn i
alderen 0-3 r, og er iat til private hjem, hadde 15-ars jubileumi 1993.

Ogsâ i Enebakk har det vtrt
OL. Arrangør var Flateby
barnehage, og ápningsseremonien fant sted mandag
31.januar. Da gikk hele barnehagen i tog, med flagg i
hnden, og to store OL flagg
og OL-fakkel alter først.
Turen gikk fra Flateby barnehage til Flatebysenteret,
hvor barna sang sin egen OLsang for alle som yule høre

pa.

13 uker hadde barnehagen forberedt OL-arragementet, og
Øvet pa ski og aking - mandag
og fredag. Og akebakkene, de
het selvsagt "Kvitfjellbakken"
og "Hafjellbakken". Inne i barnehagen hadde avdelingene for
anledni gen navnene "Kristins
Hall og Hãkons Hall". Under

uteaktivitetene var barna inndelt i grupper., og gruppene
hadde navn som "Thomas
Alsgaard gruppa", "Vegard
Ulvang gruppa" og Inger
Helene Nybrâten-gruppa"
Under inneaktivitetene fikk
ungene høre om hva OL er, hva
OL ringene betyr, hvor OL-fakkelen kommer fra, meningen
med OL (vennskap over alle
grenser). Det ble lest baker om
OL og om maskotene Kristin
og HAkon. Ungene flick tegne
nesten all verdens flagg, og
klippe Ut bilder om OL fra aviser og blader. Selvfølgelig tegnet ogsA ungene OL-tegninger.
Barnas egnen OL-sang, laget
av Vestli for anledningen ble
flittig sunget i løpet av denne 3
ukers perioden.

Hele barnehagen pd vei fra
dl
barnehage
Flateby
Flatebysenteret, med fakkel og
OL-flagg i bresjen, og bakover
de forskjellige "nasjonene"

Fredag 28. januar gikk 14 av
barna i barnehagen en lang skitur; fra Hauglia skole til skihytta over Breirnosen og til
Skillebekk tuthetur (Ca 6-7 km
tilsammen)
Fredag 4.februar gikk seive
konkurransen av stabelen.
Barna gikk skirenn med innlagte sma oppgaver, de minste
barna akte, og det var ogsâ akekonkunanse. Alle barna hadde
nummer pa brystet. Til siutt var
det premieutdeling med premier til alle og pàfØlgende fest
med pølser og lomper. Flateby
Postkontor og Hjemmet hadde
bidratt med premier.
Som avslutning pa OL-opplegget ble det holdt karneval i barnehagen 11 ,februar. Det var
ogsA en markering av fastelavn.

I den aniedning arangerte vi
fest for barna med foreidre og
de ansatte i familiebarnehagen.
Vi valgte a ha feiringen oppunder jul slik at vi kunne kombinere jubileumsfest og nissefest.
Da familiebarnehagen er lagt til
flere private hjem (5 i alt) og vi
ikke har noen felles base, tok vi
i bruk Flateby barnehage om
ettermiddagen som festlokale.
Alle de 14 smâ barna vAre kom
utkledd som smâ nisser til fest i
barnehagen.
Det var nok yrwnik oc barna a fA komine i barnehagen
der alt er i passe høyde for smA
barn og masse god plass a leke
pa.
Forst spiste vi alle nissegrøt
med rod salt til, og deretter
samlet vi oss pa gulvet i ring
for a synge noen sanger med
bevegelse til. Jeg tror nok at
foreidrene ble ganske imponert,
og litt rØrt over a se sine egne
bittesmâ barn greie A gjØre
bevegelser til enkle barnesanger.
Ikke alle barna greier a synge
med ordentlige ord, da det akti-

ye ordforrAdet er noe begrenset
nAr man bare er 1-3 Ar.
Men bevegelser er veldig goy,
og A høre sanger er "topp".
Slike sma salingsstunder har vi
forøvrig med barna i
Familiebarnehagen 2 ganger i
uka gjennom hele Aret. Hver
tirsdag er vi i gymsalen pa
Hauglia skole, og hver torsdag
er vi hjemme hos et av
Famihiebarnehagens "hjem"
eller i barnehagen. Oppunder
jul var det naturlig at We bar
og voksne ( foreidrene ogsA)
gikk rundt juletreet som sto ferdigpyntet i barnehagen.
Kveldens store overraskelse var
at selve julenissen kom med
poser til alle barna. Barna syntes nok dette var bade spennende og lift skummelt, men med
el ha hAnd kuime de trvgt hit-

Seva

Vi hadde et stort program denne ettermiddagen. For fødselsdagsbløtkake, boiler og kransekake matte vi jo spise, vi hadde
Jo ordenthig fødselsdagsselskap
for Flateby Familiebarnehage.
At vi hadde hatt en vellykket
fest, kunne vi se pA alle de blide barna som vinket "ha det"
og "natta' for a dra hjem til
senga Si.
Hilsen oss i Flateby
Familie-barnehage, Karin

I forbindelse med OL-opplegget sendte fØrskolebarna inn en
til
hver
tegning
AkershuslRomerikes Blad som
hadde utlyst tegnekonkurranse
for barn fra 6 - 125r, og sannehg ble det ikke premie til et av
barna som hadde sendt inn tegfinger. Lene vant 1.premie, en
flott sykkel, og den ble overrakt
søndag 30.jan. i Lillestrøm da
ankom
Morgedalilden
Stortorget i Lillestrøm.
Tenk 1.premie blant 500-600
tegninger fra barn pa hele
Romerike

Og sci kom endelig den store nissen tilfesten.
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Enebakk Bondekvinnelag 60 âr
Bondekvinnelaget fyller 60 Ar
3.mars i Ar. Vi runder denne
rnileplen med i underkant av
50 medlemmer i alle aidre, med
og uten direkte tilknytning til
primmringene.

samt at vi samen med andre
kvinneorganisasjoner i bygda
har deltatt i TV-innsamlingene.
Dessuten
har
Norges
Bondekvinnelag vedtatt A ta
standpunkt mot medlemskap i
EU, da vi ser pA dette som stikk
i strid med var forrnAlsparagraf.

Vi markerte jubileet litt pA forskudd i forbindelse med vAr
tradisjonelle
Eftasverd"
22.januar. Da tok vi oss fri fra
var vanlige medbrakte koldtrett, pynta oss og gikk til dekka bord med varm mat pA
Bøndernes Hus. Leif
Lillejordet sØrga for god
musikk sammen med fern av
toradergruppa 'Etter fjøstid'.
Etter 60-Ars beretning og taler
og sanger, gikk dansen lystig
utover kvelden.
Enebakk bondekvinnelag ble
stiftet i de harde trettiAra.
Lagets formAlsparagraf lyder
slik: "Bondekvinnelaget er en
partipolitisk nøytral organisasjon, som skal arbeide til beste
for bygdefolkets økonomiske,
sosiale og kulturelle interesser
og bygge pA nasjonal og kristen
grunn. Lagets formAl er A sale
alle kvinner som føler tilknytfling til primrnringene og
bygdemiljøet."
Som vi skjØnner, har de "nre
ting" vrt lagets oppgave helt
fra starten, og f.eks. barn og
unges oppvekstvilkAr er en helt
naturlig del av denne oppgayen.. Vi har fortsatt aktive
medlemmer i laget som husker
at det ble sendt en henstilling til
herredsstyret allerede hØsten 34
om A fA en kvinne med i skolestyret i bygda. det ble avslag
den gang, men det har inngAn
framover for kvinnesaken
siden.
Vi har deltatt aktivt i diverse
landsomfattende aksjoner, som
f.eks:Aksjon mot pronografi
og prostitusjon, for fosftfrie
vaskemidler, Ny Giv for
Bygdeliv, Din helse
ditt
ansvar, Kjøp Norsk-kampanjen,
-

4a11~r

Det A vre optatt av de nre
ting behØver absolutt ikke bety
at man ikke engasjerer seg i
andres problemer; tvertimot er
det vel en forutsetning A forstA
andres hverdagslige utfordringer, som f.eks. u-lands-kvinners
strev med A skaffe familien
vann og brensel til det daglige
behov. Vi tror pA hjelp til selvhjelp som veien til selvrespekt.
Gjennom vAr intemasjonale
organisasjon ACWW har vi i
flere tiAr deltatt i u-lands-hjelp
som f.eks. boring etter vann i
SØr-Sudan.
Folk i bygda kjenner kanskje
bondekvinnelaget best gjennom
den omfattende kursvirksonTheten vi driver: Kurs i lefse- og
flatbrødbaking, kurs i møbeltapetsenng, blomsteroppsetting,
luydder-binding, maling pA
kurv og tre, billedvev og
mange, mange flere. I de seinere Ara har vi ogsA vrt med
og arrangere Bygdetundagene
en helg hver sommer i samarbeid med historielaget og bygdetunutvalget.
Laget øsnker alle sympatisører
velkommen
I
Bondekvinnelaget!
Sekr
PA medlemsmøtet 7.mars ble
disse hedret med resmedlemskap:
Erna Weng, Olaug Breier og
Mina Fossum.
De to førstnevnte har vrt med
fra starten 3.mars 1934. Alle
har deltatt aktivt i alle fir, og
laget takker for innsatsen

E1B3 (
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1912 ENEBAKK

3OOar
Kirkebygden Vel hadde ArsmØte 14.mars.
Styret bestAr av følgende personer etter valget:
Britt Høgmann Dehli, leder,
Tom Lente, Wenche Tranem,
Kjersti Wattum, Kirsti
Stubberud, Per G.Soli.
Styret velger selv nestleder,
kasserer og sekretter pA konstituerende styremøte.
Vara til styret: Odd Guslund,
Karin Haraidsen.
Valgkomite: Arne Gundersen,
Magne Hagen.
Leder i arrangementskomiteen: Per G.Solli.

Leder I skøytebanekomiteen:
Arne Gundersen.

Arramngementskomiteen
har som vanlig stAtt for A ivareta den sosiale delen av vellets arbeid.
det har wert
arrangert medlemsfester, pubkvelder og en barnejuletrefest. I tillegg har komiteen
stAtt for arrangementet i forbindelse med "Folk i form til
OL" som gikk av stabelen 5.
september ifjor.
Takk til eller dere som stAr pA
for at andre skal ha det hyggelig. Sosiale samenkomster
er en viktig del av velforeningenes arbeid.

-

-

-

Aktivt àr for Enebakk Trekkspillklubb
Enebakk Trekkspillklubs styre
besto i 1993 av: Terje Hansen,
formann, Karin Myhrer, nestformann, Gerd-Ragnhild Cohn
Sekretr, Knut Nilsen, materialforvalter, Brynjulf Agledahl,
kasserer og Kristin Karistad,
varamedlem.
P.g.a. sekretrens sykdomsforfall har varamann fungert som
sekretr.
PA første styremøte i perioden
vedtok styret en handlingsplan
for A fA mAlrettet arbeid i forbindelse med jubileumsAret
1994. Planen er for en stor del
butt fulgt opp. Av hovedpunkter i planen nevnes:
Drive aktiv PR for klubben,
diverse jubileumsarrangernenter, rekruttering av nye aktive
medlemmer, seminarer, samarbeid med andre klubber, og
Økonomi i forbindelse med
jubileumsAret.
Kiubben har deltatt pA følgende
aktiviteter utenom den faste
spillingen pA Enebakk Syke
og Aldershjem:

-

Slobrufestivalen, familietur til
DaftØ i Sverige, spilt pA Flateby
Samfunnshus
under
Flatebydagene, samt hail utesland rn/spilling. Seminar p&
Vangen Skistue. Deltan med
konsertprogram og dansespilling pA trekkspilltreff
i
TrØgstadhallen. Arrangert dansekveld i kulturuka i kommunen.Itillegg tit dette har klubben hatt 10 spillejobber i
desember for Bogerud Tekstil.
Dette har wert betalte spillejob-

ber.
Styret korn med forsiag om A.
igangsette Ktammergruppen
igjen. Dessverre var interessen
ikke stor nok, og prosjektet legges pA is inntil videre.
Slobrufestivalen ble arrangert
som vanlig. Vi spilte ogsA i Ar
tilo clans. Noen regnbyger fikk vi
pA oss, men felles grilling, og
en koselig helg ble det allikevel.
I september hadde klubben
stand pA Flatebysenteret hvor vi
ogsA spilte til underhoidning.
Heldigvis holdt regnet seg unna
denne formiddagen og vi var
riktig fornøyd med oss selv og
resultatet som brakte oss noen
kroner i kassen for kaffe og
vaffelsalg. I oktber var det lagt
opp til weekend seminar pA
Vangen Skistue. Vi hadde leid
inn Kari EriksenLanghaug til
instruktØr. Det ble en meget
intens og lrerik helg hvor vi
fikk meget dyktig instruksjon
og ble grundig grillet i samspillets mysterier.
Den 30.oktober ble klubben
invitert
av
Trøgstad
Trekkspillklubb til A spille pA
konsert og dansespilling i
Trøgstadhallen. Arrangementet
var stort, med mange kiubber
som holdt dansegulvet fuilt
hele kvelden..
Gjester fra
Sverige var det ogsA. Meilom
konserten og dansen fikk vi
servert middag. Etter den dgaen var vi nok enige om at mye
godt kan komme fram gjennom
et trekkspilL
Kiubben delte seg opp i 4 mmdre smA pupper da vi fikk i
oppdrag a spille rundt om pA
-

BogerudTekstil sine butikker i
Oslo og AkershusomrAdet. Det
ble 10 spillinger i alt, bAde
kvelder og helger gikk med.
Butikkenes kunder var meget
fornøyd med dette.
Ved kommunens kulturuke
arrangerte vi den faste dansespillingen. Denne gangen var
foruten Frisk Luft ogsA Shut og
Sug invitert, samt Hardbassen.
Arrangementet var, som ifjor,
meget vellykket og ga oss et
pent resultat i kassen.
Det tradisjonelle julebordet
mAtte dessverre avlysesp.g.a.
manglende interesse og pAmelding Det Arvisse "julebadet"
avlyste vi p.g.a. de mange julespillejobbene.
Kiubben holder pa A gi ut et
jubileumshefte som blir finansiert av annonseinntekter
Redaksjonen for dette er Paul
Arne Sørfjord, Knut Nilsen og
Terje Hansen. Heftet deles Ut til
samtlige husstander i Enebakk.
Økonomisk har klubben klart
seg bra, takket were stor innsats
i forbindelse med spillejobber,
arrangementer og salg av
annonser. Inntektene har wert
gode og gjør at kiubbens medlemmer kan reise pA jubileumstun i 1994.
Kiubben har i dag 19 spifiende
og 35 ikke spillende medlemmer.

Tenk trivsel - tenk 'Enebakk!
Skøytebanekomiteen
har sørget for at det ogsA i Ar
har vrt full drift av skøytebanen i Kirkebygda. BAde gamle
og unge har hatt glede av en
velpreparert bane. Takk til alle
dere som har stilt opp og gjort
en jobb for Kirkebygden Vel.

Lysløypa

NA er skisesongen over, ,men
likevel synes vi at lyslØypa fortjener omtale. PA initiativ fra
Kirkebygden Vel har lysløypa
blitt satt i stand. Enebakk IF og
Kirkebygden Vel har hatt tilsammen over 140 dugnadstimer for A fA satt i stand lØypa.
Det har wert et godt samarbeid,
og dette hAper vi skal fortsene.
Takk til alle dere som har satt
av bAde lørdager og søndager
til dette arbeidet.

Underskriftskampanjen
I Ekebergdalen var vellykket,
og til dere som lurer pA hva
som skjer i denne saken, kan vi
fortelle at bAde protestskriv og
underskriftslister er kommet
fram dit de skal.
PA forespørsel har vi fArt vite at
det har wert massiv motstand
mot nedklassifisering av fyl-

kesveier, ikke bare i Enebakk
men ogsA I andre kommuner.
Det er ikke tatt noen avgjørelse I saken enda. Det offentlige apparatet arbeider langsomt. Beskjed om utfallet I
saken blir sendt til kommunen, og vi regner med en nrmere orientering derfra nAr
den tiden kommer.
Vi understreker ellers at
Kirkebygden Vel er en forefling som har til mAl A arbeide
for saker av felles interesse.
Det e rinteressant A drive med
organisasjonsarbeid, og uten
betalende medlemmer hadde
det ikke wert muligA drive en
velforening. Vi trenger flere
medlemmer. Det koster bare
1cr 80 pr Ar. Som medlem fAr
du forslagsrett, og vi lover at
alle
henvendelser
blir
behandlet seriøst.
Det vil ogsA i Ar bli sendt en
giro til alle husstander, og vi
oppfordrer alle som har
lyst,og so mener at velforeningsarbeid er en viktig del
av bygdekulturen til A melde
seg inn.
Styret

KOMPOSTEN

430 kroner til Redd Barna
St/iet 1945

ARSMØTE I VAGLIA VEL
VAglia Vel avholdt Arsmote 1 .mars 1994.
Medlemmer i styrer og valgkomite 1994 er:
VAGLIA VEL
Styremedlem Anne Grethe Andersen, Vestbyveien 77
Styremedlem : Jorunn Johnsen, VAgliveien 33
Styremedlem Per Kjos, Haresvingen 18
Styremedlem Per Ivar Nrby, Haresvingen 6
Sekretr 1 .halvâr Anita Sveurn, S1Øsssveien 18
Varamedlem Anita Engen, SlØssâsveien 56
Kasserer Roy Christiansen, Gaupevn 9 D
VAGLIA KABELNETF
Styremedlem Trond bergersen, Gaupevn.7
Styremedlem Stephen Thomas, Fjellvn.37 A
Styremedlem og kasserer Roy Christiansen, Gaupevn.9D
VALGKOMITE
Medlem Bjørg Alfhei, 1914 Ytre Enebakk
Medlem Anita Berglund, SlØssâsvn.54
Medlem Tove Bremnes, Râdyrvn. 1 OB
Vi minner om nummeret pA telefonlfax/telefonsvarer til VAglia
Kabelnett som er 64 92 58 56
Fulistendig referat fra ArsmØtet kan fAs ved henvendelse til en i
styret i VAglia Vel.
Med hilsen for styret i VAglia Vet
Vibeke BerggArd

Fin vinter for
skifolket
Na ma vi regne skisesongen som over for de
fleste av oss, og vi ser
med glede at varen i alle
fall nrmer seg dag for
dag.
For oss i skigruppa i
Enebakk IF har det vrt
en fin vinter med gode
muligheter for trening og
fine turer bare for turens
skyld.
Karuselirennet ble avviklet med god oppslutning,
og OF har hatt mange
deltakere pa skiskolen
som ble holdt ph HAuglia.
Det var mange som følte

Resultater fra
ElF, skigruppas
klubbme sterskap
Jenter 7 Ar
1 Linda Johansen
2 Tina Bergskaug
Jenter 8 Ar
1 Tonje Sby Dybvik
Gutter 8 Ar
1 Christoffer OppegArd
2 Arnt Dybvik
3 Jonas SandAs
Jenter 9 fir
1 Lene Meaas

seg tryggere pa ski etterpA!
Av de som er kommet
over nybegynnerstadiet ph
ski er øyvind Andersen,
juniorløper. Han var uttatt
til NM for junior, og fikk
absolutt hederlig plassering der - nr 32 i 15 km
fristil og nr 33 i 10 km
kiassisk.
Terje Jemterud var uttatt
til Hovedlandsrennet, og
plasserte seg som nr 102 dog bare 1 min og 49 sek
bak vinneren. De har god
grunn til A vre fornøyde
begge to.
Gutter 9 fir
1 Eirik Nordlie
2 Vegar Arnesen
Gutter 10 fir
I Hans Jørgen Hansen
2 øyvind Meaas
Jenter 11 fir
1 Monica Merli
2 Cecilie OppegArd
Jenter 12 fir
I Silje Stener
Gutter 12 fir
1 Andreas Kolbeinsen
2 Magnus bergskaug
3 Stian Olsen
4 Tony Rofstad

430 kroner til Redd
Barna var resultatet
da Torkild Furulund,
8, og Jonas Kjus
Garden, 7, holdt
basar rett for pâske.
Det var onsdag for
skjartorsdag at de
rigget seg til med
basarbord og gevinster utenfor
Ytresenteret.
Loddsalget gikk strykende, og gevinster
var sãpe, kaffe, sjokolade, lys, pãskeegg og
mye mer.

Sammenlagt resultater ElF's skikarusell 94
o - 6 fir - Ikke pi tid
Robin Paulsen
Kristine Lind Soistad
Magnus utsikt
Henrik utsikt
Erland Arnesen
Ronja Lund
Karoline SandAs
Ida HØiland
Jonas Bleka
Tonje Johanesen
Robin Wilhelmsen
Christoffer StrØm
Preben Bergdal
Jonas Greni
Silje Sby Dybvik
Jane Sby Dybvik
Tommy Isaksen
Karoline Haugslien
Aleksander Hoimsen
Kristoffer Brendjord
Pernille SandAs
Kristin Kolbeinsen
Jenter 7 Ar
1 Linda Johansen
2 Tina Bergskaug
Gutter 7 Ar
1 Rudi Paulsen
Jenter 8 Ar
Jenter 13 Ar
1 Marianne Andersen
Gutter 13 Ar
1 HAvard Nordlie
2AskildBø
3 Thomas Rundtom
4 Stian Fossum
Gutter 14 Ar
1 Terje Kolbeinsen
Gutter 16 fir
1 Øivind Andersen
Mosjonister dame
1 Gyda Liland
Mosjonister, menn
I Juel Sverre Stener
2 Kjetil marsdal
3 Lai Hoimsen

1 .Tonje Sby Dybvik
Gutter 8 Ar
1 Christoffer OppegArd
2 Amt Dybvik Barkenes
3 Espen Langnes
.1 Mais Fossum
5 Jonas SandAs
6 Andre Hallan
7 Stian Haugslien
Jenter 9 Ar
1 Lene Means
Gutter 9 fir
1 Eirik Nordlie
2 Vegar Amesen
3 Dag Even Wilhelmsen
4 Anders utsikt
5 Bjorn Pettersen
Gutter 10 Ar
1 Hans Jørgen Hansen
2 øyvind Meaas
Jenter 11 fir
1 Cecilie OppegArd
2 Monica Merli
Gutter 11 Ar
I Anders Høiland
Jenter 12 fir
1 Silje Stener
2 Anette Hansen

3 Anette Koistad
Gutter 12 Ar
1 Andreas Kolbeinsen
2 Stian Olsen
3 Magnus bergskaug
4 Tony Rofstad
5 Bjorn Toe
Jenter 13 fir
1 Marianne Andersen
2 Carina Fossberg Olsen
Gutter 13 Ar
I HAvard Nordli
2 Thomas Rundtom
3 Askild BØe
4 Stian Fossum
Jenter 16 Ar
1 Catrine Koistad
Gutter 16 fir
1 Erlend BØ
Mosjonister menn
1 Juel Sverre Stener
2 Jan Erik Kristiansen
3 Espen Olafsen
4 Martin Skjret
5 Kenneth Helle
6 Erlend Olaisen
7 Tom Olberg

4 Jan Erik Kristiansen
5 Bjørnar Thoresen
6 øystein Engen
7 Tom Ho1msen

Junior NM 1994
Øivind Andersen nr 32, 15 km
skøyterognr33, 10 km kiassisk.

Hovedlandsrennet
Terje Jemterud nr 102, 1,49
min bak vinneren.

*
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Vellykket sesong pa
' Skoytebanen Enebakklokallag
Etter nok en vellykket
sesong har banemannskapet pa skøytebanen i
Kirkebygden tatt sommerfri. Pa grunn av snømengden har det vrt ganske
tøft a holde banen i orden
i vinter. det har gâtt med
en del timer i beste sende-

tid. Men p.g.a. hyggelige
tilbakemeldinger fra foreldre, barn og ungdom i
bygda, har karene fra
Flateby Vel som arbeider
med skøytebanen gâtt pA
med godt humor. Deter
observert besøkende ungdom fra Ytre Enebakk og

Flateby i vinter
Kirkebygden vel takker
skøytebanekomiteen for
fin innsats i vinter.
Kirkebygden Vel
v/Arne Gundersen

av NFPU
En kommunal pàdriver for mennesker med
utviklingshemning
Enebakk lokallag av NFPU er
blant de minste lokallagene i
Akershus, men aktiviteten kan
male seg med de stØrste.
I en reformtid er det viktig a ha
lokale krefter som passer pa at
arbeidet gâr som det skal.
NFPU, Norsk Forbund for
Psykisk Utviklingshemmede er
en organisasjon som i hele sin
levetid har arbeidet for fi bedre
1evekrene for mennesker med
utviklingshemming.
Denne
moderorganisasjonen arbeider
nâ via lokallag ute i kommunene og fører informasjon om
hvilke omrâder som det srlig
mA passes pA, og hvilke tendenser som kommune-Norge har
Ut til lokallagene.
UTVIKLINGSHEMMEDE
BOSATF I ENEBAKK SKAL
TILBYS
LIVSINNHOLD
SOM ER LIKE VERDIGE I
FORHOLD TIL BYGDAS
0VRIGE INNBYGGER.
DETE WELDERPA
OMRADENE BOLIG, ARBEID, OPPLIERING OG FRITID
er lokallagets mlstting som
de arbeider med i forhold til
kommunen og de kommunale
fora de er representert i.

Fra venstre: Svein Stubberud, Morten Wilhelmsen (primus motor og pddriver) Stein Erik Stubberud,
(har montert og steller med belvsning) Morten Skjrsener, Ulf Martinsen, Ragnvald Halvorsen,
Katie Soivang, Rudolf Engerhoim (Nestor pa lager) Arne Gundersen (reserve, holder orden pd verktør og utsyr)

VAGLIA VEL
har fAtt 8000 boner i stØtte fra Enebakk kulturstyre
til vedlikehold av lekeplasser i VAglia, inidudert
Nylende.

er innvilgetkr. 20.000 i
underskuddsgaranti Fra
Enebakk kulturstyre

Tenk
trivsel
tenk
Enebakk!

KOMMUNENS KULTURLIV
MA V1€RE FOR ALLE
mener lokallaget og hilser ye!kommen styrking av kulturbudsjettet med 50.000 til tiltak for
utviklingshemmede.
Enebakk lokallag av NFPU har
ogsA engasjert seg i forhold til
egen organisasjon. Til landsmotet i oktober har laget fremmet sak om navneendring fra
psykisk utviklingshemmede til
utviklingshemmede. For svrt
mange av brukeme og pArØrende virker dette som et godt forslag.
Arsmøtet i lokallaget, 14.3.94
hadde gjenvalg pA Tom
Henriksen som leder. Det er
han som har stAtt i spissen for
denne organisasjonen siden den
ble startet i vAr kommune i
1990.
Lokallaget er ellers Apent for
alle som er i behov av kunnskap og informasjon om utviklingshemmede. I tillegg er
organisasjooen NFPU utviklingshemmedes egen organisasjon med lane erfaring i A hjelpe mennesker med enkeitsaker.
I tillegg er NFPUs kurs-virk
somhet for utviklingshemmede
kjent gjennom mange Ar.. Det
viktigste for organisasjonen er
a vre taIerr for mennesker
med utviklingshemming i forhold til myndigheter

Enebakk Eldresenter

Flateby kino

*

Det er viktig sier lokallagene
med FELLES FORSTAASE
OG FFJ I FS MAI
fix aIle som Jobber mod funksjonshcmmede. De vii ha et
samarbeidsmøte om dette med

andre organisasjoner.

Tor Kristoffersen med sprØytesiangen

MOW 05
Videofilmen orn kompostering er laget pa oppdrag fra
xb:M
og Statens fonirensingstilsyn.
Filmen viser enkle grunnprinsipper for komposteri ng a'
haavfafl.
ge
Den tar ogsA br seg forsvarlige mAter a kompostere matavfall pa. Vi Sep,konkrete ekscmpler pA metoder. og far gode rAd oni kompostering fra forurensingsmyndighetene. en kommunal rniljøvcrnleder og folk som
forteller om egne erfaringer med kompost.

Onsker du A lAne videofilmen henv, kommun
jovernrtidgiver, tlf. 64926060

gar sin gang hver onsdag, Helselaget.
Nrmere
med stor oppslutning og opplysninger vii bli gitt pA
god stemning. To frivilli- Eldresenterets møtedager.
ge hjelpere stiller op
hver gang og er med pa a Og husk at vii du spise
skape en thvelig atmosfe- middag pa Eldresenteret,
re.
mA du gi beskjed samme
dag for U. 10.00.
Pianen nA er A starte kurs
for de som har lyst og
Vel møtt pA
Enebakk Eldresenter
interesse for det, og kursvirksomheten fAr støtte fra
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Ny giv for bygdas
nwrings1iv?
Na skal det bli fart pa
naringslivet i bygda!
Nye arbeidspiasser er et
overordnet mãl for
Enebakk.
Mãlsettingen i kommunens nylig vedtatte strategiske naringsplan er
25 nye arbeids1asser i
áret fram mot ar 2000.

Det er:
1Málrettet markedsføringav ledige meringsarealer (som tilsammen er ca
800 - 1000 da.)
Kommunens nringsarealer er som det framgãr av
dette, ikke pa langt mer
Vr gunstige
utnyttet.
beliggenhet og konkurransedyktige priser skal danne utgangspunktet for
markedsfØringen av dem,
som màlrettes mot smAbedrifter i og utenfor kommunen.

Og for a nâ màlene og fâ
fart pa etableringen, har
Neringsrãdet ansatt Hal yard Waade i 1/2 stilling
som nringskoordinator.
Fra sitt kontor i
Landbrukskontorets lokaler skal ban trekke i tradene og legge opp strategien
Til hjelp i dette arbeidet
har den nye meringskoordinatoren den strategiske
meringsplanen
som
arbeidsverktøy. Planen er
utarbeidet i et samarbeid
mellom
meringslivets
organisasjoner og kommunen
I planen er det lagt vekt
pa fire prioriterte satsingsomrâder.

det skje en forbedring av
kommunikasjonene
kommunen, og da fØrst og
fremst pa veisektore.
Pa plussiden for Enebakk
i nringssammenheng
anfØres attraktive rekreasjonsomràder med store
muligheter for nringsutvikling knyttet til reiseliv,
tilrettelagte nringsomrAder, godt bomiljø, merhet
og sosial trygghet. Og
ikke minst et godt fritidstilbud i form av et aktivt
og variert foreningsliv.

2 BevisstgjØring om
Enebakk eksternt og
intemt.. Det er behov for a
skape et nytt, sterkere og
annerledes bilde av
Enebakk utad. Men det er
ogsá viktig at bedriftene i
Enebakk f far et mer positivt bilde av egen kommune

Pa minussiden anfØres
d.r1ig veistandard, ingen
"bedriftsmotor" som kan
skape ringsvirkninger i
det øvrige nrings1iv,
svak nringsprofi1 og
handelslekkasje for a nevne noe.

3 Det skal utvikles et helhetslig reiselivstilbud.

Fire arbeidsgrupper er nà i
gang med arbeide for a
videreutvikle de fire satsingsomràdene

4 Bedring av veistandarden. For a kunne utnytte
bygdas mange fortnnn i
nringssammenheng ma

LEDIGE NIERINGSLOKALER
I ENEBAKK
Enebakk NringsrAd har iverksatt registrering av ledige lokaler
egnet til utleie til nringsformAi , (eks. ledige driftsbygninger,
industri-/forretningslokaler etc.)
Vi ber om at nedenstAende svarslipp retumeres til Enebakk
NeringsrAd v/nringskoordinator Halyard Waade, Enebakk
iandbrukskontor, 1912 Enebakk innen 13.mai d.A.
Vi vii deretter ta kontakt for nrmere informasjon og registrering av lokalene.
Eventuelle spørsmAl kan rettes til nringskoordinator Halyard
Waade, tif. 6492 6495, mobiltif. 9447 4132, fax 64 92 72 84
Enebakk Nreringsrád
Klipp

Halivard Waade
er ingen hvemsomhelst i enebakksamenheng.
Han er mannen som kan Enebakk, og derfor bØr ha
de aller beste forutsetninger for oppgaven som
nringskoordinator.
Han har bodd i Enebakk siden 1968. Av yrke er han
flyger. Han liar satt spor etter seg i lokalmiljøet som
initiativtager og pAdriver i arbeidet med a reise
Flateby Samfunnshus, han bar vtert formann i Flateby
Vel, er aktiv i arbeidet med etablering av Enebakk
sparebank. Han har sittet som leder i EHHI, han har
vrt bygdas ordfører.
I tilleg har han drevet skobutikk pa Flateby i innpâ
20 âr.

KOMPOSTEN - PLANLAGTE
UTGIVELSER UT 1994
Fredag 29.april - Innleveringsfrist onsdag 20.april
Fredag 13.mai - Innleveringsfrist onsdag 4. mai
Fredag 17.juni - Innleveringsfrist onsdag 8.juni
Fredag 27. aug. - Innleveringsfrist onsdag 17.august
Fredag 27.sept. - Innleveringsfrist onsdag 14.sept.
Fredag 21. At. - Innleveringsfrist onsdag 12.oktober
Fredag 25. nov. - Innleveringsfristonsdag 16.nov.
Fredag 9. des.- Innleveringsfrist onsdag 30. des.
Egen kulturavis: Mandag 7.november Innleveringsfrist: Onsdag 26. oktober

*

TIL HJELP FOR DEG
Enebakk nringsrAd har ansatt nringskoordinator i 1/2 stilling.
Nnngskoordinator bistAr gratis (iimen visse rammer) med:
1 Innhenting av opplysninger om marked.
2 RAdgiving om utarbeideise av forretningsplan
3 Opplysninger om offentlige tiiskudds- og lAneordninger
4 Informasjon om formelle krav ved foretaksetableringer
5 Generell informasjon, hjelp og veiledning for narings drivende
6 Formidling av kontakt med offentlige instanser

Enebakk NringsrAd
Nringskoordinator
Landbrukskontoret
1912 Enebakk

7 Formidling av kontakt med andre nringsdrivende
8 Opplysninger om ledige lokaler og arealer

Jeg/vi har lokaler til utleie og ber om A fA tiisendt registreringsskjema for ledige nringslokaier.

Navn/firma

Adresse
telefon

Kontakt Enebakk NringsrAd v/nringskoordinator Halyard
Waade, Enebakk landbrukskontor, 1912 Enebakk.
hf. 64 92 64 95, mobil 94 47 4132, fax 6492 72 84
Fast kontordag tirsdager ( og ellers stort sett tilgjengelig mandag
og onsdag).

Tenk trivsel -tenk Enebakk!
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Mot ,j ubileum
Det gAr met stort jubileum for
Flateby Vel. Neste Ar fyller Velforeningen 5Q Ar. Det var 30.
oktober 1945 pA Stranden skole
at det ble holdt et mote med tanke pA A stifte en veiforeriing for
Flateby. Ni personer møtte
fram. Det var Gunvor Sikkerbøl, Thorleif Ruud, Arthur
Sundby, Karsten Karisen, Ivar
Randem, Ruth Randem, Ola
Haug, Erik Olsen og Nina
Olsen.
Et konstituerende mote ble
avholdt 22. november samme
Ar. Da møtte det fram 29 personer som tegnet seg som medlemmer. Første formann ble
Clifford Christiansen.
Det aller første arrangementet
i regi av Flateby Vel, var juletrefesten 8. januar 1946.

KOMPOSTEN

IL Driv.

DODSR ATT, DODSRA'TT !
MINI MARATON
Fredag 4.februar: Ute bitende kaldt, minus 20 grader. Men i Mjrhallen blir
hetere og hetere. Gitarene skriker og publikum hyler. S lokale rockeband
FOR SJETTE GANG det
variner opp til kveldens høydepunkt. De serverer alt fra death metal til

Vârens vakreste eventyr
er nã i startgropa.
1.mai braker det løs! Da
gãr IL Drivs minimaraton av stabelen for sjette
gang. Startskuddet gár
klokka 14.00 pa Mjerbanen, og som tidligere
ãr er det friidrettsgruppa i idrettslaget som star
som arrangør.
IL Drivs minimaraton er et et
arrangement som vaiigvis saler
rundt fire hundre smA og store
enebakkinger til dyst. Og man
behØver ikke A vere noen
superløper for a delta. Det er to
forskjeilige iøyper, en pa 3,6
kmogenà 10 km. Begge
1ø'pene gar i boligomrâdet i
Vaglia, og man kan delta med
elier uten tidtaking.
Her blir det en unik anledning
til a utfordre naboen, sã la ikke
den gA fra deg!
Ogsa i Sr blir det egen T-shirt
som premie til alle deltakerne.
T-shirten bar blitt et popukert

innsiag i nrnii1jøet, og arrangØren oppfordrer sá mange
som mulig til A skaffe seg denne. Det vil ogsA bli trukket Ut
premier biant deltakerne

PAmelding til løpet bar foregAtt
lørdag 16. og 23.4. Det blir
startnummerutdeling pA
VAgsenteret lørdag 30.apni fra
kLlO.00 - kl.14.00.
Her blir det mulighet for etteranmelding for de som fortsatt
ikke bar benyttet muligheten.
PA iøpsdagen vii det ogsA bli
anledning til etteranmelding
fram til en time for start, d.v.s.
innen kl.13.00. Av hensyn til
arrangøren oppfordrer vi etterriølerne til A meide seg pA lØrdag 30.aprii.
Arrangøren bar aliiert seg med
vrgudene og satser pA A forlenge tradisjonen videre med
godt vr pA iøpsdagen.
ForØvrig Ønsker arrangøren alle
vel møtt til vArens vakreste
eventyr i Ytre Enebakk.

melodiøs rock. Etter noen RAKKA timer kommer CC - Cowboys, med tigergutt og blodsbrOdre. - Og de er sa rã, sã rti....
Av Kristin Birkeland

Over 300 betalende gjester trosset kulden for a
nyte árets rockekonsrt.
Selv om konserten var retta mot ungdommen, var
det bade stØrre og mindre
rockere til stecle.
Ødeland, Sound Yard Avenue,
Flourety, Mois og On a knee er
lokale rockeband fra hele
Enebakk. Flourety bar spilt i
halien fØr. Det var mange
kjente fjes pA scenen, selv om
de andre banda var nye. Det er
et aktivt rockemiljø i Enebakk.
Bandfolket blir mer og mer
kjent for stadig flere, i og utenfor Enebakk. De fern lokale
gruppene skapte stor stemning.
Det er ingen tvii om at hvert
band bar sine tiihørere i bygda.

Nachspiel

Tenk
trivsel
tenk
Enebakk!

NEStIE
KOMPOSTEN KOMMER 13.
MAT.
INNLEVERINGSFRIST:
4. M41

Og sA korn CC- Cowboys til
Enebakk. Og vi som var i
Mjrha1len ble ikke skuffa.
Cowboyene spilte ikke bare
lAter fra slu nyese album
igergun - 'Harry'.'Synder
i sominersoV og Will, vakker
og vAt" fra "Biodsbrødre" ble
til ailsang. Bandet bar solgt
av
eksemplarer
95.000
"Biodsbrodre" og Rockn Roll
Ryttere". Det er ingen ivil om
at det bandet presterer pA scenen og pA CD er like bra.
Cowboyene er ujAlete og rliVokalist Magnus
ge.
Grønneberg var belt kiart fornøyd med sitt pubiikum.
Bandet sparte ikke pA kruttet,
og serverte et langt ekstranummer.

Takker og oppfordrer
Bak arrangementet stAr ungdomsklubbene i bygda. En slik
konsert krever lang planlegging

CC - Cowboys i aksjon. Her vokalist og gitarist
Magnus GrØnneberg. (Foto: Kristin Birkeland)
og innsats - ikke minst fra frivillige. Ledeme av kiubbene
vii takke alle foreldre og yenner som hjalp til. Konserten
var vellykket, stemningen var
boy og alle hoder rusfrie. Men
det var noe som iikevel mang-

let: Jenter pA scenen! ledeme
av ungdomsklubbene oppfordrer ogsA jenter til A spiiie neste
gang. - Vi savnet dere!

Lmai i Enebakk
PA same mAte som tidiigere fir
blir det et arrangemang i
Enebakk.
Det starter med gudstjeneste i
Enebakk kirke kl. 11.00.
Utover dette skal resten av programmet gjennomføres pA
Enebakk ungdomsskole, der
programmet starter kl.12.00 og
avslutes kI. 15.00.
Dette betyr at programmet blir
noe kortere en det som bar vrt
vanlig, floe vi hAper gir flere
barnefamiiier anledning til A
delta. Vi hAper ogsA at vi skai
fA tilsvarende mer hygge, og at
vi blir mange fra Enebakk som
bar anledning til A markere
arbeiderbevegelsens internaasjonale solidaritetsdag.
Parolene for dagen er "Fred
vArt feles ansvar", "Arbeid lii
alle", "Ta ansvar - delta i folkeavstemningen".

Dette er temaer som jeg hAper
veidig mange av kommunens
innbyggere heihjertet kan siutte
seg til. Fred og arbeid er de
aller viktigste fundamentene
for et godt og harmonisk samfunn.
1 .mai komiteen lover et trivelig
program for barn og voksne.
Dagen blir preget av lokale
krefter for bAde underhoidning
og tale for dagen.
Vi hAper pA en fin dag, og at du
møter fram. Ta gjerne med deg
familie, venner og ikke giem
det gode humØr.
Viser allers til annonse et annet
sted i avisen.
Alie hjertelig velkommen.
For 1.mai-komiteen
Kjell øvergArd, leder

On a knee imponerte stort her er gitarist og vokalist, Bjorn Nordhagen med
bassist Frode Lia. (Foto: Kristin Birkeland)

I
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expert
CARMEN føner, type 5012
1250 W, 2 trinri

Vei ledende
tilbudspris
Kr

7

1490.

NORDICA vaffeijern type 6900P.
Rimelig og godt vaffeljern med fast innstilt termostat,
930 W element
19 cm diam.,
slippbelegg

I,

I
/

NYHET
KO M BITANG
Kr

158.-

I

LUFIRENSER 75
for mellomstore rom
(Ca. 25 kvm). HR 4383. Kr

Felles àpningstider:
Mandag - fredag

9.00 - 17.00

Torsdag

9.00 - 18.00

Lørdag

9.00 - 14.00

Tenk trivse

-tenk Enebakk!

1598.

cS(tmi1stei-tt & &tettel c'Lt

Velkommen til handel pa

EL INSTALLASJON OG FORRETNING

Vâgsen teret!

Vágsenteret"
1912 Enebakk
T1f64926300 1914Y. Enebakk
'TIf.
64 92 58 08
Døgnvakt
TIf 94 23 74 87

Her finner du det meste!

Alt I Elektrisk
NNN

Rorlegger med filbud for a hindre vannskader
Det blir ofte fokusert pa
de enorme summene
brannene koster landet
värt hvert ár. Likevel
viser forsikringsselskapenes tall at vanuskadene koster oss enda mer.
I disse dager gãr
Rørleggerfirmaet
Kjelgaard og omkring
600 andre rørleggerbedrifter Ut og tilbyr full
sjekk av vann-og avløpsanlegget hjemme hos
folk for en nirmest
symboisk sum.
Erik Kjelgaard hos rØrleggerfirmaet Kjelgaard er ikke i tvil om
behovet for en slik omfattende
sjekk. Det hevdes at mange av
oss er aitfor skjødesløse i for-

hold til kraner og rØr i hjemmene.

Store konsekvenser
Det som kan gi stØrst konsekvenser er lekkasjer i kjøkkenbenk, dãrlige rørgjennomføringer og utettheter i vegger og
gulv pa badet, sier Kjelgaard.
Slike ting utvikJer seg over tid
og kan gi store og kostbare skader, skader som ikke dekkes av
forsikringsselskapene.
-Derfor er det all grunn til a
forebygge slike skader ved a gL
over vann og avløpsan1egene
med jevne mellomrom. Darlige
koplinger, og gamle slanger til
oppvask- og vaskemaskiner, er
ogsâ en form for tidsinnstilte
vannskader. Det er ikke fA liter
vann en sprukket slange kan gi
fra seg mens beboerne sover
eller er pa jobben, forteller
Kjelgaard.

-Mindre dramatiske ting som
f.eks. dryppende kraner har vi
lett for ft venne oss til. Men,
det er mange som ikke vet at en
varmtvannskran som star og
drypper kan koste 200 kroner i
firet bare i Økt strømforbruk!

Gratis sjekkhefte
- Men kan vi ikke sjekke mye
av dette selv?
-Jo, selvfølgelig Derfor har vi
laget et hendig og praktisk
sjekkhefte. Der star det punkt
for punkt hva den enkelte selv
kan gjøre, og hva de bØr overlate til fagfolk. heftet kan hentes gratis hos oss.

Tilstandsrapport og
prisoversiag
-Mange tror det er dyrt ft bruke
rørleggeren. Er det grunnen til
at de fleste venter med ft ringe

til skaden er skjedd?
-Jeg hftper ikke det. Det hadde
dessuten vrt en merkelig mate
A spare penger pA. Hvis vi oppdager, og kan rette pA en feil pA
et tidlig tidspunkt, bliP prisen
bare en brØkdel av hva det
senere kan koste A utbedre en
stor skade.

Tilbudspris pa hele
sjekken
-Vi mener det er viktig at vi
kan komme hjem til folk og
kontrollere
avløssystemet
skikkelig. Derfor tilbyr vi - og
600 andre rØrleggere rundt i
landet nft en nrmest symbolsk
pris ph en slik komplett sjekk.
Er det noen som trenger rAd og
tips i forbindelse med en
ombygging eller fornyelse er
det bare a spørre mens vi er
der. NA er gode rAd billige hos
oss, sier Erik Kjelgaard.

Tenk
trivsel
tenk
Enebakk!
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LOPPEMARKED
I MARl MENIGHET
30.äpril pa Ytre Enebakk skole k1.10.00
Lopper tas irnot pa barneskolen

29.april (I KVELD!!) k1.18.00

Sa6T av Iafer og kçiffe
Ve[fçpmmen!
E

<<En aften pa FIate[y NattkIum

Enebafk B1Tan6aI(or

Fret-n iere
free1ag 22. april

arrange.rer

VARKONSERT

Revyeri epilles 005.:
Lørciag 23. april
Ori5c4ag 27. april
Freclag 29. april
Lørdag 30. april

Søtulag 8.mai k(18.00
ENEBAKK HERREDSHUS
Medvirkende:

Alle sager kI. 19.30

Lnebantia(or, tiir.Wenthe 5[allàn

FORSALG AV lLLETTER: billettpric, kr 75,Firia-5tasjonen, Flatel7y
Bravo Mat, Kirkeyga
Kres Mat, Ytre

ri

Enefia1cA Trei(kspiItk[ubb,
.Tiateby !Barne - og ungdomskpr,
dir. 'J4enc1zeJ-[affan.
Piano:
freéd9 J1,e[:kiisen
.5011ster:
(ret1ie BeWersen, 5o/in BergsIaug. 011w
'Ytten;o1T1, .'FrankBergstrøtn og Cnut Tonerud.

"

Pørene Apmer, 1 time for forestillirig.
KafFe, sMacks, 0L og VIN far, kjøpt.

VOKSNE KR.50 - PENSJONISTER KR 25
BARN UNDER 15 AR GRATIS

EMAUS, KIRKEBYGDA
ØRDAG 7. MM KL 11.00

U

0
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HAR DU LOPPER? VI HENTER.
KONTAKT:
BIRGER HOUND - 64 92 70 37
JON EINAR ANDRESEN - 64 92 70 94
KAI NORDHAGEN - 64 92 75 56

NESTE
KOMPOSTEN KOMMER 13.
MAL
INNLEVERINGSFRIST:
4.MAI

11.00 Gudstjeneste, Enebakk kirke
Samling, Enebakk ungdomsskole
1200
.
13.00 Ungdomsapell v/Line Pedersen
!
14.00 1.mai tale ved Harald LØbak Thoresen.
rbI
15.00 Avslutning.

:

:

Underholdnrng vi
Britt Gaathaug og Jostein øyestad
Hardbassen
Ailsang
Bamefilm rn/mere
Saig av snitter, kaffe, kaker, brus,pØlser - samt
lotteri.

1

VEL MØTF

it
:

1.mai komiteen

KOMPOSTEN

IV

ENEBAKK KOMMUNE

RAGNHILD BUTENSCHØNS
SAMLING
Kulturformidlingssenteret i
Det Gamle Herredshuset

LAN OG TILSKUDD 1994

UTBEDRINGSLAN
Lin til utbedring av boliger for eldre, uføre eller andre med spesidle sosiale behov.
Kommunen kan yte lAn inntil kr. 100.000,-. Dersom det omsØkte lAnebeløp er høyere, videresendes søknaden til Husbanken.
20 Ars løpetid. Avdragsfritt 5 Ar. Rentesats 5,5 - 7,5% p.a.
ETABLERINGSLAN I
Lin til smAhus for redusering av egenkapitallrefinansiering.
Kommunen kan yte lAn ph inntil kr. 200.000 til oppføring og
erverv av nøkteme boliger, fortrinnsvis finansiert med lAn i
Husbanken eller Landbruksbanken , samt til refinansiering av
boliglAn.
20 Ars løpetid, avdragsfritt 5 fir: Rentesats 5,5 - 5,7% p.a.
ETABLERINGSLAN H
Lin til smAhus for redusering av egenkapitallrefinansiering
Kommunen kan yte lAn til oppføring/erverv av nøkteme bolger,
samt til refinansiering av boliglAn.
20 Ars løpetid. Avdragsfritt i 5 Ar. Rentesats 7,5% p.a.

APNINGSTIDER
Hverdager: Tirsdag og torsdag fra ld.12.00 - 15.30
(Sommertid fra kl.12.00 - 14.30)
Uke 26 til og med uke 32, d.v.s. fra 3.juli til og med 14.august:
Søndagene i disse ukene holdes Apent fra Id. 12.00 - 15.00
Dessuten er utstillingen Apne 17.mai fra kl.13.00 - 16.00, samt
under Arets kulturdager, d.v.s. fredag 11.11. fra U. 17.00 20.00, lørdag 12.11. fra kl. 13.00- 17.00ogsøndag 13.11. fra
kl.12.00- 15.00.
Utstillingen kan Apnes etter mermere avtale. Omvisning kan
bestilles.
Henv. tif. 64 92 60 60, linje 220 eller 221.

LEDIGE STILLINGER I BARNEHAGER, FØRSKOLER OG
SKOLEFRITIDSORDNINGER

GUDSTJENESTER
Sctudag 1.mai
(4.S.E.PAske)
Enebakk kirke kl.11.00
vIFlelgheim
Man Menighetssenter Id. 11:
Storfamiliesamling
Søndag 8.mai
(5.S.E.pAske)
Enebakk kirke U. 11.00
Samtale/fam.gudstjeneste
vlllelgheim. Kirkekaffe
Mari kirke kl.l1.00
vSamtale/fam.gudstjeneste
v/øvstegArd. Kirkekaffe
Søndag 12.mai
(Kristi Himmelfartsdag)
Mari kirke U. 11.00
Familiegudstjeneste
v/øvstegArd
Enebakk Sykehjem U. 16.00
vlHelgheim. Nattverd.
MARE KIRKE:
Mandager kl.20.30 - U.21.30
Apen kirke. Bonn.

HELDAGSBARNEHAGENE

UTBEDRINGSTILSKUDD
tilskudd begrenset opad til kr. 15.000,-, i f.m. utbedring av eldre
boliger.
Tilskudd kan gis eldre, uføre og familier med liten betalingsevne.

1 Fast, hel stilling for frskolelrer blir trolig ledig ved Flateby
barnehage fra 15.08.94

Søknadsskjemaer og mermere opplysninger fAs ved henvendelse
til Enebakk kommune, rAdmannskontoret, tlf. 64 92 60 60.
SØknad sendes Enebakk kommune innen 27.5.1994.

3 Vikariat for assistent, 30 timer pr uke, ved Ytre Enebakk
barnehage i tidsrommet 25.07.94 - 21.04.95.

2 Engasjement for fanilliedagmor i deistilling i Flateby
familiebarnehage i tidsrommet 15.08.94 - 14.08.95
YFRE FI4EBAX1

4 Engasjement for ekstrahjelper til funksjonshemrnede i
barnahegene. Stillingsstørrelser ph 15 - 30 timer pr uke.
FØrskolelrer avlønnes i LR 1. 1, ltr.2-8

KULTURSTIPEND OG
KULTURPRIS
I henholdtil Enebakk komunes vedratte retningslinjer for stØnad til
kulttuiformâl, utivses:

FØRSKOLENE
5 Fast stilling for assistent, 15-18 timer pr uke, ved
Kirkebygden skole fra 08.08.94
6 Engasjement for assistent, 20 timer pr uke, ved Kirkebygden
skole i tidsrommet 08.08.94 - 23.06.95.
Avlønning i LR 1. 1, ltr. 2-8.

Kommunalt kulturstipend
Stipend kan sØkes av enkeltpersoner som bor eller arbeider i
Enebakk. Søknadsfrist:
sOknadsskjema og retningslinjer fAs ved henvendelse til kulturkontoret.

20.mai.

Kommunal kulturpris
Kommunens kulturpris tildeles en person, lag, forening eller
gruppe av personer aller organisasjoner, amatØrer eller profesjonelle som har ydet kulturinnsats utover det vanlige for kulturlivet i kommunen.
Enkeltpersoner, lag og foreninger hjemmehørende i Enebakk
kan foreslA kandidater.
Begrunnede forsiag mA frenmies innen:

20.mai

SØknader om kulturstipende, og forsiag ph kandidater til kulturprisen sendes: Enebakk komune, kulturadministrasjonen,
1912 Enebakk.

ENEBAKK KOMMUNE
MØTER I HOVEDUTVALG
29.april - 13.mai
FORMANNSKAPET
Mandag 2.mai ki. 19.00- Formannskapssalen
KOMMUNESTYET
Mandag 9.mai kLl8.30: - Herredsstyresalen
TEKNIKK/BYGNINGIPLANARBEID
Torsdag 5.mai kI.19.00 - Formannskapssalen

sK0LEFRrIIL)SORDNINGENE
7 Fast stilling for assistent, 12 timer pr.uke, ved Hauglia
skole fra 01.08.94.
8 Engasjement for avdelingsleder, 30 - 35 timer pr uke, ved
Kirkebygden skole i tidsrommet 0 1.08.94 - 31.7.95.
9 Engasjement for assistent, 12 - 14 timer pr uke, ved
Kirkebygden skole i tidsrommet 01.08.94.
10 Fast stilling for assistent, 20 timer pr uke, ved Ytre Enebakk
skole fra 01.08.94.
For fast tilsetting i stilling som avdelingsleder kreves utdanning
som førskoleherer eller annen barnefaglig utdanning ph tilsvarende nivA.
FØrskolelrer avlønnes i LR 4B.2, ltr. 10-13, assistenter i LR
1. 1, ltr.2-8. Avdelingsleder uten barnefaglig utdanning avlØnnes
ett lØnnstrinn over ordimer plassenng i assistentstigen.
Arslønnen avkorstes med 11,15% da skolefritidsordningene følger skoleruta. Det kan bli aktuelt med noe utvidet Apningstid
avlønnet pi timebasis.
11 Eventuelle andre stillinger som mAtte bliledige innen
omrAdene barnehage, førskole, skolefritidsordning.
Det er Ønskelig at alle som tilsettes innenfor omrAdene ovenfor
har interesse for, og praksis fra arbeid med barn.

Lørdag 30.april kl.13.00:
Vielse
Søndag 1.mai kl.10.00:
Søndagsskole
Søndag 1.mai kl.19.00:
Arne Rudehaugen
Torsdag 5.mai kL11.30
Formiddagstreff. Ole
B .Jarlvang deltar.
Fredag 6.mai kl.19.00
Ungdomssamling
Søndag 8.mai kl.10.00:
Søndagsskole
U. 19.00: MØte
Torsdag 2.juni kI.1100
Formiddagstreff
Leif Fjeld deltar
Velkommen fit Betel

HYBELLEILIGHET
Liten hybelleil. Ønskes
leid fra august 1994 i
distriktet Ytre Enebakk.
Leietaker er ung, kvinnehg logoped ansatt
v/Enebakk kommune.
Telef. 63 87 97 12

TOMT
Ønskes kjøpt i Vàglia.
Tif. 64 92 55 28

Nnnere opplysninger ved styrerne, rektorene eller skolesjefen.
Søknad vedlagt kopier av attester og vitnemAl sendes
Enebakk kommune, oppvekstkontoret, 1912 Enebakk
innen 13.05.94.
Vennligst oppgi telefonnummer ph dagtid, og hvilke(n) stilling(er) sØknAden gjedler.

Skolesjefen

BORSINI TREKKSPILL
rimelig til saigs.
Supert for nybegynnere eller
amatører. Nystemt og "pusset
opp".
Ring Kristin, HE 64929503
Jobb: 63 83 73 55

KOMPOSTEN

LAG OG FORENINGERS
MØTEKALENDER

Ap'-Ins JIENTITUI& TIEL
Sagaøya i Tyrifjorden
7.mai 1994

1/?

Enebakk Hagelag
4. mai. Kirkegrdsrydding ved Mari og Enebakk kirke.

Nasjonalforeningens Helselag
Eldretreff:
Flateby samfunnshus - Onsdag 4. mai U. 10.30
Herredshuset i Kirkebygden: Tirsdag 3.mai U. 10.30
Betel, Ytre Enebakk: Tirsdag 31.mai U. 10.30

Emaus Misjonshus, Kirkebygden
SØndag 1 .mai U. 18.00: Familiefest. Besøk av Kãre Ekroll
Tirsdag 3.mai 19.30: Misjonsring i privtthjem
Onsdag 4.mai kI. 19.30 Yngres
Torsdag 5.mai Id. 17.30 barnelaget
Lørdag 7.mai Id. 11.00 Loppemarked
Søndag 8.mai U. 11.00 SØndagsskole
Torsdag 12.mai kl.18.00: Mote
Fredag 13.mai U. 19.30: Fredagsklubben
Barnekoret Dynamis over hver tirsdag Id. 18.00
Ungdomskoret Synzygus over hver tirsdag kI. 19.15

Enebakk pensjonistforening

Enebakk Husmorlag Ønsker deg velkommen til Arets jentetur. I Ar vii den gitil
Storøen Gârd, Tyrifjorden. Vi vii fA følgende kulturopplevelser:
- KAseri om naturen pA stedet.
- Omvisning pA Storøen Gird, besØk i Gallen "Dronning Tyra".
Etter omvisning vii det bli servert middag, dvs. Lasagne m/salat og rundstykker.
Turen vil som ailtid gA med buss fra Enebakk, hvon det blir anledning til A nyte medbrakte forfriskmnger.
Vi hApen sA mange som mulig melder seg pA Arets jentetur.
Turen vil i Ar koste kr. 140,- pr person for mediemmer og kr 170,- for ikke medlemmen. Dette
inkluderer middag og alie innganger og buss T/R Enebakk.
Bindende pArnelding til: Ella Wenli, tif. 64 92 63 39 eller til Lise Mette Sveum, tlf. 64 92 9127,
innen Lmai 1994.

Mot opp med hatt og godt humor. Avreise fra Gjeddevannsveien kl.09.00 via
Ytre Enebakk.

Onsdag 11.mai kl.16.30 i Herredsstyresalen - Medlemsmøte

Vennlig hilsen Enebakk Husmorlag, Ella Wenli, leder

KARL LUNDS LEGAT
Smàbrukerne i Enebakk kan sØke om midler til innkjØp av sàkorn, kunstgjØdsel, settepoteter, samt utbedring av eiendommen.
Søknad sendes Enebakk Landbrukskontor innen tirsdag 10.mai 1994.

ARSMØTE I
TANGENELVAS VENNER 1994
Det avholdes ãrsmøte i Tangeneivas Venner mandag 2.mai
U. 19.00 i vr nyoppussede hytte ved Vágsenteret. Framlegg av
.rsberetning, regnskap og framdriftsplaner

NIERINGSLOKALER I YTRE ENEBAKK
Saigs- og industrUokaler tillele i regulert industriomrãde i
Ytre Enebakk, Gaupeveien 25.
Lokalet stilles ledig etter 1. januar 1994.
Totalt utleieareal 280 kvm i modeme, lyse lokaler.
Stort uteareal til disposisjon.
For nnere opp1iger, rug 64 92 57 58

-

41114

ENEBAKK

Bolig sokes

TAKK

VOKSEN DAME
Ønsker a leie lite hus
eller leilighet i Enebakk.
Ikke røyk
tif. 64 92 57 28

Jeg vii pA denne mAten bninge
en hjertelig takk for gayer og
hilsener pA min 80-Arsdag.

Sigurd Johansen

Tenk
trivsel
-tenk
Enebakk!

DRIV MINI-MARATON 1994

i

i

1. søndag mai blir det som vanlig løperfest YTRE ENEBAKK. IL Drivs friidrettsgruppe innbyr ti1DRIV

MINI- MARATON 1994
Startsted: Mjr Stadion Starttid: Søndag 1.mai ki. 14.00
Distanser: 10 km og 3,6 km.

-

KLASSEINNDELING:
DRIV MINI-MARATON han like klasser for kvinner og menn. I alt 7 kiasser.
Velg selv om du ønsker tidtaking eller ikke!

LOKALER

PREMIERING: T-trøye iii elle som fullfører!
Gavepremier trukket pA startnummer. 5-Ars diplom til de som fullfører for 5.gang.

LEID

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

NH-logo ØNSKES

Tenk
trivsel
- tenk
Enebakk!
NH-logo

-

STARTNUMMER HENTES PA GRENDESENTERET I MORGEN LØRDAG 30.4.

Ytre Enebakk Husmorlags
Korttidsbarnehage
trenger nye lokaler fra høsten 1994. Ta kontakt med
Marianne Vestby,
TIf. 64924578

FØRSKOLELIERER

Enebakk Husmorlag søker førskoIelrer til
korttidsbarnehage for 4- og 5-Aringer,
25 t pr uke.
Lønn etter kommunale regulativer.
Ansettelse fra august 1994.
skniftlig søknad sendes Ella Wenli, VArygg, 1912 Enebakk,
innen 15.juni.
SpørsmAl angAende stillingen kan rettes til Yvonne Ness,
tlf. 64 92 86 43

Ytterligere opplysninger: Aud Hønsi, tif. 64 9245 86
Kjell terje Holen, tif 62 92 48 21

Gitarundervisning
Lyst til a lre og spille gitar?
Lr av gitarist utdannet ved G.I.T (Guitar Institute of
Technology, USA)
Nybegynner eller viderekommen.
Harmoni1re, teori. Elektrisk og akustisk.
Rytme og sologitar.
Ler 90-Aras gitarteknikker.
Henv.: Kalle Tidemann, tif. 64 92 45 35,
etter kl.18.30

Pa tokt
med Mathilde
OgsA i sommer reiser Enebakk-ungdommer pA seiltur med
Hardangerjakten Mathilde. Det
skjer i regi av ungdomsklubbene I bygda. Turen gAr fra Flekkefjord til Risør i uke 32, og det
er fortsatt ledige plasser.
Ta kontakt med kiubbleder i
din krets:
Ytre - Karin Hol medal:
64 92 51 34, Kirkebygden - Jan
Erik Pettersen: 64 92 60 50, FIateby - Kristin Birkeland:
64925744.

KOMPOSTEN

,am%,
L.IJEBY"GG qp
I forbmdelse med oppdrag som har utgangspunkt fra
vàrt sonekontor pa Flateby har vi behov for en

LASTEBILSJAFOR
med sertifikat minimum i gruppe CE.
Det er en fordel med kranforerbevis, truckforerbevis og
maskinforerbevis.
Det er ønskelig at vedkommende er bosatt i omrAdet.
Interesserte kan kontakte var sonebestyrer østnes, tetefon
64 92 89 90 eller sende søknad til AS Linjebygg, postboks
85, 1911 Flateby innen 5. mai 1994.

AVLASTNINGSPERSON/FAMILIE SØKES
Vi har et verdifulit Sjekkhefte
til deg. Med det kan du selv lage
en trygghetsrapport over røropplegget i hjemmet ditt. Eller:
Vi kommer hjem iii deg og
utfarer hele sjekken for bare

kr200.I Sjekkheftet inviterer vi deg
samtidig til A delta i en
konkurranse hvor
du kan vinne utstyr
og rørleggerarbeid
til en verdi av hele
50.000 kroner!
Kom og hent SJekkheftet,
sà vinner du kanskJe
en rødeggerl

Rorleggortirma

ERIK KJELGAARD

Vi Ønsker fortrinnsvis sykepleiere og hjelpepleiere, men andre
med erfaring og interesse for omsorgsarbeid kan ogsA søke.
Du mA oppgi konkret hvilket tjenesteomrAde og hvilket tidsrom
du kan arbeide.
Søknad med attestkopier sendes innen 6.mai - 94 til:
Pleie - og omsorgsavdelingen, KopAsvn.7,
1914 Ytre Enebakk
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LEERER TIL MUSIKALSK
BARNEHAGE
JJ

Enebakk Husmorlag søker etter 1rer til musikaisk barnehage fra høsten 1994 en ettermid-

dag i uken.
Det vil bli tilbud til barn i alder 3 - 6 Ar.
Dette er et helt nytt tilbud som blir tilrettelagt av den vi ansetter.

- en familie med 1 1/2 Ar gammel funksjons hemmet
gutt.
Erfaring med barn, og et røykfritt hjemmemiljø er
Ønskelig.

Skriv eller ring fit Lise Mette Sveum, Granvn.47,
1911 FLATEBY, tlf. 6492 9127

- en familie med en 11 Ar gammel psykisk utvik lingshemmet gutt. det er en fordel med barn pa
omtrentlig samme alderstrinn i familien.
Avlønning utifra alder og kvalifiksjoner.
Ta gjerne kontakt med konsulent for funksjonshemmede for
nrmere opplysninger.
Grehe Venner Dehti, ttf. 64 92 44 60
Søknader sendes til pleie- og omsorgsavdelingen, KopAs,
1914 Ytre Enebakk

Husk

lii. 6492 46 39
Mobil 030-32 665

Jeg er ei seriøs jente som er
glad i og oppvokst med dyr.
NA vurderer jeg A begynne
med dyrepass. Fortirnnsvis i
ferien. Ring og avtal nrmere
for godt stell og pleie av ditt
bur-dyr i ferien.
Bor i Haugveien og kan treffes ph tlf. 64 9295 03

IV

Avlastning er et tiltak som settes i verk til hjelp for den som har
ssrlig tyngende ornsorgsarbeid.
Vi Ønsker avlastningshjem 1 weekend i mAneden til:

Enebakk MøIle
1914 (Ire Enebakk

DYREPASS

PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN
søker
FERIEVIKARER
til følgende omrâder:
Sykeavdelingen, hj emmesykepleien
og bokollektivene.

PAPIRINNSAMLING
Flateby, Kirkebygda Ytre Enebakk og
Fjell:
og Dalefjerdingen:
Onsdag 11. mai
Onsdag 8.juni
Onsdag 6.juli
Onsdag 3.august
Onsdag 31 .august
Onsdag 28.september

Mandag 9. mai
Torsdag 9.juni
Torsdag 7.juli
Torsdag 4.august
Torsdag 1 .september
Torsdag 29.september

HAGEKURS - APENT MOTE
1.kveld 5.mai kl.19.00 Stranden Bedehus,
Flateby.
Lysbi1dekstri holdes av Johannes Sagli. tidligere fylkeslandskapsgartner. Lysbilder blir
vist, og vi snakker om hagen. Spesielt trter og busker.
2.kveld 26.mai id. 18.00, Sted: Lise mette Sveum, Granvn.47,
1911 FLATEBY.
Denne kvelden har vi en hagevanring og tar for oss stauder,
roser og stell av plen. Lerer: Johannes Sagli.
3 .kveld. dato ikke bestemt. Apent mote med staudebytte i
Flateby barnepark.
Pris kr. 100 for medlemmer og kr 130 for ikke medlemmer.
Bindende pAmelding innen 2.mai 1994 til Lise Mette Sveum.
TIf. 64 92 9127
OBS MEDLEMSMØTE
1. kurskveld av hagekurset holdes som Apent medlemsmøte.
Inngang kr. 20,-.

Loddsalg, kaker, kaffe
Arr. Enebakk Husmorlag

EKSTRAINNTEKT
Vi sØker homeparty-konSUleflter til demonstrasjon av
gave-pynte og bruksgjenstander i keramikk og messing.
Godt etablert firma.
For ntermere info, kontakt Eva pa tlf. 64 86 78 16

Tenk
trivsel
tenk
Enebakk!

ENEBAKK BONDEKVINNELAG
minner om Grete Waitz-løpet 7.mai. Buss
gAr fra kirken kI. 10.00
Kvittering om pAmelding kan leveres
Randi eller Brita snarest. De sørger for felles avhenting av startrlummer.

VEL MØTF TTh EN HYGGELIG BYTUR
Styret

APENT MOTE OM BARN OG.SORG
pa Mari Menighetssenter

9.mai kI.19.30
Steinar Ekvik snakker om barns mote med død og
sorg.
- Hva tenker barn om dden?
- Hvordan er barns sorgreaksjoner?
- Hvordan komme barna i mote i slike situasjoner?
Arr. Mari menighetsrãd
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Ny leder med solid mannskap og gode Idnetilbud
"NA

Sparebanken NOR, avd.
Ytre Enebakk har fâtt
fly leder. Fra mditen av
februar var Johan
Fredrik Muller pa plass
i sjefsstolen ved avdelingen. Muller er bergernser , med 25 tirs
fartstid I bank. Av
utdannelse er han bankøkonom, og har det meste av sin bankpraksis
men kunderettet virksomhet pa lAngiversiden!

8,2 millioner i netto driftsresultatet! det er det gledelige budskap fra økonomisjef øistein Lauen.
Regnskapet for Enebakk kommune for 1993 viser
for første gang pa mange fir et overskudd. Dermed
har man kunnet sanere kommunens akkumulerte
underskudd pa 6,4 millioner, og likeledes 1 milion av
et akkumulert underskudd pa 2,4 millioner fra
Tomteselskapet, som kommunen har overtatt.
Dette gledelige resultatet
skyldes ikke minst de mye
omtalte E-verks millionene - 7,3 millioner fra
Folio Energiverk, 3 millioner i Økte skatteinntekter,
og at driften pA tjenesteomrAdene har vrt i samsvar med budsjettet, sier
en fornøyd Økonomisjef.
- Dersom vi fortsatt viser
moderasjon og budsjettansvar, og avstAr fra nye
investeringer, er det grunn
til A se framtida lyst i
mote med hensyn til økt
handiefrihet.

Den nye lederen av bakavdelingen i Ytre har pA den korte
tiden han bar vrt her etablert
seg rimelig godt i nringssamrnenheng pA lokalpianet. Han er
medlem av neringsrAdet. I
arbeidet med ny nringsetablering i kommunen, ser han det
som uhyre viktig A bevisstgjøre
bygda pA egne kvaliteter, markedsføre deni, og bli kvitt et
mulig "avkrokkompieks.

Hoy markedsandel
Muller kan fortelle at
Sparebanken NOR i Ytre bar
en høy markedsandel - ca 50
prosent av innbyggerne er
registrert som kunder.
NA kommer muligens det av at
Sparebanken NOR er den eneste med avdeling i Enebakk.
- Hva om den nye Enebakk
sparebank kommer i drift?
- Jeg synes initiativet er positivt, og har hatt kontakt med
Waade gjennom meringsrAdet.
Min umiddeibare reaksjon er at
konkurranse er sunt, og en ny
bak vii kiart utløse kamp om
kundene. Det vii igjen kunne
komme kundene tilgode i form
av bedre produkter, sier Muller.
- Men; spørsmAl man kan stille
seg er selvsagt om Enebakk
kommune ci stor nok til A brØfØ
to banker, og om den nye banken vii kunne imØtekomme
miljØets forventninger. Det
gjenstAr A Se.
Uansett er det for oss viktig at
vAr bank oppfattes som lokalbank, og vi ønsker A profilere
oss som sAdan. Vi har god
kjennskap til kommunen, og
solid lokalkunnskap gjennom
en dyktig stab med kjennskap
til Enebakk og enebakkforhold.
Ikke minst har slik kunnskap
hos personalet vert en stor
hjelp for meg i arbeidet med A
skaffe meg kunnskap om lokalniiljøet.

Vi ma prØve a were tilgjengelige nár kundene kan
besøke oss, sier ny avdelingsleder i Sparebanken Nor
Ytre, Johan Fredrik Muller
Eksempelvis er den 7,15% med
3 Ars bindingstid innenfor 60
prosent av lAnetakst. NAr bindingstiden er over, gAr vi automatisk over til flytende rente
med mindre annet blir avtalt,
sier Muller.

Gebyrer
- Banken bar nettopp øket sine
gebyrer pA tjenester. Var det
nødvendig?
Tjenestene som er gebyrbelagt
er det fordi hAndteringen av
disse ci dyr! Vi arbeider mot
mer og mer automatiserte tjenester for A holde kostnadene
nede. Tilknytningstjenestene
koster, og et sted skal man ta
pengene fra. Skal man alternativt satse pA A dekke alt inn
gjennom lAntakeme.
- Automatisering er greit, men

fortsatt finnes ting man mA gA i
banken for A fA ordnet. Hva
med Apningstidene i en kommune med stor pendling9

økt tilgjengelighet
- Det er et problem at pendlere
ikke nAr oss, og vi ser for tiden
pA Apningstidene.
Jeg vii likevel minne om at folk
kan avtale time belt fram til
klokka 20.00.
Det er imidletid belt kiart at vii
vi ha kunder mA vi konkurrere
om de, og vre tilgjengelige
nAr de vii besøke oss.
PA samme mAte er det nok viktig at en rekke andre bAde statlige, kommunale og private
foretak gjØres mer tilgjengelige for folk flest, sier Muller.

Fart pa boligmarkedet
Den nye avdelingslederen kan
fortelle om en stor Økning i
etterspørsel pA boliglAn. Prisene
er pA vei oppover, og selgere
begynner A siippe ting Ut pA
markedet.
Gunstige boliglAn er for tiden
vArt hovedprodukt. Vi tilbyr lAn
med bAde fast og flytende rente.
VAil beste tilbud pA flytende
rente er 6,75 prosent innenfor
60 prosent av lanetakst.
Fastrenten ligger noe hØyere,
alt etter lAnebeløp og antall Ar.

Godt a'r for
Enebakk.

Avdelingsleder Johan Fredrik Mueller og det dyktige
mannskapet i Sprebanken NOR, har varierte boligldnsti/bud.

Som det ligger an nA, ser
det ut iii at vi vii greie A
gjennomfØre tiltak som
allerede ligger i Økonomiplanen for 94-97. Det
gjelder utvidelse av kirkegArden i Kirkebygden,
kloakkering av Vik/TAje
og RAken, restaureringsarbeider pA Engerhoim,
samt grunnavstAelser i
med
forbindelse
gang/sykkelvei pA Flateby
- tilsammen beløper disse
tiltakene seg til ca 8,2
millioner.
økt lAnegield
Til tross for moderasjon, i
forhold til drift og nye
investeringer, Økte lAnegjelda i 1993 med 12,7
milioner, noe som skyldes
nytt kloakkrenseanlegg i
Enebakk.
Ytre
Kommunens brutto lAnegjeld er nA pA 101,2 millioner - det betyr kr. 9.360 i
gjeld pr innbygger
Tilsvarende tall for 1992
er 83,8 millioner og kr.
7.920. - SA em noen skulle tro at adihinistrasjonen
har gjemt av penger pA
kistebunnen, er i sA fall
dette lAnte penger, understreker økonomisjefen.
Foreløpig har imidletid
ikke dette fAtt konsekven.-.
ser i form av økt rentebelastning, takket vre
redusert rentenivA. - Men
gAr renta i vret igjen,
kan vi fA problemer, sier
Lauen.

Frys aktivitetssnivAet!
Han iegger til at dersom
den gunstige utviklingen
kommunen nA er inne i
skal fortsette framover, er
det helt nødvendig A fryse
dagens aktivitetsnivA.
-Jeg er bekymret dersom
vi mA finne Økonomisk
dekning for nye ting som
kan presse seg fram pA
forskjellige tjenesteomrAder. Det er lite midler
avsatt pA tilleggsbevilgningsposter for inneverende Ar. Samtidig gir den
Økte iAnegjelda kiare signaler om at kommunens
framtidige investeringer
mA finansieres med egenkapital - ikke nye lAn.
Nye tiltak
som seiler opp pA dagsordenen er innredning av
3.etasje i Herredshuset,
nytt kloakkrenseanlegg pA
Flateby og nye PU boliger. I innevrende Ar er
det satt av 100.000 boner
til prosjektering av PUboligene. - Ved revision
av Økonomiplanen yule
det kanskje were riktig A
skyve boligene fram til
97-98. Men We for dette, og de andre nevnte tiltakene, er det selvsagt en
sak for politikeme. Skal
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Enebakk Sparebank:

Fortsatt hap om
driftsstart i 94
Enebakk Sparebank kan fortsatt
bli en realitet. Det mA imidlertid skje i løpet av 94. Et av
konsesjonsvilkArene er driftsstart i lØpet av 94. Videre beyes det en ansvarskapital pA 4,5
millioner i 1994.
-NA mangler vi 1 million forteller styreformann Halyard
Waade, og legger til at forholdene rundt tilknytningsgebyrene ogsA mA avklares.
Enebakk Sparebank har klaget
prisene pA tilgang til bankenes
fellessystemer innen betalingsformidling (tilknytningsgebyrene) inn for Konkurranse-tilsynet. - NAr, og hvis alt gAr i
orden med hensyn til disse
gebyrene har vi signaler fra flere banker som vil bli med
skakffe resten av ansvarskapitalen til veie, sier Waade.

a

Enebakk Sparebank mAtte med
dagens gebyrer betalt tilsammen 11,5 millioner i gebyrer
for tilknytning til bankenes fellessystemer innen betalingstjenester, og tilknytning til tjenester
fra
Bankenes
Betalingssentral . (H.h.a. 9 og
2,5 mill). Det ville bety en renteutgift for den nystartede EBS
pA 1.150.000 for slike tjenester.
En forvaitning pA 50.000.000
og 2,5 prosent overskudd gir
1.250.000 kroner. - Du ser
tydelig hvor overskuddet vArt
ville havne, sier Waade. Det
yule vare umulig for oss A
knytte oss til fellestjenestene
med dagens gebyrer.
Enebakk bar klaget prisene for
tilgang til fellessystemene
innen betalingsformidlingen
inn for Konkurransetilsynet,
som i sin tur har vurdert at
gebyrene for disse tjenestene
vii kunne hindre EBS i A ta i
bruk sin konsesjon. De kan
ikke se at det foreligger beregfinger som viser hvordan de
vedtatte inngangspriser er
framkommet.
Derfor har
Konkurransetilsynet henvendt

seg til Sparebankforeningen og
Den Norske Bankforening og
bedt om en redegjørelse for
dette. Svarene som nA foreligger fra de to bankforeningene
er etter min mening ikke noe
svar pA dette spØrsmAlet i det
hele tatt, sier Waade.
I korthet sier Spare-bankforeningen at det ved fastsettelse
av inn gangsprisene er butt lagt
til grunn at disse ikke vii were
noe hinder i forbindelse med
etablering av nye banker.
Foreningen sier videre at det
har vert tatt hensyn til at nye
banker vii matte tilfredstiile
visse kapitalkrav for a fá konsesjon. Da inngangsprisene
ble fastsatt i 1988 og senere i
1992, sd disse Ut til ci harmonere rimelig med internasjonale
krav til kapiraigrunniaget for
banketableringer. Videre sier
foreningen at bankforeningene
har holdt mulighetene cipne for
at en ny bank kan ha itilgang
til betalingsformidlingens fellessystemer gjennom avtale om
slikt samarbeid med annen
bank.
Den norske Bankforening
svarer bl.a. a: der ved etableringen avordningen med inngangspriser har vart et grunnleggende hensyn at sysremet
skulie bygges pd objektive kriterier som var forutsigbare og
praktisertes likt., og de mener
a: ordningen ikke har hait konkurransebergrensende virknm geT.
- Svarene fra bankforeningene
gir ikke svar pA spørsmAlet om
hvordan inngangsprisen pA fellestjenestene egentlig er fastsatt, understreker Waade.

Romerike Avfallsforedling
Tif.: 63 84 12 20

VAROPPRYDDINGSAKSJONEN 1994 - UKE 17 OG 18

FYLLINGENE HOLDES JPNE FOR GRATIS MO'l9AX AV AVFM.L FRA RYDDEAKSJONER
Pra mandag 25.4. til iørdag 07.5. kan avfall etter ryddeaksjoner i narmiljøet, samt
rimelige mengder fra loft og kjeller etc. (forutsatt at det forhndssorteres) leveres
gratis til mottakspiasser for avfall ved Soler Avfalisdeponi iSkedsmo, Holm og Nes
avfaiisfyiipiass i hhv. Nittedal og Rlingen saint til gjenbr1ksstasjonene: Gjaistad
i Enebakk, Heia i Pet, Mellen i Cjerdruin og Lørenskog v/Reductor i Lørenskog.
Inrthyggerne i de ROAF-tilsiuttede koinmunene kan levere avfall til livilken som heist
av de ovenf or nevnte avfaiismottak. Av kapasitetshensyn ber vi om at
avfaiisfyilplassene Soler, Holm og Nes blir benyttet i stsrst mulig utstrekning fram
for gjenbruksstasjonene.
De mom kommer med avfall i lastebiler eller containere mA ha med seg et underskrevet
bevis fra vaktmester eller veiformann, borettslagsformann e.i. son dokumentasion P
hvor avfallet stammer fra.
Avfallsmottak

Qjalstad
Heia
Mallen
Lwwskcg v/Rjctor
bi.
Nsa
Soler

K,ym*jne

Enebakk

Fet/S.,,iii
Gierdna
La.-ensoQ
Nittidal
Ralir9w
skaftm

UKE 17

Mandag

Tlrsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

1500-2000
1200-2000
Steçt
1000-2000
Stengt
I SDO-M
0700-20

1200-2000
1500-2000
tengt
1500-2000
1200-2
1100-2000
3700-2000

1500-2000
1500-2000
1400-1900
1400-2000
Stengt
1000-2000
0700-2000

0830-2000
0830-2000
Stangt
1000-2000
0700-2000
1500-2000
0700-2

1500-2000
1500-2000
Stengt
1500-2000
Sterqt
100O-2
0700-20

1000-1400
1000-1400
1000-1400
1000-1400
1000-1400
1000-1400
1000-1400

Avfa11sirttak

UKE 18

Kcarijne
Gialatad
Heia
Hal len
Lerenskog v/Reductor
Holm
Nes
Baler

Enebakk
Fet/S.rtmi
Gerdrum
Latenskog
Nittedal
Ralingen
Skeds,i

I sA henseende skulle det med
andre ord vre mulighet for at
Konkurransetilsynet gir banken
medhold i denne saken

Mardag

Tlrsdag

Ormdag

Toradag

Fradag

Lardag

Stengt
1200-1900
1500-2000
1000-1800
1500-2000
Stengt
0700-2000

1200-1900
Stengt
1500-2000
Stengt
1200-2000
1100-1930
0700-2000

Stengt
Stengt
1400-2000
1000-1800
1500-2000
1000-1430
0700-2000

0830-1500
0830-1500
1500-2000
1000-1800
0700-2000
Stengt
0700-2000

Stengt
Stengt
1500-2000
Stengt
1500-2000
1000-1430
0700-2000

Stengt
Stengt
1000-1400
Stengt
1000-1400
Stengt
1000-1400

WER MED OG HOLD ROMERIXE RENT I

Borgerlige konfirmanter i Enebakk
8.mai U. 11.30 i Herredsstyresalen
Asmund Aune
Tove Marie Berg
Silja Digranes
Kaja B.Ellingsen
Odin Fjeldvig
Tor Fjeldvig
Aksel Henriksen
Ronny Jansen
Mia Jermstad
Erik kristiansen
Lars Eivind Kvenseth
Trine Pedersen
Hege Skaug
Sidsel Snellingen
Hanne Søfting
Petter Thorsen
Henning Astrøm

Vi ønsker lykke til
med dagen og
fremtiden

Hilsen Human-etisk Forbund, Enebakk

I disse to aksjonsukene kan
avfall etter ryddeaksjoner i
nrmi1jØet, saint rimelig mengder fra loft og kjeller etc. leveres gratis til mottaksplasser for,
avfall ved BØJer Avfallsdeponi
i Skedsmo, Eklm og Nes fy11plasser i hhv. .Nittedal og
Rlingen, saint gjenbruksstasjonene Gjølstad i Enebakk,
Heia i Pet, Helien i Gjerdrum
og Lørenskog v/Reductor i
Lørenskog.
For A fA levert, mA de som
kommer med avfall i lastebmier
eller containere ha med seg et
underskrevet bevis fra vaktmester eller yelformann, borettslagsformann e.l. som dokumentasjon pA hvor avfallet
stammer fra.
Innbyggerne i ROAF-tilsiuttede
kommuner kan levere avfall til
hvilken som helst av de ovenfor nevnte avfallsmottak. Av

kapasitetshensyn ber vi om at
avfallsfyllplassene BØler,Holm
og Nes blir benyttet i stØrst
mulig utstrekning franfor gjenbruksstasjonene.
Ryddeavfall og skro fra kjeller
og loft kan ogsA leveres gratis,
men det forutsettes da at det
dreier seg om søppel i rimelige
mengder (inntil en personbilhenger) og at avfallet er sortert
pA forhAnd slmk at det uten unødig heft kan leges i de riktige
containerne. Pa mottaksplassen
vii det vre forberedt for sortering i fraksjonene pappfpapir,
rent treverk, metaller og hyitevarer, bildekk, bilbatterier og til
siutt søppel og shot som bestir
av alle slags materialer - sAkalt
restavfall
For Apningstider pA de enkelte
avfallsmottakene - se ovenstAende annonse.
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INFORMASJON FRA YTRE ENEBAKK HUSMORLAG
YTRE ENEBAKK
HUSMORLAGS STYRE
Det nye styret best.r av:

'Jul
(/4

QLTP.WVARMOTER

Leder
Heidi Skaug
tif. 64 9247 22
Nestleder Rigmor Skaug
tif. 64 92 41 20
Sekretr
Eva Isebakke
tlf. 64 92 47 31
Kasserer
Stine Eriksen
tlf. 64 92 46 97
Studieieder Helvi Saltnes
tif. 64 9240 17
Styremedi. May Bente
Oshaug tlf. 64 92 48 81
Styremedi. Liv Hanne
Stenersen tif. 64 92 5175

Ytre Enebakk Husmorlag arrangerer ârets mannekengoppvisning pa Mjer Ungdomsskole,

torsdag 5. mai ki. 19.00
Vârens nyheter er fnstende for enhver, sr1ig ná frem mot
17. mai. Ingenting er yel sA deilig som A springe Ut sammen
med bjørkeløv og pAskeliljer, med nytt toy og en stilig vArdrakt.
Torsdag 5. mai inviterer Ytre Enebakk Husmorlag til mannekengoppvisning, i samarbeid med Bogerud Tekstil,
1) ZanZara, J P Boden Herrekher avd. Zan Zara, Mjer sko og
VAgsalongen. Mannekengoppvisningen viser et bredt spekter av k1r, sko og h.rfrisyrer til herrer, darner og barn.
Mjr sko vii sørge for at modellene er godt og riktig
"skodd"til en hver aniedning. VAgsalongen med Per i spissen gir oss et innblikk i vrens hAr og frisyre trend, og vi
ser med spenning fram til hva dette innebrer. Bogerud
Tekstil viser vArens dame/herre og barnemoter i samarbeid
med Zan Zara, som i hovedsak viser jente/damekher. J P
Boden er en helt fly avdeiing som ennA ikke er Apnet. Vi fir
nA en aniedning til A se hva de kan by pA for Enebakks herrer, utover vAren og sommeren.
Husmorlaget lover en hyggelig kveld med saig av kaker og
kaffe. Kveldens konferansier blir Marit Myhre.
Dermed regner vi suksessen som sikret.

Bli medlem du ogsA

Kortidsbarnehagen er pA utkikk
etter nye lokaler,
er det noen som har noen gode
forsiag venn!igst kontakt:
Rigmor Skaug tif. 64 92 4120

YTRE ENEBAKK
HUSMORLAGS
PROGRAM
1.HALVAR

Heidi A H. Skaug

0

Arsmote i Ytre
Enebakk Husmorlag

Arsrapporten viser at lagets
aktiviteter i 1993 i hovedsak
har fungert bra. Ytre Enebak
Husmorlag driver barnevaktsentral, korttidsbarnehage, barnepark og arbeidsstue.
Eidregruppen har arrangert en
hyggeaften for beboerne pA
Enebakk sykehjem. Farniliedageri ble dessverre avlyst, men
vi jobber aktivt for A fA til denne, eller lignende tiltak i 1994.
Vi har engasjert oss i "Mot flyplass-aksjonen" og mammografiaksjonen..
Laget har i 1993 hatt arbeidsstyre, og vi harjobbet mye med
A bedre intern komrnunikasjon
og samarbeid internt i laget. Vi
takker lagets medlemmer for
iflnsatsen og oppfordrer til fly
giv og innsats i 1994.
Styrets satsingsomrAder for
1994 er:
Engasjere oss i lokale saker/aktiviteter.

Dette var temaet for et mote i
regiS av Enebakk Historie!ag
10. mars
Til motet hadde laget invitert
Botolv Hel!e!and, forsker for
avdeiing for nemnegransking
ved Universitetet i Oslo.
Stedsnavn har en sentral stilling
som kildernateriale i lokalhistorien. Bide gArdsnavn og alle
slags !okalnavn pA land og sjø
kan fortelie om tid!igere tiders
arbeidsliv, om jordbruk og
driftsformer, om siAtt, setting
og utmarksdrift, om sag-og
kvernbruk, om jakt og fangst,
kull og tjrebrenning, om vei
og ferdsel, om fiske og ferdsel
til vanns og til sjøs.
men stedsnavn kan brukes til
mye mer enn bare A følge og
datere bosetningen. De kan
brukes som kildemateriale til

kulturhistorie, til kuiturhistorie,
til økonomisk og sosial historie
i videste forstand og delvis
ogsA lii administrativ, politisk
historie.
Mange stedsnavn er vanskelige
A to!ke sikkert. Andre kan vre
greie rent sprAklig, men rea!itetene er vanskelig A bringe pA
det rene. Atter andre kan vre
enkle nok slik, men umulige A
datere. I Norge regner en med
at mange stedsnavn kan were et
par tusen dr.
GArdsnavnene er en grunn!eggende ki!degruppe nAr en ska!
prove A klar!egge framveksten
av den eldste bosetningen i en
bygd.
Ase Killerud
Formann i
Enebakk Historielag
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VELKOMMEN!

Ytre Enebakk Husmorlag
har avholdt Arsmøte pa
Mjr ungdomsskole
03.03.94. Det var et
aktivt mote med godt
frammøte og engasjerte
deltagere.

Stedsnavn i Enebakk

FØrstehjelpskurs tilrettelagt
for smAbarnsfore!dre av
Norsk Luftambulanse, vii bli
arrangert søndag 5. juni pA
Mjr Ungdomsskoie. Kurset
er Apent for al!e med bindende pAmeiding til Helvi
Saitnes t!f: 64 92 40 17.
Kurs avg. 150,- pr.pers.for
medi. og 250 pr.par, 200,pr.pers. for ikke medi. og
350,- pr.par.
Siste pAmelding 30.05 94.
Studiering pA "HAndbok i
Lagsarbeid" utgitt av Norges
Husmorforbund, PAmelding
til Helvi Saitnes
t!f: 64 92 40 17

Engasjere oss i Husmor-forbundets resolusjoner som f.eks.
frihet til A veige, seksArig skolestart.

Med!emsmøte "Kvinner og
EU", sted og tid vii bli opplyst senere

ForsØke A fA til en salende aktivitet, f.eks. trimring, teaterring..
De som Ønsker A fA tilsendt Arsmøtereferat kan kontakte Eva
Isebakke.

Slektsforskning
kontaktperson: Rune Bratfoss, tif. 924918
Vre med i studiesirkel, finne kilder, litteratur og tekniske hjelpemidler. Besvare s!ektsforespørsler bide innen - og utenbygds
fra. Knytte kontakt med s!ektsforskingsmiijøer

Minneinnsamlingflntervjugruppe:
Kontaktperson: Ase Killerud, t!f. 92 62 39
Organisere arbeidet, velge temaer, hvem bør intervjues av
hvem, innhente tips og sØke rAd hos fagfolk.

Fotoregistrering
Konxaziersoo Ole Weng. tIf 92 55
Oppspore og lAne bilder fra Iry og virke I bygda. Vre aktivt
med i henting, registrering og levering.

Arkivregistrering:
Ase Killerud, tif. 926239
Vre med i arbeidsgruppe som oppsporer, sam!er, ordner,
registrerer og ev. magasinerer bl.a. forenings- og privatarkiv fra
hele bygda, samt fø!ger opp registreringen av historieiagets egne
arkiva!ia.

Kulturminnevern

SatsingsomrAder for Økonomisk
stØtte i 1994: Lokale aktiviteter
Jobbe videre vis a vis park,
korttidsbamehage og arbeidsstue.
Egenutvikling, studieringer,
kurs.

Vi skal bli bedre til A samarbeide med andre foreninger i bygda.

AKTIVITETSSKJEMA
FOR HISTORIELAGET

N€RMERE INFORMASJON OM DEN ENKELTE
AKTIVITET BUR SATT
OPP PA BYGDAS OPPSLAGSTAVLER OG
SENDT ALLE MEDLEMMER

HISTORIELAGET
Det blir rusletur/ evt. foredrag i mai. Nermere
kunngjøring v/oppslag. Forøvrig vii historielagets
arrangementer bli kunngjort i Lag og foreningers
aktivitetskalender mânedlig i Komposten
Styret

Kontaktperson Ase Killerud, tlf. 926239
Vre "vaktbikkje" for fortiden og snuse opp hva som er pA gang
rundt i bygda. Fø!ge opp kommunens regu!eringsplaner, innhente ombyggings-og rivingstil!atelser for hus e!dre enn 100 Ar
o.!. Knytte kontakter I teknisk etat. Vre styrets forlengede
arm.

Kulturminneregistrering pa kart
Kontaktpersoner: Asbjørn Gran, tlf.928075, Ole Weng, tlf.
925504, Odd Gusiund, tlf. 926003, R.Solberg, tlf. 924130.
Gamle plasser, veier, industriminner m.m. Innhenter og registrerer for tiden navn pA jorder og utmarksteiger og trenger hje!p
fra al!e gArdeierelbrukere. Rettledningshefte kan As hos Ase
Killerud.

Rusleturer:
Kontaktperson: Rolf Solberg, tlf. 924130.
Komme med turforsiag. PrøvegA gamle veier og stier, were med
pA ryddedugnader i tilvokste traseer m.m. og ta kontakt med
grunneiere pA forhAnd.

Bygdetundager:
Kontaktpersoner: Odd Guslund, tlf. 926003, Sidsel
R.Christiansen, tlf. 9240 81, A.Ki!lerud, tlf. 926239. Vre med
som praktisk medhje!per, bl.a. stA i salgsbod, eller vise et gammelt hAndverk eller en husflidsteknikk.
Gode fortellere eller opplesere bes melde seg, likesA glade utøvere av sang og musikk som har lyst til A were med
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Orientering om den pedagogisk psykologiske tjenesten - PPT i kommunen
Organisering
Den pedagogisk-psykologiske tjenesten i Enebakk
er enkommunal tjeneste
som er administrativt
underlagt utvaig forskole
og barnehage. Tjenesten
er tilknyttet oppvekstavdelingen som i tillegg til
PPT bestâr av skole- og
barnehageadministrasj onen samt den pedagogiske
veiledningstjenesten
i
kommunen.
Bemanning
PP-tjenesten i Enebakk
besthr nA av 2 fagstiliinger: spesialpedagog (leder
av PPT) og psykolog. Fra
hØsten av blir to nye fagstillinger tilknyttet PPT; 1
logoped og 1 klinisk
pedagog.
Logopeden og den kliniske pedagogen vii vere tilknyttet iekotektjenesten.
Arbeidsopp-gavene deres
vii i hovedsak vere rettet
mot barn i fØrskolealder.
Arbeidsomrãder
PP-tjenestens arbeidsomrâder er bestemt gjennom
sentral tgitte lover og forskrifter, og omfatter smâbarn, skolebarn, unge og
voksne som trenger spesieli hjeip.
Tjenesten arbeider med

IV

hovedomrâdene, forebygging, praktisk rádgivning,
undersøkelse og hjelp
med tiirettelegging av
spesialundervisning.
De to probiemomrâdene
som pp-tjenesten arbeider
mest med er:
1) fagvansker og 2) sosiale- og fØlelsesmessige
problemer.
PP-tjenesten skal gi rád til
fagpersonalet i skole
ogbarnehage, skoleadmio.a.
nistrasjonen
Rádgivningen skal favne
om spesialpedagogiske og
sosialpedagogiske tiltak
der siktemàlet er A hjeipe
elever, foreidre og personale med Autvikle gode
1rings- og utviklingsvilkAr for eiever som trenger
spesiell hjelp.
Tjenesten skal legge vekt
pA forebyggende arbeid i
andre
samarbeidmed
organ som har med barn
og unge a gjøre.
Personalet i PP-tjenesten
undersøker/vurderer
enkeitsaker etter forespørsel fra biant annet skole,
barnehage, foreidre, eleven selv eller fra utvalg
for skole og barnehage.
De fleste henvendeiser
som pp-tjenesten fAr ang.
barn/eleverkommer fra

ENEBAKK KOMMUNE
SOSIALAVDELINGEN
STØTTEKONTAKTER OG
BESØKSHJEM SØKES

Sosialavdelingen i Enebakk kommune har behov for støttekontakter og besøkshjem i forbindelse med tiltak etter by om barneverntjenester.

Støttekontakt
En stØttekontakt er en IØnnet person som g ennom samwer og
ulike fritidsaktiviteter bidrar til A Øke et annet menneskets evne
til A utfolde seg, mestre ulike situasjoner og styrke troen pA seg
selv. Det A were støttekontakt for en person innebrer gjerne 4
- 6 timers arbeid pr uke.

Besøkshjem
Et besøkshjem er en familie som fungerer som stØtte for barn
som trenger kontakt med annet familiemiljø, eller er mer bevende cnn det foreidrene makter, av forskjellige sosiale eller
psykiske Arsaker. MAlsettingen med et besøkshjem er, gjennom
samwer, fysisk nrhet og trygge grenser A bidra til A øke et
barns selvfølelse, selvstendighet og mestring. Et bimAl kan
were a aviaste vanskeligstilte foreidre og gi dem overskudd til A
mestre foreidrerollen i andre perioder.

Sosialavdelingen vii gi faglig veiledning.
Interesserte kan henvende seg til Enebakk komniune, sosialavdelingen v/sosialsjef Ingegerd EspAs eller nestleder Knut
Ytrehus, 1912 Enebakk, Tif. 64 92 60 60

kerere og barnehagepersonale.
Aile skolene og barnehagene i Enebakk har spesieiie henvisningsskjemaer
som skal undertegnes av
foreidrene nAr barnet
deres meldes til pp-tjenesten. PA dette skjemaet skal
det ogsA stA om foreidrene
samtykker i meldingen.
PP-tjenesten skal gi foreldrene og skoien beskjed
om hva slags tiltak som
blir anbefalt pA grunniag
av en undersøkelseav barnet. Foreidrene skal ailtid
gi samtykke fØr eventueiiehjelpetiitak settes i
gang.
PP-tjenesten i Enebakk
har kontorer rett ved siden
i
avkornmunehuset
Enebakk (i sarmne bygfling som skolekontoret).

837.000 til lag
og foreninger
Kulturstyret fordelte i
sitt mote 21. juni
837.000 kroner i stotte
til lag og organisasjoner,
fordelt pA grunnstOnad,
tilskudd til drift og vediikehold av idrettsaniegg, og drift og vedlikehold av forsamiingshus.
Folgende organisasjoner og forsamiingshus
fikk stOtte:

Grunnstønad

Søndagsskoie, 1.500,
Kirkebygden Misjonslag,
1.500, Ytre Enebakk
Husmoriags arb. stue,
4.000, Enebakk
Historielag, 1.500,
Foreidreforeningen for
funksjonshemmede,
10.000, Modelien
Motorklubb, 2.000,
Enebakk
DramatiskeSlskab,
2.000, Leikarringen Ignar,
12.000,
Nasjonalforeningens
Helsel, 1.000, Enebakk
Skytteriag, 2.500,
Enebakk Kunstforening,
1.000,
DalefjerdingenVellFritids
kiubben, 8.000,
Enebakk lokailag av
NFPU, 1.500,
Enebakk
Bygdeungdomslag, 2.000,
Flateby Hundeklubb,
1.000,

Enebakk Idrettsforening,
82.287, IL Driv, 127.737,
EnebakkVannskiklubb,
30.000, Enebakk
Motorsykkeiklubb, 9.388,
Enebakk, oppvekstavde- Enebakk Jeger og
lingen, 21.04.94.
Fiskeforening, 11.075,
Geir Saanum, leder PPT Enebakk Janitsjar 10.000,
Enebakk
Selvi Solfjell, psvkolog Skolemusikkorps, 42.000.
PPT
EnebakkTrekkspiilklubb,
10.000, Enebakk
Blandakor. 4000,
Stranden
Skolemusikkorps, 52.000, Drift og vedlikehold
Flateby barne og ungdom- av anlegg
skor, 1.500,
Enebakk Idrettsforening,
Enebakk Kammerkor,
90.625, IL Driv, 113.125,
StØtte til
5.000, Ytre Enebakk
EnebakkVannskiklubb
Skolemusikkorps,
52.000,
29.125,
Enebakk
Synzygus, 6.000, Betel
Enebakk
Dramatiske til
Hornorkester, 11.000,
Motorsykkelklubb, 2.625,
Mari
Kirkes
Enebakk Jeger og fiskeinnkjøp av fly
Minigospelkor, 5.000,
forening, 14.500
dramatikk
Ytre Enebakk Misjonskor,
1.500,
Tilskudd til forsamHuman
Etisk forbund,
Enebakk Dramatiske
lingshus
Seiskab er av kulturstyret 1.000, BiAveisen
Husstyret for Bøndernes
innviiget kr. 10.000 i stØt- Barnelag, 1.000, Ytre
hus, 10.000,
te til innkjøp av ny drama- Enebakk KFUM, 3.000,
Leikarringen Ignar,
Sareptas Krukke/Mari
tikk.
10.000,
menighet, 4.500,
Etter initiativ fra dramaKirkebygden Misjonslag,
Stranden SØndagsskoie,
turg Rolf Norsen har
5.000,Granly
1.000, S-Klubben, 1.000,
Slskabet til hensikt A
Forsamlingshus, 5.000,
UngdomskIibben i Ytre,
samarbeide med ham om
Stiftelsen Flateby
1.000, Ytre Enebakk
et nytt dramatisk verk.
Speiderhus,4.000,
Barnelag, 1.000, Ytre
Det skal lages et stykke
Ytre Enebakk
Enebakk Yngreslag,
med handling iagt til
Misjonsforening, 3.000,
1.000, Betel Søndagsskoie
Enebakki 1830- 1860
Flateby Samf.hus, 10.000
Arene. I og med at det skal og Guttekiubb, 5.000,
Stranden Ten - In, 1.500;
lages et historisk spill vii
Fredagskiubben, 1.500,
S1skabet knytte til seg
Mari Menighets søndagshistorikere og eventuelt
skole,
1.000, Emaus
historielag som kan bidra
Yngresiag,
pA sin mAte
1 .000,Kirkebygden
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Ragnhild Butenschons -Ta vare pa
Samling àpnet
kulturs efen,
sa ministeren
0

40

Det var en engert
asj kulturminister sow
kom med denne oppfordringen under
sitt.besøkI.Enebakk niandag 18.april.
Hun viste til at i di, kommunene som
liar aik1et kiilturetaten og lagt
arbeidsoppga cue til andre tjenesleomrãder, der pulveriseres ansvaret. - Og
det lider kulturlivet av, sa kulturministeren.

Ordfører Einar Hoistad, Barthold A.Butenschøn og kultursjef Per Sandvik. I bakgrunnen "St.Georg
og Dragen. Originalen finnes I St.Mary-le-Bow kirken, London City.. Skuipturen til hØyre - Ørnen,
som star i originalutgave utenfor de Odontologiske institutter i Bergen.

Det ble skrevet kulturhistorie i Enebakk da
ordfØrer Einar Hoistad
lørdag den 16.april
ápnet Ranghild
Butenschøns Samling i
Kulturformidlingssenteret i Kirkebygden.
Et hundretalls gjester
overvar begivenheten.
Det er takket vre en avtale
meliom Ragnhild ButenschØns
Stiftelse og Enebakk kommune
at kommunen vlkulturadministrasjonen nA kan ønske publikum velkommen til en fast
samling av Ragnhild Butenschøns skuipturer i Kultur-formidlingssenterets annen etasje.
Her er nA 29 skuipturer i gips
og bronse pA plass.

bestemte seg for A gA videre
med skuiptur Alle elevene
skulle lage et hode av en ungarsk pike.
- Ja, billedhugger er De jo
allerede. var 1rerens kommentar til Ragnhilds arbeide.
Dermed var det valget tau som
skulle lede til en plass blant
vAre aller største billedhuggere.
Dette ble da ogsA understreket
av ordfØreren under Apningen
av samlingen.
- Denne samlingen er en del av
Enebakks rØtter - rØtter som er
kjent over hele Norge og store
deler av Europa!
Og han har sine ord i behold,

ordfØreren.
Ragnhild ButenschØn er kjent i
inn og utland. Hennes skuipturer finnes i mange norske kirke:, i o ved offendige bvgg
og bedrifter, i utenlandske irker - og i Nasjonaigaiieriet.
Gjennom skuipturene realiserte
Ragnhild seg seiv, sa
Butenschøn. - Hun sA pA kunsten som et kali - og sto inne
for det hun gjorde. Jeg hAper
denne utstiliingen vii gi et vanert og levende uttrykk for fasene i hennes kunstneriske utvikling, sa Butenschøn,

Kulturministeren tok for seg
den statlige kulturpolitikk, kulturlivet i kommunene og den
kommunaie organiseningen,
samt mulighetene for samarbeid om kulturlivet mellom de
forsjeilige itirvahningsniine.
Hun tok utgangspunkt i de tre
stortingsmeidingene
Idrettsmeldingen, Mediemeidingen og endeiig Kuiturmeidingen (Kuitur i tiden).
- I vAr tid er det spesielt behov
for a knytte mennesker sarnmen
i et ailment fellesskap . I framtiden vii det vre den kulturelle
kapitalen hver enkelt has med
seg som trekker kiasseskillene
og avgjør hvem som kiarer seg.
Kulturministeren viste til den
første kulturmeidingen med
sine mAlsettinger om desentralisering og demokratisering, og
sa at det siden den gang har
skjedd en fantastisk utvikling
ute i kommunenorge. Nye aktiviteter innen teater og museer
Oppbiomstringen av musikkskolene. o.s.v. - Likevel has vi
ikke kommet sA langt nAr det
gjelder de store institusjonene.
Deres publikum rekrutteres
fortsatt fra den samme sosiaie
gruppe. Dette mA vi gjØre noe
med siik at barna kommer i
kontakt ogsA med disse tiibudene.

Under Apningen oppsummerte
kultursjefen kommunens og
kulturadministrasjonens fruktbare og gode samarbeid med
kunstneren gjennom de siste
Arene av hennes liv, et samarbeid som startet med tildeling
av kommunens kulturpris i
1990. Under overrekkelsen av
denne prisen, ga Ragnhild
ButenschØn et resyme av sitt
kunstnerliv og sine skuipturer.
Dette var opptakten til hennes
store, retrospektive utstilling i
nettopp Kulturformidlingssenterets annen etasje under
Kulturdagene i 1991.
Ragnhild ButenschØns mann,
Barthold A.Butenschøn sa
under Apningen av den permanente samlingen at nettopp denne utstillingen betød mye for
Ragnhild og kunsten hennes.
Aret etter stilte hun Ut
LiliestrØm, og vAren 1992 kom
hennes store utstiliing i den
nyrestaurerte krypten i Oslo
Domkirke.
Det var da Ragnhild
Butenschøn gikk pA malerskoie
i Budapest i 1935 at hun

Kulturministeren var invitert til
Enebakk i forbindeise med kulturadministrasjonens seminar
for politikere og kulturliv.
Rundt 80 personer var mØtt
fram.

Kulturministeren viste stor interesse da Barthold A.Butenschøn
guidet henne gjenno,n samlingen.

Den revolusjonen som har
skjedd har skjedd pA grasrota,
og i krysningen meliom profesjonelle og amatØrer, sa kulturministeren.
Hun tok ogsA for seg det hun
kalte "frislipp av statiige overføninger til kommunenorge", Og
mente at dette hadde fort til store forskjeller i kuiturens kAr
rundt i kommunene. -Her ser
man kommuner som virkeiig
satser pA kuitur pA den ene
siden, og andre kommuner som
legger ned det meste. Som
konsekvens av dette bar det
framkommet sterke krav om at

regjeringen mA vedta en kuituriov - et slags minstemAl.
Vi er nA iferd med, sammen
med
Kommunenes
Sentraiforbund, og NOKU
(Norsk Kulturforum) A gjennomfØre en undersøkelse om
hvordan situasjonen er.
Foreiøpig ser det ut som det
helt avgjørende for kulturens
stilling i fyike og kommune
hvilke politikere man til
enhver tid has hvilken status
kuiniren zr Kultunninist
.o.s. ir
vekt pA betydningen av A gi iidsjelene - selve grunnfjeliet i
kuiturmangfoldet status.
- En av de viktigste oppgaven
for kommunen er A gi status til
iidsjeiene - syniiggjøre dem og
stadig gi stimulans. En av de
stØrste truslene for kulturlivet
er nemiig problemene med
rekruttening til tillitspersoner i
idrett, konps etc. som representerer det sernorske grunnfjeliet.
Under den korte debatten etten
kultunministerens foredrag ble
det spørsmAi om lovfesting av
musikkskoier. Enebakk har
foreiøpig ingen kommunal
musikskoie. Men statsrAden
kunne ikke gi iøfter om noe i
den retning. - I det Øyeblikket
ting iovfestes vii det bli spønsmAi om økonomi og man vii
forvente at Staten leggen noe i
pollen.

Som minne fra Enebakk overrakte kultursjefen kulturministeren hdndlaget kniv og belle..
Mester for produktet tn;d 10
prosent rdmaterialer fra
Enebakk var Trygve Vestli.

Gi kulturen
status og tyngde
Kommunalt kulturarbeid ma bli sektorovergripende! Bade kulturliv og politikere
ønsker kiart a profilere Enebakk som kulturbygd, og a gi kulturen status og tyngde!
Og alle skal kunne delta i kulturlivet!
Dette er de kiart definerte mal som man kom
fram til under gruppearbeidet ved kulturseminaret i Herredsstyresalen mandag 18.april
Pa Ønskeslista for konkrete tiltak sto egen musikkskole i Enebakk, sammen
med utvidet hailkapasitet
for idretten, utvidede
ápningstider ved skolene,
midler til kommunale
idrettsanlegg, og flerbrukshus for ungdomskiubbene i Ytre.
Ennvidere var det et gjennomgâende ønske med
kurstilbud til lag og forefinger.
Det icom ogsâ fram Ønske
_pii('et sterkere kommunalt
engasjement og ansvar for
ungdommen.
Den avsluttende paneldebatten med formannskapspolitikere gjorde det imidlertid noksa kiart for forsamlingen at nye, store
investeringer ligger et
godt stykke inn i framtida
- i alie fall med den navrende Økonomien.

opprettholde en ubyrâkratisk kulturadministrasjon
med handlefrihet og ressurser
Bygdas foreningsliv hadde møtt massivt fram
sammen med politikere,
kulturarbeidere og kunstnere da videreutvikling av
kulturbygda Enebakk ble
satt pa dagsordenen i dette
seminaret.
Ca 80 personer var mØtt
fram til "kulturdugnad"
I fire forskjellige grupper
drøftet deltagerne de fleste sider ved bygdas kulturliv og ønsket videreutvikling.

Som styringsredskap i
arbeidet mot málene,
Ønsket forsamlingen seg
en enkel, handlingsrettet
kulturplan, og man vii

Ei gruppe tok for seg kulturpolitikken generelt i
enebakk i dag, og Ønsket
utvikling i framtiden, ei
gruppe hadde teater, dans,
billedkunst, sang og
musikk som tema, ei
gruppe tok for seg idretten, og endelig var barne
ungdomskulturen
og
temaet for den siste grupp&

AG
NED I VEKT.
NY VITEN OM A
0

Vii du ned i vekt pa en
sikker a rask mate?
Da kan Cambridge kuren
vre noe for deg.
Du vii merke at kiloene
renner av samtidig som
Cambridge kuren beskytter viktige organer og
muskier og samtidig far
kroppen til A bruke av sitt
eget fettlager.
Dette er en enestAende
mAte a gA ned i vekt pA.
Det er seks forskjeliige
smaksvarianter og de
smaker til og med godt.
Det er 225 Cambridge
Konsulenter i Norge og
det sier ikke lite. Ca 85
prosent av de som har
prøvet Cambridge Kuren
ha rlykkes.
Mitt navn er Evy og jeg
har starlet opp som
Cambridge konsulent her
pA Flateby. Jeg har informasjonsmøte hver uke og
vii tilby hver enkelt et
oppfølgingsapparat som
gir den stØtte og motivasjon som er nødvendig for
A lykkes.
Husk det er bare deg selg
som kan ta vare pa hoppen din.
Venñlig hilsen Evy Void
(Evy's Solstudio)
Tif. 64 92 95 05
Eller du kan ringen meg
privat pA tlf.
63833708

Flateby Kino med tilbud 1. mai
L mai stiller Flateby opp
med kinotilbud. SmA og store
kan glede seg til Aristokattene.
I et vakkert herskapshus I
Paris bor Duchess og hennes
tre smA kattunger. Marie, Toutouse og Berlioz. Sammen
med sin kjere Madame lever
de et fredfylt og idyllisk liv
helt til butleren, Edgar, en da
overhører at Madame tenker
testamentere hele sin formue
til Duchess og barna hennes.
Den griske og sleipe Edgar
planlegger med en gang A kvitte seg med kattene, slik at det
blir han som arver Madame.
En kveld mens aile sover
kattnapper han Duchess og
ungene, og kjører langt Ut pA
landet med deni. Men den tarmende motorsykkelen hans
vekker de to gArdshundene
Napoleon og Lafayette, som
redder kattene og skremmer
bAde vett, paraply og hatt av

Edgar.
Duchess og ungene er fortvilelsen nr, men sA dukker
redningen Opp: Thomas
O'Malley. En vaskekte rabbagast av en bakgArdskatt med
gnistrende øyne, et varmt hjerte og alitid den rette replikken
pA lur. Som den gentlekatt han
er, tilbyr han seg A fore aristokattene tilbake til Paris. PA

velen fAr de mange nye yenner, fra to vaggende, vuggende, lattermilde gjess, til Scat
Cat og hans susende swingorkester.
Vel hjemme oppdager de at
Edgar har flere skumle knep
pA lager, men med O'Molley
og gjengen pA sin side, klarer
de brasene sammen.
ARISTOKAUENE er Disneys 20. helaftens spillefilm,
og den første som ble produsert i sin helhet etter at Walt
Disney døde i 1966. Den er
basert pA en original historie
skrevet av Tom McGowan og
Tom Rowe, og er sAledes en
av de fA Disney-tegnefilmer
som ikke er basert pA en legende eller et eventyr.
Aristokattene er vel ogsA en
av Disneys muntreste filmer,
med et veil av morsomme innslag og lattervekkende situasi on er.

FAKTA OM CAMBRIDGE KUREN
Cambridge kuren er et fullstendig nnngsrikt program
som for en kortere eller lengre periode kan erstatte vanlig
mat.
Kuren bestAr av ulike milkshakes og supper som gir et
daglig inntak pA 330 kcal.
fordelt pA tre mAltider.
I løpet av kuren vii du ogsA
fA god innsikt i hvordan du
skal kiare A holde den nye
trivseisvekten i en kombinasjon av vanlig mat og vAre
lavkaloriprodukter.
Cambridge -konsulenten vii
gi deg all kunnskap og stØtte du trenger.
Cambridge kuren kan vise til
undersØkeiser som viser at
hele 60 % av de som bruker
kuren som eneste for ernring fortsetter A gA ned eller
holder vekten etter ett Ar.
Ettertre fir er det 42 prosent
som fortsatt gAr ned i vekt
eller hoiderden nye vekten.
Sammenlignet med 5 prosent
pA vanlig slankekurer. Det er
videre oppnAdd vekttap fra 1
til 2.5. kg pr. uke for kvinner
og 1 til 3,5 kg for menn som
ikke har vrt i stand til A gA
ned i vekt pA noen annen

lavkaloriholdig kur.
Kuren er utviklet av vitenskapsmenn i Cambridge
innen forskning og klinisk
testing. Biokjemiker og
ernringsprofessor Alan N.
Howard, professor i ernringsfysiologi, har hele tiden
stAtt sentralt i utvildingen.
Forskningen begynte 11970,
og var den fØrste innen gruppen av meget lavkaloriholdige dietter (VLCD). Det er nA
slAtt fast at VLCD er en
trygg og effektiv mAte A
gAned i vekt pA. Spesielt for
de som ikke har iykkes pA de
mer tradisjoneile slankekurer.
Som ekstra trygghet for de
som bruker Cambridge
Kuren ha ralle vAre konsulenter tilgang til en egen
Cambridge lege. PA denne
mAten kan du raskt og sikkert fA svar pA sprsmJ som
mA besvares av en lege. Det
foreiigger ensvrt omfattende faglig dokumentasjon om
Cambridge Kuren.

Det var en
gang...
Du liar ve(sikret

dg dth?
EnefiaIkbarns egne eventqr. Boka er sattsarnmen
av fiui[rag tif Iu[tureetatens eventqi*ionkutranse for
barn og uige Iiøsten1992, og inneiwlier a11es1ags
eventuyrsk.revet av barnfra 7-16 a°r.
i(sajs Iws fiqias bo//ianz1kre, og pal
1.u[turkontoret.

Tnskj5O
Den ileelfe gave ti(onI(er, tariter og bestefor&re
(begrenset opp(4j)

KOMPOSTEN

ERSHUS KULTURSENTER
ATACE
ET STED VI TREFFES

Annonser i Komposten
Priser pr spaltemm.:

Bak Strømmen Storsenter
i de gamle lokalene til
strØmmen Stál, finner vi
Akershus Kultursenter.
Kultursenteret er først og
fremst en fylkeskommunal institusjon som yterservice og veiledning til
kommuner, institusjoner
og frivillige organisasjo-,
ner.

A AKERSHUS KULTURSENTER FINNER
VI:
Video Al Studio (mediasenter for bilde og lydproduksjoner)
Akershus Fylkesmuseum
(service og kompetansesenter for museer)
Akershus Kulturvernrâd
Akershus Barne og
Ungdomsrâd
Akershus
Kunstforeningers
Fylkesorganisasjon
Akershus

Kunstsenter(kunstformidling av produkter fra
230profesjonelle billedkunstnere og kunsthAndtverkere iAkershus)
Akershus Teaterverksted
(kompetansesenter for
amatørteatergrupper)
Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon
Foruten dette Ønsker
AKERSHUS KULTURSENTER a vre et levende og utadrettet senter. Et
sted du nãr som heist kan
stikkeinnom. Spredt pa
3500 kvadratmeter. I det
gamle støperiet finner vi
bl.a. billedkunst, video,
lydstudio og teater. Vi har
egen kaffe hvor du bare
kan slappe av etter en travel handletur pa
StrØmmen Storsenter,
eller kanskje du er nysgjerrig og vil snuse pa
atmosfren i huset.
Kafeen er ogsA utstillings

- og salgslokale for kunsthAndverk, sA er du ute
etter en litt spesiell presang finner du den kanskje hos oss.
Det er ogsâ mulig a fA leid
lokaler her. Vi har alt fravanlige konferanserom til
store saler.
Akershus Fylkesmuseum
har for tiden en utstilling
om barndom,som bar vist
seg popuber. I tidsrommet
5.5. til 29.5 viser
Akershus Kunstnersenter
en juryert billedkunstutstilling.Foruten dette er
hele 1994 spekket med
spennendeutstillinger.
Nysgjerrig ?Stikk innom sâ fir duprogrammet
vàrt.
Alle utstillinger er gratis,
og âpningstidene er:
Hverdager 08 - 20
Lørdager 11 - 15
Sondager 12 - 16

AIm.plass:
Tekstside:
3.side:
Siste side:

kr. 3,00
kr. 3,50
kr. 4,00
kr. 4,50

Helsider:
Alm.plass:
Tekstside:
3. side
Siste side:

kr. 3.000
kr. 3.500
kr. 4.000
kr. 4.500

Halvsider:
AIm.plass:
Tekstside:
3.side:
Siste side:

kr. 1.500
kr. 1.800
kr. 2.000
kr. 2.300

Fag & Service:

kr.1.000 pr fir

Rabatter:
Ved annonsering i 2 pAfølgende aviser m/samme annonse gis det
10% rabatt
Ved annonsering 1 3 pAfølgende aviser mlsamme annonse gis det
15% rabatt
Ved annonsering i 5 pAfølgende aviser med samme annonse gis
det 25% rabatt.
Politiske partier fAr 25% rabatt pa sine annonser.
Lag og foreninger annonserer gratis i Komposten innenfor grensen
av 250 spaltemm.

--

Enebakk Historielag
Arsberetning
Styrets beretning 14.12.92-01.12.93
Arsmøtet ble avholdt pa Mjer
14.12.92.
Ungdomsskole
FØlgende styremedlemmer var
pa vaig for 2 An Ulf Oppegaard,
Ole Weng, Odd Guslund.
Oppegaard Ønsket ikke gjenvalg
og som nytt styremedlem ble
Molla Eidsvols valgt. Gjenvalg
pA Ase Killerud som formann,
Sidsel R. Christiansen som varamedlern til styret og Knut
Grinde som revisor, alle for 1
fir. Etter loddtrekning gikk Bent
Strand Ut av valgkomiteen og
tidligere varamedlem Kate Lillo
ble valgt som nytt medlem for 2
At, mens Ragnhild HobØl ble
nytt varamedlem for 1 Ar, Det
ble ingen endring av medlems70.
kr
lçontingenten,
Arsberetning, regnskap og
arbeidsprogram ble godkjent.
Organisasjon
S tyre S ammen set n in g
Formann: Ase Killerud, nestformann: Jan Svartebekk, kasserer:
Inger M. Breyer, sekretr: Odd
styremediemmer:
Guslund,
Barthold A. ButenschØn, Ole
Weng og Mona Eidsvold.
R.
Sidsel
Varamedlem:
Christiansen., revisor: Knut
Grinde, valgkomitd: Sigfrid
Sby, Christian Brevig og Kate
Lillo. Varamedlem: Ragnhild
HobØl.
Andre very: Leder av

Jan
Bygdetunutvalget:
Svartebekk. Kontaktperson til
Akershus KulturvernrAd: Ole
Weng.
Sentrale utvaig i Romenke
Historielag: Mediem av fotohistorisk utvalg og kontaktperson
til aettehistorisk utvalg: Ole
Wen& medlem av arkivutvalget: Ase Killerud, medlem av
iddkomiteen: Odd Guslund.
Styremøter
Det er avholdt fire ordinre
styremØter samt tre feiles planieggingsmøter for bygdetunaktivitetene. Foruten utarbeidelse
og planlegging av lagets arrangementer, har styret brukt tid pA
logo til laget. Denne vii bli presentert pA motet 1.12.93.
Arrangementer
Etter Arsmøtet 14.12.92 holdt
Asbjørn Gran et interessant lysom
bildekAseri
<<Rutebiitrafikken>> i Enebakk
fra 1920 til 1960. Gran hadde
samlet mye verdifulit kildestoff,
ikke minst gjennom intervjuer.
7.2. var det <<vinterkveld pA
Bygdetunet>> i samarbeid med
og
Bygdetunutvalget
Bondekvinnelaget. Et spennende forsøk pA A gjenskape livet
og atmosfren i hovedbygningen en vinterkveld tidlig i vArt
Arhundre. Vel 80 personer

Nyland, av plasser. Rolf Solberg var
besØkte Orderudbygningen den- OmbergtAjet,
ne kvelden, og det var overvel- Brudeberget, Hvilestan, Void, igjen kjentmann. Vel 30 deltaFurulund, Støttum og Krona. gere.
dende.
Den 2.3. pA Gamle Rolf Solberg var turleder.
Lokaihistorisk arbeid
Utpiassering av skilter. Dette
Herredshuset ga Laila Grastvedt
25. oktober hadde laget
fra Fyikesmuseet i Akershus var en lang tur med mange delGamle
pA
opp1aring i arkivregistrering. takere.
arbeidskveld
5. juni hadde vi besøkav Herredshuset. - Arbeidet med
Orientering om alie typer privatarkiver, hva de kan omfatte, Søndre Aker Historielag. De avmerking pA kant er i full gang,
og mange gjester fra hovedstaden men vi trenger flere lokalkjente
registreringssystematikk
Dalefjerdingen,
fra
hvordan man best bevarer ulike besøkte først Mari kirke hvor folk
typer arkivmateriale. Passe stor kallskap. øvstegArd fortalte, Hammeren, Kirkebygden og
gruppe møtte fram. Laila kom- godt supplert av B.A. Buten- Flateby. Arbeidet med arkivremer gjeme tilbake for A gi oss schØn og Jan Svartebekk som gistrering og minneinnsamling
nødvendig oppfølging om det leste fra Ragnhild Jølsens gar noe tregere. Vi ønsker der<<Brukshistorier>>.
for positive signaler fra flere
trengs, kan hende?
19.6 gikk turen til Drøbak i medlemmer (og andre) som
15. mars pA herredshuset ga
Fylkesmuseets Gry Heggli en livgivende sommerregn. Besøk kunne tenke seg"A Ni aktive pA
grundig innføring i sA vel de pA Folio Museum, derfra van- ett eller flere av disse feltene.
Asbjørn Gran representerte
praktiske som de tekniske og dring over Seiersten Skanse ned
formeile sider ved minneinn- Batteriveien over KopAs fest- laget ved markeringen av
samling. Det vii si muntlig inn- ningsanlegg til Sundbrygga, Flateby Boligfelts 25-Arsjubisamling av kildematenale. deretter rundvandring pA leum 15. oktober.
Bernhard
Oscarsborg.
(Intervjuer).
Medlemstall
Minneinnsamiing krever en Magnussen var fremragende
viss arbeidsmetodikk, uten at omviser og forteller. Turen ble
Laget har 150 medlemmer
noen skal la seg skremme. Godt avsluttet med en noe forkortet mot 137 i -92. Styret vii takke
fremmØte og stor interesse. PA rusletur til BAthavna o
Ale medlemmer og andre som
Enebakk Herredshus den 22.3. Fiskerkroken for sA A ende pa hver pA sin mAte gjennom Aret
holdt fØrstekonservator Liv Kumlegaarden. Vel 40 deltage- har bidratt til A fremme interesHilde Boe et godt foredrag om re.
sen for vAr lokaihistorie og gjort
ble den tilgjengelig for flere og fle29.8.
og
28.
Norsk Folkemuseums historie
Bygdetundagene avviklet pA tra- re.
og utvikling.
15.5. gikk rusleturen langs disjonelt vis i samarbeid med
og
gamleveien mellom Ytterbygda Bygdetunutvalget
Styret
og Kirkebygda. Mellom Logn Bondekvinnelaget. Mange besø(Meldingn er
og Berger sA vi en jettegryte (to kende begge dager.
noe forkortet). Red.
25. september var det rusletur
finnes ogsA ved Mjrskaug).
Turen gikk forbi Solberg, i Kjølstadkroken med skilting
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FAG & SERVICE
Din lokale rørlegger

Elektrorep.
Egil H. Jorgensen

ANDRESHII
& SNNNER A/S

Flatebysenteret, Of. 64 92 92 81

SALG OG REP. AV ELEKTRISKE
HUSHOLDNINGSMASKINER,
RADIO - TV - VIDEO

Vâgliveien 25, Ytre Enebakk
111. 64924354-64924892
Mobil 03036 127

00 1dwPer-Erik
;
Ostlie as 0
0
-fsgkunnsliap gir trygghet

7

JEVO

Personsoker 09697 823

Vakthold - alarmmottak,
alarmsentral

Kirkegt. 1,
Vektertorget
2000 Lillestrøm

L

Vi holder til i Enebakk Mølle
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39
Mobil: 03032 665

Maier & Tapetserer

Vi har lokalkunnskapen 09 kan hjelpe
bade kjøper og selger.
Bolig-, fritids- 09 nringseiendommer.
Ta uforpliktende kontakt.
TRYTI EIENDOMSMEGLING AS

Fjg'64.,, 55.1914

Telefon: 63 81 09 11
LudvigsenKulde
Sag, service og montasje
Alt innen kjøI, frys og aircoridition

TIf. 64 92 86 10

Megler'n I Enebakk

Varme, sanitur, nybygg og rehabiltering
Utleie av lensepumper, vannsuger
og heytrykksspyling

En,b,kk 716 645255 70

Durud Gird
1914 Ytre Enebakk

Alt i innramming
Rask levering

Postboks 70, 1912 ENEBAKK

1912 Enebakk

v/Ole Anton Gystad

UTSIKTS
RAMMEVERKSTED
1911 Flateby

ENEBAKK VA KT

OG SERVICE

TLF. 64 92 79 00

ENEBAJ(K NA11JRTERA

Rorleggerfirma
ERIK KJELGAARD

GJENSI DICE
forsikring

Pnv. 64 92 64 94

Tif. 6492 4630
Mobil 030 04 997 -03038 565

Naturterapeut

40

Rugvn. 4 B

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

- Døgnservice -

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 64 92 63 03

Tif. 6492 7044
Fotson.ter arimat.rapi, Wn.sooØ, or.ek4,w,k1ur,
kosShosv
ma
DIØon ft hutifuft for HeThe(amoclah, - Modem av NFS

....din lokale byggmester

Eli

Autorisort regnskapslorersolskap

Marit Efin 80Th

I9I4YTRE ENEBAKK -TLF.64924340

L

ENEBAKK
VANN OG VARME

Parabolantenner - Nøkkelfiling

BYOG- OS TØMMERMESTER

0

Ikke la re'nskapsføringen din bli et sjansespill.
q.
tnebalkk
eVEI$kapskontor 9/4

I.

Robert Wessel
Utfører alt innen maling,
tapetsering og gulviegging
Ta kontakt pA telefon 6492 56 07
personsoker: nr. 96 72 62 42
Lindeli - 1914 Ytre Enebakk

Enebakk Bildeler
Pb. 125— 1914 Ytre Enebakk

BRUKTE OG NYE DELER
VRAKBILER KJØPES

Nyeng
Apn.tider: 10-17/14
Telef. 64 92 77 77

Neste Komposten kommer fredag 13. mai. Innleveringsfrist: 4.mai

Busshytta ved F
ellstad
i0

Av Henning Bergersen
Det star ei gaininai busshytte i Rkdalen.
Jeg aner ikke hvor gammal
denne lrytta er, inenjeg innbiller meg at den ma ha statt
der I noen ti-& Ikke veitjeg
hvem som har snekkra 'n
ihop hellei; men vedkominende mc ha gjort et dugehg stØkke arbe ', for jaggu er
det standhaftig
byggverk. Gjennom gloheite
sonmerdager med eksos og
asfaltstØv har den stôtt der
og sett bil etter bib fare forbi, inens dØm gamle trevegga har blitt stadig mer sobbleika og ubestemneIig i
farven. Pd iskalde vinterdager og I piskende regnvar
har den gitt ly tel hovedstadsfarende "rakadøhinger" med vannkjemnia har og
bysebla boblejakker.

Hundrevis av biler raser forhi hver bidige dag og inorratrØtte pendiere kaster slØye bhikk pa skuret, hØyst
ufrivillig, ganske automatisk
og kun for c konstantere at."joda, det stcr her idag
og ". Ai' og tel stopper rurebussen ved Fjeilstad. Da
kikker vi Ut gjennom det skit
ne bussvinduet og ner pd et
rustent bØigebiekktak, som
forinehig skriker etter oppussing. Sá ergrer vi oss litt
over detta gamie,støgge skuret som dØm ennâ ikke har
fart bytta ut knot ei nybusshvtte i stein, for vi begger oss
tel rette igjen.
Med veska ifanget og Øya
langt inn i
"Afteiiptid"
Gamie srØgge byggverkfdr
std ifred sd lenge dØm
befinnerseg utafor ahbfarvei,
eller godt gjØmt bak busker

og rrarDet er definitivt ingen fordel 6 std langs
Osboveien ogsarntidig pa en
piass der veivesenet i drevis
bar jobba med sykkelveiplanlegging og kboakkgraving. Men, merkelig nok har
busshytta ved Fjeilstadfdtt
std ifred.
Sd kftere sambygdingei; neste gang dere passerer
Fjellstad, kast et biikk pd
busshytta og send en tanke tel døm som bygde disse gamle husa. SjØ1 hdper
jeg at detta skuret kanfd
stdifred for a minne oss
om at vi ikke bare er
moderne inennesker med
krav om hensiktsmessig
design, effektivitet og rette
linjer, men at vi dssd
barer med oss ei helt
annen tid.

KOMPOSTEN

Positivt mote om
flyktningmottak
Et 40-50 taIls representanter fra lag, foreninger
og det politiske miljø var
mOtt fram i
Herredsstyresalen torsdag 14. april. foranledningen var kommunestyrets beslutning om
mottak av 20 bosniske
flyktninger.
Under kommunestyrets
debatt om mottaket ble
det fra flere hold ytret
Ønske om a tenke utradisjonelt rundt dette mottaket - gâ nye veier og stille
opp som medmennesker
for de som kommer - ogsâ
etter arbeidstid.
Pt forhând hadde kommunen vlkultursjefen sendt Ut
invitasjon til alle husstander, lag og organisasjoner
til dette motet.
I invitasjonen ble det gitt
utrykk for politikernes og
administrasjonens ønske
om lag, foreninger, familier og enkeltpersoners
positive biidrag for a fâ til
et sâ vellykket mottak
som mulig.
Oppfordringen gikk til
alle om a komme pa motet
for a drøfte ulike muligheter og opplegg som kan
gjØre sitt til at de som
kommer skal føle seg ye!komne og trives.
- Da Enebakk forrige
gang mottok flyktninget,
gikk mye gait. Da var det
kurdere som kom til
Enebakk. Isolasjon og
ensomhet er vel mye av

ârsaken til at de fleste av
dem i dag har flyttet fra
kommunen.

ningene. En slags kontaktformidlere som kan kartlegge Ønsker og behov.

- Det som skjedde viser
med all mulig tydelighet
at det holder ikke bare a
betale regningen. Vi mA
vre villige til A stille opp
oggsA etter klokka fire,
sa Tore Tidemann (H), og
i dette fikk han stØtte av
tilstedewerende formannskapskolleger.
Fra flere
hold ble betydningen av A
kunne vre til stede og A
kunne stille opp for slyktningene i sosial samenheng understreket. Det
kom ogsA forsiag fra forsamlingen om A forsøke A
finne et samiingssted hvor
bygdefoik enbakkinger og
de nye innflytterne kunne
sales.

Kjeil Dehli (SP) mente at
inteegreringen i miljøet,
og trivselen blant de som
kommer vii gA greiere om
det dreier seg om mennesker som kommer fra
landsbygda óg ikke fra
storbyene.
De som skal komme til
Enebakk er i dag plassert i
ulike flyktningmottak pa'
østiandet, og mange mente at noe kartlegging pa'
forhAnd i forhold til dette
ønsket yule vere mulig,
mens andre hadde moralske problemer med et s!ikt
utgangspunkt.

-

Kan Heier (SV) foreslo A
danne støttegrupper for
fly k t fling en e
Representanter for foreningslivet ga alle utrykk
for vilje til A Apne dørene
for flyktningene.
Leder i IL Driv, Knut
Thorvaidsen sa at hans
forening mer enn gjerne
vil gi tilbud til flyktningene. - Men vi mA vre klar
over tradisjon og kulturforskjeller, og gA varsomt
med vAre tilbud. Vi ma'
ikke dytte pa' dem aktiviteter de ikke Ønsker.
Flere i forsamlingen mente det yule were behov for
hensiktsmessige
bindeledd mellom flyktningene
og de forskjeilige fore-

NAr det gjelder boliger,
kunne rAdmann Hans Erik
Holm opplyse at kommunen har to store eneboliger som passer til store
familier. Ellers er man i
markedet ph flere boligløsninger, og rAdmannen
tror ikke dette blir noe
problem.
Et spørsmAl fra salen om
hvorvidt man hadde foretatt spørreundersøkelser
blant befolkningen nAr det
gjaldt ønske om A motta
flyktninger, ble besvart
med at man vanligvis ikke
fatter besiutninger gjennom spørreundersøkelser

Vi minner om
oppfølgingsmøte i forbindelse med flyktningmottak
Herredsstyresalen
onsdag 4. mai ki. 19.00
Kultursj efen

KIRKEBYGDEN /

lI( VANNVERK A/L
SPYLING AV HOVEDVANNLEDNINGSNETTET
Mandag 2.5. Ekebergdalen til Enebakk kirke
Tirsdag 3.5. Lotterud, Enebakk Nord
Onsdag 4.5. Eriebakk kirke, BarbØl, Hammeren
Torsdag 5.5. Dalefjerdingen
Fredag 6.5. Barbøi mot Ytre Enebakk
Spyling i hovedvannledningsnettet i Ytre Enebakk
fra 9.. Lo.m.. limal
Det viii denne periode kunne forekomme brunt
vann. Ved evt. brunt vann, la en slangekran stA og
renne til det blir rent.
Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk AlL
Asbjørn Kristoffersen

motet munnet Ut l at de
som vil vre med videre i
direkte arbeid for et vellykket mottak, skal motes
igjen den 4. mai for videre

MATJORD
Naturgjodslet 09 harpet
Leveres tilkjørt/hentet Iii lave priser (god kvalitet).
HESTEGJODSELKOMPOST
Ypperlig til jordforbedring (NLH-analyse)
LOVTR/ER
Blodbok, elk, sibirsk lerk, bjørk, svartor
NALETR/ER
Blâgran, coloradogran, nord man nsgran; nobeigran,
engeilmannsgran og.vanhig gran

Intormaslon for Enehakh komulune
Redaksjon:
Enebakk kommune
kulturadministr.
TIf.: 6492 60 55/56
Redaktor:
Aslaug Tidemann

Annonsepriser:
AIm.plass: kr. 3.00
Tekstside: kr .3.50
Side 3:
kr. 4.00
Siste side: kr. 4.50
Fag & Servise:
kr. 1.000 pr ár

Avisen trykkes I:
Indre Smaalenenes
Trykkeri
Utgis 1 gang i
máneden.

I

V ILLMARKSPAN EL
Av maimen furu, høviet 09 uhovlet.
Vi leverer ogsâ annen trelast til engrospris.

* * *
Sundby, Dalefjerdingen
TIf. 92 63 68-92 62 40 mob. 942/37 114,

