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NOW

Usikker framtid
for tredje etasje

for en ianrt arbeid.
Kampanjeri skal gã over en to-árs perio
d. w et av rnkne 'r endre folks holdfinger til a jobbe svart, og dermed reduser-e omfanget av svart arbeid
Orn kort tid sender kommunen ut en
informasonsbrosjyre om ternaet til alle
husstander. Sainarbeidspartnere om
aksjonen er Finansdepartementet,
Komniunal og arbeidsdepartementet,
Skattedirektoratet, Kommwienes
Sdntrafforbuild, NHO , LO og Statens
1nformasjontjeneste.

Side 2
So

4001000 ekstra ti skolen
- Jeg er glad og lettet, ski skolesief Roar

Pau1srtd err at forn-tannskapet nadag kveld
gkk enstemmig inn for en filleggsbevilgning p kr.
4.000 iii skoer. Ocrmed br detmllig a na.Jiir
siere
kosti -aden, til to rAyexiasser ved vi
wigdomsskoler. Eev
lU, og dermed
passer man delitgs
pr klass
Soia11ntoret hackle me
v for till
iIniz PA kr.600.000 til 8o
utgifter, og
l
Pleic og ornsorgsa
mel4i, behov
r 'lleggsbevi1gn
dde innstii

Et flertall i Enebakk formannskap vendte mandag kveld tommelen ned for innredning av den nye 3.etasjen pa Herredshuset.
Formannskapet gikk samtidig imot et forsiag om flytting av kulturadministrasjonen til helse og sosialsjefens tidligere kontorer
vegg i vegg med biblioteket. Formannskapsflertallet yule heller
ikke gã med pa at skolen skal overta lekotekets lokaler i
Kulturformidlingssenteret i Det Gamle Herredshuset , for a lose
behovet for lokaler til skolefritidsordningen.
Formannskapet
var
invitert til a gâ inn for
et forsiag om innredfling av 3. etasje i kommunehuset til en kostnad pa' 2,5 millioner,
flytting av kulturavdelingen for A gi skolen
rom for skolefritidsordfling i Det Gamle
Herredshüset, og flytting av helsestasjonen i
Ytre Enebakk skole,
under 46rutsetning av at
andre, brukbare lokaler
ble skaffet til veie pa*
Mjer.
Saken begynte med et behov

for reparasjon av taket i
Herredshuset p.g.a. lekkasje.
Gjenom statlig ordning med
sysselsettingsmidler
fikk
kommunen 90 prosent av
beregnet kostnad til gjennomføring
av
prosjektet.
Kommunestyret hesluttet sA
at det, uten srlige merkostnader skulle legges til rette
for en 3. etasje. SA har snøballen rullet.
Parallelt med dette har man
arbeidet med forberedelser til
innføring av en serviceavdeling i Herredshuset. Vedtak
om en slik avdeling ble fattet
i forbindelse med OU-prosessen. Serviceavdelingen skal kunne betjene og ekspedere publikum
raskt og effektivt, gi svar, og

henvise til "rette vedkommende" slik at folk unngãr
unødig korridorvanring.
Innredning av 3.etasje og
innføring av serviceavdeling
er sâ butt sett i en sammenheng, og det dannet grunniaget for forsiagene. Hensikten
med a flytte kulturkontoret
og innrede 3.etasje skulle
vre A samle tjenesteomrAdene for a fA full effekt av
serviceavdelingen.
BAde ordfører og administra--sjon mAtte imidlertid tAle kritikk for mAten saken var blitt
hAndtert pA.
Saken skal endelig behandles
av kommunestyret, sA forelø.pig er intet avgjort.
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Svart arbeid for
ti m* 11,6

2'4',2

Den 31 .mai er det en stor dag i
Pettersrud pA Flateby. Farmor
og oldemor Signe Svendsen fyiler 80 Ar,
Mamma, Ivar og vi gratulerer og
takker for at du alitid er sA god
og snill.
Hilsen
Ann-Helen og Steinar
Svein-Kristian
Eva-Beate
Kristoffer, Harald og Olaf

Omfanget av svart arbeid er p1. Iandsbasis beregnet til den nette sum av 10 muharder kroner. Med andre ord: Mer enn ett Lillehammer-OL! P1. denne bakgrunn er det nã at Aksjon mot Svart arbeid er satt I gang. Det er Iett fi forstfi at
unndragelse av slike summer rammer oss alle. - Ni ønsker vi a informere om
konsekvensene, ogsã for den som jobber svart, sier Karin Lauritzen, avdelingsleder ved kommunens skattekontor. - Mãlet med aksjonen er kanskje i første
rekke a* skape en annen hoidning til svart arbeid. Det er ikke tfft a* jobbe svart,
og det rammer oss alle!
Den som jobber svart skal gjØres oppmerksom pa konsekvensene: De mister pensjonspoeng,
og retten til sykepenger. Skulle noe uforutsett skje, f.eks. at
•helsa svikter, stAr man uten rettigheter.
I tilegg til slike, personlige
konsekvenser, Ødeiegger man
ogsA for andre bedrifter, som
opererer hvitt, og rimeligvis
ikke kan konkurrere pA pris.
Resultatet er frre arbeidspiasser.
- Here bedrifter har etterhvert
begynt A foriange firma/kemnerattest i forbindelse med anbud.
OgsA Enebakk kommunestyre
har vedtatt at slik kemnerattest
skal foreligge fra bedrifter som
innieverer anbud i Enebakk. VAr erfaring er at seriØse
bedrifter er veldig glad for at
man legger inn en slik forutsetfling,, sier Lauritzen.
- Hvilke tiltak skal iverksettes i
Enebakk i forbindelse med
aksjonen?
- I tiliegg til det holdningsskapende arbeidet, vii vii kampanjeperioden følge opp med hyp-

pige kontroller ute i bedriftene,
sier Lauritzen. Vi kommer til A
foreta uanmeldte stikkontroller,
blant annet vii vi da sjekke
bedriftens skattetrekkskonto, at
pengene som skal vre der virkelig er satt inn. Kontrollene
vii bli foretatt av folk fra kommunens skatteavdeling. Ved
store unndragelser og misligheter gAr vi til politianmeldelse.
- Jeg vii imidlertid oppfordre
bedrifter som har problemer
med
a betale skyldige
skatter/avgifter om A ta kontakt
med
kontoret
her.
Betalingsevnen kan vre sA
ymse av forskjellige Arsaker,
men betalingsviljen bør vre til
stede, sier Lauritzen, og iegger
til:
- Hvis alle betaler det de skal,
biir skattetrykket lettere for oss
alle. Unndrageiser i denne sammenheng er A snyite pA feliesgodene. For mange kan det sikkert synes som om skattetrykket er urimelig stort. Men man
mA likevel fØlge spilieregiene.
Vii man endre ting, fAr man bli
politiker!

at det finnes to naboer, hvorav
den ene er røriegger og den
andre bilmekaniker, og bilmekanikeren skifter eksosaniegget
hos rørieggeren, mens rørleggeren skifter en kran som lekker
hos bilmekanikeren?
- Her mA man skilie meilom
vennetjeneste og svart arbeid.
Jeg gAr Ut fra at eksempelet du
nevnte ikke er noe som skjer
heie tiden.
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HVITT
ertrygt

- Men hva er savrt arbeid? Sett

Pa' tokt med "Mathilde"
Det er fortsatt ledige
plasser p1. ârets seiltur
med Hardanger-jakten
Mathilde. Turen arrangeres av ungdomsklubbene i Enebakk rn/ti!-

skudd fra kulturstyret
og sosialkontoret.
Turen foregAr i uke 32 - fra 8. 12.august, med start fra Risør
og ankomst Flekkefjord. Med
andre ord en uforglemmeiig tur
iangs Sørlandskysten. Turen til

Risør, og fra Fiekkefjord foregar med buss (Enebakkrutene).
Og prisen er: kr. 1.000.
Ta kontakt med:
Karin Holmedal, 64 92 5134
Kristin Birkeiand, 64 92 57 44
Jan Erik Pettersen, 64 92 60 50
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Avisen trykkes i:
Indre Smaalenenes
Trykkeri
Utgis 1 gang i
màneden.

Ingegerd Espás heter den
nye sjefen pA sosialkontoret.
Hun begynte i stillingen
22.februar. Hun kom da fra
sosiailederstiilingen i Aure
kommune pA Nordrnøre.
Opprinnelig er hun fra
Trondheim
Den nye sosialsjefen er utdannet sosiaonom. Hun har i tilegg fulgt iederutviklingsprogram for ledere i sosial og
bamevernstjeneste pA universitetsninvA.
Ellers har hun en variert og
solid bakgrunn. Hun har vrt
1rer i videregAende skole og
drevet eget firma innen kursvirksomhet. Hun er opptatt av
meditasjon, og har gitt kurs i
meditasjonsteknikker
Ingegerd er bosatt i Enebakk,
Hun er spesielt opptatt av he!hetlig tenking rundt barnevernet. Hun Ønsker A avdramatisere barnevemets rolle, og
satser pA frivillighets og samarbeidslinja
I et heihetlig barnevern inngAr
ogsA godt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som
skoie/helsesøster/ bamehage,
og EspAs vii derfor prioritere A bygge gode kommunikasjonsInjer meliom sosialkontoret og disse instansene.
NAr det gjeider sosiaihjeip, og
de senere firs store uttellinger
pA dette budsjettet, mener den
nye sosialsjefen at det alitid
vii vre mulig A gjØre noe for
A fA ned disse uttellingene.
Blant annet rAdgiving til folk
fØr krisa inntreffer.- Service og tilgjengelighet er
nØkkelord. Det mA bli like
naturlig A gA hit for rAd
veiledning, som det er A gA pa
trygdekontoret, sier EspAs, og
iegger til at kontoret har mye

kompetanse for slik rAdgiving.
:---Ny nestleder er ogsA pA plass
pA sosialkontoret. Han heter
Knut Ytrehus, og kommer
opprinnelig
fra
Kristiansand.
Til Enebakk kom han fra
Nesodden sosiaikontor hvor
han har vrt i 4 fir.
ArbeidsornrAdet hans der var
innen mottak for sosial
omsorg, kiagebehandlinger
og saksbehandling for kommunaie etableringsiAn.
OgsA Ytrehus er utdannet
sosiaonom. FØr han tok denne
utdannelsen ved sosialhøgskolen jobbet han i
Husbanken
Ytrehus har foreløpig , siden
han begynte i Enebakk i
begynelsen av mars, jobbet
mest innen barnevern, men
skal nA arbeide med sosial
omsorg og økonomisk rAdgiving.
Han er optatt av at sosialkontoret ma bli brukt til noe
mer enn A gi økonomiske
ytelser.
- Vi mA bli mer et servicekontor enn en "fattigkasse". Jeg
ser det som viktig A redusere
terskeien for A henvende se
hit. det mA bli akseptert a
henvende seg pA sosialkontoret. Og jeg tror mange vii ha
stor giede av den rAdgiving vi
kan gi her, sier Ytrehus. I ukhet med sosialsjefen mener
han det er viktig A henvende
seg til sosialkontore for krisa
oppstAr.

*
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FRITT.FORUM

SVARTHOL BRENSEL A/S
DIESEL
TIL VAR- ONNA

Under denne vigfletten inviteres du til komme med dine synspuikter ph Store og smA spørsmh1 iEnebakk

VI TAR OGSA GJERNE MED SMØREOLJER.
ALLTID RIMELIGEPRISER

Hoidninger vedtas ikke, de skapes
FØrste Mai er over, talene bar
preg av alt vi har ftttt til, alt
som vi, et lite folk har lykkes
med. Noen tok opp ting vi ikke
har lykkes med, arbeidsiedighet, fremmedhat og fremmedfrykt.

Jeg husker de store gutta som
hadde seilt ute, som fortalte om
de skumle araberne, og negerbarna sm gikk pA brennende
kuil bare de fikk en Sweet
'
mint-eller
en sigarett.
Joda, hoidningene skapes.

I kommunestyret diskuterte de
om Enebakk skulle bli en antirasistisk sone, men neida, holdfinger vedtas ikke, de skapes.
Jeg husker pA søndagsskolen
lysbilder, flaneliografer. Fra
misjonsmarken om de dovne
sorte som ble sA blide og pene i
tØyet nAr de kom pA misjonsstasonen. Noen av de herte A lese
og snakke engeisk ogsA. Je
husker at jeg fikk stor pose pa
juletrefesten fordi jeg hadde
stemplet fisk i garnet.
Holdningene skapes

Jeg husker fortellingen om han
som var den første hvite mannen i nettopp den iandsbyen,
hvordan barna flokket seg rundt
ham av nysgjerrigehet.
Hvis vi snur den siste historia,
og foreteller om den første
negeren i Enebakk, det er sikkert ikke sA veldig lenge siden.
Hvordan reagerte vi, og vAre
barn.
Hoidninger de skapes.

har fAtt det for ogsA, men de har
reist.

Vi synes det nA er pA tide at
etaten tar dette alvorlig og tar

Torunn Solberg Hornnes
Rigmor Skaug
Bent Teig
Kjersti Solberg

Vi fAr besøk av tre kvinnelige
kunstnere, hver av dem dyktige
i sitt spesieile utrykk, henholdsvis giasskunst, keramikk(terrakotta) og maleri.
Fra Telemark kommer Irene
Harvik. Hun har egen glasshytte i Bø, og vii vre representert med spennende flasker,
krakelerte vinglass, glasskuler
og skAler. Hun er utdannet fra
bl.a. Oslo Tegne og Maleskole
tidlig pA 80-tallet, og avsluttet
sin utdannelse i 1990 ved
Glasskolan i Kosta, for hun
hadde praksis hos R.Carlsson
pA Gotland i 1991 -92.
I dag selger Irene Harvik
bi.a.glass i "Det Gule Huset" i
Asker, pA HA Gamle
PrestegArd, ved Galleri Osebro

i Porsgrunn, samt i Galleri
Dobag i Kristiansund.
De smA terrakotta-figurene som
vii bli presentert er formet av
Nina Nesje, nA bosatt i
Bødalen v/Slemrnestad. Kan
man si at noen er født med leirkiump i neven, ja, sA mA Nina
Nesje vre en av disse. Hun er
ikke butt formet av noen 1rer.
Hun er sAkalt autodidakt, et
naturtalent.
Hennes smA og store "mennesker', mest barn, sjarmerer
mange. Nina Nesje har hatt
ulike utstiliinger i østlandsregionen , og en av hennes
skuipturer er innkjøpt av
Nelson-Mandela komiteen, og
overrakt nettopp Nelson
-.
Mandela for to Ar siden.
Fra Nesodden kommune kommer Gurli Aune, som hos oss
vii presentere frodige og nre
malerier av en helt spesiell
karakter. Hun startet relativt
sent pA sin kunstnerkarriere.

Vikariat som rektor ved Kirkebygden skole,
skoleAret 1994/95
Skoien har 150 elever, 1. - 6. trinn, fordelt pA
7 kiasser, samt 6-Arngstiibud og skolefritidsordning.
Det tilsettes undervisningsinspektør ved skolen.
Skolens tlf.: 6492 6113
2

Avdeiingsleder ved Flateby barnehage fra 15.08.94
Barnehagen har to avdelinger med grupper pA 3 - 7 fir.
Barnehagens tlf.: 6492 85 88

3

Avdeiingsleder ved skolefritidsordningen, Ytre
Enebakk skole, 20 timer pr uke.
For fast tilsetting kreves utdanmng som førskoleirer eller annen barnefaglig utdanning pA tilsvarende
myA.
Skolens tif.: 64 92 41 68.

Nrmere opplysninger ved skolen, barnehagen, eller oppvekstavdelingens kontor, tlf. 6492 60 60.

NA er vAren kommet, og veiene
Cr ikke sA giatte ienger.Biiene
kjører fortere og tar ikke sA
mye hensyn mer.

Tjenesteplikt og tilsettingsvilkAr i henhold til gjeldende lOvverk
og forskrifter, instrukser og regulativ. Piiktig medlemskap i
pensjonskasse. Da skolefritidsordningen foreløpig følger skoleruta, avkortes Arslønnen med 11,15%.

NA er det fiere ryttere, gAende
og sykiende ute i trafikken.

Av søknaden ma det ga fram hvilken utdanmng, praksis o
ansiennitet søkeren liar. Vennligst oppgi teiefonnurnrner pa
arbeid og privat. aktuelle søkere mA regne med a bli inbudt til
satale. Vennligst opgi referanse.

Det er mange ryttere som ikke
har sA mye erfaring som øvede
ryttere har.
Derfor bør ikke bilene kjøre sA
fort i nzrheten av andre og
myke trafikkanter.
Hvis alle kuime ta mer hensyn
til hverandre, yule det bli mye
hyggeligere for alle A ferdes i
trafikken.

Vfirslepp i Enebakk Kunstforening
I 2,etg. i Det Gamie Herredshus
i Enebakk, vegg i vegg med
Butenschøn og Enger-samlingen, Apner Enebakk Kunstforden
ening
salgsutstilling
28.mai.

LEDIGE STILLINGER I GRUNNSKOLE
OG BARNEHAGE

S.G. 1958 modell

Vi skal igjen fA nye naboer. Vi

en befaring til stedet. Silk det
er pr d.d. stAr vannet i høyde
med gangveien uten noen form
for sikring. Dette er livsfarlig
for spesieit skolebarna som ferdes her daglig. Vi bar ingen
barn a miste! Gangveien mA
nA heves, og sikres med gjerde

ENEBAKK KOMMUNE

Hvordan blir det nAr de som har
skapt hoidningene fAr makt til A
vedta.?
Hva med meg, hvilke holdninger skaper jeg? Hva snakker vi
om ved middagsbordet? er det
alle disse sigøynerne eller hvor
forferdelig det har butt pA
GrØnland. Det var bedre nAr
bussen gikk fra Ankertorget.
Der var jo bare disse forferdelige alkisene. De har nok rett i
kommunestyret
likevel *
Holdningene de skapes.

Hestevett
NAr det gjelder ovennevnte
gangvei vii vi nA sette et
spØrsmAlstegn ved sikkerheten
pA denne strekningen. Det har
de siste Arene vert et gjentatt
problem at det ved mye nedbØr
har butt oversvØmrnelse av
bAde vei og gangvei. Dette har
medført vanskeligheter med
ferdsel til jobb, skole, barnehage etc.

TLF.: 64 92 40 47

Som 40-Aring kuttet hun tvert
fra en bank-jobb, og begynte
ved Grannum Tegne og
Maleskole, deretter Oslo
Maleskole vfBØdker,, dagskole.
Gurli har ogsA malt ved et
atelier
i
intemasjonalt
Provence.
Av utstillinger kan nevnes
Galleri Vera i Drøbak og
Galleri loppa pA Nesodden.
Vi Ønsker at sA mange som
mulig vii fA anledning til A
besøke utstillingen. Dette vii
vre en utpreget salgsutstilling,
hvor man vii ha muligheten til
A skaffe srpregede arbeider til
en ikke avskrekkende pris.
Utsitlliigen vii i aller hØyeste
grad vre med pA A Ønske sommeren velkommen.
Du er hjerteiig velkommen til
utstillingen, Apningen vii vrelØrdag 28. maikl.13. (se egen
annonse)
HA EN RIKTIG GOD

Søknad med bekreftede kopier av vitnemAl og attester sendes
Enebakk kommune, oppvekstavdelingen, 1912 Enebakk, innen
08.06.94.
SKOLESJEFEN

LAG OG FORENINGERS
MØTEKALENDER
Flateby Hundeklubb
28.mai kl.12.00: Brukshundtrening (Streifinn)
- Dressurkurs og Valpekurs - mandager/torsdager
- Ordirner tirsdagstrening
- Konkurransetrening, tirsdager
6.juni.kl. 18.00: Apeilmerkeprøve, salg av utstyr
11.juni. brukshundtrening. FremmØte Fina kJ. 10.00

Enebakk Pensjonistforening
8.juni: Herredshuset ki. 16.30 - Rømmegrøt
Emaus,Kirkebygda
17.mai kl.17.00: 17.mai-fest. Dynamis synger
Onsdag 1 8.maiicl. 19.30: Yngre&
Torsdag 19.mafkl. 18.30: Barnelaget
Søndag 22.mai Id. 18.00: Mote
Onsdag 25.mai Id. 19.30 Mote. Taler: Svene Bøe
Fredag 27.mai kl.19.30: Fredagsklubben
Onsdag 1.juni kl.19.30: Yngres
Torsdag 2.juni kI. 17.30: Barnelaget
Fredag 4.juni . kl.19.30: Fredagsklubben
Onsdag 8.juni kl.19.30: Mote
Fredag 10.juni kl.19.30: Fredagskiubben
SØndag 12.juni Id. 17.00: FELLES SOMMERAVSLUTNING,

Enebakk Hagelag
26.mai Id. 19.00: Plantebytte hos Oddvar Wennevold
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Parkering for
lastebiler/
trailere pa
Flateby
Siste vinter har bydd pA problemer med A finne egneparkeringsplasser for
lastebiler/trajlere pA Flateby.
Det har forekonimet at kjØretØyene har vrt parkert til
sjenanse for annen trafikk og
hindret snøryddning osv.
Nenngskoordinator Ønsker A
undersøke interesse og behov
blant lastebileiere og sjAfører
for A leie parkeringsplass dersom slik blir opparbeidet.
Lastebileiere og sjAfØrer som
er interessert i at det bliropparbeidet en slik parkeringsplass pA Flateby bes kontakte
merings-koordinator H.
Waade pr. telefon eller brev.
Halyard Waade adr.:
Enebakk
Landbrukskontor, tlf: 64
926495

Mja?r ungdomsskole:

Sokelys pa' rasisme
Mjr ungdomsskole har hatt
besøk av SOS rasisme. Besøket
kom i stand pA initiativ fra
klubbleder Karin Holmedal i
Ytre Enebakk ungdomsklubb,

FElL PA KART
Enebakk Handel-, HAndverk og
Industriforening (EHHI) sendte
tidligere i Ar Ut en nringskalender til alle husstander i
Enebakk.
PA baksiden av kalenderen er
det trykket et kart over
Enebakk hvor Kolbotn er merket J = utfartssted. Dette er feil.
Stedet er i privat eie og er i følge eieren IKKE et utfartssted.
Vi bekiager feilen.
for EHHI
Halyard Waade, sekr.

som har samarbeidet med skolen om dette opplegget.

Konfirmasjons dager i Enebakk
kirke
29. mai

Line Birthe Bakken
Silje Kristine Bergum
Helene Louise Nysieth
Braathen
Kristin Iren Brendjord
Lena Davidsen
Kim Ronny Enersen
Tove Anette Haug
Thomas Behringer
Besøket ble lagt opp med grupHaugsnes
pearbeid for elevene , hvor
temaer som; - hva er typisk Sigleif Hillestad
norsk hva er kulturkonfljk
Kim Andre Johnsen
hvorfor kommer flyktningene
Marit
Mteland Kiewe
og hva er rasisme, ble drøftet.
Terje Kolbeinsen
Diskusjonen gikk flittig om hva Katrine Margrethe Mahie
som var viktig A huske pA, og Camilla Huseby Moss
om hvor viktig det er A tolerere
andres kulturer. Elevene fikk Kjell Jørgen Mysen
se en film med klipp fra rasis me Robertsen
tiske demonstrasjoner. Som Veronica Marie Hansen
avslutning fikk elevene stille Stenberg
spørsmAl rundt det de var butt
Evy Aaquist Storeng
fortalt og vist.
Organisasjonen har nA avlagt
flere besøk ved skolen, og alle
elevene har fAtt informasjon om
organisasjonens
arbeid.
Besøkene er ment som et ledd i
holdningsskapende
arbeid,
blant annet i forbindelse med
forestAende mottak av 20 bosmere i Enebakk.

5.juni

TILBUD PA FLATEBY

I

Det er fortsatt mulig a bli med pa forsøket med sortering av husholdnings
avfall pa Flateby.

Har du sett de grønn avfallsdunkene til
ROALF pA Flateby?
Kanskje du allerede er med pA forsøket
med kildesortering avhusholdningsavfall, da verver du en nabo!
Sist host fikk alle familier i tettbebyggelsen pA Flatebyinvitasjon til A delta i
et forsøk med kildesortering avhushold- infonnasjon, som C post, imailjuni.
ningsavfall. Det er i dag 216 husstander Les den nøye, send inn pAmeldingsslipsom deltar iforsket.
pen, førresten eventuelt gAr til papirinnsamling!
Det komposterbare avfallet bli kjørt til
Haugstein gArd, hvorJohan Ellingsen
ønsker du A bli med allerede nA, ta
allerede i Ar kan bruke den produserte- kontakt medmiljøvemrAdgiver 1
kompostjorden til jordforbedringsmid- Enebakk kommune, tlf. 64 92 6060
del.
0

Det er fortsatt plass til mange flere deltakere i
prosjektet. Det vii bli sendt Ut

Andreas BarbØl
Trond Erik Edvardsen
Gry Helen Eikeset
Fossum
Haligeir Grinde
Jon Axsel Grøtvedt
Anne Marthe Hansen
Thorstein Magnus Heiaas
Mariken Pethrine Terud
Hjelines
Rune HØilund
Thomas Kibsgaard Jansen
Espen Lorentz Jørstad
Inger Hilde Killerud
Line Kristoffersen
Kenneth Ellingsen Lund
Lars Martinsen
Siri Nilssen
Betty Alice Pettersen
Siv Arnhild Raanes
Per Resaland
Thomas Rofstad
Ina Katrine Ruud
Anders Ruud
Yvonne Dab! Solberg
Kent Raymond Void
Bjorn Solem

Tenk
trivsel
-tenk
Enebakk!

Konfirmasjonsdager i
Man kirke
29.mai
Rannveig Renoien AasbØ
Ole Petter Berg
Ole Kristian Bjørnstad
Renate Hast
Catinka Johannesen
Katarina Nelleke Wattum
KirkerØd
Kathrine Marie
Magnussen
Hans-Kristian Nilsen
Kent Andre Nilsen
Tone Nilsen
Eyvind Føsund Opedal
Henning KAre Pedersen
Ida Maren Rasmussen
Torgard Tangvik
Simonsen
Jorunn Ingellin Solberg
Heidi Rebni Thune
Kim Andre Thorvaldsen
Raymond Thorstensen
Katrine Tryti
Fredrik Andreas Øiestad

5.juni
Anne Renate Haug
Andresen
Bernt Anders Schea
Bakke
Oystein Berg
Magnus Bratfoss
Elin Svarthoel Egeberg
Tom Robert Elverhøy
Eivind Ove Eriksen
Thomas Forfang
Stian Gerhardsen
Eivind Gravdahl
Andreas Gundersen
Janne Gustavsen
HAvard Heier
Bjorn Tore Henning
Astrid Holen
Heidi Gøtnik Høgmo
Kate Knagenhjelm
Linda Jeanette Kokaas
Helene LØvaas
Kristoffersen
Linda Marie Lindquist
Eva Løvdahi
Heidi Marie Nafstad
Anita Nordseth
Thomas Sundvold
Reidun Thorvaldsen
Kjetil Andre Tofte

1Forberede:isene til fly-

ningmottak forts etter

S.

4.mai var det nyu mote i forbindelse med flyktningmottak i
Enebakk. En gruppe fra det første mote om forberedelse og
organisering av et vellykket mottak var møtt fram. Til stede
var ogsA Enebakks nye flyktningkonsulent,, Egil Lothe.
Han fikk mange positive, signaler pA at folk vii stile opp i
ulike samenhenger for A gjØre arbeidet med mottak og integrering sA bra som mulig. Det var enighet om A etablere en
ressursgruppe som skal were et slags kommunikasjonsledd
mellom
flyktningkonsulent
og
flyktningene.
Ressursgruppa skal settes sammen var folk fra de største
lag/foreninger i kommunen, og kultursjefen er ansvarlig for
etableringen av gruppa. Den nye flyktningkonsulenten, som
nA er ansatt som soisalkonsulent i Trøgstad, vil were pA
plass i Enebakk i begynnelsen av august.

I
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âpningstider:
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Mandag 9.00-17.00
f red ag
Torsdag 9.00-18.00
Lørdag 9.00-14.00
ARRANGERER

STJTIANSFEST
fredag 24.6.94 k1.20.00 pa festi.valplassen v/Lyseren

Tenk trivsel c - tenk Enebakk!
Velkommen til handel pa

MUSIK KEN EESØRGPS AV OFT POPULITTRE DANSEBANDET

VAGSENTERET!

OLE WARS

Her finner du det meste!

Inngangsbillett Kr. 100,

ex p e r t

Salg av pølser, vaffel, grilimat, brus m.m.

VI ONSKER ALLE NYE Od dAMLE
KUNDER VELKOMMEN TIL VAR NYE
FOR RETNINd PA VASENTERET

Medarrangører. Sanitetsforeningene I Enebakk
Norsk Folkehjelp avd. Flateby
Enebakk skolernusikkorps

NETTDRE VET
LADYSHAVE
Rund knvtiI
skânsom bruk
under arm ene
og rett kniv
for bena.
Folie for
tettest mulig
hârfjerni ng.
HP 2721
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inviterer til Lysernfestivalen 1994
29. - 30.juli
Program fredag 29.juli:
Apning v/kultursjef Per Sandvik
kl.20.00:
Fra kl.20.30: Darts til musikk fra friluftsscenen
med forskjellige orkestre

Program lørdag 30.juli:
Gla-dans og underhoidning for store og srnâ.
Hilsningstale v/ordfører Einar Hoistad
Pensjonister inviteres spesielt.
kl.13.00 - 14.00: Servering av grilimat til pensjonistene
BRYLLUP
M. 16.00:
Olsokdans fra friluftsscenen med forskjellige
Fra ki. 19.00:
orkestre.
Fra k1. 12,00:

Saig av pølser, vafler, grilimat, brus m.m.

5 ârs jubileurn i
MUSIKK OG FOLKEFEST
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REISESTRYKEJERN
Lett, sammenleggbart strykejern p
250 W. Tar liten plass og er praktisk a
ha med pa turer og reiser. Den srnale
formen gjør at jernet kommer UI overalt. Greblon sale, Leveres med praktisk reiseetui og sprayflaske. HD 1301.

/
/
30321(01
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/
/
/
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/
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/
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/

• UNITED UWP-381

1391

Varenr. 350381.82
Elegant lommedisco
i nytt design.
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EL. INSTALLASJON OG FORRETNING
1912 Enebakk
TIf. 64 92 63 00
Døg nvakt
TIf. 94 23 74 87

"Vâgsenteret'>
1914Y. Enebakk
TIf. 64 92 58 08

Alt i Elektrisk
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OPTIMISTEN
Enebakk NringsrAd skal i 1994 dele Ut plaketten
"Optimisten" til Arets bedrift for fjerde gang.
Prisens formAl er A høyne kvaliteten og servicenivAet innenfor nringslivet, samt heve den generelle
kunnskap om nringene i kommunen.
Forsiag til kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner. Det kan foreslAs bedrifter innen alle bransjer.

•/1

Lørdag den 28.mai 94 blir
det utstilling av lappeteknikk pA barneskolen i Ytre
Enebakk.

Salg av Iappeteknikk fra k1.09.00 - k1.18.00

- KAFETERJA

UTLODNING

Overskuddet gr til Sanitetsforeningen

Skriftlig forsiag med begninnelse sendes:

KOM OG OPPLEV ET FYRVERKERI I FARVER
Enebakk NtringsrAd, 1912 Enebakk
innen 1. oktober 1994
Kontaktperson : Karl Elisabeth Morbech,
tlf: 6492 6060

VELKOMMEN
Arr.: NAlØyet og kursdeltakere

FØRSKOLELIERER
Enebakk Husmorlag søker førsko1e1rer til
korttidsbarnehage for 4- og 5-kinger,
25tpruke.

ENEBAKK NJ€RINGSRAD

r

—y

-- --

Lønn etter kommunale regulativer. Ansettelse fra august 1994.
skriftlig sØknad sendes Ella Wenli, VArygg, 1912 Enebakk,
innen 15.juni.
SpørsmAl angAende stillingen kan rettes til Yvonne Ness,
tlf. 6492 8643

-00'77-771M—

V14fII4

Mf

Stftet 1945

Soros
TA MED FAMILIEN PA
KVELDSTUR MED VAGLIA '
VEL.

til
01-

1z

ONSDAG 25.MAI 1994KL. 18.00
TIL21.00

Enebakk Kunsiforening
inviterer til

Start turen fra Vestby Bru fra ki. 18.00 og følg merket lØype til
BrAtan.
Ta med papir og blyant og svar pA spørsmAlene som er hengt
opp underveis i lØypa. Varierte spørsmAl.

<<YAKSLEPP>>
1

Premiering av beste besvarelse: Inngangsbillett for hele familien til TUSENFRYD. Barna fr "turbilett" til alle aktiviteter.
Vi selger mineralvann, kaffe og vafler fram til ki. 21 .30.(Vi har
"doblet" vaffelkapasiteten slik at det blir nok til alle).

Det Gm!. Herredshus
28. mai - 5. juni

SALGSUTSTILLING
Kunstglass - Irene Harvik
Terrakotta figurer - Nina Nesje
Maleri - Gørli Aune

Du kan ogsA fA kjøpt siste PINS I "FOLK I FORM TIL OL"serien.

-tenk Enebakk!

r

SØnd5.6.

PAPIRINNSAMLING

-

3-17

VELIOMMEN

YTRE ENEBAKK OG FJELL:

TORSDAG 9.JUNI
NESTE KOMPOSTEN KOMMER FREDAG 17.JUNI.
INNLEVERINGSFRIST: 8.JUNI

FLATEBY,KIRKEBYGDA, OG
DALEFJERDINGEN:

ONSDAG 8.JUNI
L

-

•-',4

-

Søndag 15.mai
1J)18.30: Jurassic Park
ønskereprise
V) 20.30 Innen rekkevidde
Søndag 29.mai
B)16.30 Lotte flytter
hjemmefra
U)18.30 Nyaynes world 2
V) 20.30 Andenes Hus
ønskereprise
Fred 3.juni
U) 20.30 Mannen med den
nakne pistol Pistol 33 1/3
Søndag S.juni
B) 16.30 Rock-a-doodle
U) 18.30 Mannen med den
nakne pistol 33 1/3
V) 20.30 Mr.Jones
Søndag 12.juni
B) 16.30 Aristokattene
For etternølerne
U) 18.30 Huck Fins Eventyr
V) 20.30 Waynes World 2
For etternøtere

HUNDEPASS
søkes til godt voksen
tispe i sommerferien

30.6. - 23.7.
Hun er vant til andre
dyr, men er ikke glad i
smA barn.
Eier holder for og betaler for pass.

TIf. 64 92 5256

1990
1994

Ingen startkontigent

Tenk trivsel
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Enebakk
under
krigen
Sjetteklassene ved Ytre
Enebakk skole hadde i
januar et prosjekt om
Enebakk under krigen. I
løpet av januar samlet de
opplysninger om Enebakk under krigen. De
snakket med besteforeldre og eller eldre i nrmiljøet, de leste bøker og
gikk igjennom gamle aviser.
All informasjon er nA
trykket i et flott hefte,
som kulturstyret har støttet Økonomisk.
Hefte ble presentert pA
Ytre Enebakk skole mandag 9. mai. I forbindelse
med presentasjonen var
det ogsA ti stede noen av
de som hadde gitt informasjon til heftet. Utstilling av forskjellige ting i
tilknytning til krigshistorien var ogsA en del av
programmet.
Heftet er A fA kjøpt pA
Bokhjørnet i Ytre Enebakk. Elevene vii ogsA
selv besøke husstandene,
og selge utenfor nrbutikkene.
Prisen er kr 50,-.

KOMPOSTEN

17. mat i
Enebakk

08.00
09.15
10.15
10.30
11.15
11.30

12.30
12.45
1115
13.30
14.00
14.45

4

I

Flaggheising pa Ytre Enebakk Skole v/speiderne .Ytre
Enebakk skolemusikkorps spiller.
Skolekorpset spiller pa* Sykehjemmet
Skolemusikkorpset marsjerer fra skolen til Mari kirke.
Gudstjeneste i Mari kirke.
Skolemusikkorpset marsjerer fra Man kirke til skolen
Barne-og Folketoget gr fra skolen (Togrute: Fra skolen, forbi
REMA 1000 VAgliveien, RAdyrveien til hØyre, krysset Tiurveien,
toget stopper foran trygdeboligene, ned Sagstubakken og tilbake til
skolen.
Tale for dagen : Lars Gunnar Bjørnstad
Leikarringen, barn
Betel Hornorkester spiller
Ytre Enebakk skolemusikkorps spiller
Oppvisning av Vannskiklubben
Avslutning med trekning av skolemusikkorpsets sykkellotteri.
Premieutdeling for pilkast og luftgeverskyting

Leker, spill og film for barna, pilkast, 1uftgeverskyting. Brus, is, pizza, kaffe
vafler og forfriskninger fAs kjØpt.

Parkering ved MjarhaI1en. NB! Ingen parkering pa riksveien
eller pa skoleplassen.
SKOLEN GJØR OPPMERKSOM PA FØLGENDE:
De elever som ikke deltar i Gudsstjenesten i Mari kirke , ma' vre pa' skoleplassen for oppstilling senest U. 11.00

kI. 08.00
id. 09.00

ki. 10.30
kLll.00

kl.12.00
kl.13.00
kl.13.15
kl. 13 .20
U. 14.20

Flaggheising pa bameskolen
vlørnøye 4H.
Enebakk Skolemusikkorps spiller.
Bekransning av Petrus Oppegaards
bauta.
Enebakk Skolemusikkorps spiller
for og etter bekransningen.
Oppstilling pa Kirkebygden skole
17.mai hilsen ved elever fra 6.klasse.
Barnetoget starter og gr rundt
Klokkerudâsen.
Det Ønskes at det er flest mulig folk
langs ruta, slik at stemningen blir
stor.
Familiegudstjeneste i Enebakk kirke.
Toget ankommer Enebakk
Ungdomsskolë.
Formann i 17-maikomiteen Ønsker
velkommen.
Tale for dagen ved
Kjell Matheussen
Enebakk Skolemusikkorps spiller.
Leikarringen Ignar

KONKURRANSER, LEK, SPILL M.M.
Saig av: KAFFE, KAKER, IS, PØLSER,
PIZZA OG MINERALVANN
Ta gjerne med campingstol og bord hvis
det er pent vr!
STILL OPP I TOGET OG LA JUBEL
OG HURRAROP RUNGE OVER
KIRKEBYGDEN!
VEL MØTT!

17.MAI KOMITEEN ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN TTh EN
HYGGELIG FEIRING AV 17.MAI 1994

Flaggheising pa' Stranden og Hauglia skoler
FrarnmØte pA Hauglia skole - oppstilling av toget.
Stranden skolemusikkorps og aspirantkorpset spiller.
Ailsang: 1 vers av "Tenk at nA er dagen her"
Apell av skoleelever i 3.klasse. Ailsang: 1 vers av
"Vi ere en nasjon vi med" - Aspirantkorpset spiller
Avmarsj - rute for toget:
kl.10.00
Hauglia skole - stopp v/aldersboligen. Stranden skolemusikkorps spiller. Blomsteroverrekkelse. Videre
ødegArdsveien ned til riksveien og til Stranden skole.
Toget ankommer Stranden skole - oppstilling foran scenen.
kl.11.00
Apell av skoleelever i 6.1classe.
Dagens tale vIEinar Holstad. Nasjonalsangen spilles.
Konsert v/Stranden skolemusikkorps
kl. 12.00
Film for barna i gymsalen.
kl.13.00
Konsert v/Relingen musikklag
Trekning av sykkeliotteri -Premieutdeling
kl.15.00
Ca kl.15.30 Slutt pa skolen.
Saig av kaffe-kaker-pølser-brus-is-snacks
SPILL UTLODNING LEKER
Unnga a kjøre opp til Hauglia skole. Da vi av erfaning vet at det er vanskelig
med nok sitteplasser ph Stranden skole, oppfordrer vi ailesom har anledning til
det Akta med seg, eller kjøre ned campingbord og stoler om morgenen.
DET ER IKKE TILLATT A PARKERE PA, VIOTTA ELLER Rk VEIEN
INN TIL STRANDEN SKOLE.
Handikappede vii fA tildeltparkeringsplass pa' skolens omrade ved vising av
kort. I tilfelie regn vii programet pa' skolen bli. endret.
VELKOMMEN

kl.08.00
U 09.00
kl.09. 30
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Tynn eller
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FLATEBYSENTERET
APENT
10.00-17.00
TORSDAG
10.00-18.00
10.00-15.00
LORDAG

KOMPOSTEN

IV

MØTER I HOVEDUTVALG
13. mai - 17.jurri

Enebakk kommune starter nã opp med revisjon av kommuneplanen.
Det tas sikte at planen behandles i kommunestyrert i desember 1994. Kommunestyret har det Øverste ansvar for kommuneplanleggingen. Formannskapet er kommuneplanutvalg og har
den politiske ledelsen av arbeidet fram til ferdig planforsiag.
Det tas sikte A legge Ut høringsutkast i juni 1994.
Kontaktpersoner for arbeidet er:

pa

pa

Râdmann Hans Erik Holm
Kommuneplanlegger Kari Elisabeth Morbech
Bygningssjef Stein Marsdal
20. juni har vi satt som frist til A konime med bidrag.
Dersom det er noe du Ønsker at vi skal ta opp i forbindelse med
dette arbeidet, kan vi kontaktes pA tif. 64 92 60 60.

Riidmannen

lu

ENEBAKK KOMMUNE

ENEBAKK KOMMUNE
Ny kommuneplan for Enebakk

LEDIGE STILLINGER I BARNEHAGER,
FØRSKOLER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER

Det vises til annonse i forrige nunimer av Komposten.
Følgende stilling var 'falt ut
SKOLEFRITIDSORDNINGENE
9 Fast stilling for avdelingsleder, 20 timer pr uke, ved
Ytre Enebakk skole fra 01.08.94.
Det kreves utdanning som førskole1rer eller annen barnefaglig
utdanning pA tilsvarende nivA.
FØrsko1e1rer avlønnes i LR 4132, ltr. 10-13. Avdelingslder uten
baniefaglig utdanning avlønnes ett lønnstrinn over ordinr plassering i assistentstigen.
Arsiønnen avkortes med 11,5%, da skolefritidsordningene fØlger skoleruta. Det kan bli aktuelt med noe utvidet Apningstid
avlØnnet pA timebasis.

KOMMUNESTYRET
Mandag 30.mai kI. 18.30 - Herredsstyresalen
FORMANNSKAPET
Mandag 6.juni kl.19.00 - Formannskapssalen
Mandag 20.juni ld.19.00 - Formannskapssalen
SKOLE/BARNEHAGE
Tirsdag 7.juni kl.19.00
HELSE 00 SOSIAL
Tirsdag 31 .mai ki. 19.00 - Formannskapssalen
TEKNIKKJBYGNINGJPLANARBEID
Torsdag 2.juni ki. 19.00 - Formannskapssalen
KULTURSTYRET
Torsdag 19.mai U. 19.00 - Ytre Enebakk Ungdomsklubb
NATURFORVALTNING
Torsdag 26.mai ki. 19.00 - Landbrukskontorert

lu

0

30% lavere pris!
11991 kostet Optima 610
5.775. Tilsvarende modell
dag, Smaragd 230,
koster bare 3.995.

Det kaller vi utvikling. Kom
inn og la oss vise deg hvor
enkel den er I bruk!

Husqvarna

LEIE AV SKOLELOKALER
SKOLEARET 1994/95

Vágsenteret

Utleie av lokaler ved skolene i Enebakk skjer etter nrmere
fastsatte regler. Opplysninger om muligheter og betingelser fAes
ved henvendelse til rektor ved den enkelte skole.
Søknad om leie sendes den aktuelle skole innen 01.06.94.

SKOLESJEFEN

1914 Ytre Enebakk
TIf. 64 92 56 40

Tenk
trivsel
-tenk
Enebakk!

NESTE KOMPOSTEN KOMMER FREDAG 17.JUNI
INNLEVERINGSFRIST: 8. JUNI

A l ane penger skal vare
til glede og ikke til byrde,

Nrmere opplysninger ved rektor eller skolesjefen.
Søknad vedlagt kopier av attester og vitnemAl sendes
Enebakk kommune, Oppvekstkontoret, 1912 Enebakk, innen
21.05.94.
Vennligst oppgi telefonnummer pA dagtid.

Skolesjefen

Diakoniutvalget
arrangerer tur til Haugetun Folkehøyskole
vedFredrikstad mandag 20. juni. Avreise med buss
fra øgardstun,Flateby U. 9.00 til Kirkebygden via
Hammeren ogDalefjerdingen og deretter til Enebakk
Sykehjem. Turen gâr langs Rv. 120
til Østfold.
Ved ankomst til Haugetun blir det lunch, omvisning i
Hans Nilsens Hauges barndomshjem og servering av
kaffe og kaker. Hjemreise Id. 16.00
Deltagere betaler kr. 150,Pámelding til turen innen 15.juni til:
Ragnhild Kigen
tif. 6492 6096
Aslaug Bakken
tif. 64 92 84 67
Lillian Wennevold tif. 64 92 9184

BoliglAn kan du fá mange steder. Men det er left a havne i en situasjon
hvor lánet vil koste mer enn du hadde regnet med. Kommer du til oss vii
du forst fá vite hvor mye du egentlig har râd til a lane. Deretter tilbyr vi deg
Ian tilpasset din tilbakebetalingsevne og sikkerhet, med renter og avdrag
du kan leve med. Kontakt nrmeste Sparebanken NOR og gjør en avtale
med en av vAre okonomiske rAdgivere. De kan fortelie--deg hva du er best
bent med.

sparebanken

lkyr OLT
LOKALBANKEN I ENEBAKK TLF. 64 92 43 39

KOMPOSTEN

Bolig tilbys

PLANKEMARSJ
FOR 12.GANG

Enebolig i rekke
ca 400.000

Sá er det igjen tid for
Plankemarsjen. Det er
12 gang denne turmasjen langs den gamle
Plankeveien gjennom
Østmarka blir arrangert.

VAglia - Ytre Enebakk

108 kvm pa 2 plan - terasse,
uteplass - sentral beliggenhet
i barnevennlig strøk
(blindvei).
Husleie kr. 2.974 pr mnd.

Vâg Borettslag
Visning etter avtale
Tif. 6492 5571

Bolig sokes

Fam. pA4
(snart 5) Ønsker A leie hus i
Kirkebygden for ca 2 Ar fra
1 .juli.
Sikre betalere.
Telefon 6492 73 28
etter kL17.00

GUDSTJENESTER

I Ar har arrangøren, Ytre
Enebakk Arbeiderlag og
MenighetsrAdet i Enebakk
valgt A siA sammen
Plankemarsjen, og
Menighetens utfartsdag. Inne
pA RausjØ blir det sportsandakt v/Helgheim, og
Dynamis skal synge. Ellers
blir det vanlig oppiegg inne
pARausjø.
Starten gAr fra Herredshuset i
Kirkebygda mellom klokka
09.00 og 12.00, og innkomst
ved RausjØ alt etter tempo.
Arrangørene ønsker god tur

VA RONNNI
• Diesel til Iandbruket
leveres raskt av oss.
• Me get gunstige priser
pa diesel og landbruksoljer
hvis du er med/em hos
Fe/Ieskjø pet.

ENEBAKK JEGER 00
FISKEFORENING

ETTERSØKKURS
Enebakk Jeger og fiskeforening starter kurs i ettersøk av skadet
vilt pA kiubbhuset Bjerland,

onsdag 18.mai kL19.00
18.mai er avsatt ill teori. Den praktiske delen vii bli avholdt
den 25.mai 94.
PAnielding v/frammøte

RING 0551 DAG!

EJSS/JU

STA TOIL
OUESERVICE
ENEBAKK

64 92 55 55

fid for vdr5j"ekk
VI UTFORER ALT INN EN

BILPLEIE
• U1VENDIG VASK
• INNVENDIG VASK
• MOTORVASK
• INNVENDIG RENS
• MASKINPOLERING
• POLERING
• REP. AV STEINSPRUT

Ring for et uforpliktende prisoversiag.
Vi hen ter og bringer
deres bill

TIf. 64 87 47 00

Fy11 tanken nà! I perioden 115 til 31/8
har vi ekstra gunstige betingelser
pa para fin og fyringsolje:

P?M

YnE WEBAKJ

BOU

Fredag 13. - søndag 15. mai
Kirkevekstkonferanse
Spektrum
2.Pinsedag.
Pisestevne - Salen Ski
(Foliomenighetene)
MØter U. 15.00 og U. 18.00
Tom Aune og sariggr. "AGAPE" deltar
Søndag 29.mai kLlO.00
Søndagsskole
Id. 19.00 - MØte
Torsdag 2.juni kl.11.30
Formiddagstreff - Leif Fjeil
Søndag 5.juni
Søndagsskolens avslutning og
utedag
Onsdag 8.juni kl.1930
Menighetsmøte
Søndag 12.juni k116.00
Andakt pA Sykehjemmet
Søndag 12.juni kI.19.00
MØte

• Dobbel Premium Club-bonus (20 ørefl.)
• Leveringsdagens listepris. E'risene er
normalt la vest om sommeren. Dermed
er du gardert mot evt. prisoppganger
senere.
• Rente- og gebyrfri ratebetaling
• AutoGiro (gi beskjed ved bestilling)

Tenk
trivsel
0 STATOIL
- tenk
64 92 55 55
Enebakk!

RING OSS I DAG!

SKI BILPLE-'IE

Søndag 15.mai
(6. sønd. etter pAske)
Stranden Bedehus Id. 11.00
v/øvstegArd, Familiegudstj.
17.Mai (Grunnlovsdag)
Man kirke kl.10.30
v/øvstegArd, familiegudstj.
Enebakk kirke k]. 12.00
v/Helgheim. Famuliegudstj.
Enebakk Sykehjem kl.14.30
v/øvstegArd ,Familegudstj.
Søndag 22. mai
(1 .pinsedag)
kl. 11.00 v/Helgheim
Høytidsgudstjeneste
Mari kirke U. 11.00
v/øvstegArd
Høytidsgudstjeneste
Mandag 23.mai
(2.pinsedag)
Stranden Bedehus
kLll.00 v/Helgheim. Nattverd
Søndag 29.mai
(Treenighetssønd. 1 .S.E.Pinse)
Enebakk kirke U. 11.00
v/Helgheim. Konfirmasjon)
Mari kirke kl.1 1.00
v/øvstegArd. Konfirmasjon
Søndag 5.juni
(2.S.E.Pinse)
Enebakk kirke U.! 1.00
v/øvstegArd. Konfirmasjon
Mar kirke kl.11.00
v/Helgheim. Konfirmasjon
Søndag 12.juni
(3.S:E:Pinse)
Enebakk kirke k1.1 1.00
v/Helgheim. Familiegudstjeneste. Menigh.utfartsdag
(Sc omtale. Plankemarsjen)
Man kirke kl. 11.00
v/øvstegArd.
Menigh.utfartsdag.

STA TOIL
OLJESERVICE
ENEBAKK

KOMPOSTEN

FAG & SERVICE
Elektrorep.
Egli H. Jorgensen

Din lokale rørlegger

ANDRESEN
& SUNNER A/S

Flatebysenteret, Of. 64 92 92 81

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

Vgliveien 25, Ytre Enebakk
lIt. 64924354-64924892
Mobil 030 36127

Parabolantenner - Nøkkelflling

Marit Elin Sorli

jrArArArAr
BYGG- 00 TØMMERMESTER

11
0

Per-Erik Ostlie as

II9I4YTRE ENEBAKK -TLF.64924340

40

ENEBAKK NA11JRTERAPI

0

TIf. 6492 7044

....din lokale byggmester

L

Naturterapeut

-tagkunnskap gir rygghet

Fofsones* iomat.pJ, WnsioJo, esakupunkWr,
k sthosveeednIn magna
anIosskrs
DIpom fra h7sbtuU for Hathetsmedlsin - MedMm av NFS
1912 Enebakk

Rugvn. 4 B

Rorleggerfirma
ERIK KJELGAARD

EIforsikring
Kirkegt. 1,
Vektertorget
2000 Lillestrom

Saig, service og montasje
Alt innen kjol, frys og aircondition

qp.nebakk
(SØnskpskonto

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering
Utleie av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling
Vi holder til i Enebakk Melle
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39
Mobil: 030 32 665

Postboks 9- 1912 Enebakk
Mobil: 94236 224 — Persons. 9672277
Pnv. 64 92 64 94

Nyeng

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

Durud Gird
1914 Ytre Enebakk

- DØgnservice TIf. 6492 46 30
Mobil 030 04 997 - 03038 565

Jg

EIVEBAKK VA KT
OG SERVICE

TLF. 64 92 79 00
Personsoker 09697 823
Postboks 70, 1912 ENEBAKK

Vakthold - alarmmottak,
alarmsentral

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

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS

UTSIKTS
RAMMEVERKSTED
1911 Flateby
Alt I innramming
Rask levering

TIf. 64 92 86 10
Maier & Tapetserer

Robert Wessel
Utfører alt innen maling,
tapetsering og gulviegging
Ta kontakt pa telefon 6492 56 07
personsoker: nr. 96 7262 42
Undeli — 1914 Ytre Enebakk

Maier
IVJ4U'..l R,' Tntt3rr

Pb. 125-1914 Ytre Enebakk

BRUKTE OG NYE DELER
VRAKBILER KJØPES

v/Ok Anton Gystad

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 64 92 63 03

F191155, 55. 5914 YM 5nsbkk TSr. 90 9255 70

Epk11'11'
iIrlIr
•UUI
IIUW

ENEBAKK
VANN OG VARME

Autorisert renskapstørerselskap

Megler'n I Enebakk

Telefon: 83 81 09 11
Ludvigsen Kulde

Ikke la renskapsføringen din bit et sjansespiil!

Tenk
Robert Wessel

"+F—
1+ innen maling,
alt
tapetsering og gulviegging

Ta kontakt pa telefon 64 92 56 07
Mobil: 920 23 500
L.irideli —1914 Ytre Enebakk

trivsel
-tenk
Enebakk!

Neste komposten kommer fredag 17.juni. Innleveringsfrist: 8. juni
'1

Slaottebraotan
Ai' Henning Bergersen

Det vokser hvitveis oppav muren.
Det spirer opp meilom brune grastuster av hvite,
smvrblomster.
Jeg sitter pa den gainle grunnrnuren og hviler Et
stØkke unna hØrerjeg bikkjene som uler oppe pa
Sjeibreia, ellers er det ganske stille i skauen. Ei
sja?reflakser oppfra en grantopp og skriker Det
høres Ut som hu prØver c skrernme meg vekk.
Det er regn i lufta og graset er blØtt. Jeg er glad
jeg tok slagstøvia idag.
Slattebratan 16 ved bla-stien mellont Sjelbreia og
Sandbakken, like nord-Øst for Sjelbreiavannet og
ikke iangtfra kommunegrensen tel Ski.
Det sies at plassen blei rødda en gang like etter
1800, men det er det ingen som veit helt sikkert.
Det man veit er at Andreas Johnsen hodde her
med kone og barn, og at det blei holdt bade
brøllØp og barnedâp pc Slattebratan.
Omkring 1860 forlot den lillefaniiiien hjemmet
sitt ogfiØtta tel met- sentrale strØk av Enebakk,
og Slâttebràtan blei staende ubebodd.
Stuebygningen, som var i god stand blei tatt ner
og satt app igjen pa Fjell, og der har den stätt

sia. Sd senka stiliheta seg over Slâttebrátan og
allerede ved arhundreskifte var plassen overgrodd av masa og skau, og dens historie var
giØint.
Na er det varpa Slattebratan. Den gamle muren
star der i skogbrynet, overgrodd og hemlighetsfull. Kanskjefár vi aidri veta hvorfor ingen vii bo
pa Slâttebr&an.
Jeg reiser megfra steinmuren, vifter bort varens
fØrste flue og sender en tanke tel døm som bodde
og sleit her inne, engang for lenge, lenge sia.
Sa snurjeg rvggen tel Sláttebra°tan og gàr

Tenk
trivsel
-tenk
Enebakk!

IV

ENEBAKK
KOMMUNE

KULTURPRIS OG
KULTURSTIPEND
Vi minner om søknadsfristen for kulturstipend og fristen
for forsiag pa' kandidater til ârets kulturpris:
20.

mai

Søknadsskjema med
retningslinjer for
kulturstipend fts p
kulturkontoret.
Kultursj efen

KOMPOSTEN

M11ER SKO
Apningstider: 10.00-18.00
09.00-14.00
Skinn HERREMOKASIN
m/IrsàIe
41-46

kr

489.-

STOFFSKO

TIf. 64 92 51 55

Bunaden din fortjener
norske bunadsko!

149
kr

545.

Gunstige priser pa PENSKO og
NIKE JOGGESKO
Dere finner oss I underetg.

MENY - BOGERUD TEKSTIL
Gjeversrudvn. 1, 1914 Ytre Enebakk
ERLING ENGER OG
RAGNHILD
BUTENSCHØNS
SAMLINGER
Kulturformidlings
senteret i
Det Gamle
Herredshuset
APNINGSTIDER
Hverdager: Tirsdag og
torsdag fra U. 12,0015.30 (Sommertid fra ki.

12.00-14.30)
Uke 26 til og med uke
dvs. fra 3. juli til og
med 14. august: Søndagene i disse ukene holdes âpent fra U. 12.0015.00.

32,

Dessuten er utstillingene
pne under ârets kulturdager, dvs. fredag 11.11.
fra ki. 17.00-20.00, lørdag 12.11. Ira kI. 13.0017.00 og søndag 13.11.
fra kI. 12.00 - 15.00.
Utstillingen kan a5 pnes
etter nrmere avtale.
Omvisning kan bestilles.

Henv. tlf. 64 92 60 60
linje 220 eller 221.

N

KIRKEBYGDEN/
YTRE ENEBAKK
VANNVERK AlL

E=R VART ARSMØTE SOM BLE AVHOLDT 20. APRIL
PA MJIR UNGDOMSSKOLE, HAR STYRET FOR 1994
FØLGENDE SAMMENSETNING:
Leder: AsbjØrn Kristoffersen, Borgveien 42 B,
1914 Ytre Enebakk
Nestleder: John Waaler, Klokkerudâsen 32, 1912 Enebakk
Sekreter : Torgeir Sandem, Tiurveien 28, 1914 Ytre Enebakk
Styremedl: Age Rustad, Râdyrveien 4, 1914 Ytre Enebakk
Styremedi: Harry Haraidsen, Haugh, 1912 Enebakk
Varamedi : AsbjØm Bylterud, Ruud, Dalefjerdingen,
1912 Enebakk
Varamedi : Finn Olsen, Borgveien 49, 1914 Ytre Enebakk
Vannverkets kasserer:
Jon Ungersness, VâgAs, 1914 Ytre Enebakk
Vannverkets rørleggervakt:
Erik Kjelgaard, Fjellveien 24, 1914 Ytre Enebakk

Apning av fast ErlingEnger samling i
Kulturformidling s senteret

Leder:
Nestleder:
Sekretr:
Kasserer:
Rørlegger:

64924524
64 92 64 19
64924403
64924129
64924639-64924314

For kort tid siden fikk komrnunen sä en rekke tegninger og
skisser, fra forskjellige epoker i
kunstnerens liv - heit fra den
spede begynnelse. Det er en
meget interessant samling som
na far sin faste plass i kulturformidlingssenteret . Selv om de
store verkene av kunstneren
befinner seg andre steder, vii
man finne bilder i forskjellige
teknikker - tegninger, akvareller, oljemalerier i samlingen i
Det Gamle Herredshus.
Bildene representerer ogsA forskjellige epoker i kunstnerens
liv.
17.mai er forøvrig ingen tilfeldig valgt dag for en slik utstiiling. Det var nemlig kunstnerens fØdselsdag.

Erling Enger vokste opp pa
Bjerke i Ytre Enebakk, hvor
hans far var gãrdsbestyrer pa
Bjerke Bruk. Kunstnerens enebakkrøtter og tilknytning gjen..
speiler seg i hans arbeider, bride
de humoristiske folkelivsskildringene, og Iandskapsmaleriene.
Startskuddet for Enger-samlingen gikk egentlig i 1987, da
det ble inkjØpt to Erling Enger
malerier til kommunen. dette
utlØste i sin tur en fantastisk
gave fra Enger-familien, nem-

N W1(
500108

KIRKEBYGDEN /
YTRE ENEBAKK
VANNVERK AlL

RESTRIKSJONER PA HAGEVANNING OG BILVASK
SOMMEREN 1994.
VEIER / OMRADER

DAG

TID

Ekebergdalen m/KlokkerudAsen, Mandag og
Torsdag
Nylende, Siøssâsen fram til
Gran.

19-20

Ekomveien, Elgveien, Rádyrveien, Mandag og
Torsdag
Sagstuveien og riksvei 155
Tangen - Kvernstuen.

20-21

Mandag og
Torsdag

21-22

Tirsdag og
Hammeren, Dalefjerdingen og
Revefaret, Lerkeveien,Tiurveien Fredag
og Bjømefaret.

19-20

Fjellveien, Haresvingen,
Gaupeveien, Mkveien,
Grevlingveien og Beverveien.

Tirsdag og
Vestbyveien, Haraldstadkroken,
riksvei 120 Tangen, Tømmerbrâten, Fredag
Kopâsveien og Svenskerud.

20-21

Vâgliveien, Utsiktsveien, Mâltrostveien, Orreveien, Tomterveien (langs riksvei 120) og
Kirkebakken.

Tirsdag og
Fredag

21-22

Lotterud - feltet.

Onsdag og
Søndag

20-21

Onsdag og
Søndag

20-21

Onsdag og
Fredag

21-22

Borgveien, Oterveien,
ødegârds1ieien
og Gjeverudsveien.
Rest - Kirkebygden

TELEFONER:

lig 10 nye bilder av kunstneren.

17.mai er det ig,jen duket for
âpning av en fast saling i
Kulturformidlingssenteret i Det
Gamle Herredshuset. Denne
gangen er det en fast ErlingEnger saling som skal âpnes.

1. Restriksjoner gjeider f.o.m. 15. mai t.o.m. 15. september.
2. Utenom vanningstiden skal siange vre frakobiet ban.
3. Bilvask med stange eller trykkspyler er tillatt.
4. Ved brudd pa restriksjoner vii vannet bli avstengt.
5. For at alle abonnenter skal fá vann til ordinrt forbruk
og til hagevanning, er det viktig at de oppsatte
vanningsflder overholdes.

