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96-budsj ettet

Musikkskolen legges pa'is
Politikerne svinger sparekniven. Ikke fordi de
Ønsker det, men fordi fylkesmannen har forlangt
det. Forelopig er 96-budsjettet ikke godkjent. For at
det skal bli det, ma netto driftsresultat opp i 6 millioner. En arbeidsgruppe av politikere og representanter fra administrasjon har gjennomgãtt budsjettet pa nytt, og kommet frem til et revidert budsjett-

forsiag som ble vedtatt i formannskapet.
Førskommende mandag far kommunestryet dette til
behandling. Dersom kommunestyret vedtar det
reviderte budsjettforslaget, betyr det forelopig kroken pa dØra for musikkskolen, husmorvikaren,
rusmiddelkonsulenten, og mesteparten av
datainvesteringene.

Det budsjettet som kommunestyret vedtok i desember 1995
kom Ut med et netto driftsresultat pA 0,5 millioner. Det var fyikesmannen ikke fomøyd med.
Kravet er et netto driftsresultat
pA meilom 4,5 og 7,9 mill. for A
dekke egenandel ved investeringer.

munen har penger til en stØrre
egenandel i fianansienngen.
Investeringer som er vedtatt er
bi.a. kioakkering av Ekebergdalen , og skoleutbygginger.

96-budsjettet slik det bie vedtatt i desember er egentlig greit
- isolert sea. Men driftskonsekvenser for 97 og framover,
samt vedtatte investeringer i
økononiipianen gjØr at budsjettet ikke blir godkjent med mmdre det legges opp til et stØrre
netto driftsresultat, slik at kom-
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Flerbruk i fokus—
teftww
,

Forslag til flerbruksplan
for Enebakk kominuneskoger er na ute til
høring, med høringsfrist 1. april.
Hovedprinsippet som er
lagt til grunn i planen er
at Enebakk kommuneskoger skal kunne nyttes

lii flere formal samtidig.
Som grunneier vii
Enebakk kommune
spilie en sentral roile i
styring og koordinenng
av flerbruken.

Side 9

Det skj*er pa'
V aOg s enteret
Moderne skogsdsrift ivaretar bdde naturforvaitning og friluftsliv,
og dyreliv. Leder i styret for kommunesko gene, og skogsbestyrer
Harald Brekken mener at forsia get til flerbruksplan ivaretar alle
interessene.

lu

Ma rkedsdager, lørdagsoverraskelser og gode tilbud
er stikkord for aktivitetene pa Vâgsenteret fram mot
sommeren. En egen arbeidsgruppe er nâ i gang med
idedugnad fr a gj Øre senteret enda mer attraktic,t;
Hva som skal skje konkret er ikke helt fastlagt, men
noen av brikkene begynner a falle pa plass, forteller
grdeier Unni østli til Komposten.

Side .6

Vi minner om at Enebakkfolkebibliotek har lØrdagsdpent
Hver lørdag fra U. 10 - 14. Spennende program i mars. Se side 7.

KOMPOSTEN

Forts. fra s.1
Forsiag til
revidert budsjett:

Ordførerens hjørne:

B udsj ettarbeidet
i Enebakk

ratukrer mei
8Odr
Johannes G.Haug,

Jeg har i dette inniegget tenkt a
ta for meg en oppsummering av
budsjettarbeidet hittil, bade for
1996 og litt om økonomiplanen
fram mot ãr 2000. Jeg er redd
det kan bli en del tall a holde
styr pa, men det er viktig og rik
tig at dere er opplyst om hvordan ressursene blir benyttet.
I det budsjettet som ble vedtatt i desember er det lagt opptil en
utgift totalt pA 147 mill. Dette fordeler seg pA undervisning
med Ca. 45 mill. og Ca. 55 mill. pA helse, sosial, pleie- og
omsorg. Det vii si at nesten 2/3 avbudsjettet er prioritert direkte
mot aile dere som trenger det mest. Hva gAr sa den siste delen
til? Jo, kultur og kirke har et utgiftsbudsjett pA Ca. 5 miii.,
boiig-/tiitak-/nrings-/mi1jØ- og naturvemformAi har Ca. 13
mill. i utgiftbudsjett og tekniske/samferdseisformAi har Ca. 14
mill. i utgifter.
Men det finnes ogsA innteksposter tiisvarende
utgiftspostene.Disse inntektene bestk biant annet av forskjeliig
tilskudd, refusjoner, egenbetaling mm. Tilsammen utgjØr disse
inntekteneca. 40 mill. Ca. ii mill. tiibakefØres til undervisningssektoren og Ca. 12 mill. til heise, sosial,pieie- og omsorg.
Teknisk sektor er omtrent seivfinansierende med Ca. 10 mill.,
mens samferdselsdeien pA 4 mill. har beskjeden tilbakeføring i
form av inntekter.
Etter kommunestyrebehandiinen i desember bie det beregnet
et positivt netto driftsresuitat pa Ca. 500 tusen kroner, etter at vi
hadde foretatt en beregning av skatteinntekter og rammetilskudd fra staten. Men dette var ikke godt nok forfyikesmannen.
Han mente at vi hadde for hØye utgifter i forhoid til inntektene
o vii ikke godkjenne budsjettet siikdet er vedtatt. Hva gjør vi
sa? Jo, vi mA redusere pA det som gir negativ effekt for Arene
framover, aitsA i ldar tale - alie de stillinger som har virkning
utover 1996, sA somhusmorvikar, rusmiddelmedarbeider/utekontakt, •musikkskole og skjermet enhet pA sykehjemmet.
Stillingene som vi Ønsket A opprette pA sykehjemmet er sArt tiltrengt for senil dementes. De andre stiilingene er for A ivareta
det forebyggende arbeidet blant barn og unge saint a hjelpe
folk Ut av"krisesituasjoner".

Det reviderte budsjettforsiaget
som kommunestyret skal
behandie pa mandag, har et
netto driftsresuitat pa 6 miiiioner.
Skjermet enhet pa sykehjemmet er iagt inn med Arlige
driftskostnader pa 2 miliioner.

Endringer i forhold
til opprinnelig budsjett:
Musikkskoien er tatt Ut av det
opprinneiige budsjette. Det
samme gjelder midler til husmorvikarordningen, og rusmiddeikonsuient.
Sentraiadministrasjonen har fatt
redusert sitt budsjett til inventar, utstyr og datautgifter med
1,2 miiiioner.
Utgiftene til renter og avdrag er
ogsA redusert som føige av
bedret egenkapitaldekning.
PA inritektssiden er skatt og
rammetiiskudd justert som forutsatt av fylkesmannen.
Forsiaget innehoider ogsA Økte
tiiknytningsavgifter som føige
av økt aktivitet pA aviøpssektoren.
Videre er det forutsatt mottak
av nyc flyktninger som føige av
en. budsjettert inntekt A 1,5
mii
ioner. Aiternativt ma dette
kapiteiet reduseres med 0,5
mill fra 1997 av.

Jeg har foreløpig ikke kommentert investeringsbudsjettet, og
det vii fore for langt A ta med • alt her. Jeg vii begrense meg og
si at formannskapet ønsker A gjennomfØre de prosjektene som
er satt i gang. Dette gjeider utvideise av Enebakk kirkegArdog
utbygging av Ytre Enebakk skoie. Dessuten vii formannskapet
ikke skyve kioakkering av Ekebergdaien Ut atter en gang.
Detteer et prosjekt som har vrt prioritert i 20 Ar, og det mA nA
snart fA en avslutning.
Hvor stAr vi nA? Formannskapets innsitiling til kommunestyre
tforeiigger. I deane innstiliingen iigger foreiøpig skjermetenhet
inne, men alie andre stiiiinger er tatt Ut. Etter a ha wert i kontakt med fylkesmannen, er seiv ikke dette godt nok, og det er
uvisSt om han vii gocikjenne revisjonen som har forbedret
resuitatet med Ca. 5 mill, for 1996. Jeg vii ikke unniate a forteiie at fylkesmannen har skjønnsmidler a fordele til kommunene.
For Enebakks vedkommende blir deane inntekten lavere etter
hvert som skatteinntektene Øker. Det er en mate A"straffe" høy
skatteinngang, mens fyikesmannens kommentar er at disse
midiene bare er til lAns.
Tii siutt vii jeg si med en ukjent kiide: En liten ting burdealle
ire, nAr de starter ved morgengry, hvor glad man egentlig burde were, fordi man fAr iov a begynne pa ny!

Katjarnsvegen 23, Arjang,
Sverige, fyite 80 Ar onsdag
7.februar.
Han er fØdt i Ytre Enebakk.
Hauer'n er en av de store
veteraner og bandyens Grand
old man. Han blir betegnet
som en av de store ildsjeier,
og som hustomte fra Arjang
innen bandysporten i Norge
og Sverige.
Han var en habii og aktiv utøver av sine spoiler, skihopp,
orientering , fotbaii og bandy
Hauer'n har gjennom de siste
25 Ax og mer- virket som
materiaiforvaiter
innen
Norges Bandyforbund. Han
har gjennom sitt arbeide for
idretten pA forskjeiiige plan
virket som iagleder og oppmann i kiubbene Frigg og
UiievAi, hvor hans arbeid bie
hØyt verdsatt. For sin innsats
innen N.B.F. har han mottatt
den
høyeste utmerkeise:
Guiimerket. Han har ogsA
mottatt hederspris og dipiom
fra UlievAi IL, og hedersnAien
fra det svenske bandyforbundet.
Hauem feiret dagen hjemme i
Katjarnsvegen sammen med
kona Edie, sØnnene Age og
KAre, som var aktive bandyspiiiere, og datteren EvyBrith.

S olsialsj ef
IngeexU.Esp&_
siutter i sin jobb som leder av
sosiaiavdeiingen i kommunen.
Hun har sin siste arbeidsdag
fredag 1-mars. EspAs drar til
Øvre Eiker kommune hvor hun
tiitrer stiliingen som driftsieder
for hjeiøpetjenestene for barn
og unge.

Tidi. skolesjef
Hans Erik Holm
Neste Komposten
kommer fredag
29.mars.
Innievering
onsdag 20. mars

drar i slutten av februar avgArde til Finnmark for A tiltre stiiiingen som rAdmann i BAtsfjord kommune. Roar Pauisrud
er konstsituert i stiiiingen som
skoiesjef i Enebakk.

GUDSTJENESTER
Scond.25.2.( 1 .sønd.i faste)
Mari kirke kl.1 1
v/KongsgArd.

I anledning Norske
Kvinners
Sanitetsforenings 109ãrs jubileum deltar
Sanitetsforeningene i
Enebakk pa gudstjenesten.
Sanitetskvinnene holder ogsã kirkekaffe i
Marl menighetsenter
etter gudstjenesten
Enebakk kirke U. 11
vfFjeid. Natverd
Sønd.3. mars (2.sønd.i faste)
Mari kirke U.!! vfFjeid
Enebakk kirke U. 11
v/KongsgArd.
Onsd. 6.mars k]. 19.30
Fastegudstjeneste
v/KongsgArd.

PINS
ymE ENEBAI

Sønd. 25 .2.
ki.1 lSØndagsskoie
ki. 17.00: Arsfest (for alie)
Fredag 1.3.k].19.30:
Reidan Kiammerud
Søndag 3.3.
kJ.1 1.00 Famiiiegudstjeneste.
Arvid Eriksen deitar
kJ.18.00;:Reidar Kiammerud
m/flere.
Tirsdag 5.3.
Id. 11.00 Formidagstreff
Aifhild Martinsen deitar
Onsdag 6.3.
kl.19.30 Bonn og iovprisning
Tirsdag 5.3 kI.19.30
Jubilance Singers
Søndag 10.3
Id. 11.00 Søndagsskoie
k1.18.00 Vitnesbyrd og iovsang
Søndag 17.3.
kl.18.0O Bjøm Andresen
Onsdag 20.3.
ki.19.30 BØnn og iovprisning
VELKOMMEN TIL BETEL

TAKK
Hjertelig takk for all venniig
deitakeise i forbindeise med
"Liiiemors" bortgang.
Takk ogsA for gaven til
misjonen

Villy m/fam.

Det gAr mot vAr!

ENEBAKK KOMMUNE
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lulorniasjou for Eurhakk kommune

MØTER I HOVEDUTVALG
23. febr. - 29.mars

KOMMJJNESTYRET
Mandag26.februar U. 18.30 - Herredsstyresaien
Mandag 25.mars ki. 18.30 - Herrdsstyresaien
FORMANSSKAPET
Mandag 4.mars U.19.00 - Formannskapssaien
Mandag 18.mars ki.i9.00 - Formannskapssalen
SKOLE/BARNEHAGE : Tirsdag 12.mans
NATURFORVALTNING:. Torsdag 14.mars
TEKN.IBYGN.IPLANARB: Torsdag 21 .mars
HELSE/SOSIAL: Tirsdag 1 2.mars
KULTUR: Torsdag 29.februar , torsdag 21.mars
Tid og sted for mØtene oppgis ved kontakt til administrasjonen.,
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Naringspo1itikk i Enebakk
og søppelfy!ling pa Heier

Har vi* ra'd til luksus?.
Ofte sitter jeg og undres nAr jeg
ser og hører hva som foregAr og
vedtas i vAr kommune. Jog har
oppfattet at det nye kommunestyret nA ønsker a kvitte seg
med dette stempelet. Men realitetene er vel de samme.
Samtidig synes det meg rart at
det politiske flertallet i kommunen oppfører seg som typiske fattigfolk. For hva er mer
typisk for de som lite har, enn A
sløse vekk det lille ekstra de av
og til fAr.
Se nA ph budsjettet for 1996.
Det er meget popuknrt blant
politikere A opprette rnusikkskole. I Enebakk har vi et
meget omfattende sang-og
musikkliv. Men nA skal vii tillegg fA musikkskole, for i 1996
har kommunen rAd til A bruke
300.000 kroner ph dette, selv
om de allerede nA vet at budsjettet for 1997 og 1998 kommer til A bli problematisk
trangt.
Hva er sA dette fantastiske
musikkskolen for noe?
Personlig har jeg i miii enfoldighet trodd at dette var et tilbud til talenter innen sang og

musikk slik at de kan utvikle
seg videre. Etter A ha mottatt
litt mer informasjon , kom tvilen. Dersom jeg har forstAtt
bildet riktig, koster drift av
musikkskolen ca 1.600.000 pr
Ar hvorav kommunen skal betabe ca 25%. Tilbudet er rettet
mot alle ungdommene som
ikke er interessert i idrett, skolemusikken, sangkor eller teatergrupper, ungdomsklubbene
eller andre eksisterende aktiviteter. Disse stakkars fortapte
sjelene som ikke finner seg tilrette noe sted, mA fA et tilbud.
Deres foreidre skal kun betale
tilsammen kr. 1.200.000 pr Ar i
deltageravgift. Men viser ikke
erfaringen at brorparten av disse foreidrene aidri stiller opp
for sine barn? Ei holler holler
betaler de for deres fritidssysler.
Uansett hvem som skal benytte
musikkskolen mA da dette vre
en luksus som Enebakk ikke
har rAd til.
Vi hører til stadighet fra politikerne at man mA ikke sette forskjellige tug opp mot hveranthe nAr penger skal bevilges.

Svar til leder av EHHI
Leder i EHHI, Kristian Brøholt,
stiller spørsmâl i forrige
Komposten om hva som er en
sannhet i Enebakk kommune,
og hvor lenge.
Han mener ogsâ at jeg er enig i
Einar
tidligere
ordfører
Holstads vurdering av forespørselen fra Denofa Lille-borg.
Dette ma jeg fa by a korrigere.
Henvendelsen fra Denofa
Lilleborg var ikke kjent for
gruppelederne i kommunestyret. Kommunestyrets medlemmer ble aldn informert om at
det forelâ en henvendelse fra
Denofa Lilleborg. Av den
grunn fikk man holler ikke
anledning til A komme med
innspill i saken.
Nâr det gjelder den mening han
tilstiler meg, ma dette vre ph
bakgrunn av et spØrsmAl som
ble stilt av Østlandets Blad i sin
tid. De spurte om jeg visste ph
hvilket grunnlag Holstad hadde
avvist bedriften, og i den forbindelse uttalte jeg at det kunne
vre pa grunn av manglende
utslippstillatelser, men at
Hoistad selv mAtte vre den
rette til A kunne svare ph dette.
NAr sA Brøholt fremhever at
ordfØreren dukker opp ph TV2nyhetene for A videreføre linjen
om at Enebakk mA fA mer
penger av staten, er dette en
sannhet med modifikasjoner.
Hole intervjuet, som tok Ca. 30
mm., var basert ph kornmunene
seffektivitet. Temaet var ikke
direkte knyttet opp til inntekssystemet, men det er ikke muIi
A snakke effektivisering uten a

bringe Økonomien ph bane.
Innsbaget ble vist i forbindelse
med en effektiviseringsdebatt
som NHO hadde satt i gang.
SpørsmAbene var hvorvidt vi i
Enebakk debtok i interkommunale seiskaper, kommunale A/S
eller hadde privatisert enkelte
av kommunens oppgaver. Mine
svarble ikke vist pa skjermen,
og ordføreren har ingen mulighet til A pAvirke de innslag som
blir overført.
Det var redaksjonen i TV2nyhetene selv som "kuttet" der
det mAtte passe dem.
Men sA til spørsmAbet om
nringsetablering i kommunen.
Alle innen det politiske miljøet
er interessert i nringsetablering i kommunen. Formannskapfkomrnunestyret vedtok
tidlig 196 kriterier for nringsetablering. Disse kriterier mA
ligge til grunn for nringsutviklingen. Likevel vii vi ved
ethvert innspilllutspill til etablering, vurdere fordeler/ulemper ved etableringen. Det er et
Ønske fra politieme at vi kan ha
et godt samarbeid med
nringsrAdet om nringsetablering i Enebakk.

Jorunn Buer

Tenk tr!vsel
- tenk Enebakk!

SelvfØlgelig er ebdreomsorg,
skole og kultur adskilte aktiviteter som hver for seg er nødvendige for et samfunn A ha.
NAr vi nA ser at dagpasienter ph
sykehjemmet blir fratatt tilbud,
mA det vre lovlig A reagere.
Syke mennesker som behøver
tilsyn hele dagen mA vre
hjemme alone fordi tilbudet
ikke dekker behovet.
Er det er fordel for samfunnet
at ektefeller slutter A jobbe for A
ta vare ph sine, eller skal hebsevesenet opprettholde de tilbud
som har vrt.
Jog kan ramse opp utallige prosjekter som det er bevibgetpenger til i Enebakk uten at
noen har fAtt glede av dette.
Dersom det skal bevilges penger til nye fine tilbud, forventer
de fleste innbyggerne i
Enebakk at eksisterende fornuftige tilbud opprettholdes og
ikke reduseres for A fA til noe
nytt.

Thor H.Gitlesen

Det ligger til behandling en
søknad om etablering av fy11plass ph Heier. Enebakks politikere har sA langt vert negative
til søknaden. Dette ph grunn
av protester fra beboere ph
Burstad, og usikkerhet rundt
miljøspørsmAlene.

Det kan vel ogsA vre at
Enebakk ikke har en nringso1itiklrsom gjør det attraktivt
a etablere seg. Dette gjør imidlertid ikke at vi skal akseptere
uønsket virksomet fordi alternativene uteblir. Nringsutvikling er ikke i noen kommuneplan forutsatt A skulle skje
ph Heier, hverken som utbyggingsomrAde eller for fyllplass.
Jog kan ikke se at noe tibsier at
denne holdningen nA bØr
endres.

Er det da sA at politikerne ikke
ønsker rmringsliv og arbeidsplasser, blir det spurt, med henvisning til denne søknaden, og
tidlligere sØknad om flyplassetablerting?

NAr det gjelder saken om etablering av fylbplass pA Heier,
mA det legges vekt pa miljøet.
MiljØ vii i denne sammenhengen ha en utvidet betydning
hvor forurensing bomiljø, trafikk, natur my. spiller inn.
Hensynet til beboerne og deres
frykt for et redusert bomiljØ er
sA vesentbig at dette bØr vi rette
oss otter og ikke tillate noen
fyllpbass.

Skal vi fA arbeidsplasser i
Enebakk, mA vi ha en nrings,olitikk som gjør det attraktivt
a etablere seg i kommunen.
Samtidig mA det ph forhAnd
klargjØres hvor vi Ønsker slike
etableringer lokabisert, hva
slags virksomhet eller bransjer,
og hva kan kommunen gjØre
for A fA til dette. Kommunen
kunne da mAlrette markedsfØnngen mot Ønsket bransje.
Aktuelle bedrifter vilbe ogsA ph
et tidlig tidspunkt fAtt svarpA
om dette var en kommune for
deres bedrift.

Nils M.BØhler
Gruppeleder for Høyre

Skolesituasjonen
ved Hauglia skole
Vi ser med skrekk
at
skolen
-1
kurransen med andre kommunale disponeringer. FAU har
ran signaler fin rAdmannen/ordfører om at brakkene fra Ytre
Enebakk skole overslyttes til
Hauglia for A motta seks-Aringene fra høsten 1997.
Iføbge ordføreren er dette pga
kommunens Økonomiske breevne. Vi kan ikke med beste
vilje forsA at kommunen kommer billigere ut med denne Iøsningen. All slags "klatting" blir
alitid dyrere enn permanente
løsninger.

klasseronL S

111,111

Er helse
personalet til
for pasientene,
eller?
Fredag 22. desember kom vi to
darner med 39 gr C i feber rib
Enebakk legekontor. Vi kom
fra en barnehage med streptokokker blant flere av bama, og
vi vet at ved en enkel undersØkelse kunne det fastslAs om vi
hadde streptokokker eller ikke.
Men dessverre, vi kom
kl.11.00, og da stengte legekontoret for julehelgen, sA noen
hjelp kunne vi ikke fA. Og
streptokokker var ikke noe
akutt. Na er ikke streptokokker
noe A blAse av - det blir betegnet som akutt. Dessuten er den
ene av oss diabetiker, men nei..
Ordføreren hadde betemt stengt
fra Id. 11.00 ph en VANLIG
fredag førjul. MAKAN!!
I Komposten, som vi fikk
beskjed om A lose av en sur
dame i mottagelsen, sto det forresten at det stente kLl2.00.
Vi lurer ph om sant kan skje
her i
andre steder enn
Enebakk?
Vi ble liggende i juba begge to.
Høytiden Ødelagt for oss og
andre. VELDIG SAMFUNNSØKONOMISK spør du oss.
Litt velvilje og serviceinnstilling hadde kanskje gift 055 et
par dager fri i jula.
Sissel Steen Jacobsen
Wenche Digerud Haug

Hauglia er pr i dag for liten . PA
skolen er det nA seks kbasser, 2
førskobegrupper og SF0. En av
kbassene mA i dag h aundervisning i Apent landskap.
Landskapet er beregnet som
febbesrom - ikke til undervisning! SF0 og førskoie trengerhver sin base. I dag deler de ett

Aringene kommer inn i skolen
vil dette tallet Øke. L.rerne bar
ikke akseptable aiteidsforhold
med hensyn til "kontorplass".
Skolen bar ikke store nok lokaber til A avholde felles arrangementer for skobens elever
m/foresatte.
UndersØkelser
viser at elevtallet vil stige i Arene fremover.
Kan Enebakk kommune med et
sbikt tilbud gjennomfØre skolestart for 6-Aringer 1997?
La ikke vAre barn bli tapere i
konkurransen om midlene.

Hilsen FAU ved Hauglia
skole, v/Anne
Skukkestad Aarland,
FAU-leder

Kontakt Statoil nár du trenger
Para fin, Fyringsolje, Diesel,
og Smøreoljer!
Rafebetaling - Autogiro - Premium Club poeng

TL F.: 64 94 26 65
STATOIL
Statoll Oljeservice
VI Tor Arne østIi

KOMPOSTEN

Tid for okonomisk selvransakelse
De fleste av oss har forlengst svettet oss gjennom og levert selvangivelsen. Kanskje er du
blant dem som var sá
heldige a fã hjelp av
Karin Myhrer pa
Enebakk
Regnskapskontor? De er
et av EHHIs eldste medlemmer og vi tok turen
innom en travel
januardag.
Av Anne Lund
I trivelige kontorlokaler i
underetasjen hos familien
Myhrer i Ekebergdalen holder Enebakk Regnskapskontor AS til. Den lillebedriften teller tre ansatte,
Karin selv, Solveig Adolfsen
somnâ har vrt med i ti ãr og
Monica Fossum som arbeider pa regnskapskontoret to
dager i uka.
-Jeg har aidri drevet med
annet enn régnskap,forteller
Karin. I '69 begynte hun pa
Enebakk Ligningskontor der
hun ble i tre at Det ble etterhvert mange forespørsler og
mangelfulle regnskap levert
til ligningskontoret. Behovet
for veiledning var sà absolutt
tilstede. -Var gamle ligningsjef, Frantzen, oppfordret
meg til a starte for meg selv,
og hjalp meg sAgar igang,
forteller hun. Og i 1972 startet hun og mannen
Bjorn Arild opp Enebakk
Regnskapskontor. De siste
tyve arene har hun drevet firmaet alene mens mannen
hennes arbeider som postsjef
for et firma i Oslo. -Det ho!der at vi deler hjem og hobby om vi ikke skulle tilbringe alle dØgnets 24 timer
sammen ogsâ, mener Karin.
Ingen er for smã
Enebakk Regnskapskontor
tilbyr deg de tjenestene du
Ønsker. De kan hver mined
gi deg en tilstandsrapport og
gi deg rid. Trenger du hjelp
til a sette opp firmaets budsjetter er ogsa det en av oppgavene regnskapskontoret
bistar deg med. Og i disse
tider holder regnskapskontoret nnnest Apent hus for de
som trenger hjelp med selvangivelsen.
Det er mange og varierte
arbeidsoppgaver et regnskapskontor utfØrer. -Vi har
alle slags nringsdrivende
som kunder; personlige selskap, aksjeselskap, jorbruk,
skogbruk og kundenev.re
kommer stoP sett fra
østfold, Enebakk, LillestrØm, Oslo og Asker, kan
Karin fortelle.
-Ingen firmaer er for smâ for
oss, understreker hun. -Fordi
vi er et sApass lite firma, ca
80 faste kunder, har vi
mulighet til personlig kontakt og oppfølging av hver

Solveig Adolfsen O Kar, n Myhrer Mper at folk ser fordeleneved m es onell veiledning o at man
dem nár mantrengerpers nlig Økonomisk rddgivning
enkelt, sier hun.
ikke spA, men at det norske
-Man blir nesten for gode folk har bert for denne gang,
venner a regne.
det tror hun.
Tidligere var vi aktive bade -Vi vil ikke se noen fly japmed flyveblader og annonse petid nA, men det er generelt
ring, men nâ fØler vi at vi haLr mer penger blant folk igjen
et godt og etablert firma, sA og man er mer sikker pA at
nâ annonserer vi lift i dette er en trend som vil
Østlandets
Blad
o g vare. Noe som kommer speKomposten og vi bruker De sielt byggebransjen og andre
Gule Sidene. Men det aller bransjer i tilknytning tilgode,
meste gar via jungeltelegra for nA investerer folk mer i
fen, forteller Karin.
hus, biler og andre matenelle
For A drive et autoriserI ting. Verst gar det utover
regnskapskontor kreves de t tekstilbransjen som blir slAtt
at man er oppdatert pA all i hjel av tettstedenes storsenlover og regler til enhver ti I tre og alle kjedebutikkene
og det besØrger Enebaki som stadig presser prisene.
Regnskapskontor via stadig Men det er ailtid slik at noen
kurs gjennom helea.ret er flinkere enn andre til A
Myhrer frarAder folk fra i skape mye penger Ut av lite.
gjøre alt det regnskapsmessi- Ifølge Myhrer er det i økonoge pA egen hind. -Det e:r mi og regnskap de sikre jobnoksA mye bide av forret- bene ligger.
ningsjus og skattejus en ska1 -Ja, dette er et sikkert yrke,
were oppdatert med skal det det blir bare stØrre behov for
were hensiktsmessig, mene r dyktige folk i bransjen, sier
hun. -Vi oppfordrer va.r hun. Kanskje noe a tenke pA
kunder til at de skal holde pii for de som gar i utdanningsmed det de kan best, ogs tanker?
gjør vi det vi kan best. V
hAper at folk etterhvert sei Karin har siden EHHIs spede
fordelene ved profesjonel.I begynnelse i 1984 wert et
veiledning og kommer til os aktivt medlem. -Jeg prover a
nar de trenger personlig Øko. were med pA medlemsmøter
nomisk rAdgivning. -Vi kani og ellers were med pA det
mer enn A hjelpe til medI som skjer i foreningen og
selvangivelsen, oppfordre bygda forøvrig, forteller hun.
hun.
Hun mener at foreningen har
en swert viktig funksjon forGenerelt gode tider
meringslivet i bygda, som et
bindeledd og talerØr overforHvordan den Økonomiske høyere instanser. Nringsfremtiden ser Ut kan Karin koordinatorstilingen trekker
hun frem som spesielit vik-

tig. -En uunnnwerlig støttespiller for den som gAr med
nye forretningsideer i
magen, noe som kan fØre til
at vi far vare sail tiltrengte
arbeidsplasser.
-Men jeg skulle ønske det
var større oppslutning cm
foreningens aktiviteter, for vi
kan virkelig tilfØre hverandre
noe, oppfordrer hun. -Med sa
mye ressurssterke mennesker
som det er her i Enebakk,
burde vi kunne gi hverandre
rid og utveks!e erfaringer,
sta litt mer sammen. Og hun
berømmer styret i foreningen
som hun mener has gjort en
kjempejobb gjennom arenesom has gAtt.

deres felles hobby, musikken.Begge er lidenskape!ig
opptatt av trekkspillmusikk
og foruten at de begge spiller
fast i Enebakk Trekkspillklubb, has de ogsA startet et
lite band som de har ka!t
"Karins".
Tilsynelatende Ar tall og
musikk hind i hand pA dettekontoret. Solveig,, Karins
medarbeider gjennom de ti
siste arene, er gift med Stig
og mor til Enebakks yngling,
den ikke ukjente Gry
Adolfsen, men selv hevder
hun at hun i den sammenheng ikke duger til stoP
annet enn A spille pA slurva.

Stemningen er god pA det tnvelige regnskapskontoret. SA
kan hun da ogsA fortelle,
Karin ser tilbake pA sin tid Karin, at hun alltid has sett
som smabarnsmor med glede frem tilarbeidsdagen og aldri
og føler seg prioritert som en dag has hun wert sykefikk were tilstede nAr tre bar- me!dt og borte frà jobb gjenna vokste opp. -Det fungerte nom alle disse-Arene. Tnvsel
kjempefrht. Jeg var alitid i og engasjement synes A were
huset o de visste hvor de oppskriften. Vi Ønsker Karin
kunne fa tak i meg.
og hennes medarbeidere lyk-Noen ganger hadde jeg med ke til videre.
unger under armen nar jeg
var rundt pA oppdrag ogsa,
minnes hun. -Det var sA greit
sa.
-I det Myhrerske hjem er
stoP sett alle musikkelskere
av rang.-Yngstesønnen spilTen
ler i "Nowhereland", bandet
trivsel
som ble tildelt et stipend fra
—tenk
Enebakk Kulturkontor for en
Enebakk!
tid tilbake. Mannen Bjorn
Arild, traff Karin gjennom
Musikkelsker pa sin hats
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Karneval, karneval...

Slikjeg ser det..
Jeg har hatt gleden av a
arbeide med skoler og barnehager i Enebakk kommune i
snart 11 Jr For meg har det
vart en rik, utviklende og
ikke minst utfordrende periode i livet. En ganske lang
periode ogsd, den lengste tiden jeg har har vart pa en og
samme arbeidsplass.
Tida fra 1985 og fram til i dag har et sammensatt innhold, bade faglig og kommunaløkonomisk. Pd slutten av
80-tallet skulle mønsterplanen "innføres" og etterleves.
Det betydde vesentlige endringer av drsrutiner lederskolering og forvaltningsendringer. Samtidig var det en Økonomisk meget ekspansiv periode! Det fløt med melk og
honning! W opplevde en rik oppbyggingsperiode i skoleverket.
Etter fd dr ble kommuneøkonomien drastisk endret hos
oss. Vi ble en "fattig-kommune": Et meget begrenset inntektsgrunnlag d basere driften pd. Bide skatteinngang og
rammetilskudd var meget lavere enn det andre sammenlignbare kommuner hadde til disposisjon. Veldige reduksjoner matte til. Ndrjeg ser det nd i ettertid er det rart at
det gikk sd bra som det gjorde. Men det var et unikt samhold, en intens solidarisk hoidning som preget de toneangivende samarbeidspartnerne mine: Rektorene og de
tillitsvalgte. Vi stolte pa hverandre og vi visste at reduksjonene skulle skje mdlbevisst og ikke ublidt og tilfeldig.
Vi kunne greie en narmere definert standard, men ikke
under det nivder. Dette har vi greid og denne srandarden
har butt sementert de senere drene.
Vi star overfor spesielt tre store utfordringer i vdr sekror i
drene framover: 6-dringene som skal inn i skolene , realisering av skolebruksplan og utvidelse av barne-hagene.
Disse utfordringene krever store Økonomiske uttellinger i
en kommune som dessverre ikke har bedret sitt Økonomiskefundament i det siste -.

Tigre og prinsesser, feiere, flulefranser, cowboys indianere og
jAledamer.... Karneval, sA kiart.
16.februar var det full fest i
Flateby barnehage. Ballonger,
fastelavensris med fargerike
fjr, og bjørkekvister med smA
museører var rammen om det
hele. Og spør om det var moro.

PØlser og lompe gikk ned pA
høykant, og etterpA var det boller og hem - og masse moro og
ablegØyer.
Det var det tantene som sto
for. Prikken over i\en var det da
katta ble slAtt Ut av tØnna Og
den "tønna" smakte godt.

Livlig i rugekassa
ffu

Vedtektenes § 11 vurderes i forbindelse med oppdatering av kommunens bamehagevedtekter i samsvar med revidert barnehagelov,
med eventuelt sikte pA forandring
til fast tildeling fra høsten 1997.

Hans Erik Holm

Av landbrukskontorets rsmelding framgir at i alt 12 bruk
fikk hjelp av landbruksvikaren i
firet som gikk.

Landbrukskontoret har de siSte
ârene arbeidet med a registrere
erosjon- og forurensingskilder
pA alle gardsbruk i Enebakk
Registreringen har omfattet
gjødsellager,
silokummer,
hydrotekniske avløp og drenering. Arbeidet med registreringen er fullført, og 50 bruk har nA
utarbeidet tekniske planer og
kostnadsoverslag. Det er innvilget tilskudd og delvis lAn
som med finansiering til gjennomføring av planene.

Etterspørselen i 1995 var stor,
og mesteparten av Aret har vikaren vrt pa bruk med sykdom. I
hele 1995 mottok landbrukskontoret i alt 55 rekvisisjoner
fra brukere om hjelp av landbruksvikar.

Utvalg for skole-og barnehager har
drøftet en endring av kommunens
regler for tildeling av barnehageplass. I dag er det slik at man tildeles barnehageplass for et ar av
gangen.

Utvalget vedtok følgende:

Takk til dere som har gitt meg rike og utviklende dr i
Enebakk kommune! Lykke til i arbeidet med a skape en
god kommune a bo og leve i!

Tekniske milj Øtiltak i landbruket.

Et Oar av gangen

BAde foreidre, og barnehagenes
personale er lite tilfreds med denne
ordningen, spesielt av hensyn til
stabilitet og kontinuitet.

Helt til slutt Ønsker jeg at skoler og barnehager md fd
driftvilkdr som gjØr det mulig a fortsette det gode arbeidetsom gjØres der Der er det mennesker som kan sitt fag,
som har et faglig grunniag for sitt arbeid, ikke minst pa
ledelsesnivd. Denne kraften, sammen med fagforeningslederne og foreidregruppene ma were de fremste til d "sette
pedagogisk standard" iframtida!

God bruk for
landbruksvikaren

I disse dager er det karnevalsstenining over en lay sko. OgsA
Kirkebygda SF0 hadde karneval denne dagen. Flotte kostymer og mye moro. Det var en
sin jobb A fA katten Ut av tØnna
ogsA her. Men lønn for strevet
ble det til slutt.

Ved inntak av barn i kommunale
barnehager, har man visse kritener
A gA etter. Funksjonshemmede
barn har prioritet Det samme gjelder barn av enslige forsørgôre med
arbeid eller under utdannelse utenfor hjemniet, barn hvor deres livssituasjon tilsier at de har srlige
behov forbarnehagetilbud. Det er
derfor viktig at det alitid er plasser
tile som har krav pA plass. NAr
de er tatt inn, er det fA plasser
igjen, og det er et pnnsipp i det
offentlige at goder det er knapphet
skal fordeles likt. De private
bamehagene tildeler plasser som
barnet kan beholde sA lenge det er
ønskelig fram mot skolestart. De
har foreløpig ikke samme inntakskritener som de offentlige barnehagene , men det har vrt diskutert
A innføre slike regler ogsA der ut
fra at disse barnehagene mottar
driftstilskudd
fra
kommunen.Tanken er at like tildelingsregler vil forhindre en utvikling
hvor de kommunale barnehagene
blir "spesialbarnehager", mens de
"vanlige barna" som faller utenfor
de kommunale inntakskritenene og
ikke fAr plass, havner i de private
barnehagene.

E

Kyllingproduksjon I
barnehagen? Ja,da. Pa
Flateby Barnehage er
det mer enn karneval pA
gang for tiden. SmA gule
og brune nøster smAskjelver pA pipestilkben
og vibrerer med vingene
nedi sagflisen.
Bare 1 dag gamle. De kom i

gAr, forkiarer Karin SØgaard,
leder i barnehagen. PA et bakrom har rugekassa stAtt i tre
uker. Forriege torsdag kom de
fire første kyllingene, og under
selve karnevalet kom det flere
til.
Kyllingklekkingen er et ledd i
undervisningsopplegget i barnehagen. Og de smA nøstenes
framtid er sikret. De skal tilbake til han som bisto med egg og
rugekasse.
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Da Norges Bondekvinnelag
satte Enebakk pa kartet

NY giv for V a'g senteret
Etter en toff periode,
med nedleggelse av flere
forretninger pa
Vãgsentret, er en
arbeidsgruppe nâ i full
gang med planer for
aktiviteter og framtidig
organisering
Arbeidsgruppa er satt
sammen av ntcringsdrivende i Ytre Enebakk,
leder i EHHL, Tore
Karisen, gãrdeier Unni
østli og Knut
Bjørnstad, fjortirets
'markedsgenera1.' t•

Fra V.: Christian Brevig, generalsekreuer i Norges
Bondekvinnelag Ellen Klynderud, leder i Enebakk
Bondekvinnelag Inger Breyer, nestleder i Norges Bondekvinnelag,
Jorunn Sande Karisen, Akershus Bryggeri Johan østby, Dorthe
Ungersness. Bak: Randi og Thorvald Ungersness..
Norges Bondekvinnelag hadde
sitt organisasjonskurs pA
Mastemyr hotell 18. - 19. og
20. januar. For A fA litt avveksling i programmet, satte en buss
seg i bevegelse mot ukjent mAl.
Det viste seg A vre Akershus
Bryggen pA Gran, hvor Johan
østby tok imot og viste rundt.
Men damene var butt lovet kaffe ogsA, og ferden gikk tit
Ungersness Gird hvor Randi
og Thorvald Ungersness tok
gjestfritt imot, sammen med
noen fra festkomite og styre i
Enebakk Bondekvinnelag.
Kalfe og kringle smakte godt,
og sA orienterte Thorvald lift
om gArden og driften.
Christian Brevig fortalte om
bygda Enebakk, og Johan

østby berettet un mer om bryggereiet, og alle fikk sA smake
de forskjellige Ølsorter. En
liten bedrift pA landsbygda som
gjør seg bemerket , ble berØmmet med en hAndmalt tavie.
Det fikk ogsA Randi og
Thorvald for gjestfriheten.
Etter en vellykket kveld vinket
vi to representanter fra alle fyikene i landet, og styret i Norges
Bondekvinnelag avgArde i yinterkvelden. De fikk et hyggelig
avbrekk i lange møtedager, og
vi fikk satt Enebakk pA kartet
ved hjelp av kornmunens brosjyrer. NA strØmmer fornØyde
takkebrev inn tit vertskap og
Bondekvinnelag.
Ref.

600 skyttere til Enebakk
LØrdag 10.mars ventes det at
bortimot 600 skyttere kommer
tit Enebakk. Skytterlagene
Nordstrand og Enebakk skal i
samarbeid arrangere Viken II
mesterskap i feltskyting.
Viken II onifatter skyttere fiif
Øsffold, Oslo, Akershus (unntaft Asker og Brum) samt
Solør. Stevnet er Norges største feltstevne nAr vi ser bort fra
NM som ararngeres under
landsskytterstevnet. Det skal
kAres mestere i flere klasser.
Den yngste mesteren kAres i
kiassen opp tit 14 Ar, mens den
eldste kAres i kiassen for skyttere pA 73 Ar og eldre.

ungdomsskole. Skytterne mØter
her for pAmelding, men vil sA
bli kjørt med buss Ut i terrenget
der de skal skyte sine 30 skudd.
NAr det er gjort, blir de kjørt titbake tit Enebakk ungdomsskole. Her vil det i tillegg tit resultatservice ogsA bli opprettet en
kale.
Dersom dette skulle gjøre deg
litt nysgjerrig, er det bare hyggelig om du tar deg en tar innom skolen i løpet av dagen.
Det er ogsA mullig A bli med en
av bussene Ut ( sA langt kapasiteten rekker) og fØlge noen av
skytteme rundt i feltløypa.
Bussen er gratis.

Mange vil kanskje tro at dette
er et arrangement der det bare
deltas menn. Det er ikke tilfelle.
Jentene has for lengst gjort sitt
inntog i skytingen. Spesielt i de
yngre klassene hevder jentene
seg tit dels meget bra. For skyting er en av de fA idrettene jenter og gutter konkurrerer i samme klasser.

Det vises tit annonsen "Varsel
om skyting" annet sted i bladet.

I løpet av denne dagen vil det
bli avfyrt 18 - 20.000 skudd
mot feitfigurer pA ulike avstander. SA skyttere vil ganske sikkert merkes hele dagen.
Stevnesenteret blir pA Enebakk

Med hilsen
Helge Lillekvelland
Leder sekretariatet Viken H

Og ting er allerede pA gang
Om kort tid kan de handlende
igjen nyte sin formiddagskalfe
med nybakt pA Konditoriet.
Here interessenter er inne i bildet nAr det gjelder de tomine
lokalene, bide innenfor samme
bransjer, og nye tilbud, forteller Unni Østlie.
En viktig oppgave for arbeidsgruppa er A markedsføre senteret overfor bygdefolket. Derfor
vii det hver lØrdag utover vAren
skje ting pA sentret. Det kan
vre lørdagstilbud i butikkene,
utstiliinger, underholdmng og
andre aktiviteter.
- Vi er opptatt av at folk skal bli
besvisst det tilbudet de har i
nrmiijøet, sier Unni Østli.
Skal tilbudene finnes er de
nri ngsdrivende avhengig av
at folk benytter seg av dem.
Fordelene red a handle i lokalmiljøet er mange. Du slipper A
bruke tid og penger pA stressen-

Fjordrets markedsdager pa Vdgsenteret ble en knallsuksess med
stor publikumstrilstrømning begge dagene.
de kjØreturer Ut av bygda. Du
slipper A stA og gA i kø pA store
handlesentra med dArlig tuft. I
nrmuijøet treffer du dessuten
hyggelige kjente pA lØrdagsruunden.
En annen sak som de fleste kanskje ikke tenker over, er at
lokalmiljØet er avhengig av et
solid lokalt nringsliv pA
mange miter. Forsvinner de
lokale butikkene, forsvinner
ogsA noe av brekraften i lokalmiljøet. Lag og foreninger vii
blant annet komme tit A merke
det.

fint supplement tit homeopatpraksisen som allerede er i bygget.
I disse dager planlegges
vArens Markedsdager pA
VAgsentert. Arrangementet skal
i Ar avvikles 14. og 15. juni. og
det er allerede gAtt Ut brev tit
lag, foreninger og nringsliv,
med invitasjon tit informasjonsmøte pA Ytres Bistro
20.311.19.00 FjorArets markedsdager ble en suksess, og
senterforeningen Ønsker A la
ette bli en tradsisjon.
Arets markedsdager skal arrangeres etter samme mal som i
fjor. I tillegg vil det i Ar bli flere
tilbud for barn. - Blant annet
vil viprøve A fit tit riding, sier,
Unni østlie.

- Men vi synes A ane at vinden
snur, sier Unni Østli. Hun kan
forteile om flere henvendelser
fra forskjellige bransjer som
vurderer A etablere seg pA senteret. - Vi kunneoAskeoss.4
f.eks. A fA etablert en helsekostforretning her. Det yule vre et

JJ—,-•-- -

Nye regler for skilt og
utendØrsreklame i Enebakk
Enebakk kommunestyre
vedtok i desember regler
for skilt og utendørsrekiame.
Mange steder i landet ser man
grelle eksempler pA miljøforsøpling gjennom darlig skilting,
som ikke tar hensyn tit omgiveiser og byggestil. Slik vil vi
ikke ha det i Enebakk!
Den direkte foranledning tit at
denne saken ble fremmet , var
at en tverrdepartemental
arbeidsgruppe has utarbeidet
veileder tit kommunene om
temaet. Veilederen ble sendt
alle muljøvernrAdgivere i landet
med anmodning om A behandle
vedtektene.
Heretter kan det ikke settes opp
rekiameskilt i Enebakk uten at
kommunen has gitt samtykke.
Samtykke kan bare gis for et
bestemt tidsrom, og for oppsetfling av reklameinnretninger
over 1 kvm fir bestenimeisen
av nabovarsel i plan og bygningsloven anvendelse. Det
kreves ikke forhAndssamtykke
for skilt og reklameinnretninger
under 5 kvm som settes opp pit
byggverk eller innhegning.
Heretter kan det ikke settes opp
reklameskiit i Apent natur eller
kulturlandskap, parker og fri-

omrAder. Det kan heller ikke
settes opp dominerende rekiame pA bygninger. Innenfor
srpregede historieske miijøer
kan det ikke settes opp reklameinnretninger uten at de er tilpassets miljØets karakter og
historie. I de sentraie tettstedene kan det ikke settes opp
reklameinnretninger uten at de
er utformet spesielt for A passe
inn. Det kan ikke plasseres
reklameinnretninger i rene
boligomrAder. Mindre rekiameskilt kan likevel settes opp
pA kiosker og boliger dersom
de ikke er tit sjenanse for boligene. Det kan heller ikke settes opp rekiameskilt pA parkeringsplasscr og rivingstomter
dersom plasseringen ikke tar
hensyn tit stedlige forhold.
Lysreklame blir heretter bare
tillatt i forretningsomritder, og
bare hvis tie ikke er tit sjenanse
for boliger.
Det er ogsA et krav at skilt-og
reklameinnretninger utformes
slik at do tar nmelige skjønnhetshensyn ogsA i forhold tit
bakgrunn og omgivelser.
Skiit og reklameinnretninger
skal videre ikke vre tit hinder
for ferdsel, eller en fare for
omgivelser pA andre miter.
Skiltene kan ikke plasseres pA

møne, takflate takutstikk eller
gesims. Her kan det gjøres
unntak for skilt med frittstAende bokstaver el.l. som plasseres
pA gesims. Det er ikke tillatt
med gesimser som er utformet
som iysende kasser.
Hver bedrift kan i utgangspunktet ikke ha mer enn et
uthengsskilt og et veggskilt..
Det blir ikke tillatt med skilt
eller reklameinnretning som has
en sammenhengende flate p
mer enn 15 kvm.
Uthengsskiit pA bygninger fir
ikke vre bredere enn 1 kvm
skal ha fri høyde over fortau
pa 2,5 meter, og markiser fir
bare brukes over vindusApninger.
Dersom man finner skilting og
reklame skjemmende i forhold
tit seg selv, eller omgiveisene,
kan kommunen kreve disse innretningene fjemet.
Det blir ikke tillatt med reklameinnretninger med en eksponeringsflate pA over 5 kvm.
For mermere informasjon om
nye regler for skilting, kan man
miijøvernrAdgiver
kontakte
Karl Elisabeth Morbech eller
bygdningssjef Stein Marsdal
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Eva von Hanno i
Galleri Loppa
EVA VON HANNO Apner
for vâren i Galleri Loppa den
8.rnars 1996. Bildene vii
sikekrt glede mange, og det
vii sikkert hennes INTIMCABARE ogsâ.
Cabareen blir oppfØrt pa
apningsdagen den 8.mars
kLl8.00, med tilttel:
"JEG ER EN GANSKE
ANNEN ENN DU TROR",
med ord av Inger Hagerup og
musikk av Bjorn Kruse. Det
handler om oss alle. Om
menneskene vi ikier oss i
samvr med andre, hvordan
vi sperrer oss inne og er redde
for LIVET. Vi ma vâge livet,
og kjerligheten, selv om vi
kan risikere a bli siret!
Dette er vel et aktuelt problem for oss alle, om vi tor
innrØmme det.
VELKOMMEN! Utstillingen
âpner 8.mars kl.18.00 og
varer t.o.m.24.marrs.
Vennlig hilsen
Galleri Loppa
Margrethe Koren Batt

Neste nummer av
Komposten
kommer
fredag 29.mars.
Innievering
onsdasg 20.mars

Dette skjer i biblioteket:

Lordagsdpent
bibliotek
I mars er det et ãr siden vi startet med
ãpent bibliotek pa lørdager, og enda er
det mange som blir kjempeoverrasket
over dette!
For a sette fokus pa at det er Apent pa lørdager i perioden september til mai, vii det
pa lørdager i mars foregA mye i biblioteket. De fire fØrste lØrdagene i mars vii
Enebakk Husflidlag demonstrere henhoidsvis teknikkene: kniviaging, spinning, trolideig og som av kosedyr.
Lørdagene 9. og 16. mars har Kjell
Matheussen eventyrstund i biblioteket
kl.13.00. Se forøvrig mer detaijert program i annonse annet sted i avisen.
Vi ser fram til stor aktivitet og mye
besøk i mars.

Full aktivitet.i biblioteket under forestillingen "Den fØrste soloppgang" som ble vist for
fØrskolebarn i Enebakk i januar.. Ruth Meyer og Frode Barth trollbandt sitt unge publikum med sang, rytme og drama som levendegjorde fuglenes frihet under den aller fØrSte soloppgang.

Husflid
Enebakk Husflidslag er en nystartet forefling og preenterer sin virksomhet gjennom en utstilling i biblioteket.
Utstillingen blir stâende i hele mars.
Biblioteket stiller i samme tidsrom ut
bØker om hándverk, husflid, kunsthAndverk og kulturhistorie. Bøkene vil were til
utla.n

Tenk trivsel
tenk Enebakk!

Videoutiân
NA har Enebakk folkebibliotek video til
utlân! Fra iørdag 9.mars lanes Ut ca 70
videoer i biblioteket. Utvalget besta.rv
barneflim, filmidassikere for voksne og
noe fagvideo. Fiesteparten av filmene blir
lAnt fra fylkesbiblioteket, og blir skiftet Ut

etter tre màneder. Resten blir innkjøpt
iokalt.
Forsøksvis vii vi ha en 1.netid pa 14
dager, men lânetida kan bli kortere, dersom det viser seg at tiltaket blir swert
populiert.

Bade smA og store var hundre prosent
med under den spennende forestillingen
om den allerfØrste soloppgangen.

Ungdommens Kulturmøn string:

Flere enebakkinger
i fylkesmonstringa
Enebakk markerer seg fortsatt godt i UKM. Under
den lokale finalen pa Flateby samfunnshus søndag.
28. januar, var et fuiltallig og entusiastisk publikum
godt fornøyd med bade billed og scenekunst. Det
o
var ogsá juryen, som sendte bade sceneinnslag,
video, og billedkunst videre til fylkesmønstringa i
Triaden.

Denne gangen er Enebakk
sterkt representert med billedkunst og kunsthAndverk.
Anette
Oppegaard
fra
Kirkebygden skole er representert med et bilde.
Thora
Oppegaard er ogsá representert med billedkunst - d.v.s, en
uhyre kreativ utgave av en piperenserhest. Endelig er Marie
Halvorsen nok en gang pa plass
Anette og Thora Oppegaard
med bildene som skal videre til
fylkesmØnstringa.

i fylkesmØnstringen - denne
gangen med keramikk og bilder. Popgrupa Brunosten skal
i ilden med lata "Summer Camp
95". Gruppa bestAr av 9.klassinger fra Mjr ungdomsskole.
En gruppe 9.1classinger ved
Mjer ungdomsskoie er representert med videoen "Mordere"
I fjor gikk 9.klassene ved denne
skolen helt til landsmønstringen med en videoproduksjon.
Vi sier Tvi-tvi til alle sammen i
Triaden 23. og 24. mars.

Marte Halvorsen, veteran i
UKM-sammenheng. 4 ganger
har hun deltatt I mØnstringene,
3 ganger har hun gdtt videre til
fylket. En gang gikk hun helt til
landsfinalen i Trondheim.
I fylkesmØnstringen i Triaden
23. - 24, mars er hun igjen
representert med keramikk og
bilder

KOMPOSTEN

Omorganisering
nødvendig sier
fly PLO-leder

Lyst og trivelig for
hj*emmesykepleien
Hjemmesykepleien har
fátt en triveligere hverdag. I det gamle sykehjemmets 2. etasje er de
tidligere pasienthyblene
omgjort til lyse og tidsmessige kontorer for de
to avdelingslederne, og
ergoterapeut. To grup.perom, ett for hver av
de sonene som hjemmesykepleien er inndelt i, er
ogsâ satt i stand
Hjemmesykepleien har allerede
holdt til her i en Arrekke. De
tidligere pasienthyblene ble tatt
i bruk til kontorer, uten noen
sanlig oppussing eller omfattende restaurering. Avdelingsleder Granheim (sone Syd) kan
imidlertid fortelle at lokalene
etterhvert var butt sâ dArligre,
og gulvbelegget sA ille, at vaskehjelpen nektet A rengjøre
dem.

Snart to màneder er gatt
siden Enebakks nye
pleie-og omsorgssjef,
Fredrik Lied inntok
kontorene pa sykehjemmet. Fortsatt bruker han
mye av tiden til a f
oversikt over sin nye
arbeidsplass. Og det kan
trenges. Med sine 81 arsverk er pleie og omsorg
en av de største den stOrste avdelingene I
Enebakk kommune.
Bare skolesektoren sysselsetter fler.
Fredrik Lied bor i Sarpsborg,
og det var ogsâ der han hadde
sin forrige arbeidsplass som
avdelingsleder innen pleie og
omsorg. Han er utdannet sykeleier og sosionom, og har 16
ars erfaring innen omsorgsarbeid . Han har vrt 7 âr ved
blâkorshjemmet pa Eina, og
vrt styrer ved sykehjemmet
og eldresenteret i Sarpsborg

Heihetlig hoidning
Lied er opptatt av at de forskjellige enhetene innen avdelingen skal fungere godt sammen, og ha felles forstAelse av
problemer. Hvordan dette fungerer i dag i Enebakk sier han
at han foreløpig vet for lite om
til d komme med bastante uttalelser.
- Men det er yel et stykke igjen
a gà, ogsâ i Enebakk, skulle jeg
tro, sier han.
- Mitt mM er at publikum skal
mote en heihetlig hoidning nâr
de henvender seg til avdelingen. Det skal vere det samme

hvem man Tar Kontakt meu.
Alle i avdelingen skal ha et
ansvar for serviceomrâdet utad
- formidle innsikt, og vise
videre i systemet.

Takket vre iherdig innsats fra
pensjonert snekker, KAre
Myhre, og kommunens maler,

er lokalene ikke til A kjenne
igjen. Lyse gulv og vegger
hyggeiig oppholdsrom med nye
møbler, kunstplakater pA veggene og grØnne planter skaper
en trivelig ramme om arbeidsdagen for de 21 ansatte innen
hjemmehjelp
/hjemmesykepleie som har sin
base her. Her finnes ogsA lager
med nødvendig utstyr, og
arkivsystem for hjemmehjelperne.
I tillegg til oppussing av lokalene, er avdelingen ogsA i løpet av
det siste haivAret butt knyttet til
PLO-avde!ingens datanett, og
kommunens datanett. Tilsammen representerer det en datainvestering pA ca 250.000 kroner.
Hjemmesykepleien og hjemmehjelpsordningen betjener henholdsvis 90 og 140 brukere. Til
dette har de et mannskap pA
totalt 21 personer ( h.h.v. 9 og
11). Avdelingsleder syd, Arne
Granheim, og avd.leder nord,
Sylvi Akselsen forteller at de
tilbakestort sett fAr'
meldinger fra folk. De fleste er
fornøyd med tjenestene de fAr
fra avdelingen, og bare sjelden
mottar de kiager. Hva mer kan
man Ønske?
- Jo, det kan de forelle oss: Et

Ergoterapeut Ingjerd Olimb
Andersson stortrives i den flotte nye lokalene
bo og seryicesenter i sentrum
av bygda, hvor hjemmesykepleie og hjemmehje!p inngAr
som en integrert del. Det er
drØmmen. For mange eldre viile det vere et godt alternativ til
et sykehjem som liggerlangt
unna sentrale servicefunksjoner.

Nødvendig med
omorganisering
- Omorganisering av PLO
avdelingen har stAtt i fokus fleEr egentlig en
re ganger.
omorganisering nødvendig?
- Det er helt Apenbart at det er
nødvendig A fA orden pA organiseringen av PLO-avdelingen,
og en prosjektgruppe er i gang
Gruppa
med dette arbeidet.
bestAr av repr. for administrasjonen , ansatte innen avdelingen, og organisasjonenes
representanter.
- Vi mA fA orden pA kommnadolinjene som i dag er aitfor
uklare. Det er viktig A fA administrative enheter som fungerer
godt. I dag er det for oppstykket. Jeg Ønsker ikke sentralisering, men en liten kommune
krever store enheter dersom en
skal fA maksimal utnyttelse av
ressersene, eier Lied.

Jobben er ikke hobbyen
Den nye PLO-lederen synes at
det er viktig A bevare et sosialt
liv utenom jobben. Selv om
jobben er krevende, er det ikke
hobbyen. Derfor vii han fortsatt
bo i Sparsborg, hvor han har
kone og 3 voksne barn. Og har
han behov for faglig miljø pA
fritida, kan det saktens la seg
gjøre i heimen. For kona er
sykepleier og leder av hjemmesykepleien i kommunen, og
to av barna er ogsA sykepleiere.
Fritida gAr med til sangkor,
trimgruppe og menighetsarbeid.
Blant annet i redaksjonen for
menighetsbladet.

Kffekos i de nye lokalene en tidlig inorgenstund. Fra v. avdelingsleder sone 'nord, Sylvi Akselsen,
avd. leder sone syd, Arne Granheim og ergoterapeut Ingjerd Olimb Andersson

Anne Grete Lossius ny4eder i Enebakk Arbeiderparti
PA Enebakk
Arbeiderpartis ârsmøte
19.1.96, ble Anne Grete
Lossius valgt til fly leder.
Nytt Styre:

Anne Grete
Lossius, leder (2 fir), Sverre
Annaniassen , nestleder, 2 Ar,
Anne Lise Skaug, sekretr (1
hr, ) , Magne Berg, kasserer,
Eva Aaslie, studieleder (1 Ar),
Hilde Aaslie Vasiestad,kvinnekontakt (lAr), Jorunn Buer, styremedlem, Jon Fredheim, styremediem.

Rer. fra Ytre: Kjell øvergArd
(1 ar), repr. fra Fiateby: Anfinn
Liland( 1 Ar)
yaramedlemmer: Dag Skaug,
Ase Solberg, May Strandos
Johansen, Odd Li1!ejordat,...
Kje!I Terje Holen - al!e valgt
for 1 Ar:

Fagli olitisk utvalg:

Anne Grete Lossius. Vararepr.
Jorunn Buer

Utsendinger til ârsmøte i
Akershus Arbeiderparti:
Anne Grete Lossius, Jorunn
Buer og Harald Løbalç
Thoresen. Vararepr. Le
Solberg, Kje!1 øvergArd og
May S.Johansen

Tove yen, Anne Lise Skaug
og Eilert Buer

1.mai komite:

Repr. ti! A-pressen og
Akershus Arbeiderpresse:

Hiide Aaslie Vaslestad, Eva
Aaslie, Karl Tokerud og Leif
Skaarud
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Skogsdrift og
friluftsliv i
harmonisk
samspill
Noen fakta om
kommuneskogen
Kommuneskogene
besthr av Vik og Vesty,
Rustad og Ubberud
skog.
Totalt arale er pa
12030 dekar, hvorav
10338 er regnet som
produktivt areale.
Arlig avvirkning:
Ca 3000 m3.
Det blir hovedsakelig
levert sagtØmmer og
massevirke av gran.
Lauvhogst blir benyttet til vedproduksjon.

Forsiaget til flerbruksplan for Enebakk kommuneskoger er lagt Ut pa
horing med høringsfrist
1.april. Politiske partier,
politiske utvalg, samt lag
og foreninger med tilknytning til skogen har
fãtt planen til uttalelse.
Bakgrunnen for at planen er
utarbeidet ligger i miljøvernpianen for Enebakk kommune hvor
det gr fram at Enebakk kommuneskoger skal utarbeide flerbruksplan for egen eiendom
med tanke pA A ivareta bAde
skogsdrift, friiuftsliv, dyreliv og
eventuelt andre interesser knyttet til arealene.
Som hovedprinsipp er det lagt
til grunn at Enebakk kommuneskoger skal kunne nrttes til flere berettigede formal samtidig.
Skogsbestyrer Harald Brekken
presiserer at nytteverdien vi fAr
ut av dette er avhengig av hvordan de ulike bruks og verneinteressene fAr til et samarbeid.
Sorn grunneier vii Enebakk

kommuneskoger spille en sentral rolle i styring og koordinering av flerbruken.
Brekken er opptatt av at innbyggeme i Enebakk gjennom
skogens historie, kulturminner
etc. skal bli bedre kjent og
interessert i kommunens egen
skogeiendom, samt fâ et innblikk i tidligere og nvrende
driftsformer.
Skogsbestyreren ser fram til A
bearbeide høringsuttaieisene og
hAper at flest mulig kommer
med kommentarer til forsiaget.
Den ferdige flerbruksplanen vii
danne grunniaget for den framtidige driften
kommaneskogen.
Planen er lagt Ut di offentlig
ettersyn i biblioteket ved
Herredshuset, samt i kommuneskogens kontor i skoleveien 4.

Torinod Hansen har ansva ret for tømmerkjøringen

FREDNING
I planen foreslAs følgende fredning av skogsomrAder og enkelttrr:
Gammel urØrt granskog i omrAdet mellom Fugleleiken
Kristen seterAsen, langs Vinholbekken. Ca 20 da av gammel
skogen foreslAs fredet for A ha som referanseomrAde
Ca 10 da av den gamle granskogen i Sververdaien pA delet
meiiom Enebakk og Ski foreslAs administrativt fredet.
En ca 3 kub.m. stor gran ca 100 meter fra grusbakken langs
traktorveien mot forfoten.
To furutrr ved parkeringsplassen pA Durud rett ast for
vegbommen.
I GaupesteinomrAdet foreslAs ogsA spesiell behandling av
granskogen nordøst for GaupestemAsen. Her vii man unngA
flatehogst og bare foreta lettere plukkhogst for a ivareta omrAdets srpreg.

Arlig plantes ca
14.000 granlfuruplanter. 200 da ungskog
skjøttes.
De viktigste inntektskildene: Saig av tømmer, saig av ved, og
inntekter av elgjakt.
En viktig oppgave er
vedlikehold av skogsbilveier og vedlikehold
av bygnigsmasse. Det
er et godt utbygd vei,
sti og løypenett i skogen. I Vik og Vestby
skog er det 5,5 km
skogsbilveier, 8 km
merkede skilØyper
utenom bilveg, og 5
km blAmerkede sommerlØypen

Jim Gladh har wrrt fast ansatt skogsarbeider i komnunesko gene i Ola Fostaas traveit opptatt med
mange dr. her driver han stam,nehogst ved Brdtan.
en iskaldfebruardag.

a

hogge bjerk til vedproduksjon
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ENEBAKK KOMMUNE
Enebakk kommunestyre har i mote 11 desember
1995 og 29.januar 1996 vedtatt:
1 .Budsjett for Enebakk kommunekasse og Enebakk
kommuneskogerfor 1996

2. Med virkning fra 1.1.96 foretas følgende endringer avkommunens avgiftssatser:
Arsavgift kloakk/septikrenovasjon Økes med 5%.
Gebyr for kart - og oppmàlingssarbeider økes med 3,12%
Husleier kommunale boliger økes med 3% fra mars 96.
(Betalingssatser barnehager/SFO, renovasjon- og feieavgift Økes
ikke).

APENT MOTE
pA Hauglia skole onsdag 1 3.mars 1996
kl.18.30 - ca k1.20.00
Tema: Holdningsskapende arbeid og konfliktløsning
Foredragsholder: Gordon Pettersen,
leder i konfliktrâdet pa Romerike og i Folio.
En representant fra skoleutvalget i Enebakk kommune er invitert
for a orientere om forebyggende arbeid for barn og unges oppvekstvilkAr.
Representant fra skolen orienterer om skolens syn pa hoidningsskapende arbeid.
VELKOMMEN
Hilsen FAU ved Hauglia skole

LEDIGE STILLINGER

Lotteberg
barnehage
Kirkebygda - Enebakk
Andeisbarnehage rn/barn i
alderen 0-7 ar sØker vikarer.
Nrmere opplysninger ved
styrer Oddbjørg Skuland,
Of 64926262

VASKEHJELP
sØkes til enebolig i
VAglia. 3 t pr uke.
tif. 64925552

Enebakk
Kunstforening
avholder drsmote pa

Mjar ungdomsskole
torsd. 29.februar kl.19
Vi henstiller til medlemmene
om a mote, og ønsker nye
medlemmer velkommen!

Styret

ENEBAKK HUSFLIDSLAG
inviterer til mote pa'
BJERKELY MISJONSSENTER, YTRE ENEBAKK
ONSDAG 6.MARS KL. 19.00
NâlØyet lager pAskepynt sammen med oss. Materialer kjØpes pa
motet. Tamed saks.
Kaffe, kaker, loddsalg.
ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!
Enebakk Husflidslag

ENEBAKK
FOLKEBIBLIOTEK

Lørdager i mars:

Utleie av
Bøndernes Hus
Nye utieietakster
Møter:
Lillesal + kjØkken: 350 kr
Helel.etg.: 650 kr
Fester o.l.
Lillesal + kjØkken: 700 kr
Helel.etg.: 1000 kr
Henv. Bøndernes Hus
TIf. 64926264

Husstyret

ENEBAKK
HUSFLIDSLA G

Apent fra kl.10 - 14
2.mars kI.11.00 - 14.00:
Nils Wiik fra Enebakk Husflidslag demonstrerer
knivmakerhobbyen.

9.mars - Biblioteket starter utlán av video
kl.11.00 - 14.00
Eva MjØnhi, Enebakk Husflidslag demionstrerer spinning

kl.13.00: Eventyrstund for barn v/KjeIl Matheussen
16.mars k1.11.00 - 14.00
Live ødegãrd og Lone Aaslie fra Enebakk Husflidslag viser
laging av figurer med trolideig

kl.13.00: Eventyrstund for barn vIKjell Matheussen
23.mars k1.11.00 - 14.00
Inger Anne Steffensen fra Enebakk Husflidslag viser som av
kosedyr
VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKET

IV

ENEBAKK SYKE
OG ALDERSHJEM

* OFF.GODKJENT HJELPEPLEIER
- Nattevakt 59% fast stilling ledig med tiltredelse fra 1/5 96.

* OFF. GODKJENT SYKEPLEIER
- Sykevikariat 50% stilling fra d.d.
- Vikariat 50% fra d.d. til 3 1.10.96
Vi kan tilby avdelingslederlønn pa ansvarsvakter ltr.26 pa kveld
og helger.
Stillingene er turnusstillinger med vakt hver 3.helg. Du ma kunne disponere egen bil - km. godtgjøring etter off. takster.
Hjelpepleiere er lønnet etter st.kode 7176 - ltr. 7-17.
Sykepleiere er Iønnet etter st.kode 7174 ltr. 15 - 21.
Kontakt gjerne avd.Ieder Grethe Venner for ruermere
opplysninger - tif. 64924460.
HJEMMEBASERT OMSORG
* OFF. GODKJENT SYKEPLEIIER
- 1 ks vikariat i 75% stilling fra 15.03.96. Stillingen er en
turnusstilling med vakt liver 5.helg. Du ma kunne disponere
egen bil - km godtgjØring etter off. takster.
Sykepleier er lønnet etter st.kode 7174 -ltr. 15-21
* AMBULERENDE VAKTMESTER
- 100% stilling som abulerende vaktmester er ledig for
tiltredelse fra 01.05.96.
Arbeidsomrâder:
- Enkel reparasjon og montering av hjelpemidler
- Utkjøring av hjelpemidLr
- Enkle reparasjonsoppgaver i trygdeboliger etc.
- Vanlige vaktmesteroppgaver for brukere av hjemmehjelpstjenestene
- Transportoppdrag.
Kvalifikasjoner:
Minibussertifikat, handverksmessig erfaring. Personlig
egnethet vii vektlegges. Du ma ha evne til samarbeid og vre
serviceinnstilt. Du ma disponere egen bil - km godtgjøring etter off. takster.
Stillingen avlønnes etter st.kode 6541 ltr. 5 - 15
For nrmere informasjon om stillingen, kontakt Arne
Granheim, tif. 64924460.
SØknad sendes innen 8.3.96 til:
Pleie- og omsorgsavdelingen, 1914 Ytre Enebakk

LEDIGE
KURSPLASSER
Det er fortsatt noen
ledige plasser pA
vArens kurs
BRIKKEVEV Stranden skole - start
14.03.96
BUNADSØM Stranden skole - start
25.04.96
KARVESKURD Stranden skole - starttid
avtales.
Nrmere opplysninger
ved henvendelse til
Ase BØhler, tif.
64926219

S0LANKEKOT
A TYGGE PA!

Nekt & helse

LITTERE - SUNNERE - GLADERE
NYTI' i Norge, men brukt i Holland i over 20 ir, og basert pi 30 irs forsk- 0
fling og skolemedisin.
VEKT 00 HELSE 200 ER OODKJENT AV STATENS NIERINGSMIDDELTILSYN med hensyn til berikning av vitaminer og mineraler. HER fir
DU din daglige anbefalte mengde av VITAMNER, MINERALER, FElT,
KARBOHYDRATER 00 PROTEINER, deE eneste du gir glipp av er kalorier, men dette er jo meningen ogsl. Her fir du NOE A TYGGE PA, knaskende sprø FIBERSTANG, og KORNBLANDING, som er meget maveregule.
rende. Supper og shaker (de ogsl med mye fiber), attsi floe for enhver smak.
Vi kombinerer miltider for ditt behov.

0
0
0
0
0

- fagkunnskap gir trygghet.

0

KOMPOSTEN
KUNNGJØRING
Foreidreforeningen for funksjonshemmede i Enebakk endret pa
Arsmøtet 29.11.95 navn til:
Støtteforeningen for funksjonshemmede i Enebakk.
Styretbestâr av fØlgende 5 medlemmer:
Tore Henriksen, Ivar Kolbenstvedt, Arne Antonsen, Magne
A1stadseter og Guri Olsen

LEDIG BARNEHAGEPLASS
i Lotteberg barnehage i Kirkebygda
Vi kan tilby hele og halve plasser og har âpningstid
fra 07.00 - 17.00. Plassene er for barn i alderen 0-7 !ir med oppstart fra 1.august 1996. Sknadsfrist 1.april
Umiddelbart har vi ledige plasser for barn over 3 ar,
For nnmere informasjon, kontakt styrer:

Oddbjørg Skuland, tif. 64926262

Fredsmarsj merkene
Uavhentede merker kan avhentes i resepsjonen i
Herredshuset, eller i skobutikken pa Flateby.
Ta med stemplet deltagerkort.

IV

ENEBAKK FYSIOTERAPI
Gjenglemte hàndk1rr og lakener ma hentes
innen 3 uker fra d.d.
Vennhig hilsen
Fysioterapeutene

5-ARS KLUBB
5-5 klubben holder til pa Streifinn, og er apen
fire timer hver dag, mandag - torsdag.
Søknadsfrist for opptak til skolearet
96/97 er 8.mars.

Søknadsskjema kan fâs i dagligvareforretningene pa Flateby
og i Kirkebygda, eller i 5-ãrs klubben pa Streifinn.
Ytterligene opplysninger kan fas hos Liv Jorun/Mona pa
tif. 64928770 eller Jorunn Aaland pa telefon 64928364

NYLENDE BARNEHAGE

Skytterlagene i Enebakk og Nordstrand skal arrangere feltskyting i Enebakk 10. mars 1996. Skytingen vil foregA fra ca
U. 08.00 til mørkets frembrudd.
Skytingen vil foregà pa følgende eiendommer:
Aaser gãrd, eier Hans Anton Aaser
Grønslett gãrd, eier Jan Nordby
Nordre Mysen, eier Jacob Mysen
Mellommysen, eier Arve Rustad
Søndre Mysen, eier Oddvar Wennevold
Saltvedt, eier Knut Olav Arnesen
Skytingen vii foregâ pa faste hold. Det veNtes ca 600 skyttere
fra 10 - 90 ar gamle. Har du lyst til a se hvordan feltskyting
foregar, kan du mote opp pa Enebakk ungdomsskole og bli med
en av bussene Ut og fØlge noen av skytterne i feltløypa GRATIS.

Nordstrand Skytterlag

Enebakk Bygdeungdomslag
etterlyser gml.protokoller, regnskap etc. med tilknytning til
Enebakk BU eller Bøndemes Hus.
Henv. Hans Kristian Solberg 64926157

KIRKEBYGDEN/
YTRE ENEBAKK
VANNVERK AlL

ARSAVGIFTER OG ANLEGGSBIDRAG FOR 1996
Styret har i overensstemmelse med vannverkets vedtekter paragraf 13 - fastsatt størrelsen pa de ulike avgiftene for 1996.
Med bakgrunn i blant annet forventede investeringer pa ca 3,5
mill kroner i membranfilteranlegg, og med henvisning til at
avgiftene ikke har butt Økt siden 1993, ble de ulike arsavgiftene
vedtatt økt med 5%. Satsene for anleggsbidrag ble ikke økt og
er beholdt uendret siden 1990.

Frisør hjem?
Trenger du a fA frisør
hjem til deg?
Dame/herre.

Ring tif. 64924777
Iris og Thor Egil Vam

15.8.96 - 14.8.97

TIL SALGS

Søknadsaskjema fâs: I barnehagen, posten i Ytre, og
helsestasjonen i Ytre. Førskolen følger sko1eret

Premieskap

Opptak av barn i
MARl MENIGHETS BARNEHAGE 1996/97
Mari Menighets barnehage er et tilbud til barn i alderen 3 - 7 5r.
En gruppe gar mandag- onsdag og annenhver fredag, og en
gruppe g.r tirsdag-torsdag og annenhver fredag.
Apningstiden er fra 08.30 til 15.00
Barnehagaen følger skolens ferier og fridager
Barnet ma fylle tre Sr for 31.des.1996
SØKNADSSKJEMA ER LAGT UT PA 'YiE ENEBAKK
POSTKONTOR ELLER MAN KAN FA DET VEt) A iiVENDE SEG TIL
MAR! MENIGHETS BARNEHAGE
(tlf. 64924273)

SØknad sendes:

Opptak av barn
Ti! Emaus korttidsbarnehage
Opptaket gjelder plasser fra august 1996 til juni 1997.
Korttidsbarnehagen er apen 16 timer i uka fordelt pa tredager.
Den følger skolens ferier. Barn i alderen 3 - 5 an kan søke.
Barnet ma ha fylt 3 Ar for 1.august 1996.
Det ma søkes pa nytt hvert âr.
Prisen er U 900 pr mnd. Emaus korttidsbarnehage eies og drives av Norsk LutherskMisjonssamband.
Søknadsskjemaer en lagt Ut pa postkontoret og i bamehagen.
Søknad sendes til:

Satsene for 1996 blir som følger:
kr. 1.732,50
rsavgift for ordinr husstand
kr. 866,25
Arsavgift for hytter
U. 630,00
Arsavgift for svømmebasseng
7,22
Minsteavg. for vann etter mâler pr kub. m kr.
I tillegg kommer 23% mva pa alle arsavgifter. Arsavgiftene kreyes inn ito terminer med forfall henholdsvis 01.03. og 01.09.
Anleggsbidrag fastsettes til:
Boliger hvor gnunnlagsinvesteningene
er tatt med i tomteprisen:
Andre boliger

Kiubbleder

Opptak av barn

Mari Menighets barnehage, boks 128,
1914 Ytre Enebakk

N

minner om
âpningstidene:
Onsd. 19.30 - 22.30
Torsd. 17.30 - 20.00
(miniklubb)
LØrd. 19-24

Nylendeveien 6, 1914 Ytre Enebakk, tlf. 64925800

VARSEL OM SKYTING

Enebakk Skytterlag

ON

Kirkebygden
ungdomsklubb

Emaus korttidsbanehage, Boks 80, 1912 Enebakk.
Søknadsfrist 1.mars 1996
Barnehagestyret

4 kor. Bugani m.mel.bass.
som nytt, nimelig 61 saigs.
Tif. 64924777 Warn

Lite brukt
hammondorgel
selges under 1/2 pris.
Tif. 64928146 e.kl.17.00

ØNSKES KJØPT

Kj Økkenmaskin
Pent brukt kjøkkenmaskin
m/elteelement Ønskes kjøpt
Nexhmije Siljemani
TIf. 64927293

Ny familiebarnehage
Bakketun familiebarnehage i
Ytre Enebakk starter opp
15.august 96 m 2 avdelinger.
Søknadsafnist 1 .mai.

Henv.: Mand. - fred,
k1.10 - 19: t1f.64924379
el. 92214861

SØDERK½KER
Premiere 15. mars 1996
Spilles ogsã: 16. 20. 22. 23/3

I overensstemmelse med vannverkets vedtekter - paragraf 6 skal anleggsbidrag betales pr boenhet. For industri, jordbruk,
institusjoner o.l. fastsettes anleggsbidraget etter avtale i det
enkelte tilfelle.

Pianotrekkspill

PRF.SENTERER:

PA FLATEBY SAMFUNNSHUS,
Alle dager kI. 19.30
U. 10.000
U. 15.000

med to hyller, glassdører og
lys. H 95 cm B 148 cm.,
D21 cm. Selges for kr. 1000
TIf. 64928344

Servering Ira kI. 18.30
Billettpris kr. 75.Billettsalg fra 7. mars:
- øyeren Bensin & Service, Flateby
- 1-2-3 Bravo, Kirkebygda

Neste komposten
kommer fredag
29.mars.
Innievering:
onsdag
20.mars

KOMPOSTEN

Golfspiller?

YTRE ENEBAKK
SKOLEMUSIKKORPS

Ja, du har lyst, men vet ikke om du
har tid eller anlegg!!!

arrangerer

VARKONSERT

Her har du en UNIK mulighet til
A finne det Ut. Allerede nA, i
vinter!

pA Mjr ungdomsskole

Fã et forsprang pa dine venner
og naboer, og meld deg inn som prøvemedlem i
østmarka Golfldubb. Det koster kun kr.3.000,-.
For dette fAr du:
* en golfkølle
* kurs til "Orønt Kort", 12 timer prakasis og 9 timer teori
* spillerett pA den nye banen vAr fram til 15/7-96.
Bygging av banen vAr gAr etter programmet, og vi regner med A
kunne Apne banens 12 fØrste hull til sesonstart 1996!
Interessert?
østmarka Golfklubb arrangerer nybegynnerkurs i samarbeid
med Oslo Nye Goithall. Ring 22 65 72 00 og meld deg pA et
nybegynnerkurs som prøvemedlem i østmarka Golfklubb.
Kursene starter fortlØpende.
Adressen er:
Grenseveien 65 - 67, Oslo.
P,B.63, 1914 Ytre Enebakk, Tlf. etter 1.mars 64 92 4111

Tenk trivsel -tenk Enebakk!

Søndag 24. mars 1996 kl.17.00
Korpset har et variert og underholdende program. Vi selger
brus, kaffe og kaker, og det vil ogsA bli loddsalg.
Over 80 glade musikanter Ønsker deg hjertelig velkommen.

PrestegArden
Kunstsenter
LOPPER OG
SNURREPIPERIER
Spesielt kjøkkensaker og
leker Ønskes til marked
11.mai 1996
Henv.K. Matheussen
Solheim, 1912 Enebakk
64926202

Fri entre for store og smA.

SEPARATUTSTILLING
GALLERI LOPPA
8.MARS - 24. MARS 1996
EVA VON HANNO
BILDER
UTSTILLINGEN APNER 8. MARS KL.18 MED
INTIM-KABARE
"JEG ER EN GANSKE ANNEN ENN DU TROR!"
ORD AV INGER HAGERUP
MUSIKK VED BJØRN KRUSE

Ti! Kirkebygden
Sanitetsforening
Vi takker hjerteligst for
gaven vi fikk.
Mange hilsener fra
Enebakk
Skolemusikkorps

oIem,

Apent mote i
kommunestyresalen

BILETTER A KR 60,-,
KAN BESTILLES PA TLF 64925692

27.2.1996 ki. 19.00
Kjøpesenteretablering i nabokommunene.

ELLER KJØPES VED INNGANGEN

Hvordan pAvirker det handelstilbudet i Enebakk?
Hva vil vi med nringslivet i bygda?

APNINGSTLDER ELLERS:
LØR/SØNDAG 12 -16 ONSDAG 18-20

Innleder: Terje Holsen, Norsk institutt for by- og
regionforskning.

N

ADR.: BJERKE BRUK, 1914 YTRE ENEBAKK

Det vil bli gitt anledning til diskusjon.

Enebakk Naringsrád

Helselagstreff, mars
5.mars k1. 10.30
Flateby Samfunnshus
Herredshuset Kirkebygden 12.mars U. 10.30
Betel, Ytre Enebakk
19.mars U 10.30
Arsmøte 14.mars pA KopAs - se egen ann.

ENEBAKK N}ERINGSRAD

FHK

FLATEBY HUNDE KLUBB
POSTBOKS31 1911 FLATEBY

Nasjonalforeningens
Helselag, Enebakk

POSTGIROOSO64994299

Helselagstreff april
Flateby Samfunnshus
Herredshuset, Kirkebygden
Betel, Ytre Enebakk

2.april k1.10.30
16.apnl kl.10.30
23.april kLlO.30

DRESSURKURS - VALPEKURS
FHK har leden av A invitere til dressurkurs og valpkurs.
Begge kursene gAr pA mandager og torsdager
Kurset inneh. 12 kurskv. + I teorikv. + 3 dgr. brukshundarb.
PAmelding begge krus: Torsdag 29.02.96 Id. 19.00 ved Streifinn
Valpekurset (hunder opp til 7 mnd.)
koster kr 500,-(medl.) og kr. 750,- (ikke medl.)
Dressurkurset (hunder f.o.m.7 mnd)
koster kr 500. (medl.) og kr. 750 ( ikke medl.).
HUSK!!!
Ta med vaksinasjonsattest og registreringspapirer første dag.
Kursene ledes av instruktØr som er godkjent av
Norsk Kennel Klubb.
SpørsmAl i forbindelse med kursene kan rettes til:
Ronny 64 92 83 48 e. Id. 17.00 Jane 6492 83 63 e.kl. 18.00

Nasjonalforeningens Helselag
Enebakk og p%rørendegruppa
for alders demente
ARSMØTE
holdes torsdag 14.mars 96 pA KopAs (gamle
sykehjemmet). Vanlige Arsmøtesaker.
Vi fAr besøk av fylkessekretr Marianne Takie.
Enkel servering.
Saker som Ønskes behandlet pA Arsmøtet mA vre styret i hende
innen 8.mars.

Vel mØtt
styret

Loppemarked
Enebakk Skolemusikkorps
skal ha loppemarked lørdag
20.04.96. I den forbindelse
ønsker vi oss lopper.Har du
noe A gi oss.
Kontakt Marion Enger pA
tlf. 64927132

Prosjekt enslige
forsørgere/
Nettverkspro sj ektet
LØrdag den 16.mars reiser vi
til Rausjø. Den som vil vre
med, ringer prosjektet pA tlf.
64925730
Det er fortsatt svøruhing
hver tirsdag fra kl.18.00 til
kI.20.00. Det koster kr.lO pr
pers.
Jeg har kontortid mandag til
og med torsdag fra kl. 10.00
til kl. 15,00. Erjeg ikke til
stede, vet telefonsvareren
min hvorjeg er.

Hilsen Trine Johansen
prosjektleder

KOMPOSTEN

Seigmen ti*l Spennende utstilling
MO
i-verhallen
Fredag 1, mars blir det
igjen rockemaraton i
Mja,rhallen.
Hovedbandet er firets
Spellmamiprisvinner i
rock, SEIGMEN.
Men fØr de inntar scenen en
ang utpA kvelden, skal seks
fokale rockeband varme opp.
Det er ungdomsklubbene i
Enebakk som star som arrangører, og det er âttende gang de
gjennomfører dette gigantarrangementet.
Arrangøren regner med stor
oppslutning fra hele Romenke
og Follomrádet, og

etter konserten er det
satt opp buss fra
Mjarha1Ien til
Lillestrøm.
De lokale bandene som skal
varme opp er:
Gym Slyp Mother,Fleurety,
Ragna og gutta, Moys, Wild
Flower Power og Realm.

Seigmen
ble etablert i 1989 i forbindelse
med en lokal julerockmønstring. 11992 utga de sin første
CD "Pluto". CDén solgte godt,

og ble etterfulgt av "Amenon"
kort tid etter.
Gjennombruddet kom med
EPen "Hjernen er alene", kort
etterfulgt av LPen "Total". Med
den viste Seigmen at de kunnefare stille fram og likevel treffe
de rette nervene.
I fjor sommer opptrâdte bandet
ph Roskildefestivalen. Alle i
Seigmen er musikkelskere, og
helt fra barnsbein av har dendanske dinosauren tronet
Øverst blant drømmene. To
øyeblikk fra festivalen er foreviget ph den nye singelen
"Metropolis".Denne singelen,
som gikk rett inn ph 4.plass ph
VG lista.
I albumet "Metropolis" dveler
Seigmen ved sin mest melodiske og sofistikerte side. Her er
poetisk og ettertenksom pop
med krystallklare refrenger og
et lass av lekre detaijer.
Med Metropolis har TØnsbergbandet besteget nok et berg. Og
de mØter trolig nye utfordnnger
I oktober i fjor var de A treffe
ph Rockefeller, i november pA
Sentrum Scene. For mange blir
det nok et gledelig gjensyn i
M)rha1len 1.mars. For andre
bhr det et spennende første
mote.
Ga ikke glipp av Arets rockebegivenhet i Enebakk!

I tiden 6. - 12 mai kan du
oppleve en spennende
utstilling pit Enebakk
ungdomsskole. Da vii
llysklandsbrigadens
veteranforening
østfoidlEnebakk stilie ut
gammeit krigsmateriell.
I forbindelse med feiringen av
frigjøringsjubileet i Enebakk
var noe materiell stilt Ut ph
ungdomsskolen

Utstillingen du nA fir se, er mye
mer omfattende.
Her finner du kjØretøyer av forskjelligeslag, som ble brukt
under 2.verdenskrig, uniformer,
utstyr for gutta pA skauen, og
mye mer. En fin anledning for
alle til A lre mer om Norge
under okkupasjonen.
Dette er en del av vAr nre histone som mange av de yngre
vet lite om. Ansvarlig her i
Enebakk er Oddvar Skaug, som
fAr god drahjelp av østfoldavdelingen med Ola Kjrbu i spis-

pa

Enebakk ungdomsskole
arrangerer de egen temadag i
forbindelse med utstillingen.

I fjor arrangerte veteranene
som del av frigjøringsmarkeringen en omfattende utstilling
av krigsmateriell i østfold.
Det er mye av dette materiellet
du nA vil fA se i Enebakk

Vi. beldager 1 m Mte slutte med
elekirisk forretning i
<SENTERET>> I Ytre Enebakk
Opphøret skyldes liten omsetning og underskudd i driften. Vi takker alle dere som har benyttet vAr forretfling, men dere var dessverre for fit.
Men vi slutter ikke i bransjen, vi stAr fortsatt til tjeneste med eiektriske installasjoner og leveranser.
I vAr installasjonsavdeling i Kirkebygden, Prestegitrdsveien 3, vii dere fortsatt finne et godt utvalg i 1ysperer, lysrør og andre eiektriske artikier.
Det vi ikke har pit lager, vii vi skaffe.
Vedrørende eventuelie rekiamasjoner og garantier pit utstyr som er kjøpt i vAr forretning, ta kontakt med
instaliasj onsavdelingen.

fmi1tt & &teueit c.t
-,
Alt i Elektrisk
4

eitag

1912 Enebakk
TIf 64 92 63 00
Dognvakt
hf 9423 7487

KOMPOSTEN

FAG & SERVICE
Din lokale rør!egger

&

ENEBAKK ELEKTROSENTER ANS

ANDRESEN
SØNNER A/S

Butikk og verksted p Flatebysenteret

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

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 6492 6303

0 II914YTRE
lPer—Erik
østlie as
ENEBAKK •TLE64924340
0
0
.din lokale byggmester
0l l
• agkunnskap gr trygghet

a,

Autorisert regnskapsførerselskap

l'J

Marit Elm

EVO

Sørli

Naturterapeut

TIf. 64 92 70 44

1912 Enebakk

VEDLIKEHOLD AS It
6492 4891
K.th,d
F.,g,- 09 inferia;konsvient WencSe S. K,Ihwd
Vi loser og realiserer dine oppussingsaremmer.

Ludvigsen Kulde
Saig, service og montasje
Alt innen kjol, frys og aircondition
Postboks 9- 1912 Enebakk
Mobil: 942 36 224 - Persons. %7 fl 77
Priv. 64 92 6494

Da

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering
av lensepum per, vannsuger
og heytrykksspyling
Vi holder till Enebakk Mølle
rw
—
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39
Mobil: 03032 665
'. sf

Jifl9 ¶JIL

Lt2 IJ ii

00 900 ERIKSEN
00 0
olo EIENDOMSSERVICE
REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK

Tirsdag den 6. februar
var det den store matpakkedagen for 50.000
6.klassinger i hele Norge.
Matpakkeakasjonen ble gjennomført som et ledd i markeringen av Norges Bondelags
100 firs jubileum, og Norges
Bondekvinnelags 50-ârs jubileum.
Enebakks bondekvinner bidro
sterkt. Pi kjøkkenet pa
Krogstad i Dalefjerdingen
svingte flittige bondekvinner
smørkniven flatten igjennom.
Og da morgenen kom, var det
ferdige med matpakkene til
Enebakks egne 6-k1assinger,
og til 6-kiassene ved to osloskoler.
Pa Kirkebygden skole fikk
6.klasse besøk av ordfører
Jorunn Buer, som ogsâ fikk sin
matpakkerasjon. 3 skikkelig
gode, grove brØdblingser med
kjøttpalegg og Norvegiaost. En
guirot var det ogsâ i matboksen
av solid papp. Og det smakte
fortreffelig.
OrdfØreren kunne fortelle at

Mens ungene spiste fortalte
bondekvinnelagets Elin Slette
fra Slette gârd pa Hammeren,
og Anne Oppegaard fra Holt i
Kirkebygda litt om gârdsdrift i
Enebakk - og om hvor viktig
det er a spise sunn mat!
Elevene forsikret ellers at noe
kunnskaporn sunnematvaner
hadde de fatt med seg fra skolekjøkkenet.
Alle elevene fikk med seg et
hefte med masse opplysninger
om hva som er sunn mat, og
hva man ikke bør ha for mye
av. Boiler og cola kan nok mette, men man fAr ikke krefter av

T If. 64 92 86 10

Robert

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

Utfører alt innen maling,
tapetsering og gulviegging

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS
F)ejivejen 55. 1914 Y" Enebakk Tff, 64 22 55 70

ENEBAKK ELEKIROSENTER ANS
Butikk og verksted p5 Flatebysenteret

64929281
Saig, service og montering
Radio, TV, video, antenner, parabol,
PC, alarm, kjel, frys, vask 09 oppvask

50.000

hun aidri var innom en g5rd
under oppveksten pa
GrunerlØkka like etter krigen. Men, jeg husker
Oslofrokosten - "Etern" som vi
kalte den. Og jeg kan fortelle at
det var ganske andre saker enn
den deilige maten vi har fStt her
i dag. Spesielt husker jeg melka. Den var blanda med tran,
slik at vi skulle holde oss sunne
og friske. Og det var ikke
snakk om kjøleskap den gangen...

Alt I innramming
Rask levering

Mater & Tapetserer

bondekvinner

mettet

1911 Flateby

Megler'n i Enebakk
Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe
bde kjøper 09 selger.

L
Malerarbeid - renhold

RAMMEVERKSTED

Vakthold — a!armmoffak,
alarmsentral
le

ENEBA KK

UTSIKTS

ENEBAKK VAKT
OGSERVJCE

Postboks 70, 1912 ENEBAKK

Fotsoneterap aromaterapi, kinesiologi, oreakupunktw,
kraniosakrafterapi, kostho!dsveiledning, magneffeluerapi,
Diplom fra lnstltutt for Helhetsmedisin - Medlem av NFS

Rørleggerfirma
ERIK KJELGAARD

1914 Ytre Enebakk

- Døgnservice TIf. 64 92 4630
Mobil 03004 997 - 03038 565

TLF. 64927900
Personsøker 96 69 78 23

ENEBAKKNA11JRTERAPI

Rugvn. 4 B

ENEBAKK
VANN OG VARME
v/Ole Anton Gystad

Saig, service og montering

4D 4D 4D

I.

abakk
*øi'*kczpskantor

64 92 92 81

Vâgliveien 25, Ytre Enebakk
TIf. 6492 43 54- 6492 4892
Mobil 030 36 127

BYGG-OGT0MUERMESTER

Ikke la re8nskapsføringen din b/i et sjansespill!

det. PA slik kost blir man slapp
og giddalaus, mens rnatpakke,
med grovbrød, skikkeiig
pAlegg, grønnsaker og frukt er
tingen. A, joda, de fleste sjetteklassingene her kunne saktens
rapportere at de pleide A ha matpakke med seg pA skolen. Men,
ikke alle var like kjekke nAr det
var snakk om hvor mange som
virkelig spiser matpakken
I heftet elevene fikk med seg
var det ogsA opplysninger orn
nringskjeder og ressurser, verdens matvareproduksjon, og
hvor maten vio spiser blir produsert.
Vet du forresten hvor mye mat
som produseres i Enebakk? I
Enebakk produseres det 2,8
millioner liter melk i Aret. Det
er faktisk nok til 16.000 personer, aitsA det dobbelte av
Enebakks befolkning. Videre
produseres det 300 torn kjøtt,
som er nok til 7000 personer,
og tilsammen 8 millioner kg
korn!
Ronny Persson var godt fornØydf med mafpakken sin

W03361

Ta kontakt pa telefon 64 92 56 07
Mobil: 92 02 35 00
Lindeli - 1914 Ytre Enebakk

GRAFISKE TJENESTER
Grafisk formgivning.
Fotosats.
Produksjon av trykksaker.
ProduktlRekl. fotografering.
Digital bildebehandling.

0

F.M. FOTO & GRAFISK
1914 Y. ENEBAKK- TILE: 64 92 47 58

KOMPOSTEN

Enebakk kommune
Ordfører: Jorunn Buer Varaordfører: Kjehl Dehhi
Rãdmann. Nils Schaug

Familiens avfallshándbokgod hjelp til kildesortering
I disse dager sender
Roaf, det interkommunale avfallsselskapet pa
Romerike ut Familens
avfallshandbok til over
50.000 husstander pa
Romerike. Her i
Enebakk har vel de fleste allerede mottatt den
hue, hendige boka, som
er en god hjelp til nktig
kildesortering og avfahlsbehandling.

AvfallshAndboka gir oversikt
over Apningstider ved alle stasjonene og tips om hvordan
man bør sortere avfalislasset
hjemrne.

Avfallsveiviser:
Siste delen av avfallshAndboka
er utformet som en tabell som
viser hvor man kan levere over
90 forskjellige avfailsstoffer.
Her vii de aller fleste fA svar pA
sine spørsmAl om avfall. Hvis
det fortsatt er noe som er ukiart
etter at du har lest avfallshAndboka,kan du henvende deg til
ROAF pA

telefon 6384 1220

I avfallshândboka finner du
ogsâ opplysninger om ordninger som er basert pa at folk selv
bringer avfall til sentrale oppsamlingssteder.; glass og flasker til igloer som finnes ved
sentrene i alle kretsene her i
Enebakk, spesialavfall til miljøstasjonene, og hageavfali, grovavfall og annet til gjenbruksstasjonene. Her i Enebakk er denne pa GjØlstad i Kirkebygda.
(Se ann.)

-tlf. 64924460
Psykiatrisk sykepleier: Birgit øiestad Løvik
Tlf. 64924460
Telefontid: Mand. - torsd. 8.00 - 9.00
Kontortid: Hver dag kl.8.00 - 16.00

Oppvekstavdelingen - Herredshuset
tlf 64990170 - fax 64927308
Kst. skolesjef: Roar Paulsrud
Kst barnehagesjef: Roar Paulsrud
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum

Landbruksavd. - v/Herredshuset
t1f. 64990220 - fx 64927284
Skogbrukssjef: Asmund Jahr
Jordbrukssjef: Anders Lein

Tekniske avdelinger - Herredshuset
t1f. 64990120- fax 64927111
Bygningssjef: Stein Marsdal
Driftssjef: Sverre Netting
Brannsjef: Torgils Opedal

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

- Kultur - KulturformidlingssenteretDet Gamle Herredshuset
t1f. 64990190- fax 64926588
Kultursjef: Per Sandvik
Biblioteksjef. Svein Hofplass
Komposten: Aslaug Tidemann
Enebakk Folkebibhotek: 64990200

Enebakk Produkter A/S
tif. 64927460 - fax 64927331
GjØlstad
1912 Enebakk
Daglig leder: Bjorn Arne MostrØm

Sosialavdelingen - Herredshuset
Tif. 64990140- fax 64927111
Sosialsjef: Ingegerd EspAs

Nreringskoordinator:
tlf 64926495

Enebakk legesenter:
tif 64926360 - fax 64927020
Flateby legesenter: tlf 64928856
Ytre Enebakk Helsestasjon: 64924032

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

Kst. helsesjef/komniuneiege I: Yngvar BrAthen
Ledende helsesØster: Sissel Gundersen
Kommunefysioterapeut I: Ellen Berg Ellingsen

Kildesortering
Kildesortering er viktig for a fA
fram rene avfallsfraksjoner som
kan gá til gjenvinning, i stedet
for a oppta plass i avfallsdeponiet. AvfallshAndboka beskriver hvordan papir, papp, og
drikkekartonger skal hândteres
fØr det legges i beholderen som
hentes ca 1 gang i mAneden hos
den enkelte husstand, og om
restavfallet som hentes liver
uke.

Sentraladministrasjonen Herredshuset tif. 64990100- fax 64927111
RAdmann Nils Schaug
Kst.personalsjef: Bodil Merete Myrvold
økonomisjef: øystein Lauen
Kommunep1anlegger/nringskonsulent:
Kari Elisabeth Morbech
MiljøvernrAdgiver: Kari Elisabeth Morbech
EDB-konsulent: Jon Digranes
Formannskapssekretr: Sonja Nordhagen

Tenk trivsel

— tenk EnebakkJ

E-verk
t1f. 64872260 - fax 64872642
Follo Energiverk A/S
Postboks 13
1401 Ski
Adm.dir.: Helge Aas

Pleie-og omsorgsavd.Enebakk syke- og aldershjem,
1914 Ytre Enebakk
tif. 64924460 - fax 64925777
.Pleie- og omsorgssjef: Fredrik Lied
Ergoterapeut: Ingjerd Olimb Andersson
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VEIVISER TIL DIN LOKALE
GJENBRUKSSTASJON
Avfaii som er for stort til A legge i den ordinre avfailsbehoider/container
kan du seiv levere til Gjølstad Gjenbruksstasjofl, som du finner ved
Finastasjorien litt ser for Kirkebygda.
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Her kan du levere utsorterte avfailsfraksjoner til gjenbruklgjenvinning
gratis.

—24 TIMER

Hvis du pakker avfailet silk at du kan iosse det I rekkefølge tilpasset
mottakspiassefl som er vist nedenfor biir det iettere A bil av med avfaiiet.
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I DØGNET!
enebakk sparebank.ann.
(Betal regningene pa tif.

Ekstratjenester
Mange av oss har av og til mer
avfall enn det som det er plass
til i restavfallsbeholderen. Her
tilbyr ROAF kjøp av ekstrasekk. Sekken er lagt Ut alle steder der det finnes miljøstasjoner, ved gjenbruksstasjon og
Sekken kan
BØlerdeponiet..
fyiles med avfall og settes fram
sammen med restavfallsbeholderen. Prisen pA kr.20 pr sekk
dekker sekkekostnad, innsarnling og behandling av avfallet.
ROAF orienterer ogsA i
avfallshAndboka om nye tiltak
de nrmeste Arene, hvor kildesortering og separat innsamling
av matavfali blir det viktigste.

Grovavfahl
Avfall som ikke kan tas med i
den ordinre renovasjonen, kan
abonnentene selv kjØre til den
lokale gjenbruksstasjonen, hvor
utsorterte fraksjoner til gjenvinnirig kan leveres gratis.

Hageavfall
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GJØLSTAD
'.)

GjenbruksstasjOflefl har følgende Apningstider:
Tirsdag
Torsdag
Telefoner:

kI.
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ENEBAKK
SPAREBANK

12.00- 19.00
08.30-15.00

Tit. 64,927030 6492890O

Gjenbruksstasjonen:
Romerike Avfalisforediiflg (ROAF)
Enebakk kornmune

64927460
6364 1220
64 9901 00

fbruke,ndljn,I,6veiv5ibr.amd
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DIN LOKALSANK

