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InforMaSion for Enebahh hommune Nr. 2- April 1998 

Mdnedens 
sitat: 

4A vite hva man 
ikke vet er dog en 
slags alivitenhet>> 

Piet Hem (forfat-
ter, matematiker 
m.v., 1905-96). 

Sitatetfinner du i 
bib lioteket! 

ALARM FOR SOMMEIEN? 
' 	 Med ALARM TILKNYTTET VOS' 

FGGODKTP\T AARMA 	 ALARMSENTRAL 
r r'm 	 er din pivatein 	d,nuvcrviket 

k .1 	m\1. 1O)31, 
forkr 	pr. fl1HI. 

VAKTHOLD: MorTERINc: 

&vrn1bc3r.j &ten,t c' 

EL.INSTALLASJON 
1912 Enebakk - TIf.64 92 6300 

Alt i Elektrisk 

C-: Vi samarbeider for din sikkerhet! 

I 

EVEONSE 
Enebakk Vakt og Service 

TIf. 64 92 79 00 	DOGN- 
Mob. 900 44 144 

Pers.soker 966 97 823 )VAKT 

.H dro 
e aco 

SVARTNOL BRENSEL AS 
TLF. 64 92 40 47 

PA RA FIN - FYRINGSOLJE 
SOMMER-OPPFYLLING 

DIESEL-S MØREOLJER 
Váronn4ilbud 

Kultur- 
kalender 
side 5 

Enebakk 
er slett 
ikke sã 
liten . 0 0 

side 16 

Sittendefra venstre: Arvid Halvorsen, daglig leder Widar Brox og drftsleder Unni BØhler. Foto: M. J. Lillefulir. 

Pi Gjølstad dagsenter trives bade ansatte og brukere. Dagsenteret som 
har vart i drift pa Gjølstad I et fir, har apent fire ukedager og har 7 faste 
brukere. Alle har forskjellig funksjonsnivã og tilbudet som gis er derfor 
tilpasset den enkelte brukeren. Side 9. 



Møter I hovedutvalg 1. mal - 30. mal 
Kommunestyret:Mandag 4. mai ki. 18.30 
Formannskapet: Mandag 11. mai ki. 19.00 
Kultur: 	Torsdag 25. Mai ki. 19.00 

LAN OG 1ILSKUDD 1998 

vii dessverre vre stengt 
for vanhige tjenester ( øye-
blikkehig hjeip unntatt) 
fredag 08.mai og mandag 
11 .mai. Dette grunnet et 
intemt kursopplegg for de 
ansatte. Det vil vre en 
1egesekretr og en lege pA 
huset, slik at ved behov 
for øyeblikkelig hjeip kan 
man ringe legesenterets 
akuttnummer 	tif. 
64927420. De som evt. 
kontakter LV-sentraien pA 
Ski vil ogsA bli henstilt 
om A ringe til hegesenteret. 

Yngvar Braathen 
Daglig leder 

OnlfØrerens 
IjØrne 

Kultupskole 
!Enebakk 

Spaiten denne gang vii jeg i det vesentlige vie til planleg-
gingen av den kommunale musikk- og kuiturskolen. Det er 
ikke vanhig at jeg gâr Ut med informasjon for en politisk be-
handling, men siden det bar vrt skrevet mye om saken i 
pressen, følger jeg at en del tilleggsoppiysninger kan gis. 
Stortinget vedtok i juni 1997 at det i alie kommuner skal eta-
bleres kommunal musikk-/kulturskoie organisert i tiiknyt-
ning til skoleverket og kulturlivet ellers. Det er ogsA bestemt 
at oppstarten skal vere senest 1.juii 1998. Aiierede 11995 
bie det behandlet <<Plan for kommunal musikkskole I Ene-
bakk>>, men økonomien tilsa ikke at oppstart kunne finne 
sted. Likevel ble det avsatt prosjektmidler, fordi vi alierede 
da visste at denne oppgaven ville bli lovpálagt. Det er ingen 
tvil om at oppstart av musikk-/kuiturskole vil bety en utgift 
for kommunen, og det er politikemes ansvar at denne utgif-
ten blir dekket mest mulig av de midler overordnede myn-
digheter bar avsatt i statsbudsjettet til drift av kommunale 
musikk-/kuiturskoler. Dette er øremerkede midler og kom-
munen ma benytte dem etter de forutsetninger som Stor-
tinget bar vedtatt. Disse forutsetninger er som følger: Kom-
munen bar ansvar for iokaiisering av skolen. Det vii si at 
dersom ikke kommunen kan stille lokaler til disposisjon, ma 
dette skaffes til veie pa annen mate. Musikk-/kulturskoien er 
planlagt i skoienes egne hokaler. Dette for a spare ieieutgif-
ter. Kommunen bar ansvar for at det i skolen blir tilsatt ieder 
i henhoid til grunnskoieloven og de avtaier som kommunen 
forøvrig bar med arbeidstakerorganisasjonen. Kommunen 
tilsetter irere. Det vii si at de lrere som blir tiisatt i mu-
sikk-/kuiturskolen blir kommunalt ansatte, og ma følge de 
tariffer som gjelder i det offentlige. Det er allerede etabiert 
et privat tilbud om musikkundervisning m.m. i Ytre Ene-
bakk. Dette bar vrt, og vii forhApentligvis ogsä I framtiden 
bli, et meget bra tilbud. Etter de kiare opplysninger som fo-
religger er det ingen mulighet A oppnA kommunal drift av 
den private undervisningen, med mindre de som i dag er 
egne arbeidsgivere, blir kommunait ansatte. Formannskapet 
bar bedt om at det inngAs drØftinger med de aktuelle 1rere, 
for om mulig A komme fram til et samarbeid som gjØr  at 
begge tilbud overiever, under forutsetning av at statstilskud-
det ikke faller bort. Det er ikke politisk viije til A kutte ut det 
private tilbudet, men politikerne bar piikt til a følge loven. 
Det er da ogsA et ansvar at de samme politikeme sørger  for 
at statstilskuddet godskrives Enebakk kommune, siden dette 
ikke kan utbetales til private, ei better i samarbeid med kom-
munen. Dette var mye skrevet om en spesieii sak, og jeg hA-
per at det i framtiden vil vre piass til We den kommunale 
musikk-fkulturskolen og den private. Nâr avisen kommer Ut 
er det like for vi gAr inn i mai mAned med alt dette inneb-
rer. Jeg ser fram til feiringen av nasjonaldagen og ønsker 
aiie en solfylt vk 
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ANNONSEPRISER I KOMPOSTEN 
gjeldende fra 01.03.1997 
Priser pr. spaltemm: kr. 3.30 
Helside: 	 kr. 3.300,- 
Halvside: 	 kr. 1.650,- 
Fag & Service: 	kr. 1.100,- pr. ãr 
Fargetillegg: 1 farge: kr. 1.10 pr. spaltemm. 

2 farger: kr. 1.40 pr. spaltemm. 
3 farger: kr. 1.65 pr. spaltemm. 

Utgis en gang i mnd. 
Ingen utgivelse i jut og august. 

ETABLEJUNGS-/UTBE-
DRINGSLAN 

Enebakk kommune yter thu til 
utbedring av bolig, til kjøp/opp-
setting av bolig, samt til refman-
siering. LAnene er avdragfrie i 5 
r og nedbetaies deretter over 15 

Ir. Husbankens flyténde rente, f.t. 
4,2% p.a. 

LAn til utbedring av boliger 
ytes til eldre, ufØre  eller andre 
med spesielle sosiaie behov. 

UTBEDRINGS-/ETABLE-
RINGSTILSKUDD 

Det kan innvilges utbedrings-
tiiskudd, begrenset oppad til kr. 
20.000,-, i.f.m. utbedring av eldre 

Kommunai- og regionaldepar-
tementet fastsatte 15.januar 
1998 ny forskrift om feiing og 
tilsyn med fyringsanlegg. EQT 
skriften trer i kraft fra 1 .juli 
1998. Feieren skal bruke mer tid 
pA kontroil av fyringsanlegg. 
MAlsettingen med forskriften er 
at arbeidsoppgavene for feierve-
senet i fremtiden skal deles mei-
lom tradisjoneii feiing av piper 
og tilsyn med fyringsanlegg, for 
oppvarming av rom og byg-
finger. Feiing av piper vii frem-
deles vre et viktig brannfore-
byggende tiitak. Det nye er at 
frekvensen skal vurderes kon-
kret i forhoid tit behovet, iikevei 
siik at feiing blir utført minst 
hvert fjerde Ar. I tiiiegg skal det 
forebyggende brannvemet i for-
bindelse med piper og iidsteder 
styrkes ved at feiervesenet f-
rertiisyn med heie fyringsanieg-
get. Tilsynet skal skje etter be- 

Lag og foreninger herunder politiske 
partier annonserer gratis arrange-
menter, kurs o.I. innenfor grensen 
av 250 spaltemm. 

Korte meldinger om fødselsdager 
og andre begivenheter er gratis. 

Râdmannen her fullmakt til a inngâ 
spesielle avtaler med sterre annon-
sører. 

I 

boliger. Ordningen omfatter hus-
stander med eldre og uføre samt 
familier med liten betalingsevne. 

Det kan ogsA ytes tilskudd til 
etabiering samt til tilretteiegging 
av bolig for srlig vanskeligstiite 
husstander (husstander som er 
under sosiai rehabiiitering elier 
som har spesielle boiigbehov). 
Unge i etableringsfasen kommer 
ogsA inn under ordningen. 

Søknadsskjemaer og nrmere 
opplysninger fAs ved henven-
deise lii Enebakk kommune, rAd-
mannskontoret, tif. 64 99 01 07. 

SØknadsfrist 25. mai 1998. 

hov, dog minst fjerde âr. For den 
enkeite eier elier bruker av bolig 
med fyringsanlegg innebrer 
dette at feieren mA inn i boligen 
for A kunne gjennomføre tilsy-
net. Der er satt krav til kompe-
tanse for feiervesenets personeli. 
En feier skal sâledes ha svenne-
brev i feierfaget ehier tiisva-
rende. I forbindeise med feiing 
og tilsyn med fyringsanlegg skal 
feieren kunne gi informasjon om 
brannvem og riktig fyring. I tii-
iegg kan feiervesenet ta pA seg 
andre oppgaver, som f.eks. kon-
troii av brannslokningsutstyr og 
røykvarsiere. Innføring av nye 
forskrifter viii -98 ikke medføre 
noen endring I feieavgiften uto- 

Karl Lund's Legat 
SmAbrukere I Enebakk kan 

søke om midler til innkjøp av 
sAkorn, kunstgjødsel,settepote-
ter, samt utbedring av eien-
dommen. Søknadsfrist 12.mai 
1998. Søknad sendes Avdeling 
for naturforvaitning, postboks 
34, 1912 Enebakk. 

Avdeling for 
naturforvaltning 

Oddvar Wennevold 

ver den genereile Økningen som 
er vedtatt i kommunestyret. Av-
giftsfastsetteisen for disse tje-
nestene er basert pA prinsippet 
om at avgiften bare skal dekke 
kostnadene for denne yteisen. 
Kommunen vii for 1999 mAtte 
vurdere om tjenesten bar med-
fort merarbeid og om avgiften 
mA økes noe I forhoid til dagens 
avgift. Vr oppmerksom pA at 
uiikheter i avgiften kan vre for-
skjeliig fra kommune til kom-
mune. Enebakk kommune bar en 
gratistjeneste hva gjeider be-
handling og kontroii pA instaila-
sjon av iidsteder. 

Enebakk Brann og 
felervesen. 

FerietskuikI Iii' hmksjonshemmede - sommeri 1998 
Det er i Ar avsatt midler til ferietiiskudd for funksjonshem-

mede. Dersom ditt handikap tilsier at du mA ha lønnet bi-
standsperson med pA ferie, kn du søke om tiiskudd til dette. 
Søknadsfristen er 15. mai. Legg ved dokumentasjon angAende 
dine feriepianer. SØknaden sendes Pleie- og omsorgsavde-
lingen, KopAsveien 7, 1914 Ytre Enebakk. 

SOW om handel med 
fyrverkeri I Enebakk kommune 

Fristeti for A søke om tillatelse til handel med fyrverkeri 
nrmer Sg med stormskritt, og Enebakk brann- og feierve-
sen ønsker i den forbindeise A komme med en liten pAmin-
neise til de som Ønsker A selge fyrverkeri i tiden 27.- 31. de-
sember 1998. FjorArets sesong viste at svrt mange som øn-
sket A seige fyrverkeri i romjuia, ikke hadde søkt tillatelse til 
dette innen fristen, jfr. forskrift om erverv, handel og innfør-
sel av ekspiosiv vare av 12.11.1991, § 3-3 fØrste ledd om at 
sØknad om tiilateise til handel med fyrverkeri mA were inn-
sendt innen utgangen av aprii mAned. Norsk Poiyteknisk 
BransjerAd bar i samarbeid med DBE utarbeidet et skjema 
for bruk ved søknad om tiilatelse til handel med fyrverkeri. 
Vi vii imidlertid understreke at dette skjemaet er ment som 
et tilbud til sØkere, og det er opp til den enkeite søker om en 
ønsker A benytte seg av dette. Skjemaet kan fAes ved hen-
vendelse til Enebakk brann- og feiervesen. 

Oddbjørn SiljebØI 
brannsjef 

Ny forskritt mu teling og tilsyn med tyrEigsafflegg— 



R4dmannen 
har onlet 

PA annet sted i Komposten har Kjell 
Furulund et leserinnlegg om adkomst fra 
Ekebergdalen til skogsomrAdene inn mot 
BØrtervann, via gArdene Børter eller Eke-
berg. Kjell Furulund gir nok uttrykk for 
det mange av oss mener pA en aldeles Ut-
merket mAte, og jeg for min del slutter 
meg 110% til det han fremfører. 

Enebakk kommune har arbeidet med 
spørsmAlet om turveiforbindelse fra Eke-
bergdalen til Marka i lang tid. Det første 
av flere møter mellom kommunen og cieren av Ekeberg gIrd om dette fant sted ok 
tuber 1994. 11995 engasjerte Oslo og Omland FriluftsrAd seg i saken, og tok etter 
samr.Ad med Enebakk kommune kontakt med eierne av gArdene Børter og Ekeberg. 
Videre sendte Enebakk kommune forespørsei til Direktoratet for naturforvaitning 
og Fylkesmannen i Oslo og Akershus om hvordan kommunen kunne A sikre all-
mennheten adkomst inn til omrAdet ved BØrtervann. 

11996 la Oslo og Omiand FriluftsrAd etter samrAd med Enebakk kommune frem 
at konkret forsiag til adkomst som gikk utenom flinch bide pA Ekeberg og Børter. 
Kommunestyret vedtok I mote i mai 1997 at - det er star/ct Ønskelig at detfinnes 
en hensiktsmessig lØsning  for friluftslivets ferdsel fra Ekebergdalen mot nord og 
nordvest. Kommunen viii prinsippet siutte seg til den lØsning  Oslo og Omland Fri-
luftsrdd har planlagtfra Ekebergdaien, langs Sagdammen og videre inn i Marka... 
Kommunen vii pa prinsipielt grunniag ogsd oppfordre til at Oslo og Omiand Fri-
luftsrddfremmer sak etter Friluftsloven.t para graf 35 for at opparbeiding av stien 
skal kunne gjennomføres.>> Eier av Børter var positiv til denne løsningen, men det 
var ikke eier av Ekeberg gIrd. Det er uvisst om Arsaken til denne negative hold-
ningen var at turtrafikken ville komme for nar hovedhuset p/c Ekeberg gIrd, eller at 
del ble et problem at man mAtte anlegge turveien pA en 1_rn bred stripe hangs dam-
men mellom de to gArdene. Denne stripen ble klassifisert som <<innmarks, og der-
med hadde eier av Ekeberg gIrd muligheter for A torpedere forslaget. Av forskjel-
iige griinner har Oslo og Omiand FriiuftsrId seinere stilt saken i bero, og der stAr vi 
i dag. 

Deter sannsynlig at grunneieme bar rett til A nekte alimennheten A gA over tunet 
pA glrdsbruk, da dette er A kiassifisere som Inninark, selv om dette strider mot den 
hevdvunne rett til ferdsel, som de fleste av oss er vokset opp med, og føler er.ñatur-
1g. Deter Jo ogsA et spørsmAl om vi aile egentlig ønsker A vase sA loviydige at vi 
respekterer denne juridiske retten, eller om vi mener at vi km folge den overbevis-
ningen som mange har, at allmennheten ikke kan stenges ute fra disse omrAdene. 
Fra en av dem som bor pA BØrter hevdes det at grunnen til at man nekter folk A pas-
sere, ikke utelukkende er for A skJerme en privat bolig. Det gJøres ogsA for A unngA 
ulykker, f.eks. i forbindelse med høy-kjøring eller annen form for arbeid, altsA for A 
sikre turgAerne selv. 

<<Noblesse oblige>> er det noe som heter. Adelskap forplikter. Eierne av gArdene 
Ekeberg og Børter besitter eiendommer som stAr belt sentralt i Enebakks historic - 
pA iinje med Flateby-godset som dessverre ikke fairies mar, og fyrstikkfabrikken, 
der sporene ogsA ci effektivt utradert. Det at folk viser en interesse for disse ste-
dene, en interesse som grenser hit nysgjerrighet, burde ikke overraske noen - ailer 
minst gIrdeierne selv. Kanskje det er noe man ml ta med i betraktningen nAr man 
er sA pnvilegert at man km be p/c et sled der historien suser og knirker til de grader 
som her. 

Hvordan hAndierer crunneierne si denne interessen' Jo, man setter opp sper-
ringer og skill og gir faktisk til det som mange vii katIe hlndgripeligheler, for A 
holde alimennheten boric og stenge folk ute. Hvorfor kan man ikke helter aksep-
tere konslruktive løsninger som oppfyller bide gnmneiernes og turgIemes behov? 
Del er ikke A undies over at slike holdninger skaper bAde ii-ntasJon og forbitrelse. 
og bidrar til 101cc de motsetninger som ailerede er store nok fra for. 

Nei La oss fA til en dialog og motes med et Apent srnn - da tror jeg losmngen p/c 
dette problemet ligger opp i dagen! 

Nils Schaug 

 

hister Kamm llNe 

 

En verdidebati I praksis 

PA tur inn til BØrtervann mØter 
man nA teksten:"ingen gang- eller 
sykkeltrafikk". PA skillet Ira et par Ar 
tilbake het det "begrenset gang- eller 
sykkeltrafikk", og det gikk da enda 
an, for en har jo begrenset seg ganske 
mye i forhold til ungdomstiden da en 
dagstøtt dro inn i skauen. Det burde 
holde. Men "ingen gang- eller syk-
keltrafikk", hvordan reagerer man pA 
det? Forundret og forbannet, ja. Men 
først og fremst blir en jo lei seg, og 
lift brydd. llcke bare pA egne vegne 
fordi man som fredelig turgAer føler 
seg trakassert. Nei, man blir ogsA 
flau pA vegne av de som setter opp 
slike skilt. For hviike hoidninger av-
stores egentlig her? Mon tro hva 
slags selvbilde eierne av Børter og 
Ekeberg gird har, og hvilke forvent-
finger kan de ha til det gode liv? 

Det dreier seg her om folk med di-
gre gArder. Børter med over 10 000 
mAi skog, Ekeberg noe mindre. Som 
eiere har de enerett til A utnytte disse 
store verdiene Økonomisk, og de har 
enerett til A bo der med sine familier 
Videre har de jaktretten pA, ja var det 
ikke snakk om bl.a. 6 - 7 elger Arlig 
bare pA Børter? Andre fordeler og 
muligheter følger ogsA med eierska-
pet. Fantastisk, ikke sant? Og det er 
Jo greit, for noen mA jo eie gArdene. 
Men hva ser vi sA? Lutter smil og 
glede? Nei, de er ikke engang for-
nøyd med dette!! I tillegg til A ha fAtt 
disse kolossale godene, vil de nA 
nekte folk 1 gaforbi! SIA den! 

Egoismen er tilsynelatende helt 
uten grenser hos enkeite. Det er det 
som er leit, trist og flaut og dessuten 
belt uforstAeig. 

Det snakkes mye om verdier idag, 
og for A si det rett Ut: 

Kjnre gãrdeiere. Dere dummer 
dere Ut. Hvis jeg var mora deres vile 
jeg beordret dere til A gA inn A legge 
dere i senga. Midt pA høylys  dag. SA 
skulle dere dra dyna godt over hodet 

• og ligge der A skamme dere hell til 
dere fikk tenkt dere om og kom pA 
bedre tanker. Og det vile dere sik-
kert gjøre til siutt. 

Om skiltene er loviige kan vel 
-bare Høyesterett  avgjøre. Kanskje vii 
dere "vinne" en eventuell rettssak. 
Kanskje "vinner" dere ogsA en even-
tuell pAfølgende debatt om mangel- 

Har dere tenkt over at dette ogsA 
kan gA utover deres uskyldige yrkes-
brødre? Bonder kiager over mang-
lende forstAeise og tiiiit i befolk-
ningen. Kanskje med rette. Men tror 
dere en opprivende debatt om at dere 
vil nekte oss noe sA uskyldig som 
muigheten til A gA inn i skauen vii 
øke akseptgraden? Mon tro hva dette 
km koste i fremtidige jordbruksopp-
gjør? HØrer dere, gArdeiere, deter pA 
tide A rydde opp i egne rekker for 
dere alie stAr igjen som tapere! 
•FoULi Enebakk har kjempet sam-

men for. Senest for et par Ar siden da 
sterke krefter vile ødeiegge bygda 
med en flyplass. Dengang bekjempet 
vi dette, ogsA takket vre prisverdige 
initiativ fra enkeite politikere. Mon 
ho hvor poiitikerne stAr i denne sa-
ken? 

Nei, la oss gjØre en deal, Oppe-
gaard! Hvis du lister deg ned i nat-
tens muim og mørke og fjemer det 
dumme skiltet ditt, sA skal jeg love A 
ikke fortelie noen om hvor fmt det er 
inni skauen din. SA km alt fortsette 
som for. Jeg skal ikke fortelle noen 
om beveren, om Ørneredet eller 
om .... nei, stopp! Heller ikke om hvor 
flott det er pA KirkeAsen i april, du 
vet i den varme solskrAningen nesten 
oppe pA toppen hvor du km kjenne 
vArsola belt inn i sjeien mens du lig-
ger og ser utover halve Enebakk! 
Min munn skal vnre lukket! 

Og til deg Kiaveness: I TV-serier 
om storgArder ser vi sindige herre-
gArdseiere besvare spørsmAi om 
hvordan det egentlig er A eie en slik 
flott gArd. Ydmykt fAr vi vite at de 
egentlig bare forvaiter verdiene pA 
vegne av feiieskapet. Hva km egent-
lig det bety i praksis, tro? Du har 
kommet flyttende hit Ut til Enebakk. 
Er skillet ditt egentlig en klok mAte A 
fA kontakt med dine sambygdinger 
pA? Hva med familien? I hvert fall i 
de 40 Ara jeg har gAit over Ekeberg 
har jeg ikke tidligere oppievd en shik 
sjikane. Teak deg om! 

Til dere som har lyst til A ha kam-
pen opp: La oss nA gi dem en sjanse 
til A tenke seg om. Personlig vii jeg i 
hvert fall avvente til ether vArturen til 
KirkeAsen! 

Oppfølging av dette leserinniegget 
under RAdmannens har ordet. 

Apent brev til eierne av gArdene Børter  og Ekeberg 
Av Kjell Furulund, turgder 

fuilt lovverk og forsøk pA A sikre al-
menhetens interesser. 

Men dette spørsmAlet berører 
grunnieggende interesser hos folk 
over hele landet. Vi opplever nA at 
aliemannsretten er under press fra 
mange kanter.. StAr man ikke imot nA 
kan rett€n smuldre sakte boil. En bit 
her, en bit der. Det ligger i tiden. Det 
virker enkelt A samle adskillig støtte 
for en kamp om disse verdiene bAde 
Ira organisasjoner og privatpersoner. 
SA det er ikke godt A vite hvor dette 
kan ende. Begynner først snØballen A 
rulle km jo saken bli ganske svr 
hvis bare noen gidder A sette igang. 

Har dere tenkt igjennom om det 
egentlig er verdt det? Hviike verdier 
er det egentlig dere forsvarer? Kan 
det vre noe attraktivt eventuelit A 
bli iandskjente for A vIle nekte sine 
sambygdinger tilgang til skauen? Og 
det pA veier som er hundrevis av Ar 
gamle. Husker jeg ikke feil hevdet 
tidligere eier pA Børter at folk ferdes 
langs BØrtervann for 5000 Ar siden! 
DET ER INGEN SKAM A SNIJ! 

For BØrters vedkommende fAr en 
Ut fra tidligere historier mistanke om 
at dere egentlig ønsker A ha hele sko-
gen for dere selv, ikke bare veien 
over gArden. Men skiitet km Jo i sA-
fall nA virke mot sin hensikt' For hva 
vil skje hvis det virkelig skulle bli en 
omfattende debatt om disse skiltene? 
Jo, interessen for omrAdet vii Øke, 
folk fra nnr og fjern vii fA øynene 
opp for hvor flott det er, og trafikken 
vil bli iangt større. Og sant A si er jo 
omrAdene godt bevarte hemmelighe-
ter idag. Det gjør saken enda vanske-
ligere A forstA. Er det noe sted du vir-
kelig kan foie deg alene, sA er det i 
disse store avsidesliggende skogs-
omrAdene. Du treffer Jo sjeiden folk 
du ikke kjenner slektstavia tiL Silk 
var det ogsA for skiltene kom. 

Og hva tenker nA bygdas øvrige 
smA- og storbØnder? Hvis disse skil-
tene først fAr stA, vii vi da i neste om-
gang mote tiisvarende f.eks. pA 
Weng og Hoistad? Skal vi mAtte 
reise til Oslo for A komme inn i Ene-
bakk-skauen? Vii folk ogsA pA andre 
kanter i bygda bli møtt av truende 
bonder uten follceskikk? Vil vi kort 
sagt risikere A komme hjem med en 
blAveis etter en uskyidig brtur? 

FRIll FORUM 

Pensjonisten av Dagmar MøIIer 
(Fagbladet nr.3-97) 

Det hores i iv og radio. 
Det skrives i aviser og hctker. 
Pensjonistenc blir for mange. 
de bare oker og tiker. 
Vi er en uonskct masse-, 
Vi passer ikke inn i tiden. 
Vi burde eitenthg fall av lasset, for lenge, lenge siden 

Men vi Cr jo gltC ilivet 
og vi strever sa godi vi tan 
og Sit lent det ti us', r ivet 
og ha noinlunde helse og foist nd 
si Ia oss ikke thu hgre 
at vi skaper Illasse hrs, 
i vi 1aer en masse rare. 

nflr buds jeitene granskes ph ny. 

V lsst er vi en uonsker masse, 
pensjonister i iusentull. 
VI set vi gaL siste kIasse, 
ug snail kan Ia avganessignal, 
Sit la ass en eang fit hoie, 
thu pensjonen shut deles Lit 
at vi bar gtort tell for hvert eneste Øre 
rig Colt jener en tudig sluti 

lnnsendt av David SoRang, 1912 Enebakk 

Itt 
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KOMPOSTEN 

"at IIUISPIH 
Høsten 1999 skal det igjen hoides 

kommunevalg. I den forbindelse star-
ter Enebakk Arbeiderparti ganske 
snart planleggingen av nytt kommu- 

It 

neprogram. For A fA et program som 
gjenspeiler hva befolkningen mener 
deter viktigst A prioritere de neste fire 
Arene, ønsker vi innspiil fra lag og 
foreninger, fagforeninger og enkelt-
personer. 

I løpet av mai/juni vil en del hus-
stander (ikke pA langt nr alle - det  

har vi ikke kapasitet til) fA besøk av 
055 med et spgrreskjema der vi has 
listet opp en del mulige satsingsomrA-
der. Alle gode saker og ønsker har vi 
dessverre ikke anledning til A innfri 
grunnet økonomiske Arsaker. Vi mA 
detfor prioritere sterkt, og ber de som 
mottar skjemaet A krysse av for de 
fem viktigste sakene som bør priori-
teres. 

Om dere som leser dette gjeme vii 
vre med A pAvirke, km dere kon-
takte undertegnede, og vi sender dere 
et spØneskjema. Vi vii ta nrmere 
kontakt med foreningslivet i kommu-
nen - og de stØrre foreningene vil 
ogsA fA invitasjon til en samling for A 
drøfte med oss hva de anser som vik-
tig at Enebakk Arbeiderparti satser pA 
de nrmeste Arene. 

Det er partienes kommunepro-
grammer som avgjØr hva partienes 
representanter i kommunestyret og i 
sektorstyrene skal jobbe for A fA gjen-
nomslag for. Enkelte mener at det 
ikke nytter, fordi poiitikerne bare 
kommer med store løfter og sA skjer 
det ingen ting. Men det er valgresul-
tatet som avgjør om vi vii khare A fA 
gjennomført vAre iøfter. Flertaliet be-
stemmer, og da er sammensetningen i 
kommunestyret avgjØrende. Samtidig 
mA vi forhoide oss til hvor mye 
penger vi har i kassa til enhver tid. 
Men jeg forsikrer at Enebakk Arbei-
derparti har jobbet intens for, og fort-
san vil stA pA for A fA gjennomsiag for 
de sakene vi metier er viktige, og som 
vi nedfelher i vArt program. 

Med vennlig hilsen 
Anne-Grete Lossius 
leder i Enebakk Ap 

Som nnringskoordinator og som privat-
person er jeg opptatt av at del skal vase et 
godt forhold mellom kommunen og kom-
munens innbyggere og nnringsdrivende. 
For at det skal bli resultatet, vii jeg oppfor-
die kommunen tit A vurdere sin daglige 
bruk av frister. La meg ta tre eksempler: 

- Tor ikke lenge siden fikk vi tilsendt 
krav p/c kommunale avgifter med 6 dagers 
betalingsfrist og med opplysning om at 12 
% rente villa bli pAført neste termin ved for 
sen betaling. 

- Mandag 6, april mottok Jeg brev fra 
Enebakk kommune med spØrsmAl I forbin-
delse med fjorArets regnskap. Kommunen 
imøtes/c en eventueli tiibakemelding innen 
12. April (!. Plskedag). 

- Den 2. januar sendte Jeg en henven-
delse til Enebakk kommune med sporsmAl 
om kommunen er interessert i en avtale 

Generelt er Enebalkommune god til A 
overholde de frister som forvaitningsloven 
og andre lover/regier setter for salcsbe-
handling i det offentlige. PA enkette felt er 
vi regnet blant de <ibeste I kiassens. Vi er 
imidlertid (dessverre) ikke belt ufeilbar-
lige, noe Halyard Waade i det siste has fun-
net Ut. Hans kritikk er basert pA tie icon-
krate tilfeller. La meg kommentere dam 
enkeltvis: 	 - 

Fakturaer for kommunale avgifter: 
Disse ble 14 dager forsinket p/c grunts av 
produksjonsproblemer i Teienor Allianses 
trykkeri, noe bAde Telenor og jeg bekiager 
dypt. Som føige av forsinkelsen, belaster 
A forsinkeisesrente først fra 1. april. 

Brev om regnskap: Brevet ble utsendt 
3. april med svarfrist 12. april. Sett i be-
traktning av pAsken, ci Jeg enig i at dette 
var for kort svarfrist. Jeg bekiager dette, og 
vi vii for fremtiden beflitte OSS p/c A gi 
lengre svarfrister. En fist pA rundt fire 
uker, som Waade antyder, km jeg imidler-
tid ikke love. 

Avtaie om bygging av omsorgsboii- 

vedrørende bygging av omsorgsboliger. 
Etter mange muntlige purringer has jag 
enda ikke lAth skriftiig svar, men for Ca. en 
uke siden fikk jeg opplyst pA tlf. at det mad 
en del forbehold, sannsynligvis vil gA i or-
den. 

Siike eksempler førar lett til at komniu-
nens innbyggere og nasmgsdrivende mis-
ter respekten for det offenthige. Min opp-
fordring blir derfor at frister settes silk at 
de km overholdes selv om man skulle 
vase pA 3 ukers ferie. Og n/cr det gjelder 
besvarelse av henvendelser til kommunen, 
bOr kommunen i det rninste følge forvalt-
ningsloven og gi skriftlig beskjed om n/cr 
saken km forventes ferdigbehandlet. Jeg 
ser frem tit overholdbare frister i fremti-
den! 

Halyard Waade, 
nasingskoordinator. 

ger: Her has jag vanskelig for A se at det 
km vase grunniag for noen kritikk i det 
bale tan. Vi flick brev fra Waade i begyn-
nelsen av januar, og han er av pleie- og 
omsorgssjef blitt holdt løpende orientert 
om hvordan denne saken has utviklet seg. 
Det sisal ogsA bemerkes at Waades spors-
mAl er probiematisk og vanskelig A ta di-
rekte stilling til. Saker av pnnsipiell betyd-
.ning som er oppe hit politisk behandhing, 
mA nØdvendigvis ta noe tid - og de skal ta 
noe rid.- Dane ligger i prinsippet om poli-
tisk styring og de demokratiske rettigbeter, 
noe jag vii tro at nettopp Halyard Waade, 
med sin politiske bakgrunn has forstIelse 
for. 

Jag vii tro at en løpende muntlig kontakt 
og infoi-masjon mA vase bedre cnn et kort 
brev som antyder n/cr vi tror at del km gis 
at svar. 

Eliers vii Jeg presisere at vii Enebakk 
kommune er opptatt av A gi god service og 
A vidaraføre at godt forhold mellom kom-
mune og innbyggere. 

Nils Schaug 

w tO Halyard Waade 



ii FORREEIIVGSDRWB1E I 

  

FOR 

 

EMEBAKK UTFORDRING 

  

    

FULL BAINERAGEDEKNING 
AR 2000 ? 

Barnehagedekningen i Enebakk var i januar 1998 pA ca 50 % Ut fra 5 Arskull/'92-'96. 
Etter hovedopptaket nA i april har vi ca 60 barn pA venteliste pA Flateby og i Ytre Enebakk. 
I Kirkebygda har vi ca 15 ledige plasser. 

Vi fikk en del svar etter at Komposten kom ut sist - men Ønsker flere 	 

TRENGER VI FLERE BARNHAGEPLASSER IENEBAKK? svarfrist 10 mai '98. 

BOSTED(kryss av) Flateby Kirkebygda Ytre Enebakk 

KOMPOSTEN 

ONKER DU BARflEHAGD'I.ASS? Ledige Barneb eplasser - Lotteberg 

Kirkebygden barnehage er 
en kommunal to-avdelmgs bar-
nehage som tar imot barn i al-
deren ett til fern âr. Vi har noen 
fA ledige plasser fra høsten 98. 
Bamehagen feirer ti-ârs jubi-
leurn til neste Ar, og personale-
ter stabilt og har masse erfa-
ring i a arbeide med barn. Sat-
singsomrâdene vâre er sosialt 

Parken har ápent 3 dg. i 
uken, mandag, onsdag og fre-
dag ki. 10.00 - (11.00 fra nov. 
til april) 14.00. Parkplass kos-
ter kr. 410,- pr. mnd. Vi tar 
ogsâ imot dagbarn. Pris pr. dag 
kr. 40,-. Søknadsfrist for plass 
til hØsten: 1. mai. SØknads- 

Vi minner om at ifølge for-
skrifter om äpningstider for Ut-
salgssteder i Enebakk kom-
mune skal forretninger sorn 

Dràtehreniimg 
Fra Anne Lise Knudsen i 

Ytre Enebakk har vi fan en 
oppfordring om a sette korn-
munelegens irmlegg om BRA-
TEBRENNING fra 1994 inn 
pa nytt. Og siden inniegget er 
like aktuelt nA som den gang, 
følger vi denne oppfordringen. 

For mange er brAtebrenning 
en del av varfomemmelsen nar 
snøen smelter og det tørker 
opp i hagen. Noen synes at det 
lukter godt ogsA, i alifall ved 
brenning av sma mengder. De 
senere ar har en stadig større 
del av befolkningen fAtt plager 
med astma og allergi., muli-
gens som følge av økt foruren-
sing. For disse er brAtebren- 

samspiil med vekt pa at barne-
hagen skal vre "ET GODT 
STED A Vj€RE". Vi etterstre-
ber et miljø som ikke er institu-
sjonspreget, men som skal 
vre hjemlig og trygt for 
barna. Har dere spørsmâl, ring 
barnehagen pa tif. 64 92 72 02, 

Gyrild Vage 
Styrer KBH 

skjema er lagt Ut pa Ytre Ene-
bakk postkontor og i parken i 
Fjellveien. Foreidre og barn er 
velkommen innom for a se 
hvordan vi har det. 

Norges Kvinne- og Familie-
forbund Ytre Enebakk 

omfattes av loven stenges Se-
nest kI. 18.00 onsdag 20.05.98 
(dagen fØr Kr. Himmelsfarts-
dag). 

ning en sann prøvelse. NAr 
man brenner likt og ulikt av 
avfali, kan det ogsâ vre til 
sjenanse for de som ikke har 
astma/allergi. Hver var far jeg 
noen kiager over brAtebren-
ning. Problemet er ikke stort, 
men det er der. Jeg vii derfor 
oppfordre dere til a legge hage-
avfallet til kompostering, og 
kjøre bort avfall i størst mulig 
utstrekning. Dersom en slik 
oppfordnng har effekt, vil det 
ikke bli nødvendig a ta saken 
opp i utvalget for helse- og so-
sial som en helserAdssak. 

Torgeir Landvik, 
kommunelege 1 

L0otteberg barnehage er en 3-
avdelings andelsbarnehage som 
eies av foreidrene. Barnehagen har 
forholdsvis nye lokaler, gode lys-
forhold, god ventilasjon og effektiv 
støydemping. Vi har ledige plasser 
for barn fra 0-6 Ar. Vi kan tilby fast 

Sommerparadiset Hudøy, like 
utenfor Tjøme er ogsA i Ar Astedet 
for ferieleir. Vestby kommune er 
ansvarlig for sommerleiren i sam-
arbeide med de Øvrige kommu-
nene i Follo og Akershus fylkes- 

Til hØsten er det 5 Ar siden Ene-
bakk eldresenter ble startet. Det 
hat vrt frivillige organisasjoner, 
Lions, Sanitetsforeningene og 
Helselaget som i vesentlig grad 
har gjort det Økonomisk mulig A 
drive senteret en dag i uka. Kom-
munen holder lokalene, og frivil-
lige hjelpere stiller opp med sin 
arbeidsirmsats pA onsdagene. 

Eldresenteret er et forebyg-
gende tiltak som etterhvert har 
blitt meget attraktivt for bygdas 
eldre befolkning. Hver onsdag fyi-
les den gamle doktorboligen pA 
KopAs med fonnØyde enebak-
kinger som liker A komme seg Ut, 
kjpe kaffe og vafler og ikke 
minst en god middag for en rime-
hg penge. Her motes gamle kjente 
som prater, ter og koser seg sam-
men. Dagen pA eldresenteret vir-
ker det som alle ser frem til og det 
er alltids hyggelig med nye som 
kommer. Der det er hjerterom, er  

plass til dere selv sier opp plassen, 
hele og halve plasser, engasjert og 
pedagogisk utdannet personale, 
Apent 07,00-17.00 hele Aret. 

OPPSTART ETTER AV-
TALE! 

Kom gjerne innom for A ta en 

kommune. Tilbudet er beregnet pA 
alle i alderen 7-15 Ar og strekker 
seg over to uker i juli. I Ar er det 
kun anledning A delta en uke. Søk-
nadsfristen er 1. mai, sA du mA 
vre rask med pAmeldingen! 

det husrom og enkelte ganger kan 
det vre opptil 30 brukere av sen-
teret. Det er klart vi Ønsker oss 
bedre plass og flere dager Apent, 
men liii er bedre enn ingenting. 
Kanskje vAre ønsker gAr i oppfyl-
lelse nAr det nye Bo- og service-
senteret blir ferdig om ikke sA alt 
for lenge. 

Sorn sagt er det den frivillige ar-
beidsinnsatsen pA onsdagene som 
holder senteret fysisk igang og 
senteret er avhengig av to med-
hjelpere i tillegg til Bjørg Lunde 
Brevig, som er daglig leder av 
Enebakk eldresenter. Pga. etter-
hvert dArlig rekruttering til Sani-
tetsforenrngene. Helselaget og 
Bondekvinnelagei, taller mye av 
det frivillige arbeidet pA de sainme 
trofaste medhjelpeme og i tillegg 
blir man jo ikke yngre med Arene. 
Det var seks av senterets medhjel-
pere som i januar i Ar takket for 
seg, men forhApentligvis fortsetter  

prat, og se hvordan vi har det! 
VELKOMMEN! 

Søknadsskjema/mer informasjon 
fAs ved henvendelse til: Lotteberg 
barnehage v/Linda Rosenborg Lot-
terudveien 25, 1912 ENEBAKK. 
Tlf.: 64926262 

Ta kontakt med kulturkontoret i 
Vestby for nermere opplysninger. 
Ring Nina eller Svein Erik pA tlf. 
64980100. 

de som brukere av senteret. Jeg vil 
benytte anledningen til A takke 
alle seks for fern Ass frivihig inn-
sats. 

I tillegg til organisasjonenes 
medlemmer har andre frivillige 
meldt seg pA til innsats pA eldre-
senteret og det har vrt til stor 
hjelp. NA trenger vil flere! SA hvis 
du har ledig tid pA onsdager, er 
glad i den <<eldre garde> og ser 
hvilken betydning forebyggende 
arbeid har for trivsel og helse i 
hverdagen, ta kontakt med: Bjørg 
Lunde Brevig pA tlf.: 64 92 40 38 
pA onsdager eller Anne Marit Ral-
ger pA tlf.: 64 92 74 04 (ikke 
onsd.) 

Anne Marit Ralger 
Leder av driftsstyret ved Ene- 

bakk eldresenter 

Artikkelen skulie vrt med i 
Kompostens marsnr., dette bekla- 

ges. Red. aiim. 

Opptak I HellknM barnepark høsten-98 

lnvitasjon Ifrets ferieleir Hudøy 1998 

Eiiehk eldresenter tJ'enger hjelp! 

Har barn født: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 (Skriv antall) 

Ad smãbarnsstøtte - wares pA av dere som har barn født 1996, 1997, 1998: 

Dersom smAbamsstøtte bli innført - Ønsker dere da A benytte barnehage: ja.... nei.....(sett kryss) 

ønsker barnehage: hel plass 1/2 plass annet? 

Andre kommentarer: 

Send svaret til. Skole/barnehageavdelingen, 1912 Enebakk innen 10. mai di eller le-
ver slippen i nrmeste barnehage/helsestasjon - som formidler svarene samlet til 
barnehageavdelingen. 

FRISTUI FOR mREVBG0AV STOFF TI 
KOMPOSTh FORSTE 1/2 AR 1998 

Fredag S. mai for utgivelse 27. mai 
Fredag 5. juni for utgivelse 24. juni 

Det er fmt om stoffet blir levert i Word-format pa diskett, 
som selvfØlgelig blir returnert umiddelbart etter bruk. 

Stoffet merket Komposten sendes/leveres Herredshuset, 
Enebakk kommune, 1912 Enebakk. 



Moteoppvisning 

VArkonsert 

17. mai-fest 

MINIMARATON? 

Norsk Matkultur 
v/konditormester 
Hans Robert Bruun 

40-rs jubileum 

rnarkedsdager 

Kunstutstilling 
m/Oddbjørg Reinton-
bilder og Jean-Louis 
Beaudonnet - kuiptur 

Kunstutst. rn/Ruth 
Sissel Foss - grafikk 

Kulturkafe'  

Kunstutstilling 
m/Bisser Jankov 
Lazarov - bilder 

Kulturkafe 

Kulturkafè 

JULEUTSTILLING 

Kulturkafe 

Kulturkafe 
Kulturkafe 
Kulturkafè 

Kvinne og familie 
forbundet, 
Ytre Enebakk 

Enebakk kammerkor, 
gjester Frogn og 
Nesodden kammerkor 

Dynarnis 

Husflidlaget 

Ytre Enebakk 
skolemusikkorps 
Vâgsenteret 
Ytre Enebakk 

GALLERI LOPPA 

GALLERI LOPPA 

9 

GALLERI LOPPA 

Lars Klevstr4nd 

9 

GALLERI LOPPA 

7 

9 

9 

Jan Olof Andersson 

1830-2100 

1800 

1700 

1900 

lØr/sØn 
1200-1600 
ons. 
1800-2000 

lØr/son 
1200-1600 
ons. 
1800-2000 
1500 

lØr/sØn 
1200-1600 
ons. 
1800-2000 
1500 

1500 

lØr/sØn 
1200-1600 
ons. 
1800-2000 

1500 

1500 
1500 
1500 

07.05. 

10.05. 

03.06. 

07.06. 

17.05. 

30.08. 

12.06 - 2.06- 
13.06. 13.06. 

04.10. 

15.08.- 

20.09 

19.09.- 

24.10. 

20.11.- 

15.11. 

12.12. 

17.01. 
14.02. 
21.03. 

13.12. 

Mjr U-skole 
C-arealet 

C-arealet 
Mjr-U. skole 

Ernaus 

Bygdetunet 

Mjer u-skole 

Vâgsenteret 

Bjerke Bruk 

Bjerke Bruk 

HOLTOP 

Bjerke Bruk 

HOLTOP 

HOLTOP 

Bjerke Bruk 

HOLTOP 

HOLTOP 
HOLTOP 
HOLTOP 

v- 
kr. 30,-
b-over 
7âr 
kr. 15,- 

50,-/30,- 

50,- 

50,- 

50,- 

50,- 

50,- 
50,- 
50,- 

17.10.- 
01.11. 

KOMPOSTEN 
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Gudstjenesteliste for Enebakk og Man 
fra 01. mai til 01. juni. 
MAI 
01. mai: 
kl. 1100 I Enebakk kirke: Gudstjeneste v/Fjeld. 

03. mai ( 3. s. e. pâske) 
kl. 11.00 pA Strand en bedehus: Gudstjeneste v/ 
Fjeld. 
kI. 1100 i Mari Menighetssenter: Storfamilie-
samling. 

10. mai ( 4. s. e. pske): 
kl.. 11.00 i Enebakk kirke: Samtalegudstjeneste 
v/ Øvstegârd. Kirkekaffe. 
kl. 11.00 i Mari kirke: Samtalegudstjeneste vt 
Andersen. Søndagsskole. Kirkekaffe. 

17. mai (Grunnlovsdag): 
kl. 10.30 i Mari kirke: Familiegudstjeneste v/ 
øvstegArd 
k! 12.00 i Enebakk kirke: Familiegudstjeneste 
v/Fjeld. 

21. mai ( Kristi himmelfartsdag): 
kl. 11.00 i Mari kirke: Gudstjeneste v/ øvste-
gA.rd. 

24. mai ( 5. s. e. psske ): 
kI. 11.00 i Enebakk kirke: Konfirmasjonsguds-
tjeneste v/ øvstegârd. 
kl. 11.00 i Mari kirke: Konfirmasjonsgudstje-
neste vf Andersen. Søndagsskole. 

31. mai (1. pinsedag): 
kl. 11.00 i Enebakk kirke: Konfimmasjonsguds-
tjeneste v/ øvstegârd. 
kl. 11.00 i Mari kirke: Konfirmasjonsgudstje-
neste v/ Andersen. Søndagsskoie. 

JUNI 
01.juni (2. pmnsedag): 
kl. 11.00 pA Stranden bedehus: Gudstjeneste v/ 
Fjekk 

ønskerepriser: 
Torsdag 30.04 
k1.19.00 TIT-
ANIC kr. 50 
Filmen har gãtt 
for fulle hus 
over hele Ian-
det og var kino 
er intet unntak - 
fuilt hus ved tre 
forestillinger. 

Fredag 01.05 
K1.16.00 SPICE WORLD kr. 30 
K1.18.00 TITANIC 	kr. 50 
15 mm. pause med saig 
kaffe/min.vann/sjokolade  

Søndag 3.05 
16.30 Flubber- Disneys familiekomedie 

kr. 30140 
kr. 30/40 
kr. 40 

Torsdag 7.05 - <<Tid for den gode filmen>> 
19.30 Den siste kontrakten kr. 40 
(Mordet som rystet en hel verden-Palme-
mordet) 

Søndag 10.05 
15.00 Gratis kortfilmer for barn 
U) 18.3oTopapper for mye kr. 30 
20.30 Den siste kontrakten kr, 40 
(Mordet som rystet en hel verden-Palme-

mordet) 

Torsdag 14.05 
19.30 Livets lyse sider 	kr. 40 
(m/ârets mannlige Oscar-vinner Jack Nic-
kolson) 

Fredag 15.05 
19.30 Livets lyse sider 	kr. 40 
(m/ârets mannlige Oscar-vinner Jack Nic-
kolson) 

Søndag 24.05 
16.30 Anastasia - Familiefilm m/norsk tale 

kr. 30/40 
18.30 Den enestàende Will Hunting kr. 40 
V) 20.30 Fryktens sommer kr. 40 

Flateby Kino ønsker publikum EN RIKTIG 
GOD SOMMER og velkommen tilbake i au-
gust. 

Hilsen kinokomitèen. 

av 

B) 18.30 Flubber 
20.30 Djevelens advokat 

PAMELDING 
KULTURSOMMERSKOLE FOR BARN -'98 

24. -27. JUN1 pa Kirkebygden skole  

Enebakk Kunsiforening og KultiiradministrasjOnefl tar i Ar med seg unge kunstnere fra 
44. Masse ph en reise uilbake til Middelalderen. I fire dager vii del gjøres plass til 40 
"Riddere og .Jomfruer av den kunstneriske ring" ph Klrkebygden Skole, Sagn, historie, 
riddere, drager, drakter, fester og Ieker skal omfavne arets KiiltursolflmerskOle. Dette lthper 

vi blir en verdle oppfelger av florrets suksess. UGH. 
Del vii ved alle Enebakkskolene dries Ut pâmeldingsskjema. 
Gruppene det I fir kan velges I er folgende: 
GRUPPE 	1. 

TeR,ae OR mohaiR:  Heri1 del lekes inn grunnieggende tegneteknild'er med W og b1ant der 

utgangspwiktet blir grunnformene. Ved bruk av akvarell-, vann- og aerylmaling vii bevisst 
fargebare bakes inn i underrisning en. Skygge, form og perspekti m.m. for de Iekne. 
BLlledkunslner lngslld Solberg er fagherer for denne gruppen. 

GRUPPE 2. 
Gre fikk:  Dette vii bli en Masse vii hovedvein vii flIe med clever fin 6 - 7 klassetrinn. Del vii 
hi! lnnfnring I spennende bruk av grunnleuende teknikker Innen tegning. maling og graflkk. 
Biliedkunstner Viggo Karlsen er fagbarer for denne gruppen. 

GRUPPE 3.  
FiRurtea(e?: I fire intense dager vii denne gruppen sthi for en egen forestilling der eIe ene star 
for figurer, kulisser og fremfering. Teknlldier, stenunebruk og elTekter, vii fag1rer Kjell 
Matheussefl ("Diirekisten Dukketeater") Instruere I. 

GRiPPE 4. 
ForminR med RrovematerWber:  1 denne gruppen vii elevene virkeig fâ fale middelalderen pi 
kroppen gjennom form, farge og fantasi. Del vii bli gitt under's lining i ulike materialer og 
tcknikker, og er en gruppe som passer for alle alderstrinn. 
Fagbarer Bill Hovland vil spulle pa heie silt faglige spekter i denne  gruppen. 

PRIS.Mat og transport er ikke inliludert.( Restplasser reservcres 3.- og 8. Masse.) 

Informaijon og giro vii bli sendt ut etter PAMELDINGSFRIST 8 \IAI.  

P.tIIELDJNGSSLIPPSEXDES Helm Saitnes , Grevlingvn.32 a, 1914 Ytre Enebakk 
SporsmM ken relies ti! Helm Saitnes phi (If.: 64924017 og KulturkontOret tiL64990190 

SKRIV TV DELIG MED BLOKKBOKSTAVER  

Krvss av for gruppe: 
tegne/nisiing 

GRUPPE I.  

grafihik 
GRUPPE 2. 

figurteater 
GRUPPE 3. 

forming 
GRUPPE 4. 

ELEVENS NAVN 00 .011.: 

SKOLE OG KLASSE:  

NAVN, ADRESSE,TLF.NRPA DAGTID OG UNDERSERIFf ANT FORESATTE SOM SKAL HA GIROEN: 

Nasn: 	 adr.: lit daglid: 

Underskrift foresatie 

KOMPOSTEN 

A . 	••. 	. 	.... 	. 

YTBES17MAIORW81B 
Endelig er vâren her. Pâsken er vel overstâtt.Da be-

gynner del 11 krible i kroppen ti[ gamle og unge mu-
sikkorps sjeler. Derfor vii vi ininne alle spilieglade 
korpssjeler om Ylr&s 17 mai ORCHESTER. Vi skal i 
är som I fjor og âret fOr der samles noen sondager pa 
Ytre Enebakk skole for 17 mai. Vi er en kjempefin og 
posiliv gjeng med pensjonerte skolemusikanter og lilt 
eldre korpsforeldre som i sin tid spilite i korps, pluss 
en del andre korpsfolk.Vi spiller for a vekke tillive 
gamle minner, og glede oss selv og forhâpentligvis an-
dre. Nàr del gjelder del musikaiske, sã spenner del ifra 
folk som ikke har spOil pa 15-20 ãr,til de som spiller 
aktivt i dag. Vi er behjelpelig med instrumenter sâ-
langt vi greier. Del er ingen grunn hI A nøle. Vi har I 
Ar fAtt forespørsel om medvirkning ved markeds-da-
gene og jubeleumsstevne Iii skolemusikken. Er du el-
ler noen du kjenner interresert. 

Kontakt oss: 	Fred Amundsen 
Tif.:64925 107 
Mob.: 91787540 

Eller pA bameskolen hver onsdag mellom 18.00 og 
20.30. NB! Dette korpset er helt fritt for dugnader, ka-
kelotteri og kontingent. 

Sknadsskjema for skoleAret 1998/99 kan fAs 
ved rAdhuset, kulturkontoret, grunnskolene, post-
kontor og bank i kommunen. 

Søknadsfrist 4.mai 

Bieik Kaimieulwrs Kensert Mmai iiä 
ww thdw 

Koret har sin arlige VARKONSERT pA Mjr Ung-
domsskole søndag 10 mai kl.18.00. Vi fAr fint besøk 
av FROGN OG NESODDEN KAMMERKOR som 
skal fremføre noe av silt repertoar. Dirigent er Gunnar 
Bjerknes - Haugen. EKK's repertoar vii spenne fra 
norske, svenske og engelske folketoner, via madriga-
ler og barbershop til Beatles-melodier. Dirigent er 
Ann Sthre. Noe av dette stoffet ble presentert pA 
Galleri Loppa 22.03. der vi hadde el entusiastisk pu-
blikum. Enebakk Kammerkor ønsker alle sine trofaste 
og ivrige lilhørere, og mange nye, hjertelig velkom-
men til en trivelig ettermiddag med god musikk og 
sang, og gode venner. Del blir saig av kaker, kaffe og 
brus for og etter konserten. Sangerhilsen fra Enebakk 
Kammerkor. 	 Marta E. Helland 

qF  
PAM ELDI N  

FOTBALLSKOLEN 

Onsdag 24. - Sondag IL JON! - 1998  
Enebakk IF. og IL.Dniv I samarbeid med kulturadministrasjoncfl inviterer gutter ogjenter, 

fra 2. klasse til og med 7. Masse  til fotbaliskole pa Enebakk stadion I Kirkebygda i 

iidsrommet24, -28.juni. 
lnslruktører fra vhire to idrcttslag fothaligrupper snrger for undervisningen 

NB! Nvtt opviegz.Vi starter onsdag og avslutter snndag. Buss kun ousdag. toradag 02 fredag. 

PRIS KR. 350.- 
Mater ikke medlatt i psisen. Deltagerne mA selv ha med nsaxpakke. 
For at vi skal koimne videre med detaljert planlegging , mA vi ha bindende phimelding innen 

torsdag 30. aprIl.  
PA grunn av kapasiteten (skole, anlegg ) mA vi begrense antall plmeldte til 160 barn, 
'sA fsrst til mølla". Det vii bli nyU opplegg pA gjcnnomfnringcn av fotballskolen. 

Detaliert program , bussrute og giro vii bli sendt severe.  

NedstAcnde slipp fylles Ut 0 sendes Morten Wilheinisen , Rugveien 26, 1912 ENEBAKK 

lIar du sporsinAl om fothaliskolen, sA Ia kontakt med Morten Wilhelmsen, hf 64 92 70 57 

mobil 900 97 598,dller kulturkontoret pA TIf 64 99 01 90. 

SKRIVI'YDELIG - BRUK BLOKKBOKSTAVER  

NAVN: 	 

SKOLE: 	 

ADRESSE: 

Ønsker dubusstransport ? ( Gralis) GAr fra Vik og fra Gjeddevann riksvcien til stadion: 	 

Hvor ghir du pA bussen 	  

Han du noen sykdommner som vi mA in hensyn lii?: 	  

Foresaltes telefon pa dagtid under fotbaliskolen: 	  

Foresattes navn: 	  

Foresattes underskrift: 	  

ALDER 	 

KLASSE: 	 

rw 
ENEBAKK 



17. MAlI KIRKEDYGDV 

 

Bekransning av Petrus Oppegaards bauta 
Enebakk Skolemusikkorps spiller for og etter bekransning 

Oppstilling pa Kirkebygden skole 
17.mai-hilsen ved elever fra 7. kiasse 
Overrekkelser av ãrsmedaljer til medlemmer av skole-
musikken 

Bametoget starter og gâr rundt Lotterudfeltet 
Det en stans ved aldersboligene der skolemusikkorpset spiller 

Familiegudstjeneste i Enebakk kirke 

Toget ankommer Enebakk ungdomsskole 

Leder i 17.maikomit6en Ønsker velkommen 

Tale for dagen 
Underhoidning 

1(1. 1445 	Enebakk skolemusikkorps spiller 
Vinneme fra loddsalg og konkurranser kunngjøres 

Konkurranser - leker - spill - m.m. 
Saig av kaffe, kakaer, is, pølser, griimat, mineralvann 
Vi regner med pent vr, sâ ta gjerne med campingstol og bord 

Still opp i toget og la sang, jubel og hurrarop runge over Kirkebygden! 
Vel møtt! 

17. mai komitèen i Kirkebygden 

Kl. 0800 	Flaggheising pa bameskolen 
Enebakk Skolemusikkorps spiller 

KLO900 

K!. 1030 

Kl. 1100 

K!. 1200 

K!. 1300 

Ki. 1315 

Ki. 1320 

Ha en Vivelig 17. mal alle 

 

sammen 

 

KOMPOSTEN 

17. MM-PROGRAM FLATBY 1998 

	

Ki. 0800 	Flaggheising pA Stranden skole 

	

Ki. 0930 	Frernmøte pA Hauglia skole 
Velkommen - appeller av skolee!ever i 4. k!asse 

	

K!. 1000 	Avmars fra Hauglia skole 

	

K!. 1100 	Ca. ankomst for toget pA Stranden skole 

Programutdrag: 
Konferansier: Ken Dahie 
tale for dagens: Per Er!ing Løkken 
Appel!er av elever i 7. Klasse 
Tryl!ekunstneren <<Tommy>> kommer 
R1ingen musilddag besøker oss 
Leker for barn og voksne 
Trekning av sykkellotteriet-premieutde!inger 

Avslutning ca. kl.14.30 

Saig av 
kaffe - kaker - pølser - brus - is - snacks 
Spill - utlodning - !eker 

VI ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN! 

Arrangementskomitèen 
i Stranden skolemusikkorps og fore!dre i S. klasse 

17.MAIIYTRE DBAKK 

 

Flaggheising pa Ytre Enebakk skole ved Ytre 
Enebakk Skolemusikkorps 
Ytre Enebakk Skolemusikkorps spiller pa sykehjemmet 
til Mari kirke 
Gudstjeneste i Mari kirke 
Ytre Enebakk Skolemusikkorps marsjerer fra Mari kirke til 
skolen 
Bame- og folketoget gâr fra skolen. Ytre Enebakk Skole- 
musikkorps og Ytres 17.Mai Orchester spiller 
Togrute: Forbi Rema 1000 og opp Vâgliveien, Râdyrveien, 
Tiurveien ned Sagstubakken og tilbake til skolen. 
Tale for dagen 
Leikaringens danseoppvisning med barn 
Drivs turngruppe 
Korpskonsert med Ytre Enebakk Skolemusikkorps og 
Ytre' s 17.Mai Orchester 
Vannskioppvisning ved Enebakk vannskiklubb 
(med forbehold) 
Avslutning med trekning av skolemusikkens ssykkellotteri 
Premieutdeling for pilkast og luftgevrskyting 

Leker - spill - konkurranser - m.m. 
Brus, is, pizza, kaffe, vafler og forfriskninger fries kjøpt 

Parkering ved Mjrhallen. 
NB! Ingen parkering pa riksveien, eller pa skoleplassen. 
Skolen gjØr oppmerksom pdfØlgende: 
Elever som ikke deltar pa gudstjeneste i Mari kirke, ma 
vere pa skoleplassen for oppstilling til Barnetoget senest 
ki. 11.10. 
Vi Ønsker alle hjertelig velkommen til A delta ved feiringen 
av 17.mai i Ytre Enebakk. 

K!. 0800 

Kl. 0915 

Ki. 1030 
K!. 1115 

K!. 1130 

Kl. 1230 
Ki. 1245 ca 
Kl. 1315 ca 
Ki. 1345 ca 

Ki. 1415 ca 

Ki. 1445 

17.mai komitèen i Ytre Enebakk 

4 
• E mam kl. lioo 
I9ftfte ja S-4ca

F- 
Ad6eee q*tm de1ta 

Sang/ Wusikk 
In Leker/ Konkorranser mm 

Sewerin9 8Y qry +eveF m/ nmdthk 
: 1Jçr/ kaJe/ is 

ci5a19 avkros 

Jn9apenqer: 'am kE CO. voksne 1z 40, 
rrix Pr.  jam, :I2O 

!o1erudve,, 	- 
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VELLYKKET INWI SESFEST PA HAUGUA SKOLE 
Onsdag 11. mars hadde vi 

innvielsesfest pa Hauglia 
skole. Skolen har fâtt et nytt 
pâbygg som bestàr av to kias-
serom i 1. etasje, og en admi- 

0 

cMANBJV$ 

BILDRE 

Fra høsten 1997 kan publi-
kum glede seg over <<Mane-
dens bilde>> i ENEBAKK 
FOLKEBIBLIOTEK. 

Dette er et samarbeid mel-
lom Enebakk Kunstforening 
og biblioteket. 

Bildene er til saigs ved Gal-
leri Loppa. 

Utskiftning av <<Mânedens 
bilde>> skier den første torsdag 
I mâneden. 

I MA! utstilles et bilde av 
Nesodden-kunstneren Terje 
Risberg. Han gikk Ut fra 
Kunstakademiet i 1980 og har 
siden da vrt representert pa 
div. separat- og kollektivutstil-
linger i inn- og utland.  

nistrasjonsfløy i 2. etasje. Ved 
siden av dette, er det laget to 
nye baser i <<gamlebygget>> 
som brukes bade av 1. kias-
sene og SF0. Vegg-til-vegg- 

teppene som var i gamlebyg-
get er ogsâ butt fjemet og er-
stattet av nytt gulvbelegg, til 
glede spesielt for astmati-
keme ved skolen. Bade 1- 

rere og elever er fomøyde 
med resultatet, selv om det er 
ting som kunne vrt bedre. 
B1.a. trange ganger til ele-
vene, ventilasjonsanlegg som 
det har vrt en del innkjø-
ringsproblemer med, og at 
skolen faktisk er for liten hvis 
det skulle bli tre parallelikias-
ser pA ett eller flere trinn. 
(Noe som er ganske sannsyn-
hg med tanke pA utbyggingen 
i omrAdet.) Endelig skulle vi 
ha fest for A innvie skolen vAn. 
Skolesjefen sendte ut innby-
delser til ordfører, rAdmann, 
teknisk etat, rektorene ved de 
andre skohene i Enebakk, tid-
ligere rektorer ved skolen, re-
presentanter for byggekomite 
og utbyggere, og til skolens 
ansatte og elever. Skolens 
elever startet feiningen i egne 
kiasserom med boller, is og 
brus. Deretter gikk turen Ut I 
landskapet, der alle de 
voksne satt og ventet. Ele-
vene framførte et innøvd pro-
gram som bestod av sang, 
diktlesing, blokkfløytespil-
ling m.m. Programmet varte 
Ca. en halv time, og ble av- 

shuttet med Hauglia-sangen. 
Refrenget lød: << Vi gâr pA 
Hauglia, der er det kjempe-
bra, ja at vi har det hyggelig 
kan ingen komme fra. >>Deret-
ter gikk elevene hjem, og de 
voksne ble servert nydelige 
snitter, kaffe og blØtkake. Un-
der maten ble det sunget et 
par selvdiktede sanger, og det 
ble ogsA en høytidehig nØk-
kelovenekkelse i mange ledd 
med We taler og presanger 
til skolen. Rektor ved skolen, 
Ame RØe, ledet det hele med 
kyndig hAnd, og hadde ogsA 
noen ord A si om hvordan 
byggetida ble opplevd av bru-
keme pA skolen. Helt avshut-
ningsvis ble det omvisning 
mndt pA skolen, og de fleste 
var nysgjernige og var med 
rundt pA denne turen. Mange 
var imponert over de hygge-
lige, lyse lokalene som møtte 
dem. 

Jeg tror de fleste dro hjem 
fomøyde etter en begiven-
hetsrik dag pA Hauglia skole. 

Heidi Sandâs 
inspektOr 

a a 

Mnedens bilde i APRIL er av 
kunstneren Agnes Dcehlie. 
Foto: M. J. Lillefuhr. 

Bibliotekets àpningstider 1. Mal -31. August: 
Mandag: 15 - 20 
	

Torsdag: 11 - 15 
Tirsdag: 11 - 15 
	

Fredag: 11 - 15 
Onsdag: Stengt 
	

Lørdag: Stengt 

Enebakk Folkebibilotek 
Râdhuset, Kirkebygda 
Postadr.: Postboks 74 
1912 Enebakk 
Tif.: 64 - 99 02 00 
Fax: 64-9271 11 

Husk! 
Du er ailtid VELKOMMEN i biblioteket! I âpningstiden har vi kaffe/te stáende 
sammen med dagens aviser! 

- bØker 
- tidsskrifter 
- lydbøker (bøker inniest pA kassettbAnd 
- sprAkkurs (kassettbAnd) 
- tegneserier 
- video 
- bøker pA andre sprAk 
- bØker o.a. fra andre bibliotek. 

PA biblioteket kan du ogsA:. 
- lese aviser og tidsskrifter 

Ia hj elp til informasjonsmnhenting 
- sette deg inn i korninunale sakspapirefb 

armen komrnunaJ..i,fgrm.asjon::..:.... 
- spille spill 	.........................................._ 
- gjøre lekser 
- ta fotokopier 
- og mye, mye mer. 

LAnetid: 	........................ 
BØker, lydbøker: 
Tidssknifter: 
Tegneserier: 
Video: 
LAn til skoler og barnehager: 
LAn til syke- og aldershjeminstitusjoner: 

Fornying: 	 .... 
LAnetiden kan fornyes, gjerne over telefon, dersom 
kinsmatcnialet ikke er reservert tit annen lAner. 

LAnt materiale fra ENEBAKK FOLKEBIBLIOTEK kan 
leveres pA postkontorene pA Flatehy og i Ytre Eriebakk? 

4uker 
2 uker 
2 uker 
1 uke 
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El lite jublieum for Gjolstad. dagsen"'tep 

Fra venstre Tove Askersrud og Bent Strømsborg ifuil sving med d legge puslespill, her er dcii-
viteter for alle. Foto: M. J. Lillefuhr. 

Mariann J. Lillefuhr 

Dagsenteret pa Gjølstad ble 
âpnet 1. april-97. Etter en 
mnd. med oppussing frem-
stod lokalene som lyse og tn-
velige og de ansatte berØm-
mer det gode sanwbeide med 
kommunens snekker. 
Kommunene er pAlagt a ha 

eget dagtilbud for psykisk Ut-
viklingshemmede, og dag-
senteret har i dag tilbud til 7 
brukere som deler pa fire 
plasser. Det er fire hele stil-
linger knyttet til dagsenteret. 
Disse utgjør i tillegg til daglig 
leder Widar Brox, som ogsA 
er pedagogisk veileder, en ak-
tivitØr, en hjelpepleier i ver-
nepleie og en 1rer i voksen-
opplring. Det er varierte be-
hov hos brukeme og det er 
viktig at det er faglig bredde i 
aktivitetene som tilbys. Dag-
senter er et tilbud til brukere 
med en variasjon i alderssam-
mensetning fra 18-67 är. Da-
gens brukere er i aldersgrup-
pen 24-49 Ar, sâ det sier seg 
selv at det er behov for stor 
variasjon i tilbudet som gis. 
En kan trygt si at plassen 
ogsA er utnyttet maksimalt i 
eksisterende lokaler. Og det 
er derfor bekiagelig at brak- 

kene som var tiltenkt dagsen-
teret enda ikke er klargjort til 
dette-bruk 
• De ansatte legger opp dags-
rutinene i fellesskap og hver 
onsdag star turdag pA time-
planen. Dette innebrer ut-
flukter til bl.a. museer, ka-
fèer, skogsturer og badeturer 
om sommeren og en Sverige-
tur i fly og ne. 

Motorisk trening er ogsA et 
fast innslag pA dagsenteret. 
Dette foregär hver dag i flere 
økter og er et naturiig lysbe-
tont avbrekk. Dette ses i sam-
menheng med alminnelig 
daglig trening, sakalt ADL-
trening som er viktig for A 
fake prestasjonsnivAet hos den 
enkelte bruker. Brukeme ffir  
ogsA enkle oppdrag gjennom 
Enebakk Produkter AS, og 
dette er ogsA med pa a utvikle 
motoriske evner hos brukeme 
som f. eks. telling og meng-
detrening. MAlet med opphol-
det pA dagsenteret er A gi bru-
keme et godt innhold i hver-
dagen og øke mestringsfølel-
sen. Det A klare selv den mm-
ste ting, Øker selvfØlelsen og 
pA dagsenteret hvor utvikling 
er i fokus vises ekte glede nAr 
smA terskler bestiges, og det 
skjer daglig. 

Mariann J. Lillefuhr 

Nr Enebakk kommune 
inviterer til kunstutstiliing 
er det ikke hva som heist 
som blir vist frem. Kunst 
som er i kommunens eget 
eie ble i perioden fra 21-29.  

mars trukket frem fra sine 
gjemmer og det er ikke 
smätterier kommunen kan 
skilte med. Tii sammen er 
378 arbeider katalogisert. 
Viggo Karisen som tok pa 
seg jobben med a registrer 
kunsten, deltok ogsA pa ut- 

Tie av bi/clene 11/ Enebakkkwistnereii Anne Lise Knoff sorn ci I kommunens dc. Foto: M:.J. Lil-
lefuhr. 

Far og datter, Gry og Stig Adolfsen underholdt pa dpningen 
av kommunens kunstutstilling. Foto: M. J. Lillefuhr. 

stillingen med egen pro- 
duksjon. 	Kommunens 
kunst viser stor spredning i 
teknikker og de .fleste stil-
arter var representert. 
Skuipturen Rosepiken av 
Ragnhiid Butenschøn, som 
vi daglig kan beskue i Her-
redshuset, var sentralt pias-
sert ved. inngangen til Her-
redsstyresalen. Her var det 
meste av kunsten behørig 
nummerert og hengt opp og 
det var en fornøyelse  A se 
sA mange stiiarter og tidse-
poker samlet under kom-
munens tak. Kunsten 
henger til daglig spredt 
rundt i kommunens byg- 

finger, og deChar utvilsomt 
vrt litt av et pusiespill a 
samle denne. Kultursjef Per 
Sandvik berØmmet  da ogsA 
Viggo Karisen for den inn-
satsen han har utØvet  ved 
først A registrere, dernest 
katalogisere kunsten. Pei 
Arne Øiestad sammen med 
Viggo Karisen sto for job-
ben med a henge opp de 
121 kunstverkene som ble 
vist frem pa utstiflingen. 
Til siutt er det ogsA pa sin 

plass a rose kulturavde-
iingen som atter en gang 
har gjennomfØrt et stilfulit 
og vellykket arrangement. Viggo Karisen Foto: M. J. 

Lillefuhr. 
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Enebakk kirke 24. mai kI. 11.00 
vi Gunnar øvstegrd 

Trude Lise Amundsen 

Espen Andreas Arnesen 

Marius Bjørnevâg 

Karianne Ljosland Dokkehaug 

Erland Verner Engen 

Hans JØrgen Hansen 

Andre Hoel 

Mona Rugdal Holtet 

Mona Norbeck JØransen 

Camilla Krister 

Henrik Aleksander Matheussen 

Daniel James Skjollby 

Kenneth Skjørseter 

Harald Fensholt Sundby 

Marianne Thoresen 

Mari kirke 24. mai W. 11.00 
vi Ole Jorgen Andersen 

Kine Andresen 

Nina Marie Borgting 

Bjorn Magnus Brevig 

Kristine Styve Brustad 

Siri Linn Bñer 

Jane Buraas 

Camilla Gundersen 

Ann - Kristin Gystad 

Eline Hast 

Rikard Jaucis 

Elisabeth Løvaas Kristoffersen 

Marie Elaine Olsen 

Geirmund Tangvik Simonsen 

Ole - Morten Snellingen 

Sissel Svarthoel 

Tine Hee østbye 

Audun Renolen AasbØ 

Enebakk kirke 31. mai ( 1. pinsedag) 
kI. 11.00 vi Gunnar øvstegard 

Henrik BarbØl 

Linda Brunstrøm 

Lena Ytterdahl Brum 

Robert Holtet Hansen 

Christine Trud Hjellnes 

Erlend HØilund 

Agnieszka Kaluzynska 

Kari Anne Killerud 

øyvind Meaas 

Aleksander Huseby Moss 

Lena Kristin Nilsson 

Thora Aslaug Oppegaard 

Ronny Persson 

Renathe Elisabeth Rudberg 

Terje Solem 

Kamilla Solvang 

Elisabeth Stanger 

Trond Bakken Tollefsen 

Kristian Torget 

Christine Vollan 

Leiv Magnus Aambø 

Mari kirke 31. mai ( 1. pinsedag) 
ki. 11.00 vi Ole Jørgen Andersen 

Lillian Bjerkeland 

Lars Kjelkenes Giver 

Tom - Ivar Knutsen 

Knut Marthinsen 

Kristine MØrk 

Siv Bjørkedal Netting 

Eirik Nordahi 

Lena Riiser 

Liv Agnete Skogsholm 

Ann Kristin Solberg 

Lars Marius Sethem 

Eirien Tofthagen 

Anette Tryti 

Christian Vedal 

Jens - Petter Aarhus 

Hege Bøhmer Grøholt 

KOMPOSTEN 

Human-Efisk 
Forbund 
Enebakk lokailag 

NAVN PA BORGERLIGE KONFIRMANTER I 
ENEBAKK 1998 

Mona Helene Fredriksen Berg 

Vivian KalinChristiansen 

Linda Fjellstad 

Aneth Fossen 

Linn Anita Friberg Johansen 

Anette Sagbakken Fridén 

Erik BØliler Hansen 

Thomas Hauga Bergheim 

Rolf André Iversen 

Bjorn Stian Johansen 

Tom-Kenneth Johnsen 

Thomas Havn Lia 

Eirin Anita Lysfjord 

Kjell Thomas Mathisen 

Ida Netteberg 

Andreas Nyborg 

Kristine Ralger 

Nina Sanne Adeler 

Anders Snellingen 

Christer Bengt Stanzén 

Maria Sofie Svendsen 

Lene SØilen 



for all vennlig deltakelse, blomster og hiisninger ved mm 
kjre mann 

Age Johansens bortgang. 

En stor takk for pengegaven til Den Norske Kreftforening. 
Jeg vii samtidig rette en stor takk til hjemmesykepleien. 

Rake] m/ovrig familie 

MMYGDBWM 
VAMWBU( A/t 

HEAKI( 

 

SPYLING AV HOVEDVANNLEDNINGSNETTET. 

MANDAG 4.5 EKEBERGDALEN TTh ENEBAKK 
KIRKE 
TIRSDAG 	5.5 LOYFERUD -ENEBAKK NORD 
ONSDAG 	6.5 ENEBAKK KIRKE, BARBØL, HAM- 
MEREN 
TORSDAG 7.5 HAMMEREN, DALEFJERDINGEN 
FREDAG 8.5 DALEFJERDINGEN 
MANDAG 11.5 BARBØL MOT YTRE ENEBAKK 

SPYLING AV HOVEDVANNLEDNINGSNETFET I YTRE 
ENEBAKK FRA 12.5 - 20.5. 

DET VIL I DENNE PERIODEN KUNNE FOREKOMME 
BRUNT VANN. VED EVENT. BRUNT VANN, LA EN 
SLANGEKRAN siA A RENNE IlL DET BLIR RENT, 

KIRKEBYGDEN OG YTRE ENEBAKK VANNVERK ALL V/ 
FINN OLSEN 

Kronaveien kale 
19.mai U. 18.30, inviterer Psykiatrisk dagsenter til fore-

drag med psykoanalytiker Astri HAgenstad fra Mental Heise. 
Foredraget tar for seg den kvinneiige/mannlige deien i oss. 

Det blir servering og underhoidning. 
Velkommen! 

ENEBAKK PROONTER AS 
V Ievei'er 
ved i sekk 60 liter/30 cm. lengde: 
Gran: kr. 32.50 + mva. 

Leveres fritt i Enebakk ved bestilling av minst 10 sekker, sA 
langt lageret rekker! 

VI har ogsä mtPe prothiter/Ijenester i timy 
Kantineutleie 
Strøkasser/-iagringskasser for ieker o.l. 
Hage/utebord m/faste krakker (bestilling) 
Fliskutting 
Fargekopiering 
Ergo-terapeutiske hjelpemidler for databrukere 
Oppdrag etter avtale, flytting o.l. 

Ta kontakt med Leif, PAl eller Michael 

ENEBAKK PRODUKTER AS 
GJØLSTAD 
1912 ENEBAKK 
Tlf.: 64927460 
Faks: 64927331 

GJØLSTAD GJENBRUKSSTASJON 
TIRSDAG ki. 12.00 - 19.00 
TORSDAG KL. 08.30 - 15.00 

U 
I 

DU  har prosjektet, 

VI har pengene! 

LAN 
til bolig, hytte, bil eller an net? 

ELI ER 
vurdererdu 	- 

REFINANSIERING? - 

KONTAKT OSS NA! 
Det kan Iønne seg. 

Ring 64 92 70 30, og spør etter 
Joar, Ase, Mona, Eva eller Asgeir 

Vi er ogsâ tilgjengelig pa kveldstid 

Enebakk Sparebank - iui lokalbank - 
Banken har gunstige vilkr pa° !ønnskonto og driftskreditter. 

For aviale: 

KOMPOSTEN 

Mepteig takk 
for telefoner, blomster, gayer 
og gaven til misjonen pAl. Kr. 
13.000,- pd min 80-Arsdag. 

Hilsen John HobØl 

Takk 
for blomster og gayer pd mm 
85-Arsdag. 

Hilsen Jenny Johansen, 
Nylendeveien 11 

Vi gilter,  ass 
lørdag 9.mai i Enebakk kirke. 
Pia-Lill Andersen og Ronny 
Sønsthagen Jorgensen 

DOW* 
11, , mote 

Enebakk me-
ringsrAd invi-
terer alle me-
ringsdrivende 
i Enebakk til 
fffrokostmøte 

Kantina/RAdhuset mandag 
den 4.mai kl.08.30. 

Tema for frokostmøtet: 
- Ruilering av kommunepla-
nens arealdel 
- Nrings-/offentlige og ho-
ligarealer 
Bygningssjef Stein Marsdal 
og kommuneplanlegger Kari 
Elisabeth Motbech fra Ene-
bakk kommune vii orientere 
og svare pd spørsmAl. 
Motet er beregnet A vare Ca. 1 
time. 
Vel mØtt! 

Halyard Waade, 
nringskoordinator 

Gjølstad Gjenbruksstasjon har følgende ãpningsti-
der under aksjonen: 

Uke 17 	 Onsdag 16.00-20.00 
Tirsdag 12.00-19.00 	 Torsdag 08.30-20.00 
Torsdag 08.30-15.00 	Lørdag 10.00-15.00 
Lørdag 10.00-15.00 

Uke 19 
Uke 18 
	

Tirsdag 12.00-19.00 
Mandag 16.00-20.00 
	

Torsdag 08.30-15.00 
Tirsdag 12.00-20.00 

Lensmannskontoret har et Øn-
ske om A sørge for at vi for in-
newerende Ar opplever fA tra-
fikkulykker. <<Vi vii overvAke 
veiene - og spesielt rv. 155 
hvor vi hadde mange kiager pd 
fartsnivAet i Aret som gikk>>, Ut-
tales det i rapporten. 

Enebakk iensmannskontor 
har store deler av Aret arbeidet 
i sonesamarbeide med Løren-
skog, Fet og Rlingen samt 
Nittedal iensmannsdistrikt. Av 
den grunn kan det etter kjeme-
tiden were et annet iensmanns-
distrikt som svarer for Ene-
bakk. Dette samarbeidet har 
stadig butt utviklet - og fordi 
resurssene blir fordelt kan be-
tjentene i noe stØrre grad enn 
tidligere arbeide i eget lens-
mannsdistrikt utenom sone-
vaktene. 

Etter kjemetid kan en fA nød-
vendig politibistand ved A 
ringe 	lensmannskontorets 
dagnr. 64 92 60 01. Husk ved 
Øyebiikkeiig hjelp benyttes p0-
litiets nØdnr. Som. er 112. 

Lensmannskontoret har 10 
stillingshjemler - 6 lensmanns-
betjenter, 1 iensmannsfØrste-
betjent, 1 lensmannsfuiimektig 
og lensmann. Kontorsiden har 

1 Iørstekonsuient og 1 første-
sekretr. Kontoret har ledig 
betjentstilling som fØlge av ny-
ansettelser, men hAper at stil-
lingen snart blir besatt. 

Nytt av Aret er at hver betjent 
har sin egen skole/barnehage 
som han/hun har ansvaret for i 
forbindeise med forebyggende 
arbeid. Kontoret har ogsa en 
betjent som har det overord-
nede ansvaret for denne tjenes-
ten. Her prioriterer vi forebyg-
gende arbeid mot barn og unge 
som kan were i faresonen. 

Lensmannen ønsker a legge 
61 at de er til for publikum og 
vii sA iangt det er mulig bistA 
med rAd og veiledning for 
konimunens innbyggere. Lens-
mannskontoret har ekspedi-
sjonstid mellom U. 09.00 - 
14.00, men forsøker A strekke 
seg for A bistA innbyggeme i 
den grad det er mulig i forhoid 
til ressurser og oppgavelØsning 
forøvrig. 

Lensmann 
Stig Alf Hansen 

Arsrapporten skuiie vert 
med i Kompostens marsnr., 
dette bekiages. Red. anm. 

Lensmannen i Enebakk kan 
melde at det for 1997 ble etter-
forsket 445 forbrytelser og 165 
forseelser. Dette var en økning 
pa hhv. 21.5 % og 43.4 % Ira 
forrige âr. De fleste sakene er 
som tidligere tyverier, hvor 
grovt tyveri fra hytter utgjorde 
26 saker, som forrige âr, mens 
gove tyverier fra villaer hadde 
en oppgang fra 9 til 17 inn-
brudd. 

Kontoret har etterforsket til 
sammen 42 narkotikasaker - 
som er en meget stor oppgang 
fra Aret fØr hvor det bare ble et-
terforsket 7 saker. Lensmanns-
kontoret har tatt 10 beslag - og 
Romerikes stØrste hasjbeslag 
pa 64 kg. like for jul. Kontoret 
har en oppklaringsprosent pa 
37.2 som er omtrent gjennom-
snittet i politidistriktet. 

Lensmannskontoret har be-
visst satset pa, og vii ogsA for 
innewerende âr forhApentligvis 
avdekke flere straffbare hand-
linger ovenfor narkotikalov-
givning. Her er lensmannskon-
toret ogsâ i stor grad avhengig 
av publikums hjelp - og tar 
gjerne imot tips! 

Trafikkulykker med person-
skader var 11 mot 12 ifjor. 

ARSRAPPORT fPa Enebakk lensmannskontop Romerike 
avlallsforedling - 
Viryddeaksjon 1998 



ENEBAKK 

restbeløp av spihiemidlene, og til 
sommeren blir det aitsA vanning 
ved behov av Grusbanen pA Plas-
sen. Nytt spillemiddeiprosjekt i' 
Drivregi er rehabilitering/om-
bygging av lysløypa hvilket inn-
befatter en forlengelse pA 550 
meter, og prosjektet har en kost-
nadsramme pA kr 130 000,- og er 
allerede godkjent i kommunen, 
hvilket er en forutsetning for vi-
dere fylkeskommunal behand-
ling og godkjenning. 

Arsmøtet behandlet og god-
kjente enstemmig følgende: 

Alle Arsmeldinger i laget. 
Regnskap for 1997 for alle 

gruppene i Driv, samt Hovedla-
gets regnskap for samme pen-
ode. 

EIVIAUS KlrkebygdeN I mal 
Tirsdag 5. mai ki. 19.30 Misjonsring pA Tukkebø! gârd 
Onsdag 6. mai U. 19.30 mote 
Lørdag 9. mai ki. 10,00 Loppemarked! - se egen annonse 
Søndag 10. mai ki. 10.00 Frokostmøte Tale: Frida Blaker 
Onsdag 13. mai ki. 19.00 Yngres 
Fredag 15. mai ki. 20.00 Nattkafè 
Søndag 17. mai ki. 17.00 17. Mai fest - Besøk av gruppe fra 
Sør-Afrika, sang av Dynamis - se egen annonse 
Onsdag 20. mai kI. 19.30 HusmØte hos FiØter, Byggvn. 1. 
Lotterud - Tale Ola Tullan 
Fredag 29. mai kI. 19.30 Fredagsklubben 

Faste arr. hver uke: 
Mandager ki. 17.30 Mandagsskoie/barflelOg 
Tirsdager ki. 18.00 Dynamisøveise 
Tirsdager kI. 19.00 SynzygusøvelSe 
Annenhver onsdag ki. 19.00 Yngres 
Annenhver fredag ki. 19.30 Fredagsklubb, fra 8. klasse 

Emus,KH(E 
Lørdag 9. mai fra kI. 10- 13 

Har du lopper? Vi henter. 
Kontak: 
Birger Høilund - tlf. 64 92 70 37 / mobil 90071186 
Svenn Ole Madsen - tif. mobil 90185414 

LQPPFJVIARKED 
PA BVIAUS 

BYGDHI 

Kirkebygden 
lørdag 9. mai kI. 10 - 13 

Klr, møbier, bØker m.m. 
Godt utvalg i kontormøbler 
Auksjon kI. 11.30. 
SaIg av kaffe, kaker, brus 

 

1. Mai 
I Enebakk 

Antirasisme og toleranse vii stA sentralt over hele landet un-
der Arets 1. mai feiring. SA ogsA i Enebakk. Arets hovedpa-
role, som er utarbeidet i samarbeid mellom Landsorganisa-
sjonen (LO) og Det norske Arbeiderparti, er derfor: 
<<Kjennskap gir vennskap>>. 

er Arets arrangement lagt til Enebakk ungdoms- 

Frokost 
Underhoidning ved Jonny og Linda KokkAs 

Ki. 11.00 Hovedtale ved stortingsrepresentant Sverre 
Myrli 

K!. 11.30 Appell ved Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) 

Konkurranser for bama 

Stranden skolemusikkorps 
Jonny og Linda KokkAs 

K!. 13.00 Avslutning 

Kaffe, kaker, utiodning m.m. 

Arrangementet er Apent for alle interesserte, og vi hâper 
mange fagorganiserte 
og andre vii finne veien til oss. 

Arr. Enebakk Arbeiderparti 

I Enebakk 
skole. 

Program: 

1(1. 09.00 

KOMPOSTEN 

Idrettslaget Driv har nylig av-
holdt sitt ArsmØte. 

Tradisjonen de siste Arene har 
bi a vrt at 3.rsmØtet avholdes pA 
en sØndag, men denne gangen 
var det endring pA dette, og ikke 
bare var Arsmøtet flyttet til mars 
mined i stedet for som tidligere i 
november mined - noe som i seg 
selv skyldes at idrettslaget har 
endret regnskapsAret slik at det 
nA følger kalenderAret med pAføl-
gende endring av Drivs Lover, 
men i tillegg var aitsA motet pA 
en tirsdag, nnnere bestemt 
3 1.03.98 pA Klubbhuset pA Driv-
plassen. Dette sA ikke Ut til A for-
hindre noen fra A kunne mote 
fram, snarere tvert imot, hele 36 
medlemmer var møtt fram for A 
høre avtroppende Lèder Knut A 
Thorvaidsen Ønske velkommen 
til motet, samt at forsamlingen 
nrmest sedvanhig valgte Ivar 
Kolbenstvedt til møteleder. Det 
avsluttede Aret har for Driv vrt 
et langt Ar, nermere bestemt 15 
mAneder pga endringen i regn-
skapsAret, og det har i tillegg til A 

Tre avtroppendefra Arbeidsutvalget i Driv, samt den nyvalgte Lederen i la 
get. Fra venstre Knut A Thorvaidsen, Jens Kristian Halset, Grete Lein Ung 
ersness og Kdre Marsdal. 

ha vrt et aktivt Ar rent sportshig 
med mange flotte prestasjoner og 
oppleveiser i alle lagets Atte 
gnipper, vrt et begivenhetsrikt 
Ar for Driv i sin heihet ogsA. De 
fleste har vet fAn med seg at laget 
ble 60 Ar i 1997, og selve Jubi-
leumsfesten samt Barne- og Ung-
domsfesten som ble arrangert i 
den forbindelsen fikk honnØrord 
under gjennomgangen av Hoved-
lagets Arsberetning for perioden. 
En annen stor begivenhet som 
preget 1997 var lanseringen av 
jubiieumsboka. Jubileumsboka - 
som er kalt "Fint Driv i 60 Ar" - 
er butt en lokaihistorisk godbit, 
og burde sA absolutt vre interes-
sant for alle som har - eller har 
hatt -en form for tilknytning til 
Enebakk. Boka har butt omtalt 
som "bygderomanen hvor 
Idrettslaget Driv har hovedrol-
len", og den er et absolutt lese-
verdig resultat av en frisk ide og 
et enormt stykke dugnadsar-
beide. 

Avslutningss4s ved gjennom- 
gangen av Lagets Ainheretning 
ble det informert om at spihle- 
middel-prosjektet vedr. vann- 
ingsanlegg pA Grusbanen/Kiep-
perud er ferdigstillt, og regn- 
skaps-sammendrag og sluttrap-
port er oversendt Enebakk kom-
mune med forespørsel om snarlig 
sluttbehandling og utbetaling av 

En tradisjon pA Arsmøtene er 
utdehing av Lions pokal - en gave 
fra LionsCiub, Enebakk -som de-
les Ut som vandrepokal til aktive 
utØvere i aldersgruppe 12 - 15 Ar. 
I tillegg fir utØverene en minia-
tyrutgave av pokaien til odel og 
eie. Statuttene for tildeling sier at 
utøverene bØr ha utmerket seg i 
mer cnn en idrettsgren, samt vist 
en-god sportsiig framtreden. 

Arets meget verdige utØvere i 
sA mite var for 1997: Hanne 
Kristiansen, fotbali/ski. Stian 
Kjensii, fotball/ski. 

Avtroppende Leder Knut A 
Thorvaidsen takket møteleder for 
yel utført jobb. Avsiutningsvis 
takket han ogsA de enkeite i AU 
og HS som han har haft gleden av 
A samarbeide med i det het som 
har gAtt, og at dette "ekstraAret" 
han tok som Leder har vrt bide 
givende og intressant i sA mite. 
Thorvaidsen overrakte til siutt 
Driv v/ Leder KAre Marsdal en 
møteklubbe i gave, og hApet at 
den ble i lagets forvaring i tiden 
som kommer. 

Nyvalgt Leder KAre Marsdal 
takket for tiliiten, og overrakte 
biomster til mØteieder. Videre 
takket han spesielit for godt sam-
arbeide de avtroppende AU-med-
iemmene Grete Lein Ungersnes 
med mer enn 6 Sr i AU som kas-
serer, og 2. scyremediem Jens 
Kristian Haiset som gAr av etter 2 
Ar i AU. Begge disse fikk blom-
ster og krystallvase. KAre Mars-
dal overrakte ogsA blomster til 
Knut A. Thorvaidsen, og takket 
Knut for hans evne og vilje til A 
tilrettelegge og styre Laget gjen-
nom siste Ar.KAre Marsdal 
nevnte avslutningsvis visse pro-
sjekter/omrAder som ailerede er 
igangsãtt eller som det vii satses 
pA, og ogsA hva Driv bør ha fokus 
pA i kommende Ar, og følgende 
ble nevnt; 

"Regnskapsføring - samlet løs-
ning" ( kjøp av regnskapsfønngs-
tjenester som tilbys hele iaget) 

"Prosjekt Barneidrett" ( utrede 
konsekvenser ved endring av da-
gens tilbud for barn < 10 Ar) 

Rekruttering 
Anlegg/VediikehOld ( først og 

fremst et forvaltningsansvar i 
forhold til eksisterende anlegg) 
"Sportshig satsning" ( bl.a be-
visst bruk av budsjettavsettinger 
for A stimulere i sA mAte) 

En sunn forvaitning av Laget, 
slik at iøpende drift og videre ut-
vikling forenes, bide med hen-
syn pA de anleggsmessige og 
menneskelige ressurser Driv be-
sitter, vii vre et naturlig mAl av-
sluttet KAre Marsdal Drivs firs-
mote for 1998 med. 

Arbeidsutvaigets sammenset-
ning for 1998 er som fø!ger: 
Leder: KAre Marsdal 
Nestleder : Svein Garden 
Kasserer: Knut Albin Andersen 
Sekretr: Roar Kilierud 
I .Styremedlem: Anne Man Stok-
seth. 
2.Styremed!em: Thorvaid Ung-
ersness. 
3.Styremedlem: Tore SmAdal 
Varamedlem : Mant Thorsen 

Idrettslaget Driv 
Roar Killerud 

Budsjetter for 1998 for alle 
gruppene. (Hovedlagets budsjett 
godkjent tidligere) 

Et forsiag om diverse mindre 
korreksjoner av "Lov for IL. 
Driv". 

Alle Gruppestyrer i laget. 
Valgkomiteens innstilling til 

nye tiulitsvalgte i laget. 
Hovedlagets regnskap ble god- 

kjent med et underskudd pA kr 53 
592,-. 

Budsjettert underskudd for 
samme periode varkr 118 150,-. 

Momenter som vii fA betyd-
ning for lagets økonomi framo-
ver er oppslutningen om laget og 
medlemsmasseflS alderssammen-
setning. Den kommunale stØtten 
er av heit vital betydning for et 
lag av Drivs format, og det forut-
settes at det fortsatt vii vre poli-
tisk viije og evne i Enebakk kom-
mune til A verdsette betydningen 
av det frivillige arbeidet som 
Driv utfØrer. 

Vaiget av nyc tiliitsvalgte i 
Driv ble ledet av vaigkomiteens 
leder Oddvar Stubberud, og vaig- 
komiteen hadde igjen vrt sin 
meget viktige rolie bevisst, og de 
fikk ros og en velfortjent appiaus 
for vel utfØrt arbeide med A 
skaffe kandidater til very i Driv. 

Dc alier fleste very i laget er nA 
besatt, hvilket er av stor betyd-
fling for laget som sAdann. 

Opganisasjonep - fopeningep - lag 

God oppslutning om aopsmotet I Driv 
'0  - og 88 goo sam NISOU flirdsmamsappapat 1 



KOMPOSTEN 

Norges Win- og familieforbund, Ylre Enebakk 
arrangerer 4vapens vakreste eveNtyr 
Moteoppvisning pA Mjr ungdomsskoie torsdag 7.mai kl. 18.30. 
Dørene Apnes kl. 18.00 i C-arealet 
Saig av kaffe, kaker og brus. 
Loddsalg i pausen. 

Inngang: Voksne kr.30,-. Barn over 7 Ar kr. 15,-. Barn under 7 Ar - gratis. 
Velkommen 
Hilsen styret i Norges kvinne- og familieforbund, Ytre Enebakk 

WiReapetl
0  
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Et hAndstrikket plagg forteller 
noe 
om sans for kultur og tradisjo-
ner 
om kreativitet og skaperg!ede 
om arbeidsiyst og táimodighet 
om sans for kvalitet 
og er en motvekt til <<bruk og 
kast-mentaliteten 

Strikkekuituren er i ferd med 
A forsvinne som en alimen, ie- 

vende kuitur her i landet. B am 
og ungdom fAr ikke nok tre-
ning i strikking etter 1repla-
ner vi har i dag. 

Bondekvinnelaget og hus-
flidsiaaget vil mobilisere for 
strikkeret 1998. Vi village en 
utstilling av strikkearbeider, 
gamle og nye, pA Bygdetunet 
den 16.06.98. Har du gamle el-
ler nye strikkepiagg, skolear-
beider, gjerne slitte og stoppete 

som kan il!ustrere noe fra strik-
kehistorien. Da kan du vere 
med A bidra pA utstiilingen vAr. 
MAlet er at strikking b!ir synhig 
og ailment for aile. Er du inter-
essert sAta kontakt med Brita 
Sørby Eriksen tif. 64 92 7115 
eiler Else Vardeberg iii. 64 92 
4504. 

Enebakk bondekvinnelag og 
Enebakk Husflidslag 

Enehakk husflidslag, medlem av Norges husilidsiag 
Inviterer til mote pA Enebakk produkter, Kirkebygden (tidi. Fina-stasjon) Onsdag 6.mai 1998 
kl. 19.00. <<Vi lager sopeiimer>> Kaffe/kaker/utlodning 

Alle hjertelig velkommen! 

EON( skytterlag 

NASJONIWFORD1IIICEIII for 
folkehelsen v/Enebakk helselag 
TREFF OG SAMMENKOMSTER 1998 

Maitreff: 
5.mai ødegArdstun - Flateby 
12.mai Herredshuset - Kirkebygden 
26.mai Rustadtun - Ytre Enebakk 

Juni - Sommertreff: 
16.juni Flateby Samfunnshus 

August: 
18.august - Sommertur 

Septembertreff. 
1 .sept. ødegArdstun - Flateby 
15.sept.Herredshuset - Kirkebygden 
22.sept. Rustadtun - Ytre Enebakk 

Oktobertreff: 
6.okt. ødegArdstun - Flateby 
13 .okt. Herredshuset - Kirkebygden 
27.okt. Rustadtun - Ytre Enebakk 

Novembertreff: 
3.nov. ødegArdstun - Flateby 
17.nov. Herredshuset - Kirkebygden 
24. nov. Rustadtun - Ytre Enebakk 

Desember - julemesse 
1 .des. Herredshuset - Kirkebygden 

kl. 10.30 
kl. 10.30 
kl. 10.30 

kl. 10.30 

kl. 10.30 

kl. 10.30 
kl. 10.30 
kl. 10.30 

kl. 10.30 
kl. 10.30 
kl. 10.30 

kl. 10.30 
kl. 10.30 
kl. 10.30 

kl. 10.30 

Enebakk bondekvinnelag 
Mote 12. Mai hos Astri Amundsen, Kjernhuset, 
KjelgArdsvei, Ytre Enebakk 
Plante - og stikiingsaukssjon. Velkommen med 
eller uten stiklinger. 

EflEBAKK JEGER- OG HSKUm'c0REVING JUBILm 
Den 21.03.98 holdt Enebakk Je-

ger- og Fiskerforening jubileums-
fest pa Ignarbakke for medlemmer 
og spesielt innbudte, for a feire for-
eningens 50-ãrs jubileum. Det var 
hele 82 gjester til bords, og pa me-
nyen stod som seg hør og bør i en 
jeger og fiskerforening; viltstek av 
hjort og elg med passende forrett, 
dessert, kaffe avec og kake. Etter 
servering fortsatte festen med hyg-
gelig samvr hvor bl.a. dans til le-
vende musikk var et popu1rt inn-
slag. 

Foreningen ble stiftet i 1948 og 
har idag Ca. 500 medlemmer, 
hvorav 100 er bosatt i Oslo. 

Foreningen disponerer terreng i 
Østmarka, nrmere bestemt Rau-
sjømarka, pA Ca. 23.000 mAl og i 
Elverum pA Ca. 20.000 mAl. I tillegg  

disponerer foreningen terreng i 
Enebakk kommune, forbeholdt in-
nenbygdsboende. Foreningen har 
ogsA 3 lerduebaner og en riflebane 
med løpende elg pA skytteranlegg, 
ved eget klubbhus i Ytre Enebakk. 
Foreningens nyopprettede ung-
domsgruppa har allerede konkrete 
planer for 1998 om aktivitetshelg, 
havfisketur og jakttur. I tillegg til 
dette er foreningen aktiv med fisk 
og viltpleie. Dette rnnebrer kal-
king av fiskevann, utsetting av fisk 
og vinterforing av rAdyr pA til sam-
men 8 plasser. PA jubileumsfesten 
var Enebakk kommune representert 
med ordfØrer Jorunn Buer, rAd-
mann Nils Schaug og jordbrukssjef 
Anders Lein. Ordfører Jorunn Buer 
overrakte pA vegne av Enebakk 
Kommune blomster og sjekk pAly- 

dende kr.5.000,- til leder av EJFF 
Fred-Roger Ness. Foreningen mot-
tok ogsA gayer fra andre foreninger 
og kommuner. BAde ordføreren og 
RAdmann Nils Schaug fremhevet 
og roset foreningen i sine taler, for 
dens arbeid i nystartet ungdoms-
gruppe, og for gjennom en Arrekke 
dens arbeid med A gi innbyggere i 
Enebakk et godt tilbud med sky-
ting, jakt, fiske og andre friluftsak-
tiviteter. Av andre talere kan bLa. 
nevnes avdelingssjef i Oslo Kom-
mune Skogvesenet, Anders Gimse, 
leder i Akershus Jeger og Fiskerfor-
bund Hjalmar Eide, representant fra 
Rausjømarka Jeger og Fiskerfore-
ning Erik Bjørnstad og EJFF's le-
der F.R.Ness. Fred Roger Ness vii 
pA vegne av foreningen takke alle 
som var med pA A hjeipe til for, un- 

der og etter festen. Alle disse bidro 
sterkt til at festen ble sA ve!lykket 
som den ble. Enebakk Jeger- og 
Fiskerforening vil ogsA fA benytte 
aniedningen til A fA takke for alle 
gayer som vi mottok. JubileumsAret 
fortsetter 6. mai med medlems-
kveld pA klubbhuset Bjerkland hvor 
det bli vist video og holdt foredrag 
og jakt og fisketurer fra Russland 
og Norge. Videre planiegges det 
ogsA en farni!iedag i !øpet av som-
meren. 

Fred Roger Ness, leder EJFF. 

Komposten slutter seg til rekken 
av gratulanter og ser her en aktiv 
50 Arsjubilant med mange jern i il-
den, som helt sikkert vii Øke bAde 
anta!l medlemmer og aktiviteter i 
ârene som kommer. 

Nina og Jon Nygaard svinger seg i 
dansen. Foto: Fred R. Ness. 

Gaveoverrekkelse: Leder av Enebakk Jeger- og Fiskerforening 
Fred Roger Ness mottar gave fra Oslo Kommune Skogvesenet 
ved avdelingssjefAnders Gimse. Foto: Jon Nygaard. 

ønsker gamle og nye medlemmer velkommen 
til trening i sommersesongen. 

Baneskyting: 
Trening for lagets medlemmer hver tirsdag og 
torsdag fra kl. 1800 i tiden 07.04- 29.09.98 etter 
følgende monster: 
Tirsdaer 200 meter (100 meter) 
Torsdager 100 meter (200 meter) 

Lørdag 9.05 1000 premieskyting 
Brevigsbanen 

Onsdag 20.05 1800 Apent stevne 
Brevigsbanen (Mjrpok) 

Torsdag 21.05 0800 Apent stevne 
Brevigsbanen 

Lørdag 23.05 1000 dugleiksmerket 
Brevigsbanen (Mjrpok) 

Søndag 24.05 1200 Skytingens dag 	Bre- 
vigsbanen 

Tirsdag 02.06 1800 Bylteruds fat 
Brevigsbanen 

Mjrpoka1en for rekrutt/junior: 
(Tre resuitater er teilende) 
Onsdag 20.05 1800 
Lørdag 23.05 1000 
Torsdag 04.06 1800 
Tirsdag 18.06 1800 
Lørdag 15.08 1000 

Skytingens dag søndag 24.05 U. 1200 

Detter er en glimrende sjanse til A prØve  en ny 
idrett og hobby som passer We for ung og 
gammel. Dette koster ingen ting og er ingen 
konkurranse, men en dag hvor vi aile stiller vA-
pen og instruktører til din disposisjon og svarer 
pA de spørsmAl du mAtte ha. Lyst til A prove? Ta 
en tur da vel..... 



Enebakk Idrettslorening - HF 
Hovedstyret trenger dog! 
Vi er Ca. 1000 medlemmerfordeltpdfotba/1, ski, turn, og hdndball. Et spen-
nende drfor ungdom og idrett med stor fly idrettshall pci F1ateb) 
Hovedkasserer -2 ãr 
Personen er ElF's økonomi-ansvarlige, med sammendragsrapportering til 
styret. Legges opp i h.h.t. modellen fra idrettsrâdet. (Ca. 600 bilag pr. âr) 
Arrangementansvarlig - 2 fir 
Er ansvarlig for arrangementer i hovedlagets regi. Skal koordinere arrange-
ment pa tvers av gruppene, ârsmøter, ârsfest, osv. 
Ragnar Bergskaug - Arb. 64 92 89 34 pr. 64 92 83 36 
Terje Tjensvoll 	- Arb. 22 7192 20 pr. 64 92 85 90 

Kulturskole I Enohakk 
Enebakk Ap avholder medlemsmøte onsdag 29. 
april ki. 19.00 i kantina, Herredshuset med 
tema: 
Kulturskole (musikkskole) i Enebakk. 

Vel møtt 	 styret 

SbcIinthô,q c &ui,t 

EL. INSTALLASJON 

1912 ENEBAKK - TLF.: 64 92 63 00 

Alt I elektrisk 

CM.- 

MILJOVAK ,s 
utfører alle typer tak- og 
membranarbeider. 
Torvtak, flate tak, terrasser, takstein, plater, 
kulverter, garasjedekker, sistemer, avfalls-
oppsamlings- og radonmembraner. 
Nybygg og reparasjoner. 
Rennaveien 4, 1911 PLAtEBY 
TIf: 64 92 89 14 Fax: 6492 85 01 

KOMPOSTEN 

Rusletur I Ytre 
27. mai arrangerer vi rusletur i Ytre Enebakk for 
alle interesserte. 
Vi motes ved Brátendammen ki. 19.00, og gAr 
langs Tangenelva til golfbanen. 
Vel mØtt 

Enebakk Arbeiderparti 

Biltransporthenger til leie 
For transsport av biter, smâmaskiner m.m. DØgnleie  kr. 350,-. 

Henvendelse tlf.: 64 92 57 58/93002055 

Bethel bar tormiddagstreff: 
Tirsdag 5.mai kl.1l.00. Besøk av Frank Mikkelsen. 
Tirsdag 26.mai kl.11.00. Besøk av Gunnar øvstegârd. 
Første formiddagstreff etter ferien: 
Tirsdag 04.08.98 

Ottar Hoistad 

Hap du en holig til lob? 
I løpet av de nrmeste mAnedene vii to av vAre flyktningefamilier trenge et 
sted A bo. Det dreier seg om oppegAende mennesker med arbeidsinntekter og 
med gode referanser fra sine nAvrende utleiere. 
Det kan hende at du er en av de som har en botig til leie i Ytre Enebakk og 
som ikke ser det som et problem A leie Ut tit en sikker betalende, arbeidssom 
og trivelig familie fra et annet land. 
Hvis dette gjelder deg kan du U kontakt med flykmingekonsulent Jeremy 
Pyke pâtlf.: 649901 45. 

Farsskolelerer søker leilighet 
i Ytre Enebakk. Har fast stilling i Ytre Enebakk barnehage. Ikke røker. 

TIC: 75 05 65 05, May-Ellen Borge, Moveien 47, 87 Nesna 

nab akk 
'egnskapskontor % 

Postboks 24 
Krogengveien 10 - 1912 Enebakk 
Telefon: 64 92 63 03 
Telefax: 64 92 71 66 

25 ãr I bransjen 

Ufs'O is Rammovarksted 
1911 Flateby 

TIf. 64 92 86 10 

— e. eerem oac& 



LEDIGE STILLINGER 
I BARNEHAGER OG 
SKOLER FRA 
HØSTEN 1998 
Nedenfor er listet opp ledige stillinger fra høsten  1998. 
Justeringer av stillingsstørrelser kan bli nødvendig for 
tilsetting finner sted. Flere stillinger kan ogsä bli le-
dige. 

1 Vikariat som avdelingsleder ved Flateby barnehage 
15.08.98-14.08.99 
50 % stilling for avdelingsleder under forutsetning av 
permisjonsinnvilgelse for stillingsinnehaver. Mulighet 
for forlenget vikariat. 

2 Vikariat som assistent ved Kirkebygden barnehage 
15.08.98-15.02.99 
100 % stilling. 

3 Vikariat som assistent ved Kirkebygden barnehage 
15.08.98-14.08.99 
20 % stilling. Kan bli utvidet til 40 %. 

4 Vikariat som assistent ved Ytre Enebakk barnehage 
15.08.9831.12.98 
20 % stilling. Mulighet for forlenget tilsetting. 

5 Midlertidig assistentstilling ved Nylende barnehage 
15.08.98-14.08.99 
40-50 % stilling 

6 Assistent ved Kirkebygden skole 
20 % stilling med mulighet for utvidelse. 

7 Assistent ved Ytre Enebakk skole 
25-40 % stilling. 

8 Assistent ved Stranden skole 
35 % stilling. 

9 Vikariat som assistent ved Hauglia skole 01.08.98-
31.07.99 
20-25 % stilling. 

10 Andre stillinger som eventuelt blir ledige i den en 
kelte barnehage eller skole 

Assistentstillingene avlønnes i lønnsrammekode  1. 1, ltr. 2-
14, med Arslønn i hel stilling pa kr 138.600- 167.700. Stil-
lingskode 6332. Skoleassistentene far avkortet sin ars!ønn 
med 11,15 % da arbeidsâret er pa 40 uker. 

Nrmere opplysning om stillingene ved henvendelse til 
den enkelte barnehage og skole.. 

Tilsetting i henhold til gjeldende lovverk, regulativ og av-
taler. 

Søknad vedlagt CV sendes Enebakk kommune, Avdeling 
for skole/barnehage, 1912 Enebakk innen 12.05.98. Venn-
ligst oppgi referanser. 

Enebakk syke-og 
aldershjem søker: 
*OFF.GODKJ.SYKEPLEIER fast 100% stilling pa sykeavdeling. 
Ledig for tiltredelse 1.juli. 

*OFF GODKJENT HJELPEPLEIER 
-  49% stilling vikariat, kveldsvakter + helger 
Ledig fra d.d. 
Stillingen kan evt.deles. 

-100% stilling vikariat ledig fra 1/7-98 til 12/10-98. 

-50% fast stilling ledig fra 1/6-98 

Vi legger vekt pa: 
-personlig egnethet 
-evne og vilje til samarbeid og nytenkning 

*MILJØARBEIDER pa skjermet enhet 15% fast 
helgestilling 

Vi Ønsker at du er: 
-samarbeidsvillig og fleksibel 
-personlig egnet;tâlmodig og kreativ 
-mteressert i aldersdemente med behov for spesielt til- 
passede omgivelser 
Har erfaring fra miljøarbeid. 
Stillingene innebrer arbeid hver 3. helg. 

*FO'fFERAPEUT 4t.pr.uke 
Det gis anledning til leie av lokalene for og utØve pri-
vat praksis for a dekke opp timer for gjeldende dag. 
Vi legger vekt pa evne og vilje til samarbeid med Øv-
rige fagpersoner i instittisjonen. 

Sykepleiere er lØnnet etter st.kode 7174 ltr.18-26, 
ansvarsvakt ltr.28. 
Hjelpepleiere er lønnet etter lrk.3.3 ltr.9-19 
Miljøarbeidere er lønnet etter st.kode 7076 ltr.8-18 
Fotterapeut er lønnet i lrk.3.2. ltr.8-18 
Forøvrig skjer ansettelser pa de vilkâr som til enhver 
tid fremgâr av gjeldende lover, reglement og tariffav-
taler. 

Kontakt gjerne driftsleder Grethe Venner for nrmere 
opplysninger, tlf.64924460. 

Søknadsfrist 13.mai 

Enebakk Pleie- 
og omsorgsavdeling har 
følgende ledige stillinger: 
*Off.godkjente hjelpepleiere til 4x50% nattevakt-
stillinger for i styrke bemanningen pa natt. 
Stillingene omfatter We inne-/og utetjenesten, men 
legges administrativt under hjemmebaserte tjenester. 
Stillingene er opprettet ved hjelp av øremerket til-
skudd fra staten, og vii bli videreført i 1999 med for-
behold om nye tilskudd. 

Vi sØker personer som er fleksible og samarbeidsvil-
lige. 
Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver som krever evne til 
selvstendighet. 

Arbeid hver 4.helg. 
Lrk.7076, lr.3,3, lønnstrinn 9-19. 
Opplysninger om stillingen kan rettes til Arne Gran-
heim eller Grethe Venner. 

50% stilling som Aktivitør/Hjelpepleier 

ved Dagsenter for mennesker med psykiske lidelser. 

Det fra 01.06.98 ledig stilling for aktivitør/hjelpe-
pleier med videreutdanning i psykiatri. Dagsenteret 
har vrt i drift snart 1 âr, og det er knyttet ulike aktivi-
teter til dette. Den som blir tilsatt vil i samarbeid med 
psykiatrisk sykepleier vre med a drive dagsenteret 
og utvikle dette i nrt samarbeid med brukeme. Dag-
tilbudet er apent 3 dager hver uke. 

Vi sØker etter en person som har erfaring fra arbeid 
med denne brukergruppen, og som har interesse av a 
bygge opp et godt tilbud i kommunen. 
Ved tilsetting vil det vektlegges evne til a kunne ar-
beide selvstendig, samarbeid med andre faggrupper. 

AktivitØr lØnnes  etter st.kode 6891 l.ramme 3. 
Hjelpepleier lønnes etter st.kode 7076 i.ramme 3. 

Nermere opplysninger om stillingen far du ved a hen-
vende deg til driftsleder Arne Granheim eller psykia-
trisk sykepleier Margaret Skogâs pa tlf.64 9244 60. 
Søknad med vitnemal og attester sendes innen 14 da-
ger etter utlysmg til; 

Pleie- og omsorgsavdelingen 
Kopasv.7 
1914 Ytre Enebakk 

Nylende bokollektiv 
100% fast stilling hjelpepleier i vemepleie/hjelpe-
pleier. 
50% fast stilling miljØassistent. 
Det arbeides etter tumus med vakt hver 3. Heig. 
Nylende bokollektiv ble bygd i 1996. Her bor det 
psykisk utviklingshemmede voksne personer. 
vi  søker en ansvarsbevisst person som liker a arbeide 
med mennesker 
vi kan tilby en interessant og hyggelig arbeidsplass 
lØnn etter gjeldende avtaler 
sØker ma vre over 18 a.r. 
Ta gjeme kontakt med driftsleder Unni BØhler, ilL 
64924460 

Søknadsfrist 13. Mai. 

Gaupevelen bokollektiv 
2 faste helgestillinger 16,4% for miljØassistenter med 
arbeid hver 3. HeIg. 
Dette er en bolig for psykisk utviklingshemmede 
voksne personer som har behov for hjelp til daglig-
dagse gjØremal  som vasking, matlaging osv. og fritid-
saktiviteter. 
Det kreves ingen spesiell utdannelse. Opplring vii 
bli gitt. Søker ma vre over 18 âr. 
Kontakt gjerne boligleder Lisbeth Ringseth tif. 
64925631. 

Søknadsfrist 13. Mai. 

Gjølstad dagsenter 
100% fast stilling hjelpepleier i vernepleie med tiltre-
delse 02.06.98. 
Stillingen sØkes fortrinnsvis besatt av hjelpepleier i 
vemepleie, men annen relevant utdanning og praksis 
vil ogsa vektlegges. 
Vi søker en person som har yrkeserfaring innen mal-
rettet miljØarbeid. Personlig egnethet vektlegges. 
Stillingen avlØnnes i stillingskode 7076, lØnnsranime 
4, ltr. 13-19. 
Spørsmal kan rettes til leder Widar Brox, tlf. 
64924155. 

Søknadsfrist 4. Mai. 

SOMMERVIKARER 
søkes til 
Enebakk syke- og aldershjem 
- sykeavd.,renhoid, kjØkken 
Boliger for psykisk utvildingshemmede 
Dagsenter for psykisk utviklingshemmede 
Avd. for hjemmebasert omsorg 
Vi trenger sykepleiere, hjelpepleiere, hjemmehjelpere 
og assistenter som sommervikarer. Du ma vre over 
18 AT. 
For nnrmere opplysninger ta gjenie kontakt med: 
Driftsleder Grethe Venner (Enebakk syke- og alders- 
hjem) 
DriftslederAme Granheim (hjemmebasert omsorg) 
Driftsleder Unni Bøhler (bokollektiv og dagsenter). 
TIf. 64924460. 

Søknadsfrist 6. Mai. 

Søknad med vitnemal og attester sendes til: 
Enebakk kommune, pleie- og omsorgsavd. 
Kopasveien 7, 1914 Ytre Enebakk. 

KOMPOSTEN 

-.--. KO1VállI 

Hateby kilo søker KinomasKinister 
Gjeme pensjonister eller uføretrygdede som kan kjØre film pA 
dagtid. Søkere mA vmre over 18 Ar. Full oppbering vil bli gitt. 

Kontakt: Ragnar Karlsen, tlf.: 64 92 82 26 
Tom Vie, 11f.: 64 92 88 21 
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Enebakk kommune 
Ordfører: Jorunn Buer Varaordfører: KjelI Dehli IV 	Rdmann: Nils Schaug 

Sentraladministrasjonen 
Herredshuset 
Tlf.: 6499 0100 - fax: 6492 7111 
Râdmann: Nils Schaug 
Personalsjef: Anne Elisabeth Thorshov 
Økonomisjef: Didrik Hjort 
Kommuneplanlegger/Miljøvernrâdgiver: Kari 
Elisabeth Morbech 
Datasjef: Jon Digranes 
Formannskapssekretr: Sonja Nordhagen 

Komposten 
Informasjonskonsulent: Mariann J. Lillefuhr, 
tif. dir.: 64 99 0104 - fax: 64 92 71 11 

Avd. for skole/barnehage 
Herredshuset 
Tlf.: 64 99 0170 - fax: 64 92 73 08 
Skolesjef: Roar Paulsrud 
Barnehagesjef: Roar Paulsrud 
Leder PP-tjenesten: Tone Fagerli 

Kulturavdelingen 
Det gml. Herredshuset 
Tlf.: 64 99 0190 - fax: 64 92 65 88 
Kultursjef: Per Sandvik 
Enebakk folkebibliotek-tlf.: 64 99 02 00 
Biblioteksjef: Jytte Toft Nielsen 

Sosialavdelingen 
Herredshuset 
Tlf.: 64 99 0140 - fax: 64 9272 89 
Sosialsjef: Gunnar Totland Olsen 

Helseavdellngen 
Herredshuset 
Tlf.: 64 92 63 60 - fax: 64 92 70 20 
Kommunelege I/helsesjef: Torgeir Landvik 
Enebakk legesenter tlf.: 64 92 63 60 - 
fax 64 92 70 20 
Daglig leder: Yngvar Braathen 
øyeblikkelig hjelp ki. 08-16(15) 
tlf.: 64 92 74 20 
Legevaktsentral tlf.: 64 87 19 30 
Enebakk fysioterapi 
Sjefsfysioterapeut: Ellen Berg Ellingsen tif.: 
64924940 
Private fysioterapeuter tlf.: 64 92 46 77 
Kirkebygden helsestasjon tlf.: 64 99 02 10 

Ledende helsesØster: Sissel Gundersen 
Flateby helsestasjon tlf.: 64 92 88 56 
Ytre Enebakk helsestasjon tlf.: 64 92 40 32 

Pleie- og omsorgsavdelingen 
Kopasveien 7 
Tlf.: 64 92 44 60 - fax: 64 92 57 77 
Pleie- og omsorgssjef : Fredrik Lied 
Driftsleder hjembasert omsorg: Arne Gran- 
heim 
Driftsleder institusjonsbasert omsorg. Grethe 
Venner 
Driftsleder avd. for funksjonshemmede: Unni 
BØhler 
Kontortid: ki. 08.00-16.00 

Tekniske avdelinger 
Herredshuset 
Tlf.: 64 99 0120 
Bygningssjef: Stein Marsdal 
Driftssjef: Sverre Netting 

Landbruksavdelingen 
Herredshuset 
Tlf.: 64 99 02 20 - fax: 64 92 72 84 
Skogbruksssjef: Asmund Jahr 
Jordbrukssjef: Anders Lein 

Enebakk kommuneskoger 
1914 Ytre Enebakk 
Tlf.: 64 92 56 29 
Skogbestyrer: Harald Brekken 

Enebakk produkter 
Gjølstad, 1912 Ytre Enebakk 
Tlf.: 64 92 74 60-fax: 64 92 73 31 
Daglig leder: Karen Hagen 

Renovasjon 
ROAF 
Postboks 38, 2007 Kjeller 
Tlf.: 63 84 12 20 - fax: 63 84 07 36 
Adm. dir.: Erik Steensrud 

Forliksrâdet 
Herredshuset 
Tlf.: 
64990165 
Formann: Anne-Lise Skaug 
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PA SISTE SIDE! 
I forrige utgave av KOMPOSTEN oppfordret jeg leseme 

til a skrive innlegg til <<Fri'tt Forum>>. Det er flott a se at flere 
har fulgt ppfordringen! I <<Fritt Forum>> i denne utgaven av 
KOMPOSTEN, er det flere engasjerte innlegg. Noen av inn-
leggene krever et svar fra kommunen, og svarene finner du 
ogsa pa samme side. Vi som er ansatt i kommunen ønsker 
kommunikasjon og kontakt med innbyggeme. Denne kon-
takten oppnar vi bl.a. ved a svare pa leserinnleggene i 
KOMPOSTEN. En slik kommunikasjon er med pa a rive 
ned stengsler og skape äpenhet som igjen skaper tiliit. Kul-
turavdelingen ønsker kontakt med alle som liar arrangemen-
ter som kan føres inn i kulturkalenderen. Pa denne mâten far 
alle som leser KOMPOSTEN kjennskap til arrangementet 
og ogsa muligheten til a delta. Valgene er mange, men 
KOMPOSTEN gir deg anledning til a presentere din organi-
sasjon pa en mate som nar frem. 17.mai star snart for døren 
og en hel side i KOMPOSTEN er viet program for dagen. 

Jeg vii derfor benytte aniedningen a Ønske dere alle en fin 
festdag. 

Mariann J. Lillefuhr, informasjonskonsuient. 

KOMPOSTEN 
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ER SLETT IKKE SA UTEN - OG BUR STORRE IRMAKK 

 

Fersk befoikningsstatistikk 
fra Statistisk sentralbyrà viser 
at Enebakks befolkning i 1997 
Økte med 90 personer til 8.381 
personer pr. 01.01.98. Inntryk-
ket av Enebakk som en liten 
kommune stemmer i Akers-
hus-sammenheng, hvor bare 
to av fylkets 22 kommuner er 
mindre enn Enebakk (Gjer-
drum og Hurdal). I iandssam-
menheng er Enebakk imidler-
tid ingen smâkommune: 
Rangeres Norges 435 kommu-
ner etter folkemengde, kom-
mer Enebakk pa 122. plass. 
Nesten 3/4 (72 %) av landets 
kommuner er altsà mindre enn 
Enebakk! Over halvparten (56 
%) av kommunene er faktisk 
under 5.000 innbyggere. Ene-
bakk er likevel mindre enn 
landets 	gjennomsnittskom- 
mune med 10.200 innbyggere. 

HØY VEKST I 
ENEBAKKS OMLAND 
Norges folketail har nA pas-

sert 4,4 mill. meimesker. Lan-
dets befolkningsvekst har i 
90-ârene ligget stabilt pa 0,6 
%pr.âr - sáogsài 1997. Ogsa 

Enebakks folkemengde har 
det meste av 90-trene vokst 
med 0,6 % pr. âr, men nâ skjer 
det floe: I 1997 vokste Ene-
bakks folkemengde med 1,1 
%. Enebakk er nâ blant de 20 
% av landets kommuner som 
vokser hurtigst. En ârsvekst pi 
1,1 % er likevel moderat i 
Enebakks omland, hvor be-
folkningsveksten i 1997 var 
som følger: 

Oslo: 1,1 %. 
Folio (7 kommuner, inki. 
Enebakk): 1,8 %. 
Romerike (13 kommuner): 
1,4 %. 
Nordre Østfoid (HobØl, As-
kim, Spydeberg og Trøg-
stad): 1,5 %. 

Figur 1 viser befolknings-
veksten i hver av de 25 kom-
munene som her er definert 
som Enebakks omland. Sam-
let ble befolkningsveksten i 
Enebakks omland i 1997 1,2 
% - altsâ det dobbelte av lan-
dets vekst og litt over Ene-
bakks vekst. 15 av de 25 kom-
munene i Enebakks omland  

hadde høyere  befolknings-
vekst i 1997 enn Enebakk. 
Hele 10 av dem figurerer fak-
tisk pa veksflistens <40 pa 
topp>> for kommunenorge. 
Blant fylkene ligger sâledes 
Akershus pa en overlegen før-
steplass med en befolknings-
vekst pa 1,6 %. 

Løfter vi blikket til landsde-
len, ser vi at Østlandets Østre-
gion (Akershus Øst og øst-
fold) nà vokser like fort som 
østlandets vestregion (Be-
rum, Asker, Buskerud og Vest-
fold) - begge med 1,3 % i 
1997. 1998 vii ganske sikkert 
bli Aret da ledertrøya gâr fra 
vestregionen til østregionen 
pa Østlandet. 

Vi kan fastslâ at Enebakk 
befinner seg midt i landets 
mest dynamiske vekstomrâde. 
I ârene som kommer vil Ene-
bakk vre omkranset av fire 
vekstmotorer: Oslo, Folio, 
Romerike og nordre østfold. 
Hovedforklaringen pa dette er 
selvfølgelig at landets ny ho-
vedflyplass âpner pa Garder-
moen i oktober 1998. 

NYE RAMME- 
BETINGELSER FOR 
KOMMUNEPLANEN 
Siden 1991 har boligbyg-

gingen i Enebakk ligget pa un-
der 1/3 av boligbyggingen i 
siste halvdel av 80-ârene. I be-
gynnelsen av 90-ârene skyldtes 
byggesvikten rnanglende inter-
esse i boligmarkedet; etterspør-
selssiden var den begrensende 
faktor. Senere har bolig- og ar-
beidsmarkedet tatt seg opp ge-
nerelt og spesielt i vekstomra-
dene Folio og Romerike, som 
Enebakk er bindeledd mellom. 
I dag er det tilbudssiden i form 
av ledige boligtomter som er 
den begrensende faktor i Ene-
bakk. Arealreservene er imid-
lertid store, sâ tilbudet av torn-
ter kan Økes. 

Pressproblemene i Ski/Oppe-
gard og Skedsrno/LØrenskog 
innebrer at Enebakk kan 
overta mer av den regionale 
veksten, hvis kommunen vii. 
Gjeimorn tempoet i klargjø-
ringen av boligfelt kan kom-
munestyret nâ velge den vekst-
takten man matte Ønske. Kom-
munen er i dag i en helt annen 
og bedre valgsituasjon enn i 
begynnelsen av 90-arene. Dette 
har betydning nar kommune-
styret i 1998 skal vedta en ny 
kommuneplan for Enebakk. 

Befolkningsvekst banker na 
pa Enebakks dør. Kommune-
styret avgjør hvor stor dørap-
ningen skal vre. 

Didrik Hjort 
økonomisjef 

i Enebakk kommune 


