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Glede over nye aldersboliger

Det var stort sett positive tall og resultater
som ble lagt fram for
politikere og administrasjon pa Enebakk
kommunes ãrsmøte
mandag 27. mars..
Dette er første gang
"rikets tilstand" blir
presentert samlet pa en
silk mate.

Mandag kunne en strãlende glad leder I
Kirkebygden
Sanitetsforening, Judith
Westli overrekke nøkkelen tilde nye aldersboligene I Kirkebygda til
ordfØrer Einar Holstad.
Et flott bygg pa 120 kvm
med to leiligheter etter
monster av de øvrige
aldersboligene som hgger i nr tilknytning p.
Lotterudfeltet I
Kirkebygda.

Regnskapsresultatet for
Enebakk i 1994 framstAr med
et netto driftsresultat pA 8,6
millioner. I den sammenhengen sier rAdmann Nils
Schaug at han synes det er
inspirerende A kunne vise til
tire positive konklusjoner:

Kostnadskontrollen er
forbedret
ved at avvik mellom budsjetterte og regnskapsførte netto
driftsutgifter er akseptable.
De enkelte avdelinger harstort sett holdt seg innenfor
budsjettrammene.

Skatteinntektene Øker
Skatteinntektene Økte fra 74
mill. i 1993 til 80 mill. i
1994.

Netto driftsresultat
viser en positiv forbedring de
siste to Ar.

Lanegjelden minker
Fra 1993 til 1994 ble kommunens lAnegjeld redusert fra
76 mill. til 68 mill.
Komposten kommer tilbake
med fyldig dekning av
Enebakk kommunes Arsmelding i neste nummer

28.april

Judith Westli takket kommunen for tomt, og arbeidshjelp
som har muliggjort byggingen
av de nye aldersboligene.
Selv bidro Sanitetsforeningen
med det stØrste løftet, da de
vAren 1993 forrte kommunen
718.000 kroner til aldersboliger I Kirkebygda.
Det er Fdv.sjef Torgils
Opedal som hat hatt det overordnede ansvaret for gjennomføringen av byggeprosjektet.
Avd. ingeniør Asle Oshaug har
hatt ansvar for praktisk gjennomføring, assistanse og oppfølging av byggearbeiderne fra
vedlikeholdsavdelingen, KAre
Myhre og Knut Bøgseth.
Byggetegningene ble godkjent
i oktober 93, anleggsarbeidene
startet vAren 94, og arbeidet
med A reise bygget ble pAbegynt hØsten 94.
Mandag ble resultatet av den
lykkelige forening av private
og offentlige krefter feiret med
snitter, blØtkake og kaffe i en
av de nye leilighetene , som nA
Leder i
er innflyttingsklar.
Kirkebygden Sanitetsforening,
Judith Westli overrakte bygget
til ordfØreren med en symboisk
"kjempenøkkel" og ordfører

SISTE TO GANGER
pa Flateby samfunnshus
31/3 (i kveld) kl.1 9.30
1/4 (lordag) kI 19.30
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Presenterer:

UNGINN
Av Oskar Braaten

Servering fra kI.18.30

Bill, a kr 75,Selges:
Oyeren Bensin Flateby
1-2-3 Bravo, Kirkebygda
Kâres Mat,Ytre Enebakk

Einar Holstad kvittcrte med a
betegne den "nøkkelen til kommunal velstand". - Jeg vil takke
foreningen for det arbeid, den
omtanke , og ikke minst pengene, som hat gjort dette bygget
mulig, sa han. - Uten de frivillige organisasjoner stopper

Norge. VAre penger strekker
ikke til. Da er det godt A oppleye et aktivt organisasjonsliv
med varme og omtanke. VAr
kommune er mer enn mange
andre kommuner omkring oss
et eksempel pA et samfunn
hvor samvirke fungerer, sa
Holstad.

Fe//es glede over flotte-aldersboliger:
Bak fra v.: FDV.sjefTorgils
Opedal Judith Westli , leder i
Kirkebygden Sanitetsforening,
og ordfØrer Einar Holstad.
Foran : Avd.ing. Asle Oshaug,
Kcire Myhre og Knut Bøgseth
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Ordførerens
hjØrne.
DET HUMPER OPP DET HUMPER NED
Vi "halv-gamle" kjenner igjen Alf
prøysens reisebeskrivelse i sangen
"Mjølkerutafra Skomperudpd heia."
Nd om dagen kunne det gjerne wert hovedinnhoidet i en reiseskildring med Enebakkrutene. Ikke noe gait d si om busselskapet, men veienes standard er under enhver kritikk.
Det er riksveiene gjennom kommunen, rv. 120 og i-i'. 155 jeg
tenker pa. Veidirektoratet harfor inneva?rende veiplanperiode
fastsatt visse strategiske minimumsmdlforfyikene.
Framkommeiigheten for hele riksveinettet i Akershus skal
innen dr 2002 bedres, bl.a. skal det tillates 10 tonns akseilast
hele dret. For Enebakk er dette av helt avgjØrende betydning i
forbindelse med industrietabiering.

Det strategiske arbeidet med neste vegplan (1998 - 2007) starter pd vegkontoret i iøpet av vdren. Jeg tror det er viktig at
Enebakk kommune er pd banen fra starten av i denne prosessen. det er en sammenheng meilom hva vifdr og de signaler vi
gir til overordnet myndighet. I fØlge pianavdeiingen hos vegsjefen er Enebakk "den snilleste i kiassen".
Mener vi det er vdr tur til dfd noe i den kommende vegplanperioden, md vi ogsd gi utrykk for det.
Den mest trafikkbelastede strekningen i kommunen vdr er
rv.155 fra Tangen Bru til Vik med en drsdøgntrafikk pd snart
5000. Tilsvarende tail for trafikken pa E6 ved grensa til Oslo
er 20.000. Det er ikke forsvarlig med en sd trafikkert veg tett
inntil kommunens stØrste boligkonsentrasjon. Kanskje vi nd
bør kreve veien lagt om fra Tangen Bru rett nordover med en
tunnellØsning gjennom marka fram til Durud/G ran. Vi kan
ikke vente at en slik ide blir realisert med detfØrste, men alle
gjennomførte prosjekter har startet med en ide.
Hva med rv. 120 nordover? Jeg tror vi kan vinne fram ved
alliere oss med Rtelingen kommune. Vi harfelles interesser.

a

La oss bruke tiden framover til a drØfte idèer om
hvordan vãrt framtidige riksvegnett skal se Ut.
Ta kontakt med noen pa teknisk avdeling eller en
politiker du kjenner. 1 mellomtiden - kjør pent
mellom humpene!

IV

Møter i hovedutvalg
31.mars - 28. april

KOMMUNESTYRET
Mandag 3.april ki. 18.30 - Herredsstyresalen
FORMANNSKAPET
Mandag 24.april kl.19.00 - Formannskapssalen
TEKNJBYGN/PLANARB.
Torsdag 30.mars ki. 19.00 - Formannskapssalen
Torsdag 6.april kL19.00 - Formannskapssalen

True W. Solberg
50 ãr
28.3.95
Her ser dere var kjre True
en fantastisk god kokkefrue. Maten
gâr ned som smurt med olje,
selv om unga blir servert
litt koije
Og i suppa hennes finner du garantert
ingen flue!

Ndr denne mdlsettingen ikke lar seg gjennomføre for wire to
riksveger, skyldes det statens man giende bevilgninger til vdrt
fylke i forhold til krav om utbygging av E 6. Det er en overordnet mdlsetting at E6 skal were utbygd til motorvegstandard
innendr2000.
Riksve gene vdre flkk sin ndwerende plassering i tidsrommet
fra 1860 til rundt dr 1900. Bddefundamentering og kurvatur
var tilpasset datidens krav. Vegkontoret har registrert kraftig
Økning av tungtraflkk pd riksvegene gjennom kommunen Mr.
Ndr den nyeflyplassen pd Gardermoen dpner i 1998, vii trolig
denne typen trafikk Øke enda mer.

ENEBAKK KOMMUNE

Hilsen store og smã pa Rod og Blâ
Kirkebygden Barnehage
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Møter i april:

Sønd.9.apr. kL18.00
Palmesøndagsmøte med tale
av Ole Kirkengen
Mand. 17.apr.kl. 18.00
2.Páskedagsmøte, Jacob
Hânes taler
Fredag 28.apr.kI. 19.30
MØte, tale av Olav Ugiem
Kvinneforeningens møter:
Tirsdag 4.april, tirsdag 2.mai

GUDSTJENESTER
Søn.2. apr.(5.s.i.faste)
kl.11.00: ENEBAKK kirke
v/Helgheim Nattverd.
Søndag 9.apr. kl.1 1
(Palmesøndag)
Man - stor familiesamling
1.mai kI.11.00
Mari kirke v/øvstegArd
Son .23.apr. (1.s.e.pâske)
kl.11.00:MARI kirke
v/øvstegard
MF.dag. Predikant og sangkr.
Nattverd
Son. 30.apr. (2.s.e.pAske)
Id.! 1.00: Visitasgudstj.
vfbiskop Fougner

Mannsforeningens mØter:
Onsdag 5.april, onsdag 3.mai
Barnelaget.
Torsd. fra kl.17.30 - 19.00
6.apr., 20.apr., 4.mai

q"j ønsIer çodTPdse tilatie i fiete Enebakk!

Pcsken i
Enebakk
og Man
menigheter
Vi vii gjerne invitere
Enebakks befolkning til kirke
og bedehus i pAsken. dette er
høytiden hvor vi langt mer
enn vanlig mØter
forsoningen. dette begrepet
1iger i bunnen for
Skjrtorsdagens fellesskap,
eller Iangfredagens gru. Ekte
forsoning uten baktanker og
reservasjoner 'med sma
skrift2 er bAde nødvendig, og
dessverre ofte umulig i menneskers hverdag. Vi erfarer
det i iønnsoppgjør, fredsforhandlinger, i vAre ekteskap, i
skoiegArdene, i lokaipolitiske
saker, osv.
NØkkeien til forstAelse og
Iøsninger finner vii pAskens
begivenheter der Gud forsoner verden med seg selv. Det
dreier seg om ufattelige dyp
og ubegripelige høyder og vi
er en del av det.
Derfor oppfordrer vi alle til A
komme og Se, høre, be og
synge, slik at vi opdager at
vi har en plass i paskens
begivenheter.
Hjertelig velkommen!

Enebakk menighet
09.04 PaImesnda
Enebakk kirke ki. 11.00
v/Steinar Heigheim
13.04 Skjertorsdag
Enebakk kirke kI. 11.00
v/Steinar Heigheim
16.04. 1.PAskedag
HØytidsgudstjeneste
Enebakk kirke kI. 11.00
v/vikar
17.04. 2.PAskedag:
Gudstjeneste
Stranden bedehus kl.11.00
v/vikar

Mari menighet:
ps1G11ETV
YThE ENEBM7

Sondag 2.april
kL10.00: Søndagsskole
kl.18,00 Bjorn Andersen
Torsdag 4.april
Id. 11.00: Formiddagstreff,
Bjarne Solberg
Palmesønd. kl.18.00: Mote
Skjrtorsdag kI. 18.00
Soifrid og Roar Eriksen
Nattverd
2.páskedag ki. 11.00: Mote
Weekend 21 .-23.aprii:
BØnneseminar med Arne
Borgersen
Tirsdag8.4.kI.19.00: Bonn
Søndag 30.april
ki.18.00: MØte
VELKOMMEN TIL BETEL

FellesmØtene i
Enebakk kirke
23.02., 26.02.95
Offer til bibler i Midt-Osten:
kr. 17.300
Innkommet
12.02.95 Man: "
600
Tilsammen
kr. 17.900
Ragnhiid Kigen

09.04. Palmestndag:
Storfamiiiesamiing pA Man
menighetssenter kI. 11.00
v/Wenche Andersen
13.04. Skjertorsdag.
Sareptas krukke, Dukketeater
"Angelos Hage"
v/Kjeil Matheussen, Man
menighetssenter kI. 18.00.
Det blir en kort nattverdsgudstjeneste for hele famiiien
etter forestiilingen.
14.04. Langfredag.
Pasjonsgudstjeneste
Mari kirke kl.11.O0 v/vikar
16.04. 1 .PAskeda
HØytidsgudstjeneste
Mari kirke kl.i1:00
v/Steinar Helgheim
Som dere vii legge merke til,
er det noen forandringer i forhold til menighetsbladets prekenliste. der stAr det at det
skal vre storfamiliesaling
den 02.04. Dette er ikke korrekt. Samiingen blir palmesøndag. Kaliskapellan
Gunnar øvstegArd har
f.o.m.11.04. t.o.m. 07.05.
omsorgspermisjon. Derfor
sender biskopen en vikar for
A ta alle hans tjenester i dette
tidsrommet.
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FRITT FORUM
-Under denne vignetten inviteres du til komme
med dine synspunkter pa' store og srnã spørsrnãl I
Enebakk.

Jo. takk vi holder ut i
Enebakk tross alt !

mener nA vi. I trange tider blir man
vaniigvis bide oppfinnsom og kreativ, selv om det kan bety "striskjorta og havrelefsa."
Hva sA med fattig-bygda
Enebakk? Hvordan stAr det til mcdoppfinnsomheten, nytenkningen og
kreativiteten?
DArlig nok, sAvidt vi bar sett og
erfart. Dessverre, fir vi vel si, for
det er viktig hva toppledelsen i
enhver bedrift tenker, sier og gjør.
Vi bar da hørt om signaleffekten.
I Enebakk slet vi i tillegg med noe
sA kjedelig som habilitetsproblemer
i administrasjonen en tid. SA ble det
fart pA OU-prosesser, permitteringer og konsulentbyrAer. Vi bar hørt
at det ble dyrt A fA deg hit, rAdmann. Men nA er du her, Enebakk
trenger nye krefter og vi bar by til
A ha forventninger! Ikke- at vi bar
noe med det, men kona di jobberkanskje ikke i kommunen?

barnehageplass, vi som sto pA barI siste utgave av
rikadene, arrangerte møter og
Enebakk kommunes
underskriftskAmpanjer, vi som
informsjonsavis-"Kommaste sA grundig at kommunen tilslutt bygde den barnehagen i
posten" henvender den
Kirkebygda den gangen for mangeMen nA nairmer vi oss saken: Du
nyansatte ritdmannen
Ar siden - den siste de hadde rid til.
forstAr, vi vet ikke helt om vi liker
Nils Schaug seg til sine
Vi, som søkte og fikk avslag, som denne sytinga, begredeligheten,
anket, tigde og ba og som en sjel- sukkeaeog stønnene overalt vi ikke
sambygdinger. Med
gang kom jennom nAløyet. har, de( trange, det smale og det
utgangspunkt i komniu- den
Men oftest var vi for "ressursster- vanskelige. Det at vi liksom bare
nens mâl om blant annet ke". Dessuten fir barna plass for stAr der med lua i hAnda og set
kun et fir av gangen i barnehagene i deprimerte ut. "Det koster oss ikke
a yte innbyggerne god
Enebakk. Den stakkars jentungen noe ekstra A vaire positiv," menerservice, etterlyser han
vAr skjønte ingenting da hun plutse- rAdmannen. Det er vi sannelig enig
hg ikke fikk by A vre i barneha- i. Tenk pA alt det deilige i bivet som
synspunkter og tilbakegen lenger selv om hun ennA ikke er gratis! Vi bar mye av det i
meldinger fra grasrota.
var skolemoden.
Enebakk. Vi tenker pA frisk luft, for
Han spør: Yter kommuHeldigvis visste vi om en alle eksempet. Skog og vann, rode kinn
tiders
dagmamma
som
allerede
nen god nok service?
of blAbair. Turterrenget, markfavnen full av "ressursster- bbomstene, samhobdet og omsorgen
L'kkes administrasjonen hadde
kes" barn. NA slapp vi A skrive søk- for hverandre. Ja, det at vi kvinner
i a møtebrukernes
nad, men det ble sØren sA vanskelig og smAbarnsmødre kommer sambehov? En smilende rád- A trekke barnepassutgiftene fra pA men og skriver dette!
skatten.
mann oppfordrer oss til
skoler, ogsã.
a ta personlig kontakt
Hva med skattepengene? Gode
Skolene
vAre er sbett ikke verst
eller fâ en debatt om detSkattepengene, ja. Som vi betaler dem, vi søkte endog selv en skolete i lokaipressen.
lojalt og med glede, i tilbit til at bederstilling pA en av dem i hine

Herved, hen rAdmann, er du sikret
respons. Velkommen til Enebakk!
Ja, hvordan holder vi egentlig ut ?
Hva er det med oss som orker A
Apne den ene lokalavisa etter den
andre og finne oppslag om hvor
dArlig stelt det er med folket i
Enebakk?
Vel hjemme etter noen dagers vetfortjent ferie blar vi gjennom bunken med Østlandets Blad som
naboen sA vennlig bar samlet inn
for oss. Det er sant og si ikke ofte
vi finner stoff om Enebakk i Folioavisa, bortsett fra et og annet kulturoppslag, en notis om varetektsfengsling av en smAkriminell samfat
bygding eller enda noen ord om
tig-kommunen. PA tross av dette
holder vi ut som abonnenter, trofaste og optimistiske som vi er. Men
hva finner vi ikke av lokalt stoff
denne gang? Enebakk er virkelig
pA kartet;
"Full splittelse i
Enebakk -administrasjonen,pleieo
omsorgssjefen
gAr".
Tillitsvalgte for syke- og hjelpepleierne bar tatt opp kampen mot
• byrAkratiet! "Vi bar ikke mer A kutte," sukker en oppgitt rektor og en
nedtrykt skôlesjef og viser til at
Enebakk Jigger nest nederst pA statistikken nAr det gjelder antall kroner pr. elevhode. I mangel av rid til
• nye gardiner mA man pA. Enebakk
ungdomsskolebruke grApapir i
vinduene!
"Goifbane i Enebakk, Vestby eller
østby?" Diskusjonen er opphetet
"Enebakk vraker ti arbeidsplasser",
raser golf-entusiastene. Hvordan
holder vi egentlig ut? Selv vi, som
ikke golfer?
Men vi er i det minste oppegAende
kvinner med mann, bus og barn
bide over og under skolepliktig
alder. Dermed er vi brukere av
kommunale tjenester som skole,
helse og sosial,kultur og teknisk.
Vi er med andre ord meningsberettiede!
lynes sA vi at kommunen er flinke
nok med servicen? "Ja, det mA dere
som bruker tjenestene avgjøre," gliser rAdmannen gjennom skjegget,
"ogjeg tror vi tiler det!"
Kjre rAdmann, vet du hva du ber
om? NA fir du svar, men du tiler
det nok. Dessuten er detjo ikke ditt
ansvar, alt som bar vert or du kpm
til bygda. Du er jo fly her! Men vi
synes det er fint at du spØr. Men da
spør vi igjen:

Hvor er barnehagene?
Hvordan holder vi ut som smA-barnsmødre? Vi, som knapt fikk en

midlene blir skjønnsomt fordelt og
brukt til viktige kommunale oppgaver og tjenester - som for eksempel
barnehager, et godt skoletilbud og
ungdomsaktiviteter.
Er det forresten sA mye forlangt?
Vi bar valgt vAre politikere som vi
regner med vil tale vAr sak, men: vi
bar sikkert flit politikere som fortjent og kvinnene flykter unna styre
og stell i Enebakk som de gjør i
andre kominuner. - De orker ikke
mer, sier de. Kan noen forstA hva
det er med oss kvinner?
Visst bar vi "trang Økonomi" her i
bygda, det liar butt kringkastet
bide pA radio og TV. Men det fAr
da vre mite pa! For i regnskapet
for 1994 kan ordføreren i samme
utgave av kommuneavisa opplyse
om at vi faktisk hadde atte nullioner i overskudd - sAnn helt plutselig! Det er antakeligvis dette som
kalles "langsiktig planlegging " og
"økonomistyring". Ordføreren takker alle oss "som bar vist forstAelse
ved bruk av reduserte kommunale
tjenester." VairsAgod og ingen

dager, ambisiøse som vi var, men
glemte i all vAr naivitet at man i
Enebakk fremdeles holder hardt pA
ansiennitetsprinsippene.. Lite penger i kassa. javel. Vi kan imidlertid
ikke nekie for at vi bar erfart at
ogsA skoler er forskjeliige og at det
faktisk er mulig A utnytte de samme
knappe ressursenepA ulike ( sa vi
kreanve?) miter. PA Mjr wigdomsskole spiller bererne revy for
fuhle bus og bruker overskuddet til
A ruste opp sal og scene. Vi vet om
berere, assistenter, kiubbarbeidere
og andre ansatte over hele bygda
som gir av seg selv til langt pA
kvebd. Vi vet om barn og unge som
fir det de trenger og mer fib. Men vi
vet ogsA om voksne som kjører pA
bavbluss, vi vet biant annet cm
utbrente og frustrerte berere som er
dønn lei av smApenger fit store
oppgaver. Vi forstAr dem. Men
handler ikke dette ogsA om motivasjon for A gjøre et stykke arbeid? Vi
mA av egen erfaring tilstA at ledebsen pa enhver arbeidspbass, inkludert den enkelte .skole, spiller en
sentral roile nAr' det gjelder de
ansattes arbeidsglede og energi,
selv under magre vilkAr.
Kvaiitet kan vaire sA mangt, men
vi mA medgi at vi ikke helt vet hva
vi mener om skolefritidsordningene, PP-tjenesten og Enebakks variant av 6-Aringenes inntog i skoben.
Er vi frekke nAr vi lurer pA om
kommunen bar tenkt noe som heist
om det sistnevnte enda?

Vi har ailtids kulturen.
Arsak, sier vi, det varjo sA lite. Men
nA trenger administrasjonen sAn til
nytt dataanlegg , flere mellomlederstillinger og nye kontorlokaler. Alt
for servicen, antakeligvis, selv om
det gAr stygge rykter om at administrasjonen tar tenkt A skjrere vekk
enkelte stiblinger fra førstelinjetjenesten for A sikre en tung nok ledelSe. Men det vet vi ikke oxn vi helt
vii tro pA. For det var veb ikke
akkurat det vi hadde tenkt at skattepengene vAre skulle brukes til?

Er vi sã fattige?
Apropos fattigdom. Vi bar da vmt
fattige selv og bar visst A mAtte snu
pA skillingen. Studenter bar vi vrt,
ja, noen av oss er det fremdeles.
Dessuten bar vi vairt smAbarnsforeldre med en stussebig inntekt A
]eve av, ja, vi bar til og med vrtS5
arbeidsledige i perioder. Men ikke
gli at det ikke er godt for noe,

Uansett dArlig økonomi - vi har en
kulturetat som vet A tyne skillingen
benger enn fellen rekker. Som enebakkinger er vi stolte av kulturbivet
vArt.
Vi er stolte av Arlige kubturdager,
konserter, utstiilinger, lag og forefingers innsats, korps og idrettsaktiviteter av mange slag. Folk stAr
pA. Fotfolket engasjerer seg og
viser vilje til A ta ansvar. Er ikke
det flott, rAdmann?
Men vi savner en kommunal
musikkskole. Vi savner et bibliotekmed filialer og en venniigere
Apningstid, gjerne ogsA en Apnere
svømmehall, og flere som kan
fange opp ungdommen vAr. Det er
ikke ailtid at vi rekker A fA med oss
ungjentene som bar ramla i veikanten lørdag kveld. Selv bar vi plukket opp minst to.

Men hva med helsa var?
Og sosialtjenesten?

Sa vi floe om rus? Nevnte vi behovet for et stØtteapparat og et godt
utbygd tverretatbig samarbeidsnett?
Vi kan ikke underslA at vi selv bar
jobbet innenfor eller pA annen mite
fAtt innsyn
i nabo-kommuners praksis pA dette
feltet. Det hender faktisk ganske
ofte at andre bar skjønt floe vesenthg, floe vi kan bere av. Vilje til
samarbeid og forandring koster
nØdvendigvis ikke penger.
Helse- og sosialsektoren er stor,
ogsA i Enebakk.

der, skab en eller annen pA
teknisk etat ha sagt. Kartet stemmer
nok ikke helt med terrefiget.
Neivel.
Vi synes imidbertid det var bovbig
sent da brannbiben fØrst kom etter
tjue minutter da det virkelig brant
hjemme hos oss.
Og vi stusset bitt da den forrige ordføreren selv bodde"ulovhig" i hytta
si etter at vi flere ganger hadde søkt
om bruksendring fra hytte til hebArbobig og fAtt avslag.

Oppnär vi kontakt med
lennsmannsbetjenten?
Vi bar som nevnt vAre smAkriminelle, og det hender det er husbrAk
hos naboene vAre, ogsA. Vi er sA
privihigerte at vi kjenner noen av
mannfolkene i lennsmannsetaten.
Hyggebige karer, det. Men det er
skummelt hvis vi ringer utenomkontortid og det "ikke oppnAs kontakt med lennsmannsbetjenten."
Det fir oss til A huske et par episoderda det virkelig yrte av pobiti i
bobigfeltet. En gang hadde en gainmel krok skutt med luftgevair mot
en guttegjeng som mobbet. En
annen gang hadde ikke mannen
borte i veien betalt avdragene sine i
tide. Han ble desperat da de yule
kaste farnilien pA gata. Det ble to
timers stivt avhør for mannen ble
sendt hjem igjen. Terrorpolitiet
hadde virkelig ressurser!

Vi vet at gamle og syke kan ha det
bra i bygda vAr. Arbeidssomme og
dyktige syke- og hjeipepleiere tar
vare pA tilArskomne enebakkinger.
Dc kommer hjem og stehler liggesA
rene, de trØster og tørker fuktige
panner svnise netter pA sykehjemmet. Vi vet at psykisk utviklingshemmede bar fAtt nye, fine
boliger borte i Nylende. Vi ser at
personaiet gAr turer med de svakest
fungerende. Og vi vinker til den
gladeste mannen i Enebakk, ogsA
ban PU-beboer, nAr vi passerer ban
liver dag pA samme strekning. Si
bilbig er det A vre
positiv, herr rAdmann!
Men vi savner husmorvikarene, vi
var selv gravide med bekkenløsning og smA unger A passe pA en
gang. Hva bar kommunen A stille
opp med? Og vi lurer pA hva som
skjer nAr vi ikke lenger bar talc over
hodet. Det hendte med oss i vinter,
A mAtte flytte pA kort varseb. Det
var dessverre ikke srbig mye hjehp
A fA i komrnunehuset. Har ikke
kommunen piikt til a gi veiledning
og praktisk hjelp til mnbyggerne i
en vanskehig situasjon? Dessuten er
vi bekvmret nAr det gjelder bamevernet. Vi sec at det stadig lyses ut
ledige stillinger ved sosialkontoret
og vi er usikre pA den faglige kompetansen kontoret besitter. Selv
søkte vi en gang en stilling fordi vi
faktisk hadde utdannelse og erfaring for jobben. Merkelig at vi ikke
engang ble innstibt, sairlig nAr vi
etterpA fikk hØre at jobben var
besatt, og det av en uten sosialfagbig titdannelse!
Ja, hva med kriseberedskapen hos
oss? Hvordan hadde vi taldet et
rovmord pA en flerbarnsmor? Og
hva med det forebyggende arbeidet? Hvor bevisst er flyktningepolitikken?
Dessuten lurer vi pA nAr hjebpen til
den unge triblingmora og den funksjonshemmede unge smAbarnsfaren
nedei veien kom.
Legetjenesten fungerer hehdigvis. I
abbe fail etter H. 16.00, for da kommer begen hjem til oss nAr vi ringer
vakta. Gratis for barn under sju hr.

Et godt liv, tross alt.
Vi holder ut. Vi lever et odt liv i
Enebakk, i abbe vi sAkalte 'réssurssterke", vi som er sunne og friske
og slett ikke fullstendig avhengige
av kommunale service-tilbud. Det
er burt A vaire rik og frisk i
Enebakk. Selv cc vi ikke stinne av
penger, men rike pA andre goder,
deribbant et godt fungerende sosialt
nettverk. Hebdigvis er vi rehativt
friske.

Rãd fra erfarne kvinner
Rike pA erfaringer vii vi til slutt gi
noen enkle rid videre til nytilflyttede enebakkinger, inldudert denrAdmannen og bans famihie o
andre som mAtte ha interesse av a
fA vise hvordan man best snor seg I
fatfig-bygdf. (Dette som et ekstra
og høyst privat service-tibtak;)
Skaffer du deg en god dagmamma, overlever du smAbarnstida. Da
kan du til og med jobbe eller studere hitt pA dagtid.
Er du deretter sA heldig A fA en
sAlcalt "god" berer til bamet dirt,
kan du siappe godt av selv om det
kanskje henger rester av grApapir i
skoiens vinduer.
Holder du familien sanimen pA et
vis og eblers makter A holde din sti
nogenbunde ren, er du kanskje he!her ikke berørt av et manglende
forebyggende barnevem eller et
krise- og beredskapsapparat som
tilfehdigvis ikke fungerer nAr det
virkelig gjebder. Er poden interessect i idrett cc du sikret, da cc det
nok av tilbud A velge meliom. Men
hvis ungdommen din fabler for fristelsen og tar lørdagsfyhla iitt for
hardt, bør du ikke forvente at folk
fra ute-tjenesten stiller opp. Dc finties nemlig ikke. Meld deg heller
inn i musikk-korpset og begynn og
bak kaker eller kjøp vannski til
tenAringen hvis du bar for mye
penger. Videre: Betal regningene
dine. Engasjer deg. nakk med
naboen, bry deg om hvordttn ban
liar det. Sitt barnevakt, by pA en
jtbpp te eller annet sterkt. Fortebl
hverandre gode historier. Le- mye.
Spis pen mat sanimen med venner.
Bbi ikke deprimert, det gAr over, vi
bar penger nok, vi cc friske, vi
lever.
Og blir det for ible: KjØp deg en
golfkølle.

Vi er dessverre ikke
srlig tekniske.

Men vi er glad for veiene vAre. Vi
kommer da fram, selv om vi mA
kjøre egen gammeb bii bide til
butikken, skoben og ungenes
fritidaktiviteter. Sint blir det forerensning av, men det er et luksusproblem..Bussene gAr sjehden i
Enebakk og tog fikk vi ikke. Den
eneste rufldkjøringen vAr ved Vik
fungerer gudskj&t greit. Og vi
synes det er bra med fartsdumpene
som endehig kom etter at den ivrige
smAbarnsmora hadde telt hundrevis
av biber forbi eneboligen sin en
høstlig uke. Selv tungtransportenmAtte gi seg da, de fikk bare fjernet
en dump Aret etter. Men da den Anne Grethe Andresen,
drift'ge pappaen borte i RAken • seivstendig nairingsdrivende,
gravde sine provisoriske dumper i iobArnsmor
veien etter monster fra det nylig Nina- Ansethmoen,
fartsdumpede VAghia, mAtte ham sosionom, tobarnsmor
pent fybbe hullene sine igjen. Sbikt Vigdis Bratfoss,
gikk ikke an.
skoleleder og student, tobarnsmor
SØplemannen kommer likevel Kristin Heistad,,
ukentlig og vi bar stort sett reintvann i springen. Men vi hirer pA skoleleder med permisjon,
hvorfor vi ikke fir fotgjengerover- student og
gang over hovedveien fib badeplas- hjemmearbeidende,firebarnsmor
sen som ungene vAre bruker fra mai Heidi Kandola,
til september? Det skai ikke bades hjemmearbeidende, trebarnsmor
-

-

-

-

• -
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Svar til radmannen
Etter a ha lest ditt 'innspark i forrige Komposten, bestemte jeg meg
for A ta utfordringen og gi et lite
tilbakespark.
Du innieder med A spørre om jeg
synes kommunen yter god nok service. - Svaret pA det mA selvfølgehg bli bide ja og nei. Jeg svarer ut
fra min situasjon som pr d.d. er følgende: Frisk, har arbeidlinntekter,
familie og venner,- aitsA ikke de
helt store behov for kommunale
tjenester. Jeg har imidlertid skolebarn, og pA den fronten mA jeg
dessverre si at kommunen ikke yter
god nok service. Hvis det er normeflom
kontakt
mal
rAdmann/administrasjon o politikere og skoleetat, regner jeg med
at du vet at her er det mange udekkede behov. Kan f.eks, nevne et
av de mest iØynefallende:
Enebakk Undomsskole holder pA
A forgA av darhig/manglende vedhikehold.--Men, det er aitsA bare en
side av saken.
De 8 millionene som plutselig er i
overskudd i kommunekassa kommer nok godt med!
Enebakk er en bra kommune A bo i
for bide voksne og barn.
- Rolig og godt, relativt trygt, hyggelige mennesker og fin natur. Vi
har mulighet til A fA tak i det meste
av det vi trenger til daglig innenfor
kommunens grenser, men vi mangler videregAende skole! - Et stort
minus, som gjør kommunen lite
fnstende for folk A flytte til. Dc
fleste synes det er for tidlig A
begynne pendlingen allerede i 15firs alderen. Det er kjedelig nok at
de fleste voksne mennesker mA reise timevis for A komme til jobben.
GjØres det for tiden noe aktivt i
forhold til det A fA flere arbeidsplasser innenfor kommunens gren-

ser??
Tilbake til "innsparket" ditt; Du
lurer pA i hvilken gradjeg synes at
du/administrasjonen lykkes i A nA
kommunens overordnede mM:

1. Vare servicebedrift
for innbyggerne
2. Organisere si rasjonelt som mulig ut fra
brukernes behov.
Alt jeg vet om deg som kommunens Øverste leder er at du er nytilsatt og bor pA Lotterud med kone
og barn. Kjenner ogsA lite til hvordan administrasjonen jobber, sA
derfor er det umulig A si noe om i
hvilken grad dere lykkes.
For dArlig informert altsA. Kanskje
gjelder det flere enn meg. Jeg
trenger A vite litt om hva du som
leder stir for. Hva synes du er vikrig? Hvordan vii du pAvirke dine
ansatte/i hvilken retning? Hva vil
du gjØre for A frameiske og bruke
det positive/kreativitetefl hos administrasjonen, politikerne, de ansatte
i kommunens uhke etater og hos
enebakkinger flest? Hva ligger i
det at kommunen skal organiseres
sA rasjonelt som mulig? Hvordan
skaffer du/administrasjonen til veie
oppdatert og utfyilende informaon om brukernes behov?
sv.osv..

8

Du informerer imidlertid om at
Enebakk har dArlig okonomi og at
vi mA vre nøkterne! Akkurat Let
visste jeg faktisk fra fØr. Videre
sier du at det ikke er økt egenandel
eller kommuneskatt for A fA et

smil. Her vil jeg bare supplere
hitt,... det er ikke sA store utgifter
et smil heller.
forbundet med a
Og det kan faktisk fore til økt
avkastning her og der. Tenk lift
nøye over det!
Er du, som Øverste leder positiv
.os smilende? Deler du ut oppmuntringer til dine "undersAtter"? Hva
med dere andre i administrasjonen?
Burde det A vre positiv, smilende
og rauS med oppmuntringer mnngA
som et overordnet mAi A strebe
etter? Deter helt gratis.
Skulle situasjonen i kommuneadministrasjonen vre slik at det kreyes en del justeringer for A nA et
shikt mA!, sA er en eventuell omstillingsprosess ogsA gratis. Det kreyes 'bare" økt bevissthet og vilje
til liver dag A se det beste i sin neste. Kort sagt, Apne for fri flyt av
positive bølger i alle retninger og
PA alle nivAer i kommunehierarkiet. Enebakk yule pA kort tid fA
rykte pA seg som en skkrik kommune pA alt som er gratis. ( -- og
det er ifølge et ordtak jeg har hørt:
"Alt det beste i livet").
Jeg ser heller ikke bort fra at det i
overskuehig framtid vii kunne
resuitere i mer penger i kommunekassa ?
PS. Hvis jeg ser deg en gang, skal
du fA et smil, og kanskje jeg til og
med sier hei
DahAper jeg at du kan ta det som
en (rAd)mann, og ikke bli skeptisk
og tenke som sA 'Hvem er det
kvinnemennesket der? Hvorfor
smiler hun til meg?" osv.osv.
Wenche Solvang

Omorganisering i Enebakk kommune
Har flertailet i Enebakk formannskap signalisert mistilhit til pleie-og
omsorgssjefen, eller er hunsogar
skviset ut fra stilhingen sin? En
ting som ihvertfail er Mart er at
resultatet av formannskapsflertallets vedtak er at Enebakk kommune i Unni floberghagen mister en
leder som de fleste har opfattet
som resuitatorientert og dyktig.
NAr den aktuehle leder i en situasjon med stort arbeidspress i en
sterkt voksende organisasjon fAr
enstemmighet bide i helse- og
sosialstyret og I det partssarnmensatte administrasjonsutvalget pA en
otnorganisering som vil muliggjøre
bedre delegering av hennes

arbeidsoppgaver, er det interessant
at formannskap og kommunestyre
nnrmest mA lete med lys og lykte
for A finne argumenter for ikke A
fatte vedtak I saken. Ved alle tre
behandlinger er det Kjell
øvergArd, varaordfører og styreforrnann ved arbeidssenteret for
psykisk utviklingshemmede, som
fremmer stadig nye utsettelsesforslag - med pleie- og omsorgssjefens
oppsigelse til følge.
Skikkelig pikant biir det hehe nAr
styret i Enebakk Kommunale
Forening (EKF) finner det nødvendig A skrive brev til kommunestyret og administrasjonsutVaiget pA
grunn av frustrasjon over at enkelte

representanter pA arbeidsgiversidefl
ikke tiikjennegir sine egentlige
hoidninger i kommunens partssarnmensatte utvaig. For hvem andre
cnn Arbeiderpartiets egen varaordfØrer Kjell øvergArd er det denne
kritikken fra EKF rammer9 eKF
skriver at "det blir umuli for
arbeidstagerrepreSefltafltefle a utøye sin avtalefestede medbestemmelsesrett dersom arbeidsgiver
ikke tiikjennegir sine hoidninger i
partssarnmensatte
kommunens
utvalg"!

Kjell Dehli

OrdfØrer Hoistads fortsatte politiske liv
avhengig av bygdeliste?
Det mA vre bAde spennende
og utfordrende tider for de som
sitter i styre og valgkomite i
kristelig Folkeparti i enebakk.
Jeg tenker pA situasjonen etter
at ordfører Holstad med brask
og bram proklamerte onske om
en uavhengig bygdeliste til
gjenvalg av seg selv som ordføsame uke som
ret nylig!
Kristelig Folkeparti i Enebakk
sto som arrangør av Arsmøtet
kristelig
Akershus
for
Folkeparti!
Slike bygdelister dukker vel
heist opp med bakgrunn i spesielle saker som kan ha tverrpoli-

tisk interesse, og hvor de berØrte innbyggere ikke føler at de
etablerte politiske partiet tar tak
i deres sak.
"Saken" i dette tilfeliet synes A
vre A fA gjenvaigt Holstad
som ordfØrer. IfØlge øvre gAr
Holstad ut med tanken om "sin
egen" upolitiske bygdeliste
uteri A informere sitt parti pA
forhAnd! Stemningen der i garden kan man yel bare gjette seg
til.
At Hoistads plassering i det
politiske spekter er ukiar er
ikke noe nytt. Det kan i sA
mite vre interessant A ha i

mente hans uttalelser til østlandets Blad etter siste koinmunevaig: "Men Kjell (ØvergArd) og
Jeg er i samme politiske bAs.
Vi er stort sett enige. Vi synes
ikke det er interessant A snakke
om borgerlig eller sosialistisk.
Men det er ingen tvil om at
Kristelig Folkeparti hat gAtt i
AN retning og det vii vi fortKanskje hans
sette med!'
utspill nA om egen "Hoistad-liste" betyr at han ikke er kontaktet av AP om A stille pA deres
liste?

Kjell Dehli

I forrige nummer av Komposten sin det at de fleste, rnklusive konsulenten for funksjonshemmede, nA er glade for at bygging av nye PUbohiger nA ser ut til A komme i gang.
Denne gleden deles ikke av undertegnede og flere som arbeider for at
psykisk utviklingshemmede skal fA en god tilvreise og et godt bohigtilbud. Arsaken er at tomtevalget er et av de dArligste alternativene
som er foreslAtt.
Ved A plassere enda en bolig i dette omrAdet pA Nylende, blir det en
A stor konsentrasjon av dennetype boliger pA et lite omrAde at det fir
et sterkt institusjonspreg. Dette er absolutt I strid med PU-reformen.
Vi forstAr det kan vnre driftsmessige fordeler med en slik konsentrasjon, men for utvuklingen av den enkelte beboer er det meget uheldig.
Integrasjon, som er en vesentlig Arsak og bakgrunn for at PU-reformen
kom, blir det meget vanskeiig A fA til.
I kommunestyrevedtaket fra 19.12.94 der formannskapet fikk fullmakt til A velge tomt, sies det at tomta som velges skal vnre i akseptabel gangavstand fra Grendesenteret i Ytre Enebakk og at "akseptabel
gangavstand" skal vre basert pA faghig vurdering.
I innstihlingen til Formannskapets mote 6.2.95 hat administrasjonen i
sin faglige vurdering besluttet at 2,4 km vei til Grendesenteret er en
akseptabel gangavstand for de som skal bo i boligen.
Vi stiller store spørsmAlstegn ved det faglige grunnlaget for denne
vurderingen/beslutningen. Konsulenten for funksjonshemmede er ikke
blitt konsultert i denne saken. Hun uttrykte derimot meget utvetydig
og kiart i Plan og byggekomiteens mote 1.2.95 at denne avstanden er
altfor lang A gA for flere av de som skal bo i boligen. Hvis administrasjonen hat bedre kompetanse til A foreta en slik faglig vurdering, hat
de enten ansart feil person eller sA har de ikke tillit dl konsulenten for
funksjonshemniede.
For egen del vet jeg at dette er for langt A gA for enkelte av beboerne.
Resultatet er at de mA kjøres (nAr personalet har tid) eller bli sittende
hjemme. De kan ikke benytte seg av tilbudene I nnrmiijøet pA egen
hAnd slik intensjonen i PU-reformen tilsier. Integrering blir ogsA av
denne Arsak vanskelig A fA til.
Et annet poeng er at denne tomta (Block Watne-tomta), har dArlige
grunnforhold som kan medføre ekstra kostnader. Forøvrig er vel dette
en ay de dArligste tomtene i omrAdet. Men det kan jo vre greit A plassere psykisk utviklingshemmede pA en tomt der ingen andre vii ho.
Jeg har forøvrig mange synspunkter pA selve saksbehandlingen, og
hverken rAdmannen eller ordføreren bør vre srlig stolte av det arbeidet (eller mangel pA sAdant) som er utført i denne saken.
Ivar Kohbenstvedt

Fra gait til orginalt i Enebakk
Go'dag igjen Holstad, og takk for
sist!
PA formannskapsmøte i Enebakk
20.3., hadde jeg gleden av A fA holde et lite foredrag om nødvendigheten av A se utvikling i relasjon til
betheisplaner, kuluirforstaelse og
historibevissthet.
Det ble pA sanime mote ogsA onentert om sider ved golfsaken, som
vi hAper blir til nytte for representantene i den videre behandlingen.
Vi tror mange i sitt stille sinn
erkjente at en sApass omfattende
etablering hat flere sider ved seg
cnn det man iil nA hat vrt oppmerksomme pA, og at I denne
saken vat foreløpig de fleste feil
begAtt, som kunne begAs.
OrdfØrer Holstad uttalte forleden
følgende Idoke ord "- maktgir meg
mulighet til A gjøre riktig det som
tidligere er gjort gait".
Dette hØres bra ut, men det blir pA
en mite bate ord som mange hat
sagt for, dersom ikke ordene ogsA
følges av troverdig handling.
Vi hørte pA nyhetene at Arendal
kommune hat besluttet A grave opp
sine gamle kanalsystemer igjen, vel A merke om de fAr rAd. - Eu
enkelt eksempei i en rekke liknende løfterike erkjennelser som andre
ledere gjør i vAr tid.
- Det A fange det genuine, det som
er ekte i kulturhistorisk forstAelse
av nnrmiljøet, gjØre det til en del
av bygdesjelen for deretter A holde
det opp som en veiviser for fremtidig utvikling. - Dette i kontrast til
mye vAr generasjon ehlers hat stAtt
for.
I mitt foredrag forsøkte jeg A vise
hva som kunne gjØres om man etabierte og pleiet et helhetlig kulturiandskap som omfavnet sydenden
av VAg, vestby GArd, Tangenelva

og Mari kirke, for deretter A utvikle
Bygdetunet i en heihethig omrAdeplan.
Tenk om Arendal, eller Ski for
den sakens skyld, hadde gjort noe
liknende for 30 fir siden.
Men, Arendal er ikke Enebakk,
-

o Enebakk er ikke Ski, sA her

gjelder fremdeles den gamie regel
om at det er farlig A gjØre noe som
er nytt og fremmed. Da er det bedre A gjØre feil som andre hat Oort
for, Man hat noe fehies pa en
mite,- og srhig orginalt er det da

heller ikke.
Det orginale det er A anlegge en
parkeringsplass i det som oprinne11g, frem til 1922 var en renessan-

sepatk, og som i dag kunne rehabi-

literes, som en del av et enestAende
kulturlandskap.
NA en det jo ikke spesielt orginalt
A rasere fordums kulturperler
hel.
for. Det
ler, Det hat mange
orginale er A gjøre det I DAG,
hjernens Ar (FN. og endog med
vitende og vilje.
Derfor synes ordførerens utsagn,
om makt og gode gjerningçr, ikke
A stA til troende. Det MA vre
andre beveggrunner for dette ensidige kjøret i golfsaken, cnn det A
skulle ta en kiok og veloverveid
beslutning, - pA vegne av innbyge og deres fremtid,- og kun pA
vegne.
gDERES
ern
Dette er skumnielt, Holstad,

-

skummelt fordi resultatene for
bygdas fremtid blir lagt, uten at
innbygerne niktig fatter hva som
forear. Hadde man derimot ogsA
arbeidet med inbyggernes (velgernes) livskvalitet som ledetrAd, da
vil jeg tro man hadde tatt seg bedre
tid. Mitt rAd til Enebakks innbyg-

gere er derfor ord, like gammelt
som det politiske spill,- gi DEM
makt som ikke søker den, og la
dent sA bruke den tid det tar A
tenke en klok tanke.
Og hvorfor, jo det skal jeg vise
med det som etter mitt syn er det
mest orginale resultatet av rask og
smidig maktutøvelse i miljøkommunen Enebakk 1995:
Goilbanen som Østmarka
Golf-klubb, (Oslo) har planlagt I. samarbeid med
Enebakk kommune , vil isolere Mari menighets Barnehave
fra fremtidige turer i skogen!
-

-

Og, pA samme mAte mA barna pA Ytre Enebakk
Barneskole slutte A brake
den veien de i alle fir ha brukt
nAr de skal i marka, forbi
Mari Kirke!
Men en tur langs riksveien er vel
heller ikke A fonakte?
-

-

Hvordan kunne dette skje .... ?
Tja, det hat vel kanskje noe med
fattigdom, pnestisje og hastverk A

gjØre?

Golfsaken, uansett endelig utfail,
hat sA langt til fuhie bekreftet at;

if nAr utgangspunktet er som
galest, da blir resultatet ogsA
som orginalest."

Torgeir Aune
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Pd offensiven or biblioteket
Ting skjer I biblioteket!! Fra 1. mars er
det er innfOrt lørdagspent for en proveperiode pa to fir. øvrige âpningstider er
ogsã butt mer brukervennlige.
Informasjonen til publikum er forbedret,
det samme gjelder eksponering av litteraturen.
I sjefsstolen sitter en ny mann Svein Hofplass - foreløpig vikar pa uibestemt tid. Og han har meningeróg ambisjoner om t gi leseglade enebakkinger et
bedre tilbud.
Svein Hofplass er opprinnelig fra Kongsberg. NA bor
han i Drøbak, og frister pendIertilvrelsen for a gi
enebakkinger et bedre bibliotek. Det skulle han ha de
beste forutsetninger for etter 20 Ars praksis som
omfatter de fleste virksomheter innen bibliotek. Han
har jobbet som barnebibliotekar, i Sogndal var han
biblioteksjef og kultursekreter, som ansatt i
Fredrikstad bibliotek hadde han ansvaret for' Boken
kommer" tjenesten. Til Enebakk kom han etter 12
Ars tjeneste i As bibliotek hvor han var leder for voksenavdelingen. Mens han var i As ledet han ogsA
inforrnasjonsvirksomheten i et senter for intemasjonal
landbruksutvikling i et Ar.
Hofplass er friluftsmenneske. Elsker kanoturer og
høstlige soppturer. Intemasjonal folkedans er ogsA
en lidenskap, og i tillegg tegner og maler han. Skal
han kose seg med ei god bok, da blir det som regel
krim - i alle varianter..

Positive signaler
Etter fern mAneder i sjefsstolen konstaterer Hofplass
med en viss tilfredshet positive signaler fra kulturpolitikerne. - Vedtaket om A bevilge penger til lørdagsApent, i en prØveperiode pA to fir viser at man
ønsker A satse pA biblioteket. Det er godt A vite, og
gir grunn til optimisme med tanke pA andre forbedringstiltak jeg Ønsker A gjennomfØre...
- Og hva er det som gjør at man termer pA et
vikariat som biblioteksjef i Enebakk?
- Jeg syntes det kunne vre interessant A se hva
man kan fA til pA et sted hvor ressursene ikke er sA store. Og her finnes utfordnnger pA rekke og rad. Jeg er
bare spent pA rammevilkArene politikerne er villige
til A gi
Foreløpig tegner det bra...
Det kunne imidlertid ikke vre lystelige utsikter som
tegnet seg for nyansatte Hofplass da han fikk vite at
politikeme hadde tatt siste rest av bokbudsjettet til
andre formAl to dager i forveien, og Hofplass medgir
at det var en nedslAende beskjed A M. - Det gir signaler om verdier, og hoidninger i forhold til ditt
omrAde.
At man i en slik situasjon likevel gAr pA oppgaven
med friskt mot er noe det stAr respekt av.
- Hvordan fortonet forholdene i biblioteket seg da
du tiltrAdte?
- Jeg ble positivt overrasket i forhold til lokalene..
Og jeg har hyggelige og gode medarbeidere. NAr det
gjedler bokstammen er det mye uaktuell litteratur, og
en bokstamme som trenger vedlikehold og kassering.
Vi mA nA gA over bøkene, og sortere ut bAde i forhold
til aktualitet og fysisk kvalitet fysisk kvalitet.
Utrangert litteratur vil bli solgt, og inntekten lagt til
bokbudsjettet.

Mange planer
Den nye biblioteksjefen har mange planer for forbedringer, og hAper A kunne bli sittende i vikariatet lenge
nok til A sette noen av dem Ut i livet.. Selvsagt er det
ogsA et sporsmAl om budsjetter.

Økt aktivitet pA alle plan er en mlcetting. Bedre
barneavdeling, flere aktiviteter , ikke minst i forhold
til unger, f.eks.regelmessige bametimer Hva man her
kan fA til avhenger imidlertid av bemanningssituasjonen framover. ønsket er pA sikt en halv stilling som
barnebibliotekar.
Arrangementer i forbindelse med kulturdager, bokmesser o.s.v. er ogsA ting som kan vre aktuelt. Helt
konkret har jeg tenkt A tilby soppkontroller i biblioteket til høsten , sier Hofplass som faktisk selv er soppkontrollØr.
Arets to første mAneder viser god okning i utlAn ved
biblioteket, og ogsA en formidabel vekst i antall fjernlAn. Dette tar den nye biblióteksjefen som tegn pA økt
servicenivA, og er godt tilfreds med utviklingen.
- Hva med datautvikling?
- Automatisering av bibliotekrutiner winger seg

fram,ogsai Enebakk, og, jegviljobbe for on-line
tilknytning til databaser slik at publikum har muligheten for A søke i disse og finne fram til hva som er
kommet Ut, hva som finnes i andre bibliotek o.s.v.
Allerede i dag kan vi søke i databaser pA CD-rom, sier
Hofplass.
- Det første som mA skje er imidlertid at vi fAr en
egen datamaskin til publikumssøk i vAr egen database.
Biblioteket har 30.000 bind - 5000 av disse er lagt inn
pA data, halvparten av disse igjen er fly litteratur som
ikke er registrert pA kort. Derfor haster det. NAr vii.
desember begynner A legge inn lAn pA data for den
nyeste delen av samlingen, bør publikum ha tilgang til
maskin som de kan søke i for den nyeste delen av
samlingen. Jeg vil forovrig legge stor vekt pA at den
ved A kjope
nyeste litteraturen skal vre til91
inn tilstrekkelig antall eksemplarer, og sette ned lAnetiden. PA sikt hAper jeg A kunne gi "kvalitetsgaranti"
forhold til ventetid.

Nye gebyrer
Samtidig som kulturutvalget vedtok A bevilge penger til lordagsApent i biblioteket, ble ogsA nye regier for
gebyrer vedtatt. Biblioteksjefen mener at mer fieksibie og realiserbare varslingsrutiner og opfølging av
gebyrerj sammen med aiitomatisert utlAn vii resultere i
stone flyt i boksamlingen. Som enda et virkemiddel i
denne sammenhengen vil det om kort tid bli utplassert
bokkasser for innievering av bØker pA Fiateby og i
Ytre, sannsyniigvis i postkontorene.
Om lordagsApent blir en suksess gjenstAr A se.
- Jeg er litt i tvil i forhold til beliggenheten. Reiser
folk fra Flateby og Ytre- for A gA pA biblioteket?
Jeg tror i alle fail at det tar tid A innarbeide tilbudet i
folks bevissthet. PA den andre siden mA folk fra de
andre kretsene til kirkebygda for A gA pA bibliotek
enten det er hverdag eller lørdag. Og i en pendierkommune kan det vre vanskelig A nA innenfor
Apningstidene i uka. Uansett tror jeg ikke vi ser utvikiingen for henimot slutten av proveperioden.

KOMPOSTEN

Skolesjefen har
ordet:

Norsk Kommuneforbund
NYTT FRA ENEBAKK KOMMUNALE FORENING

PERSPEKTIVER
Enebakk kommune har
eksistert siden 1837. Vi
feiret 150 ãrsjubileum i
1987. Hvilken framtid gãr vi mot? Hvilke utfordringer star vi overfor, ikke nødvendigvis de neste 150 ãr, men det nrmeste ti-fir?

Som nevnt i forrige nummer av Komposten, vii
Kommuneforbundets medlemmer og Øvrige LO-medlemmer fA
tiibud om en del nye og gunstige forsikringsordninger.

LO favØr er feiiesbetegneisen for de forsikringsordningene
som LO og forbundene tilbyr sine medlemmer. I tiliegg til
Koliektiv hjemforsikring er det nA utviklet en rekke nye forsikringsprodukter som fremstAr som konkurransedyktige medlemsfordeler bAde hva angAr pris og vilkAr.
LO favor reise

Kommunene har i de siste firene butt pálagt flere og flere oppgayer fra riksplanet: Staten har delegert oppgaver og vrt
direkte oppdragsgiver. Samtidig som dette har skjedd, har mer
og mer av tidligere "private" oppgaver butt offentlige:
"Det offentlige" har mAttet ta ansvar og gâ inn i hjelp- stØtte
og tiltaksordninger som tidligere foregikk i pnvatregi.
Samfunnsinstitusjonene har fâtt en rekke nye oppgaver pa
lokalpianet, oppgaver som enkeltmennesket sâ som sin oppgaye tidligere, i den mere familie, i nabolaget, i vennekretsen og
i "bedalaget".
Kostnadene ved disse oppgaveoverfØringene til det offentlige
har vrt formidable og sprengt grensene for en rekke kommuners tále-evne, ogsâ vAr. Samtidig ser vi en tiltakende fremmedgjøring blant folk hva angAr vennetjenester og ordimer
familie- og slektsstøtte. Mer og mer har hittil butt oppfattet
som offentlige oppgaver:
I det ailer siste synes denne utviklingen A ha kulminert:
En del oppgaver er igjen privatisert, eller er i ferd med A bli
det. Men samtidig er ikke familiestrukturen endret, verken
Økonomisk eller ph annen mAte, til A ta økte oppgaver. Dette
er et samfunnsdillemma. For kommunene synes økt privatisering A vre kun et Økonomisk spørsmAl og ikke en fundamental problemstilling med et Mart ideologisk innhold.
VAre fremtidige lokalpolitikere vil sikkert vre kiar over disse
problernstillingene, men det er vel tvilsomt om iØsningene kan
finnes ph lokalpianet. Det dreier seg i stor utstrekning om vaig
av verdisystemer i samfunnet, hva som skal vektlegges, hvordan samfunnet vArt skal formes. Det kan neppe vre slik at
"utviklingen" skal bestemme for oss: Trendbølgene mA av og
til motarbeides med argumenter og motforestillinger.
Det gitte ressursgrunnlaget i en kommune kan man i liten grad
pAvirke. Hva ressursene skal anvendes til er ikke bare en prionteringssak som det heter ph politisk hold, men det er i hØyeste grad en etisk forplikteise med riktige prioriteringer. Hvis vAr
kommune fortsatt bestAr som en kommunal forvaltningsenhet
inn i det neste Arhundre, vil det etiske aspektet, det verdi- og
kulturorienterte siktemAlet bli fremtredende som stjerner i
navigeringen mot mAlet.
At kommunen vAr skal vre et bra sted A bo og leve i for alle
mennesker.
La oss hApe at vi ailtid vii were underveis!
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64929240

-fagkunnskapgirtrygghet

er en helArlig reiseforsikring som gjelder
medlemmet og dennes familie (ektefelle/samboer og hjemmeboende ugifte barn under 21 Ar) i heie verden ph reiser fra 1
dØgn til 5 uker. Premien er avhengig av hviiken ordning din
forening og Samvirke Forsikring biir enige om, men iigger mellom Ar 180,- pr Ar til Ar 310,- pr Ar. Dette er 1/2 pris eller mmthe av hva tiisvarende forsikring koster. Det er lagt opp til at
premien skal betales ved trekk i lønn ph samme mAte som kollektiv hjemforsikring.

LO favor barn er en heit

fly forsikring ph det norske forsikringsmarkedet. Den gir utbetaiing bAde ved sykdom og ulykke,
og forsikringen har mange dekninger som sikrer bAde bamet og
de foresatte. Forsikringen tegnes uten helseerklring. Denne
forsikringen kan ogsA tegnes av medlemmers barnebarn, og kan
vre en fin gave f.eks. for nybakte besteforeidre.

Vi nevner kort

Arsmøte i Râken
og Tangen Vel
Det ble avholdt ãrsmOte
24.januar. Av arsberetningen nevnes at det har
vert avholdt 9 styremø-ler og 4 ekstraordiiuere
styremOter i løpet av
âret.
Velforeningen har arrangert sosiale
tiltak: Mini-OL med 40 barn, høstfest pA Spigerverket og tenning av
julegran.
Velforeningen nedsatte en grunneiergruppe som gikk i dialog med
kommunen ang. regulering av
RAken. Vann og aviøpskomiteen
har hatt et tett og godt samarbeid
med teknisk etat, bl.a. ved tre store
folkemøter.
Følgende styre ble valgt:
Sverre Annaniassen, leder
Jan Wickstrøm,
nestleder
Nina Ansethmoen,
sekreter
Lasse Henriksen,
kasserer
Tove Amundsen, Eva
Isebakke, Stale øiaas er styremedlemmer

INNTIL

- Utbetaling til barnet ved 100%
Ar. 761.600
medisinsk invaliditet:
761.600
-Utbetaling til barnet ved tap av ervervsevne
- Ombygging av bolig/installering av
114.240
hjelpemidler
38.080
- Lege og tanniegebehandling
- Dagpenger ved sykehusopphold
34.200
kr.190 pr dag
- Merutgifter eller tap av arbeidsinntekt ved
57.120
pieie/tilsyn pr Ar
19.040
- Barns dod
Forsikringen kan tegnes for barn inntil 16 Ar og iØpe til man fyiler 18 Ar.
Dersom du Ønsker mer informasjon om disse forsikringsordningene, kan du ta kontakt med Samvirke Forsikring ph Ski
(64 87 35 69), som gjerne forteiler deg mer.

Informasjon om LO favØr reise vii ogsà bli tilsendto
vãre medlemmer direkte i hver enkelts postkasse, sA
følg med!

Leder

1w

Enebakk
Sosialkontor

FraOl.04.95 vii
o
àpningstiden
pa sosialkontoret vere fra
kLlO.00- 14.00
Det samme gjelder
telefontiden
OBS:
Barnevernstjeneste,
sosiaisjef og nestleder
har ikke
telefontid

Fla teby Hundeklubb:

Vellykket prøveprosjekt for renere miljø
Prosjektet startet ved at Flateby
Hundeklubbs formann Ronny Vestli
kom i kontakt med Asgeir Hansen,
formann i FlatebyVel. Begge hadde
fundert lenge over samme problem:
hvordan fii bukt med det evige irritasjonsmomentet HUNDEMØKK.
De var enige om at det neppe dreide seg om
folks aversjon mot A plukke opp etter huitdene
sine, men helier en uvilje mot a gA og bre ph
bsjeposer resten av turen.
To hoder ble lagt i blØtt, og sammen klekket de
ut en enkel plan. Hva med a sette ut flere
avfalisdunker beregnet ph hundemøkk?
Yule ikke folk bli flinkere til A ta opp etter hundene sine, nAr de viste at de kunne kvitte seg
med posen i umiddelbar merhet?
De tok kontakt med Romerike Avfalldforedling
(ROAF), og der fikk de full stØtte for ideen.
ROAF sa seg villig til A sponse et prØveprosjekt, hvor de fikk satt ut syv søppeidunker,
pluss et hoveddepot. Hver 14.dag sørger med-

iemmene for at søppelsekkene blir fraktet til
hoveddepoet, som ROAF kommer A tØmmer
samme dag.
Prosjektet er blitt en kjempesuksess. Etter første tømming viste det seg at hoveddepoet var
for lite, og mAtte erstattes med et stØrre. Og
prognosen sA langt viste at i lØpet av et Ar vii
dunkene tilsammen ha innholdt Ca. 1200
kg.ekskrementer.
Vestli og Hansen forteller at prosjektet er lagt
godt merke til i lokalsamfunnet. Klubben har
fAtt mye ros og positiv oppmerksornhet ph
grunn av tiltaket, og begge anbefaler andreklubber A gjØre det samme. De understreker at
det er et enkeit o& greit foretak, lett A organisere, og lett A fA til a fungere.
Fiateby Hundeklubb i Enebakk kommune ble
stiftet i 1988, og har 92 medlemmer. De har fAtt
tildelt en tnveuig treningsplass oppe i skogkanten, hvbr det drives valpekurs, lydighet og
brukshundtrening. Kiubben har ogsA egen agilitybane.
Fra klubbens side er det aitid lagt stor vekt ph A
fA frem et miljø som skaper positive og hensynsfulie hundeeiere. Dette resulterer i omtenksom og disiplinert oppførsel, We i forhold til
hundeeiere, ikke hundeeiere og andre hunder.

KOMPOSTEN

Nytt piano Mjxr Ungornsskole
Det er nA pa tide med en liten situasjonsrapport angãende kroneruilingen til innkjØp av nytt piano til Mjr Ungdomsskole.
Vik Musikkskole tok initiativ til kronerullingen i juni 1994, og
vãrt rnâl var a samle inn 40.000 kroner innen 1.mai 1995.
Brev til aktuelie brukere,( lag og foreninger) av C-arealet bie
sendt med oppfordring om A vmre behjelpelig med i skaffe
"storstua" var et konsert instrument vi kan ha glede av. Vi
har fâtt mange positive svar, og det er ekstra hyggelig at vi ogsâ
uoppfordret har fatt bidrag.
Pr i dag star det 30.000 inne pa konto. Vi har nã aktivt tenkt a
begynne kjøpsprosessen, og vii nedsette en komite som tar seg
av dette.
Vi hAper og tror at vi skal nâ mâlet, men er avhengig av a f& de
pengene vi er lovet. Vi oppfordrer ogsâ andre til a vre med pa
kronerullingen.
Pengene kan settes inn pa konto lydende:

Prosjekt Piano 1605.60.24429
Vi kommer tilbake med en siuttrapport i et senere nummer av
Komposten.
De som hittil har bidratt er fØlgende:

Enebakk Janitsjar, IL Driv, FAU ved Mjar
Ungdomsskole, Jorunn Guibrandsen, (foredragsholder pa FAU-motet),
"Mjarerne", Knut Thorvaidsen, Bogerud
Tekstil, Váglia Vel, Kulturkontoret, Vik
Musikkskole.

Ten
tr!vsel
—tenk
Enebakk!

Vi takker forelØpig for bidragene. De
som bar vrt med pa kroneruiiingen vii fa
tilsendt et bevis nãr prosjektet er avsluttet.

Hilde Boger Kjus

LEDIGE BARNEHAGEPLASSER

Markedsdager i Ytre

Lotteberg bamehage er en
offentlig godkjent barnehage
med tre avdelinger for barn
fra 0 - 7 a.

9. og 10. juni inviterer
Vãgsenteret til markedsdager I Ytre Enebakk. I
disse dager gâr invitasjonen ut til lag og forefinger, samt naringsdrivende i bygda om a were
med i et samarbeid om
markedsdagene.

Barnehagen er sentrait plassen i Kirkebygden (bak ungdomsskolen) . Vi har barn
fra alle deler av Enebakk.
Lotteberg barnehage er en
andeisbarnehage som er foreldreeiet.
Vi tilbyr fast barnehage
plass frem til skoiepliktig
alder.
Det ered iys og trivelig barnehage med godt miljø,
fagpersoneii og dyktige
assistenter.

Vi har fortsatt noen
ledige plasser pa
0 - 3 og 3 - 7 ãrsavdelingen.
Vi tar imot sØknader hele
âret.
Om ønskelig kan halv plass
vre mulig.

Oppfordringen gâr nâ til alie
som spiller elier har et trekkspill iiggende; meld dere inn i
Enebakk Trekkspillklubb, og
spill sammen med oss.
Ta kontakt med:
Terje Hansen,
t1f.64 92 84 87 e.kl.18.00

Enebakk Musikkrid

Informasjonsmøte er alierede
avhoidt med nriongsdrivende, men for de som ikke raft
dette, kan det oppiyses at skrifthg pâmeiding skjer snarest til;

Kate Strømsborg,
Sløssãsveien 67
1914 Ytre Enebakk

Vi oppfordrer de som har graver pa Enebakk og Man
kirkegârder til a rydde pa sine respektive graver
innen 1 .mai
Kirkevergene

tr'rr,rT r -ticrr1r
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SØKER E1TER FLERE SANOERE!

Lotteberg
Barnehage

FOR N4ERMERE OPPLYSNINGER, KONTAKT:

Vi har noen Ønsker!
Kan dere hjelpe oss?
Gammelt og nytt, bi.a.:
Lenestoler til kosekroken,
bokhyller, spisestoler, bamevogner, barnebker, leketif.,
puslespiil, iege, dupio, biider,
stoff, garn og knapper.
TIf. 64 92 62 62

Hilsen store og smii I
Lotteberg Barnehage

OYSTEIN MOIIOLT - 64928800
ROAR ØDEGARD - 64926125

r UitT r jrI I ltj--LrlrlII
Motekalender for
Ten
trivse!
-tenk
Enebakk!
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Dag

Klokkcslett

Sted

Arrangør

Kulturinnslag

Sondag
2.april

KI 17:00

Hcrredshuset

Enebakk Biandakor

Sondag
2. april
Sondag
23.april

KI 17:00

Mjar
Ungdomsskole
Flateby
Samfünnshus

Ytre Enebakk
Skolckorps
Enebakk Janitsjar

Vãrkonsert.
Enebakk Biandakor
Synzygus
Enebakk Kammerkor
Värkonsert.

KI 17:00

Dette er de første markedsdagene i Ytre Enebakks historie, og
hapet er at det skal bli en suksess og en ariig tradisjon.

Rydding pa Enebakk og Mari Kirkegarder

Konsertkalender for Enebakk
............

Under markedsdagene er det
pianiagt underholdning fra scene, og det skal tiiretteiegges
egne aktivitetstilbud for bama.
ArrangØren haper dette vii biodra til a gjØre markedsdagene
til en minnerik oppieveise for
hele familien.

EN[BAKK KAMMERKOR

Musikkhøgskoien som musikkpedagog, og driver daglig med
undervisning av barn og voksne.

.1

Alie aktiviteter vii forega pa
Vagsenterets parkeringspiass.

Dette er en fin aniedning til a

Apningstid fra 07 - 17.00 (
12mndiAret).
Ring gjerne styrer Anne
Lise Killerud
Tif. 64 92 62 62 for ytteriigere informasjon.

Ny musikaisk instruktør

Vaiget falt pa Lars GØran
Engerdahi som underviser i Ski
kommunaie
musikkskole.
Engerdahi er utdannet pa

I denne forbindelse inviteres
nringsdrivende til a delta med
stands for a presentere sine produkter og tjenester for bygdas
befoikning.
Det tiibys stands, d.v.s. markedsboder pa 5 x 3 m til kr.
1.600 . Prisen inkiuderer leie
av plass, strØm, annonse i program som sendes aile husstander i Enebakk, samt kunngjøring i Komposten.

Vi Ønsker DITT barn
hjertelig velkommen!

Enebakk Trekkspillklubb

Pa medlemsmøtet
21.2.95 besluttet de spillende medlemmer I
klubben a ansette en
utenforstáende, profesjonell instruktØr, etter
at náverende leder, Paul
Arne Sørfjord har
bestemt seg for a slutte
etter 8 âr.

Formalet med arrangementet er
A fâ presentert de aktiviteter
som lag, foreninger, kultur,
kunsthândverk og nringsliv i
Ytre Enebakk kan tilby.

drive markedsføring og spre
informasjon til et bredt publikum, mener senterstyret.

Age Aicksandersen
Enebakk Janitsjar
Fehies innslag Age m/EJ

TIR
ONS
TOR
FRE
SON
TOR
MAN
TIR
TIR
ONS
TOR
FRE
SON
SON
TII
TIR
ONS
SON

02.04.
04.04.
04.04.
04.04.
05.04.
06.04.
07.04.
09.04.
13.04.
17.04.
18.04.
18.04.
19.04.
20.04.
21.04.
23.04.
23.04.
25.04.
25.04.
26.04.
30.04.

11:00
18:00
19:00
19:30
19:00
17:30
19:30
18:00
18:00
18:00
18:00
19:00
19:00
17:30
19:30
11:00
18:00
19:00
19:30
18:00

Sondagsskole
Dynamis
Synzygus
Mionsring 1 pnvat hjein
Yngres
Barnelag
Fredagsklubben
Mote (Pahncsendag)
Nattverdmote (Skjrtcrsdag)
2.pskedagsfest
Dynamis
Synzygus
Yngres
Barnelag
Fredagsklubben
Sondagsskole
Unge-Roster-stevne Spydeberg
Dynamis
Synzygus
Lovsangskveld
Fanuliefest

KOMPOSTEN

VARRYDDEAKSJON PA NEDRE ROMERIKE
Vi hãper alle blir med.
Romerike Avfalsforedling og kommunene Enebakk,
Fet,Gjerderum, LØrenskog, Nittedal, Riingen, Skedsmo og
Sørum inviterer skoler, barnehager, velforeninger, borettslag og
enkeltinnbyggere til a delta i den tradisjonelle vArryddeaksjonen
pa Nedre Romerike, som vii bli avviklet i mAnedsskifte april mai.
Som vanlig nar snøen forsvinner, dukker det opp litt av hvert, av
rusk og rask langs veier og plasser. Vi háper alle skoler, barnehager, lag og foreninger tar ansvar for sin del av vAre feliesarealer
og sørger for A samie sammen slikt ruskog rask. ROAF og kommunene vii sørge for A skaffe sekker til A samle slikt avfall i og
tar det imot gratis ved vAre avfallsbehandlingsanlegg.
OgsA annet avfall kan leveres gratis - men bare hvis det er sortert.
Ut fra erfaringer fra tidligere Ar vet vi at mange ogsA rydder i
kjeller, loft og garasjer og tar slikt avfall med tilavfallsplassen
under vArryddeaksjonen, fordi det da har vert gratis A levere
avfallet. ROAF har gjennom de siste par Arene etabiert sAkaite
gjenbruksstasjoner for mottak av slikt avfall, som er Apne 2-3
dager pr. uke Her kan publikum ievereavfall pA følgende betingelser:

Heia i Fet (dekker ogsá deler av Sørum)
Hellen i Gjerderum
Lørenskog i Lørenskog
Hakadal i Nittedal
Nes i Re1ingen
Bolerdeponiet i Skedsmo (dekker ogsfi deler av
Sørum).
For ytterligere informasjon - kontakt kommunen.
De skoler, barnehager, lag og foreninger som Ønsker nrmereopplysninger, kan ta kontakt med sin kommune. I uke 16 vii de
utvidede Apningstidene ved alle avfailsmottakene under vArryddeaksjonen bli annonsert. Vi oppfordrer publikum om A følge

APNINGSTIDER Rk GJ0LSTAD:
24. - 29.april
Apent alle dager fra U. 15.00 - 20.00
LØrd. fra kl.10.00- 14.00
Tirsd. fra ki. 12.00 - 20.00
Torsd.fra k1.08.30 - 20.00

HUSK
PLANKEMARSJEN
Søndag 18.juni

UTSORTERE AVFALL SOM:
Hageavfall
Trevirke
Metaller, hvitevarer
Alt dette kan
Papp
leveres gratis.
Papir
Resteavfall etter sortering
inntil 3 sekker

(KUNNGJ0RING
KOMMER SENERE)

Flateby
Hundeklubb

0

Blandet avfall kan leveres mot A betale kr. 100,- pr. m3.
Større lass blandet avfall kan bare mottas ved BØler
Avfallsdeponi mot betaling pA kr. 500,- pr. tonn.

6

April:

61

C

7 mottaksplasser stAr kiar til A motta avfall under
vArryddeaksjonen.
ROAF har følgende 7 anlegg Mar til mottak undervArryddeaksjonen:

0

Gjølstad i Enebakk

IV

HUSK
LYSERNFESTIVALEN
28. og 29.juli

ENEBAKK KOMMUNE
Teknisk avdeling

Enebakk kommune skal bygge nytt vann- og avløpsanlegg ved TAje i Ytre Enebakk. Arbeidene omfatter
bygging av ca 150 m med ledningstrase bestAende av 160 mm
PVC avløpsledninger og 160 mm PVC vanniedning, levering
og montering av 6 stk. avlØpskummer og 1 stk. vannkum, ca
50 m isolasjonskasse med varmekabel, støping av 12 m armert
betong fundamentplate for ledninger.
Anbyder mA vre autorisert i Masse Dl med erfaring fra tiisvarende arbeider. Arbeidene ønskes startet opp i april 1995 og
ferdigstillet mai- juni 1995.
Anbudsdokumenter utieveres ved fremmøte teknisk avdeling og
betaling av dep. pA kr 1.000.- Anbudsfrist 7.april 1995.
Evt. spørsmAl kan rettes til tekriisk avdeling v/Knut Moen.

EMUS, LOTIERUDVEIEN 9
LOUDAG 6MAI KL10:00

Dressurkurs og
valpekurs
mandager og torsdager
LØRDAG 22.4
FAMILIETUR
rn/grilling
Ordirner tirsdagstrening
ENEBAKK
PENSJONISTFORENING

Im

Onsdag 12.april:
Medlemsmøte i
Herredshuset
kl.16.30

c

r

PAPIRINNS AMLING

Helselagets treff
for april:

Flateby samfunnshus:

Flateby, Kirkebygda,
Dalefj erdingen
ONSDAG 12.APRIL

tirsdag 4.aprii
Herredshuset,Kirkebygda,
tirsdag 4.apr. (Mrk.dagen)

Betel,Ytre Enebakk:
NAB Wi LOPPERP VI HENTERI KONTAKT:
BIRCER HIILUND - 64921037
JON EUIARANDRESEN-64921094
HALYARD MAOER.0Y- 64921073

Ytre Enebakk, Siggerud, Fjell
MANDAG 10.APRIL
L

Nasjonalforeningens
Helselag
Enebakk

I

J

tirsdag 25.april.
Apent mote Ignarbakke
torsdag 27.april.
(Se annonse)
Vi Ønsker alle vel mØtt!

KOMPOSTEN

TILSKUDD TIL
KULTURFORMAL

TIL SALGS

I hen/told til Enebakk kommunes vedtatte retningslinjer for stønad til kulturformdl utlyses:

Hvit barne sprinkelseng,
lite bmkt selges kr. 350,Tif. 64 9244 22

BOLIG ONSKES

Leilighet i Ytre Enebakk
Ønskes av mor med en sØnn.
Telefon: Priv. 6492 55 60 - jobb: 6492 4460

w

ENEBAKK KOMMUNE

søker etter liten leilighet for nyansatt sosialkonsulent, heist i Ytre Enebakk, fra 01.05.95.
Henvendelse til sosialsjef Ingegerd EspAs eller nestleder Svein Bergstrom, tlf. 64 92 60 60

I

V

I

Kommunalt kulturstipend

Barneseng

Stipend kan søkes av enkeltpersoner som bor eller arbeider i
Enebakk. Søknadsfrist: 20.mai.
SØknadsskjema og retningslinjer fAs ved henvendelse til kulturkontoret.

Kommunal kulturpris
ENEBAKK KOMMUNE
BOTILSKUDD TIL PENSJONISTER
Alders-, ufØre - og etterlattepensjonister kan innvilges tilskudd
til reduksjon av boutgifter.

a

For fA tilskudd mA fØlgende vilkAr vre oppfylt:
- Søkeren mA vre alders- , uføre eller etterlattepensjonist
og ikke ha andre inntekter enn folketrygdens minstepensjon
pluss 30%.
For uføretrygede med uførestidspunkt fastsatt fOr fylte 24 Ar
gjelder spesielle regler
- Boutgiftene, ink]. utgifter til lys/brensel, mA overstige 15 %
av inntekten.
SOknadsskjema fAs ved henvendelse til Enebakk kommune,
RAdmannskontoret, tlf. 64 92 60 60.

Akershus fylkeskommunes fond for
frivillige organisasjoners tiltak for
psykisk utviklingshemmede
Fra avkastningen av fondets grunnkapitai pA kr. 5.000.000,utdeies Arlig i 2. kvartai midler til frivillige organisasjoners
iverksetting av tiltak for psykisk utvikiirigshemmede I fyiket.
Ved vurdering av seknader vii det bli iagt spesieli vekt pA at
tiitakene:
• Er fritidstiltak med sosiat integrering som mAt
• Er I en oppstartingsfase
• 1-lar form som prosjekt
• Er kompetanseoppbyggende.
Det vii ikke bli gitt midler til drift av tiltak, og det forutsettes at
andre finansieringsmutigheter er forsgkt. Det vii ogsA bii vektiagt
at fondet over tid skal tilgodese tiltak i hele fylket.
Nrmere oppysnlnger kan lAs hos
fondsstyrats sekretr pA telelon,
22055000122055614.

Begrunnede forsiag mit fremmes innen: 20.

Tirsdaq 4.april kl.18.30
pa Streifinn.

mai

SØknader om kulturstipend, og forsiag pA kandidater til kulturprisen sendes: Enebakk kommune, kulturadministrasjonen,
1912 Enebakk.

Apningstiden er:
tirsdag og torsdag kl.08.30 - 12.30

Tilskudd til Fritidstiltak
for funksjonshemmede:
I kulturbudsjettet for 1995 er det avsatt kr .50.000 til fritidstiltak for funksjonshemmede. Lag og organisasjoner som vii
iverksette tiltak for denne gruppen kan sØke pA midler.

Søknadsfrist: 1.mai

Prosjektmidler/motivasjonsmidler
til kulturarbeid
PA kulturbudsjettet for 1995 er det avsatt kr. 100.000 til spesielle prosjekter som gitr utover lag/organisasjoners ordirnere
drift. Samarbeidsprosjekter mellom forskjellige org./grupper
og/eller mellom frivillige/amatører og profesjonelle kulturkrefter er aktuelle i denne samenheng.
Midlene er tenkt som en motivasjonsfaktor for nytenking og
nye aktiviteter i det lokale kulturlandskap.

Søknadsfrist 1.5.95
Kr 100.000 er avsatt til spesielle tiltak innen anlegg for
idr./friluftsliv/Iekearenaer, som ikke dekkes opp gjennom ordinre tilskudd til drift og vedlikehold av anlegg, og som vanskehg kan realiseres uten støtte fra kommunale kultummidler.
Sarnambeidsprosj'ekter mellom ulike organisasjoner I grupper er
spesielt aktuehle i denne sammenhengen.

Kultursjefen

Enebakk menighet
avholder ârsmØte i Kirkestua
søndag 2. april etter gudstjenesten

Søknadsskjema fits pit postkontoret, i parken, samt i barnehagen
pit Bjerkely. TIf. 64 92 50 92

Søknadsfrist 30.apri!
Ytterligere opplysninger hos Britt Hovland, tif. 64 92 58 92.

Salg av kaffe, brus m.m.
VELKOMMEN
Skigruppa

I henhold til kulturstyrets vedtak utlyses:

Søknader sendes Enebakk kommune, kulturkontoret,
1912 Enebakk

Barn fØdt i 90/91 kan søke om plass.

Avslutning Premieutdeling
for skikarusell, terrrengkarusell, klubbmesterskap og
merkemenn:

Sknadsfrist 1. 5.95

YTRE ENEBAKK HUSMORLAGS
KORTTIDSBARNEHAGE
Nytt opptakav barn fra hØsten 95.

BARNESKISKOLEN

Enkeltpersoner, lag og foreninger hjemmehørende i Enebakk
kan foreslA kandidater.

Skriftligsøknad med beskoivelse av tiltak og kostnadsoverslag
séndes:
Enebakk kommune, kulturadministrasjonen, 1912 Enebakk.

Søknadsfrist 30. april 1995.

Seknadsskjema las hos: Akershus
fylkeskommune. Schweigaardsgt. 4, 0185
Oslo. Seknader sendes samme adresse,
og merkes Akershus-fondet.
Seknadsfrlst 20. aprIl 1995.

Kommunens kulturpris tildeles en person, lag eller forening
eller gruppe av personer eller organisasjoenr, amatØrer eller
profesjonelle som har ydet kulturinnsats utover det vanlige for
kulturlivet i kommunen.

Tenk trivsel

- tenk. Enebakk!

Senterpartiets
liste til
kommunevalget 95
Vedtatt pa nominasjonsmØte den
22.2.1995
1. Kjell Dehli
2. Kjell Dehli
3. Grete Dihie

4. Grete Dihie
5. Hans Guslund
6. Hans Guslund
7. Unni Degrum
8. Unni Degrum
9. Arve Rustad
10.Britt Høgmann Dehli
11.Tor Bergersen
12. Elin Slette
13.Trond Enger
14. Anne Live Jensvohl
15. BjOrn HobØl
16. Øistein Moholt
17. Ottar Kjus
18. AinaJahr
19. Erik Slette
20. Kjell Matheussen
21. Bent B. Toliefsen
22. Knut Gjestang
23. Tove S. Kjelstrup
24. Egil Fjeld
25. Ulf Bjorn Brevig
26. Jacob J. Mysen27. Terje Haug
28. Svein Stubberud
29. Anders Lein
30. Ole Sandbk
31. Ole Petter Snellingen
32. Terje RØkeness
33. Bjørg Lunde Brevig
34. Bjorn Solberg
35. Viggo Thorshov

KOMPOSTEN
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Alt i Elektrisk
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1912 Frebakk
T1f64926300
Doqnvakt
TU 94 2374 67

-VSgsenleref.
19141'. Enebakk
III. 649256 08
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f

feboden
VAGSENTERET
1914 Ytre Enebakk
Tif. 64 92 56 08

ft

Várens nyheter ankommer stadig. Vi kan tilby deg riktig kvalitet til rettpris. mange leverandØrer,
dame & herre.
STIKK INNOM FOR EN TITT
ELLERS ØNSKER JEG ALLE NYE OG GAMLE K UNDER EN RIKTIG
GOD PASKE!
Páskaften stenger jeg ki. 13.00
Apningstider:
pâskeill.

man. - fre.
torsd.
lØr.

:9.00 - 17.00
:9.00 - 19.00
:9.00 - 15.00

KOMPOSTEN

Ledige stillinger

lu

ENEBAKK KOMMUNE
Avd. for pleie og omsorg
ENEBAKK ALDERS -OG SYKEHJEM

Aktivitøren var gAr Ut i svangerskapspermisjon til sommeren,
og vi søker vikar for
AKTIVIT0R (1/1 stilling)
i tiden 010795 - 010796
I samarbeid med ergoterapeut er aktivitøren ansvarlig for aktivitetstilbudet i alders- og sykehjemmet.
Det vii bli lagt vekt pa evne til samarbeid, kreativitet og person
hg egnethet.
Nrmere informasjon far du ved henvendelse til aktivitør Eli
Wergeland, tif. 64 92 44 60.
Stillingskode 6891, lØnnsrammekode 2,3, ltr. 7 - 17, avhengig
av tidligere praksis.
Søknad sendes til:
Enebakk kommune, Pleie- og omsorgsleder Unni Floberghagen
KopAs, 1914 Ytre Enebakk

Søknadsfrist: 250495

IV

Bokhandel
FIa1.bysen.r4t, 1911 Flateby . Telelon 64 92 87 21

AVDELINGSLEDER:
1/1 fast stilling fra 24.april d.â.- Kirkebygden barnehage,
2 avdelings barnehage 0-6 âr, Tif. styrer 92.64.72.02.
1/1 fast stilling fra 15. august d.â. - Flateby bamehage,
2 avdelings barnehage 3-6 hr. Tif. styrer 92.64.85.88.

Vi søker voksen
deitidsmedarbeider,
heist med
butikkerfaring

STYRER TIL FAMILIEBARNEHAGER:
Kommunen Ønsker a tilsette styrer i 1/2 fast stilling fra 15.8-95,
med mulighet for utvidelse.
Styrer skal arbeide limed private familiebarnehager med
10-15 barn fordelt pA 2-3 hjem. Nrmere opplysninger
tif. 64.92.60.60 - barnehagekonsulenten/skolesjefen.

Arbeidstid vil bli en dag pr
uke, men søkeren mA kunne
arbeide ekstra ved sesonger
(Jul og skolestart), samt ved
ferieavvikiing og sykdom.
Skriftlig henvendelse:
Enebakk Bokhandel Pb.83,
1911 Flateby

AvlØnning etter gjeldende tariffer og avtaleverk.
Sknad med vitnemAliattester sendes
Oppvekstavdelingen, 1912 Enebakk. Søknadsfrist 5.april'95.

ENEBAKK KOMMUNE
Avd. for pleie og omsorg

Ved
DAGAVDELINGEN

ENEBAKK ALDERS -OG SYKEHJEM
er ledig 50% stilling for

ASSISTENT
fra 25.07.95
Dagavdelingen
- gir tilbud til hjemmeboende funksjonshemmde og eldre
- er ledd i den kommunale rehabiliteringskjeden
- er âpen, for 6-7 brukere tirsdager, torsdager og fredager
- har personate pa 2, daglig leder (aktivitør) og assistent.
Arbeidsoppgavene gAr Ut

IV

ØNSKER DU UTFORDRINGER
SOM FØRSKOLEL€RER?

pa aktivisering i daglige gjØremAl.

Det vii bli lagt vekt pa:
- relevant praksis
- evne til samarbeid
- kreativitet
- personlig egnethet
Lønnstrinn 1 - 13

VIKAR STILLING FLATEBY FAMILEBARNEHAGE
Vikaren skal aviøse familiedagmødrene, samt vre vikar
v/sykdom. Det forutsettes at vikarens hjem blir godkjent etter
gjeldende regler Stillingen er ledig fra 15.05.95, engasjementet
gAr fram til 14.8.96. Avlønning Ur. 1-13 Nrmere opplysninger
tf. 64928588, Karin Søgaard.
ASSISTENT TIL ARBEIDE MED
FUNKSJONSHEMMEDE BARN
Engasjement 20-30 tiu for barnehageAret '95/'96 i Ytre
Enebakk barnehage. Av1øning Ltr 1-13
SpøismM kan relies iii styan itf.6492406
Muhighet for kortere engasjement i tillegg.
Det er Ønskelig med erfaring fra arbeide med funksjonshemmede barn.
Søknad med vitnemAl/attester sendes
Oppvekstavdelingen
Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen 8. april 1995.

Stiilingen lønnes som kirketjener i itr. 5 -15 (St.k. 6729)

Sknadsfrist: 180495

Instruks for stillingen er for tiden under revisjon.

V

I

sØker

FERIEVIKARER
til følgende omrãder:
Sykeavdelingen, hjemmesykepleien
og bokollektivene.
Vi ønsker fortrinnsvis sykepleiere og
hjelpepleiere, men andre med erfaring og
interesse for omsorgsarbeid kan ogsi søke.
Du ma oppgi konkrert hvilket tjenesteomráde og hvilket tidsrom du kan arbeide.
Søknad med attestkopier sendes innen
10.april til:
Pleie og omsorgsavdelingen, Kopásvn.7
1914 Ytre Enebakk

FØRSKOLELIERER
- STYRER
søkes til Soltun Private
familiebarnehage i
Raken, Ytre Enebakk
6tpruke.
Tif.: Anette Opsahi,
11f. 64925020

KIRKETJENER

Nrmere opplysninger far du ved henvendelse til
Rigmor Svendsen eller Karma Birch
Tif. 64 92 40 38
Søknad sendes til: Enebakk kommune, Pleie og omsorgsavd.
Kopâs, 1914 Ytre Enebakk.

PLELE- OG OMSORGSAVDELINGEN

STYRER
sØkes til privat barnehage pa Flateby.
Arbeidstiden er 8 t pr
uke. Lønnenergod.
Ring, davel!
TIf. 64 92 91 56

skal anettes i 1/4 stilling ved Man kirke
Søkeren ma vre medlem av Den norske kirke.
Nrmere opplysninger fas ved henvendelse til sokneprestkontoret i Enebakk, tif. 64 92 6150.

FRITIDSBOLIG
Naturgiade Marit fra Oslo
Tok mot til seg sA det forsio.
nA Ønsker hun hyttemot penger i bytteog godtar selvfølgelig utedo.
Tlf. 22 32 57 56 - "AremAl"

Ansetteise skjer pa de vilkAr og med de plikter som til enhver
tid fremgar av gjeldende lover, regiement og tariffavtale.
Søknad vedlagt bekreftede kopier av attester og vitnemal,
sendes Feilesradet i Enebakk sokn v/menighetsfullmektig 1912
Enebakk innen 11 .april

-

I-

ENEBAKK

ORGANIST

ARSMØTE

skal ansettes i 1/4 stilling i Enebakk prestegjeld

i Hândbailgruppa
onsdag 26.april k119.00
pa Kiubbhuset
Saker som Ønskes
behandiet pi ãrsmOtet
mao vere gruppestyret
ihende 3 uker fØr
motet.

Organistens oppgaver vii vesentlig omfatte søndagsgudstjenester, dessuten avløsertjeneste for hovedorganistens tariffestede
ferie og frihelger.
SØkeren mA vre medlem av Den norske kirke.
Instruks for stillingen er for tiden under revisjon.
Nermere opplysninger fas ved henvendelse til sokneprestkontoret iEnebakk, tlf. 64 92 61 50.
Ansetteise skjer pa de vilkAr og med de plikter som til enhver
tid frerngAr av gjeldende lover, reglement og tariffavtaie.
Søknad vedlagt bekreftede kopier av attester og vitnemal,
sendes FellesrAdet i Enebakk sokn v/menighetsfullmektig 1912
Enebakk innen 11 april

Leder

KOMPOSTEN

Full fart p Oa klubb en
stor oppslutning

Goy med make-up!
-"~_,ftA
"M a*"k,
-,4 &OWWA

-

finger, sA her har dere muligheten for A fornye dere, darner..

Tirsdag 14. mars hadde
ungdomsklubben i Ytre
Enebakk besøk av
makeupartist Unnur
Bjørk Gudmundsdottir.

Temakvelder, gruppeaktiviteter og discokvelder
det er tilbudet i Ytre
Enebakk Ungdomsklubb
i dag. Kiubben er inne i
en aktiv periode med
stor oppslutning mange
nye aktiviteter
Kiubben har ogsã
pátatt seg ansvar for a
drive juniorklubb for
4.-6.klasse, etter at døra
til juniorkiubben har
o
vart stengt en máneds
tid.
-

Historikk
Ungdomsklubb har det vrt i
Ytre Enebakk heit siden slutten
av 70-tallet. Dengang samlet
Zakophane fulit hus av ungdom fra alle bygdas tire kretser.
Etter Zakophane fulgte MAklubben med Arild Strømsborg
i spissen som dyktig ungdomsleder. Da aktiviteten i MAklubben dabbet av ble en ny,
halvkommunal klubb etablert
med ressurspersonene fra MAklubben som sentrale drivkrefter. Det var i 1986. Pa det tidspunkt var det ogsA etablert
halvkommunale kiubber bade
pA Flateby og i Kirkebygda.
Aktiviteter i klubben i dag er en
meget aktiv RC-gruppe, og ulike temakvelder som er lagt til
tirsdagene

Juniorkiubben i gang
Juniorkiubben er igjen en aktivitet i ungdomsklubben. Etter
A ha vrt stengt en mAned pA
grunn av at foreldreutvalget
ikke lenger kunne pAta seg
ansvaret med vaktfunksjoner
er dette tilbudet for 4.-6.klassinger nit i full drift. Tilbudet er
veldig populrt. Ansvarlig
leder for juniorkveldene er

Rune Berg. Med seg har han
enten
alitid en voksen til
øystein, Kenneth eller Karin
som tar dette pA omgang.
-

Pd discokvelder er det liv og
rØre pa dansegulvet

Temaet denne kvelden var
make-up og stilveiledning
Naturlig nok var det flest jenter
blant tilhØrerne denne kvelden,
men guttene var rimelig nysgjerrige de ogsA. Vi hadde til
og med en gutt som meldte seg
frivillig da Unnur skulle vise en
sminket guttemodell. Hun viste
ogsA dagsminket modell, og en
med aftenmake-up. Publikum
stilte spørsmitl underveis, og
det ble mange av dem etterVi fikk annet besØk
hvert
denne kvelden ogsA. VAg-TV
dukke plutselig opp og filmet,
mens Unnur holdt pA med
modeliene.

Vi fortsetter temakveldene pit
klubben, og neste tema bus
Der tar Kai
hoidninger.
Svarthol opp et tema som burde
trekke mange til klubben: Vi
skal snakke om hvordan vi er
mot hverandre, hvordan vi ser
pa oss selv, og om ansvar. Vi
regner med at dette er et sApass
stort tema at vi er nødt til A ta
det over flere klubbkvelder.

Vi starter tirsdag 28.3.
kl.19.00 og fortsetter
tirsdag 4.4. kl.19.00.
DA ER BARE ALLE
UNGDOMMER I ENEBAKK NØDT TIL A
KOMME PA KLUBBENI YTRE.

.

PA juniorkveldene holder vi
volurnet pit diskoteket nede,
slik at det blir tatt hensyn til at
det er barn fra 4. 6. klasse.
Det er butt kjøpt inn en del nye
spill, og biljard til juniorkveldene.
-

Det er kiubbungdommene som
har ansvaret for aktivitestilbudene pA juniorkveldene. For
det meste bestAr det av dansekonkurranser, limbo loddtrekfling og ryddekonkurranse en
populr mAte a fit tingene pit
plass pA.
,

-

Ansiktsløftning
Det er for tiden stor oppslutning pA ungdomsklubben.
Fredag er absolutt den mest
populre dagen, men tirsdagene er ogsA godt besøkt.
Den Økte interessen for klubben
er seivfølgelig veldig positiv
men medfØrer likevel store innhugg i driftsbudsjettet, da det
krever mer vedlikehold, reparasjoner og nyanskaffelser
p.g.a. stor slitasje pit inventaret
1 klubben.
Klubben har nettopp vrt
igjennom en kjempedugnad
med rydding og reparering, og
nye møbler fra Enebakk
Møbelsnekkeri er pA plass

Temakvelder og
kunstutstilling
Frarnover n ii klubben saLe
pit temakvelder pa tirsdager.
Vi tror det er viktig a stoppe
opp en gang imelom og se pA
hoidninger blant ungdommen.
Derfor vii vi framover ta opp
temaer som rus, hoidninger i
klubbmiljøet osv. Vi skal ha
DJ kurs, og vi vii prove A fA til
en kunstutstiiling. Her kan de
interesserte fit en hjelpende
hitnd av Eivind Jentoft pa ungdomsskolen. Han er behjelpelig
med A skaffe paspartou og
eventuelt rammer til bildene.
Han er ogsA a treffe pit Mjr
ungdomsskole i skoletiden, noe
som skulle passe for de aller
fleste Det er mange kreative
ungdommer, og de fleste har
sikkert noe a bidra med.
.

Salgsutstilling hvor foreidre og
andre interesserte blir invitert
til visitt i klubben kan ogsA
vre aktuelt. Men det at vi fAr
til en slik utstilling er heit
avhengig av initiativ fra ungdommene selv, og vi oppfordrer derfor interessert ungdom
til A mote opp i klubben for A
vre med a dra slike aktiviteter
igang.

SOLHEIM ELEKTRISKE
autorisert elektroentreprenør
er din lokale elektriker som utfører alt innen elektrisk
installasjonsarbeid; nybjgg, tilbygg alarmanlegg,
renovering etc.

I løpet av kvelden blir det ogsA
tid til litt kos. Vi skal servere
noe enkelt og godL

Denne kvelden ble sart av til
foredrag og generell veiledning. Men det blir oppfølging
av temakvelden. Jentene satte
seg opp i grupper pA seks, hvor
de nA skal fA personlig veiledfling i make-up, stil og holdfinger, hvordan de skal fore
seg.. Dette var det stor interesse for, og det er ennA noen fA
1edie plasser. Ellers er det
ogsa mulig A kontakte Unnur
hvis du skulle vre interessert.
Hun-holder kurs for deg alene,
eller for syklubb, lag og fore-

Med disse temakveldene hAper
vi at vi kan vre med pA A styrke ungdornmenes selvtillit
gjØre de litt mer bevisste pa
hvem de er. Vi vii komme tilbake i Komposten og forteile
dere hvordan det gikk med disse kveldene vAse.
Vil du ta kontakt med Unnur,
sit er telefonnr. hennes
64 925336

ENEBAKK BONDEKVINNELAG
minner om "KOMPOST mote" hos Johan
Ellingsen pit Haugstein 3.april kI.19.00
Merk tiden. Kaffe hos Solberg etterpit.

22.april: EMBALLASJE-dagen 95"
Vi har stands og setter fokus pA bruk av unødvendig
innpakning av varer.
* Studieleder oppfordrer til deltakelse i følgende studieringer:
"Oss mennesker imellom" i.f.b.m. Aksjon medmenneske
"Bondekvinne Liv og Lov" denne er iagt opp som et brevkurs over 4 kvelder.
Pitmeding til Sigrid Rustad: tlf. 64 92 62 97
-

-

-

Hilsen styret

Steinerskolen i Indre Østfold
har egen 5- og 6-âringsgruppe i et eget lite hus i
skogbrynet bortenfor skolen og jordet.
For informasjon, ring: Steinerskolen, Indre
Østfold, tlf. 69 88 49 55
Adr. Romvn.10, 1800 Askim.
-

RING OSS PA TELEFON 64 92 64 20

Søknadsfrist: 7.april

KOMPOSTEN
YTRE ENEBAKK HUSMORLAG

KURSTILBUD
KURS I ALTERNATIV
"ROTFYLLING" ELLER KURS I SLEKTSGRANSKING
Siektsgransking er en lidenskap mange deler, derfor arrangerer
Husmoriaget nA kurs for den som vii fordype seg i temaet. NAr
slektningers hukommeise ikke rekker lenger, og behovet for
effektive metoder for avdekking av rØtter melder seg, kan dette
kurset hjelpe deg videre.
Vi har vert sA heidige a fA Rune Bratfoss som 1rer pa kurset,
en dreven "rotforsker" som vii Øse av sine kunnskaper for suitne siektsgranskere. Det er ikke hver dag vi kiarer a kapre en
1rer som 'surfer" pa Inter Net med sine kunnskaper om norske
slekter til sulteforede norsk-amerikanere.
Vi hâper at Historielaget slãr følge med oss pa dette kurset, og
vii berike kurset med sine kunnskaper om bygda var. Grip
utfordringen.
Dette er et kurs som vii vre nyttig for bade viderekomne og
nybegynnere.

Kurset vii bI.a. innehoide:
- InnfØring i slektsgransking
- Finne forfedre
- Hvordan benytte PC i arbeidet
- Sette opp anetavie
- Et besøk i statsarkivet.
Kurset er Apent for alie over 14 Ar.

Kursavgift:

Qr

Tema: Kvinners Friviilige Beredskap (KFB).
Fyikeskomiteeens leder i Akershus Lise Sterud vii
informere om KFB's arbeide.
Representant fra Norsk Foikehjelp informerer om frstehjeipskurs.
Medienmier fra Frisk Luft kommer og underholder.
Enkei servering. Alie vel mØtt.
Kvinners Friviliige beredskap er en parapiyorganisasjon forfølgende friviiiige og faglige organisasjoner:
Nasjonalforeningen for foikehelsen
Norges Bondekvinnelag
Norges Husmorforbund
Norges Lotteforbund og
Norske Kvinners Sanitetsforening.
Kommunikasjons- og Teletilsattes Landsforbund
H.M. Dronning sonja er KFB s wrespresident, og prinsesse
Astrid fru Ferner er KFBs hØye beskytter
Kvinners Friviiiige Beredskap er en beredskapsorganisasjon
som skal yte praktisk hjeip/nødhjelp til folk i krig I krise- og
katastrofesituasjoner. Mer om arbeidet fir du vite pA motet, og
ALLE INTERESSERTE OPPFORDRES TIL A STILLE OPP.

Vi følger opp suksessen fra i fjor og arrangerer førstehjeipskurs
tiirettelagt for smAbarnssforeldre:
SØNDAG 30.APRIL KL.13.00 PA

---MJ1ER UNGDOMSSKOLE I D-AREALET
Kurset vii bi.a. ta for seg bevisstløshet, feberkrampe, astma,
.allergisjokk, hjernehinnebetennelse, gjenoppiiving, fjeming av
fremmedlegeme I halsen. Det vii ogsâ bli tatt opp hjertestans
hos voksne og gjenoppliving.
Det er fire timers kurs, og det vii bli tildelt kursbevis.
Kurset er Apent for aile over 14 ãr, med bindende pãmelding til
Helvi Saitnes pa tif. 64 92 40 17.

Kursavgift:
200,- pr pers og 300,- for par for medi. av Y.E.Husmorlag
250,- pr pers og 350,- pr par for ikke medlemmer.
Dette er et kurs for aile som har barn i familien eller voksne
som har med barn a gjøre i kiubber, idrettslag, barnehager og
parker. Kursieder har med seg barne- voksendukker sA man
kan fA prove bAde hjertekompresjon og "munn mot munn"
metoden.
Dette er ting man ikke kan fA trent pA ofte nok, og som redder
liv nAr ulykken er ute.
VIL DU BLI UNG OG VAKKER TIL VAREN,
ELLER BARE VAKKER? MELD DEG PA VARENS

MAKE-UP KURS!
Make-up artist Unnur Gudmundsdottir herer bort triks og knep
for, om muiig , A gjøre oss enda vakrere. Hun har sin utdannelse fra England, og har tidiigere vrt sminkør pA Norges missWorld konkurranser. Bare det beste er godt nok for 055
Enebakk-jenter som ser fram til A bli "VArens vakreste eventyr".
Kurset er Apent for alle over 14 Ar, men de fleste knepene vii
nok vre mest nyttig for de over 25.
Bindende pAmeiding til Helvi Saitnes pA tif. 64 92 40 17 innen
07.04.95.
Kursavgift: 350,- for medlemmer av Y.Enebakk Husmorlag
400,- for ikke medlemmer.
evt.materieli kommer i tillegg.
Nrmere informasjon blir gitt ved pAmelding.
VELKOMMEN TIL VARE KURS!

Helvi Saitnes
Studieleder, Y.E.HusmorIag

Krybbedødaksjonen vii bli
gjennornfØrt 2.mai - 3.juni. I
den aniedning er Ytre
Enebakk Husmorlag butt
forespurt om de vii bidra pA
Arets aksjon med bøsseberere.
Vi vet at en del av medlemmene vAre gjerne vii støtte
denne aksjonen, og vi gAs
herved ut for A hØre om 5-10
medlemmer kunne tenke seg
A gA med bøsser?
Kontakt Helvi Saitnes pA
tif. 64 92 40 17 sA raskt som
KybbedØdaksjonen
muiig.
mA vite antali bØssebrere
heist i forrige uke!

Helvi Saitnes

VARSLEPP AV VARMOTER
Ytre Enebakk Husmorlag arr.:

Materieli ikke inkludert.

FØRSTEHJELPSKURS

KRYBBED0DAKSJONEN

STA PA!

350 for medi. av Flusmorlaget,
400 for ikke medi. - kr 500 for par

13inrIêIe pamelding ill Helvi Saitnes innen 07.04.95

NASJONALFORENINGENS HELSELAG,
ENEBAKK
Apent mote pti Ignarbakke,
torsdag 27.aprii k1.19.00

ARETS
'' MANNEKENGOPPVISNING
Pi Mjer ungdomsskole, fre .5.mai k1.18.30
Na stues vinterkir bort, og frem tar vi vAr- og sommerk1r.
Om det skuile trenges en oppkvikker eller to i garderoben, sA
kom og bli fristet av Arets moter!!
MJR SKO vii ogsA i Ar sørge for at modeilene er godt skodd.
Nytt for i Ar er at Mjr Sko skai ha en stand der de viser riktig
behandling av skotøy.
VAG SALONGEN viser oss vArens vakreste frisyrer og farger.
BOGERUD TEKSTIL viser oss vArens dame -, herre og barnemote.
KLESBODEN vii vise oss det "hotteste" pA klesfronten, og vii
pA stand vise oss hviike smykker vi skai matche med.
MAKE-UP er en naturiig del av motebildet, og Unnur
Gudmundsdottir vii gi personiige rAd og vink pA den fronten.
Det vii her bli muiig A fA iagt kveidens sminke av en profesjoneil sminkØr!
Dette blir en veliykket kveid, det vet vi alt, for vi har kaprert
Marit Myhre som konferansier, og da kan ingenting 'gA gait"
For kr 30.00 Apnes dørene, og Husmoriaget lover en hyggelig
kveid med saig av kaker og kaffe.
VELKOMMEN!!!!
YTRE ENEBAKK HUSMORLAG

IV

BARNEKUNSTUTSTILLINQ M/KAFE
SF0 - Kirkebygda- Gamie Herredshus

Det er en kreativ gjeng som gar pA SF0. Det formes,
tegnes, males osv. over en iav sko. NA vii vi vise
frarn vAre produkter.

Apningsdag blir:
Fredag 31.mars (I DAG) fra k1.14.00 - 17.00
Den er Apen for aiie interesserte!
Etter at dere har beskuet vAre iokale kunstneres produkter, har
dere muiighet til A bespise dere i vAr kafe!
Det serveres hjemmebakst - kaffe, saft til venniige priser!

VELKOMMEN
Hilsen
Store og Smã p SF0, Kirkebygda

Søndag 2.4
B)16.30 Fuglekrigen kr 20/40
U)18.30 BØkenes Herre kr.30
V)20.30 Russian Pizza
Blues kr.40.
Torsdag 6.4.
"Tid for den gode flimen.
V)19.30F1A kr.40
Søndag 9.4.(Paimesøndag)
B)16.30 Aiie vi barna i
Bakkebygrenda kr. 20/40
U) 18.30 Forrest Gump ønskereprise kr. 30
V)21.00 Frankenstein
Mrk.tiden! kr.46
Fredag 21.4.
Nattkino rn/fri scene
V)2 1.00 Nattevakten kr.40
Søndag 23.4.
B)Annet arrangement pA
Samfunnshuset
U)Annet arrangement pA
Samfunnshuset
V) 20.30 Nattevakten kr.40
Søndag 30.4.
B) 16.30 Pippi rømmer med
kr.20/40
U) 18.30 Junior kr.30
U)20.30 Junior kr.40

C
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Ny nestleder

KOMPOSTEN

Ny konsulent

Flyktningkonsulent Jeremy Pyke.

-Flyktningene er individer ikke en ensartet gruPpe
Svein Bergstrom
er fra 1.februar ansatt som
nestleder ved sosialkontorert.
Bergstrom er utdannet Irer
med spes.ped. Ti! Enebakk
kom ban fra 4 ârs barnevernstjeneste ved sosialkontoret i
Sarpsborg kommune, hvor ban
fortsatt bor.
I ti!legg til nestlederfunksjonen, bar Bergstrom det faglige
ansvar for barnevernstjenesten
i kommunen, og ban er ogs
iuermeste overordnede for ti!takskonsulenten.
I tillegg til sin yrkeserfaring
innen barnevern bar Bergstrom ogsA høstet erfaringer
med barnevernstjenesten gjennom 11 âr som forsterfar. Det
var ikke minst gjennom denne
funksjonen ban fattet interesse
for barnevernsarbeid. Nâr det
gjelder barnevemsarbeid i
Enebakk kommune, karakteriserer den nye nest!ederen dette
som meget bra, til tross for
dàrlig bemanning gjennom
lang tid. - Sâ det var ikke vanskelig a fâ oversikten da jeg
overtok, sier ban.

Lars Henrik Dahl
hat vert tilknyttet sosialkontoret som konsulent siden oktober i fjor. Fra 1 januar i Ar er
ban fast ansatt.
Dahl er nyutdannet økonom
fra B!. I ti!!egg tit A vare saksbehandler innenfor Økonomisk
sosialhjelp, er ban ogsA kontorets kompetanse pa Økonomisk
rãdgiving ti! pub!ikum.

a

Han oppfordrer folk til
benytte seg av tilbudet om
Økonomisk rádgiving fra sosialkontoret i langt stØrre grad
enn det som i dag er tilfelle.
- Ta kontakt pi et tidlig tidspunkt, for problemene virke!ig
bar begynt A hope seg opp,
oppfordrer ban. Da er det ofte
lett 5 gjøre noe med dem, sier
ban, og legger til at kontorets
tilbud om økonomisk râdgiving faktisk er swert bra.
Det er ingen grunn til A la
vre A benytte seg av det fordi
at det gis pA sosia!kontoret.
0g, det er gratis!

Blotkakepynting

Her ses fra V.: Astrid Fossum (dommer), Torgeir
So/berg, Geir Engerhoim, BjØrn Martin So/berg og
Tor martin Fossum.
Torsdag den 23.mars ble det
arranert en konkurranse i
noe sa spesie!t som bløtkakepynting. Det var Enebakk
bygdeungdomslag som arrangerte konkurransen. Det mØtte opp 22 teviere fra
Enebakk, Vestby, As og
KrAkstadlSki. Mange tilskuere fant ogsA veien tit
BØndernes Hus denne torsdagen. det som ble bedømt i
konkurransen var arbeidsgang, utnyttelse av ressurser
og selvfølgelig bløtkakas
utseende etter at den var ferdig pyntet. Det ble gitt en
halvtime til pynting av kaka,
og overskridelse av denne
tiden ga trekk i poengbereg-

ningen. De!takerne var delt
inn i to kategorier, senior og
junior.
Seierne i disse kategoriene
gikk dessverre Ut av bygda,
men Enebakk fikk ihvertfa!1
to flotte andreplasser med
Jørgen Thorhov og Per
øyvind Solberg.
Vi i Enebakk BU retter en
takk til alle som var med og
hAper dere hadde det artig.
En spesiell takk til astrid
Fossum og Randi solberg
som var dommere.
Tekst ogfoto:
Torgeir Solberg

Han er ikke enebakking.
Han er heller ikke
norsk. Sinn sett har
Jeremy Pyke, den nye
flyktningkonsulenten
noe til felles med den
gruppen han skal betjene - et lite fortrinn som
kommer godt til nytte
nir det gjelder forstãelse
og innsikt i flyktningenes følelser i forhold til
nytt land og fly kultur.
Jeremy Pyke er selv "innvandrer". Riktignok er det 12 Ar
siden ban kom hit fra England.
Men med norsk kone, etterhvert norske barn, og det nettverk dette medfØrer - saint med
viss kulturell fe!lesnevner i
bagasjen, var vel utgangspunktet noe anner!edes enn for de
bosniere og kosovoalbanerne
hvis velferd ban skal ivareta i
Enebakk. Han flyktet heller
ikke fra et land i borgerkrig...
VAr nye flyktningkonsulent er
bosatt pA Strømmen.
Han
kommer opprinnelig fra
Colchester i England, men bar
bodd flere Ar i London. Han et
universitetsutdannet innen konomi, sosiologi og statsvitenskap. Hans yrkeserfaring er
mangslungen, men likevel i det
vesentlige relatert tit arbeid
med mennesker. Han bar vert
aktiv i ulike former for nødhjelpsarbeid hjemme og ute.
Han hat vrt med A organisere
hjelpesendinger til det tidligere
Jugoslavia, jobbet i misjonsorganisasjoner, pA menighetskontoret i en av Oslos drabantbyer.
Han bar ogsA wert engasjert i
hjelpearbeid for rusmisbrukere
i hovedstaden.
VAr tidligere flyktmningkonsulent, Egil Lothe sluttet ved
juletider etter et drøyt halvAr i
tjenesten. I den perioden mottok bygda stort sett alle de
flyktningene (bosniere og kosovoalbanere) som Pyke nA bar
ansvar for.
- Hvordan opp!evde du a
overta "boet"?
- Foreløpig bar jeg brukt tiden
siden jeg tiltrAdte stillingen
1 .februar ti! A skaffe meg oversikt, og sette meg inn i jobben.
Derfor er det litt vanskelig A
svare pA det spørsmAlet. Men
sA langt er jeg fomØyd. Det jeg
synes er viktig A understreke er
at det ikke gAr an A se pA flyktningene som en gruppe. De er
individer med belt forskjel!ig
bakgrunn, utdannelse og interesser. Her gjør det offentlige
ofte feil ved A gi alle lik
behandling. Jeg ser det som
viktig A skjre igjennom, og ta
hensyn til den enkeltes behov.
- Hva er din viktigste opgave
nA?
Et grunnleggende behov hos
alle mennesker er A ha et arbeid
og kunne forsørge seg selv og
sin familie. En primroppgave
er derfor A skaffe alle arbeid.
Her bar vi kommet et stykke pA

vei. En av flyktningene bar fAit
seg en god jobb. De fleste er
opptatt med a lre seg sprAket,
som er ingangsbilletten til all
integrering.
Behovet for vennskap er ogsA
grunnleggende, og det tar seg
ikke alltid lose gjennom organisering.
- Hvordan opplevde du selv
mote med nordmenn da du
kom hit?
-Fra det offentliges side er
Norge en snill nasjon. Vi bar
ogsA god tradisjon for nødhjelp
og misjon. Kontakten det
enkelte menneske imellom er
noe helt annet. Der kan nordmenn virke kjØlige og formelle.
Men nAr man kommer innpA
dem er de skvere, og -ode yenner, slik jeg bar opplevd det.
Det er imidletid store geografiske forskjeller i Norge akkurat nAr det gjelder mAten A mote
nye mennesker i mi!jøet pA.
Forskjellene i folkelynnet pA
sør-vestlandet ,Østlandet
mørekysten og nordnorge er
store.
- Har Enebakk rom for flere
fiyktninger?
- Det er viktig at vi nEt søtger
godt for d&'som er her - hjelper
dem til en jobb, lager gode
sosiale nettverk.
Jeg trot vi hat plass til fler, men
vi skal ta oss god tid til A tenke.
Sier vi A mA vi ogsA si B. De
som kommer skal ha et godt liv
sEt lenge de blir her.
Jeg trot det er viktig A rkaffe
seg kunnskaper om de som
kommer - hvor kommer de fra?
er de bymennesker eller kommer de fra met landlige distrikter. Det bar stor betydning i
forhold til hvor de vil kunne
trives her i landet. Hvorvidt vi
i Enebakk skal ta imot tier, er
avhengig av den erfaring vi
hØster med de som er her nEt.

Jeg trot pA a gEt forsiktig fram
og gjøre grundig arbeid..
- Er det like bra a hjeipe nødstilte der hvor de er?
- Det er alltid et spørsmAl hva
som er best. Men her -is ikke
noe absolutt svar. Flyktninger
drar fra sin hjemland fordi det
av forskjellige Arsaker ikke er
mulig for dem A oppholde seg
der.
Vi lever i en vond verden.
Norge er et foregangsland i
hjelp. Viktigst i hjelpearbeidet
er ikke alltid større!sen pA hjelpen, men like mye holdningen
vi stiller opp med i hjelpearbeidet.
- Er Wire hoidninger pA gli?
- SA langt bar vi vert forskEtnet fra massiv rasisme. Om de
tendensene som vi nEt merker
fAr vokse, avhenger av om vi
lykkes i vArt arbeid i forhold til
integrering av nye landsmenn.
Det er et tankekors at nAr
flyktninger ikke fAr jobb. og
blir avhengige av sosialhje!,
kritiseres de for det. NAt de far
jobb, og blir i stand:til A forsørge seg selv, da heter det at de
tar jobbene vEtre. Men jobb er
en viktig faktor for A lykkes
med integreringen.
Andre reaksjoner man merker
i forhold til utlendinger er at
det er ti ganger verre A gjøre
noe ulov!ig som utlending enn
som nordmann.
Min innstilling er at er man
gjest, er man en god lytter, og
tar seg ikke til rette. Man oppfØrer seg som gjest ,sier Pyke.
Om det er rett eller gait i forhold til integreing vii det vre
ulike meninger om.

KOMPOSTEN
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Din lokale rørlegger
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Ikke ía re'nskapsføringen din bit et sjansespiii!

Elektrorep.
Egli H. Jorgensen

AIVDKESEN
SONNER A/S

SALG OG REP. AV ELEKTRISKE
HUSHOLDNINGsMAsKINER,
RADIO - TV - VIDEO
Parabolantenner - Nøkkelfiling

Marit Effn Sørli

40 4D

IF"AVAVAF

Per-Erik Ostlie as 0

ENEBAKK NATURTERAPI
TIf. 64 92 70

....din lokale byggmester

0

agkunnhliap gir tryggflet

flurud Gfird
1914 Ytre Enebakk
- DØgnservice TIf. 64 92 4630
Mobil 030 04 997 - 03038 565

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 64 92 63 03

Tr

110

UTSIKTS
RAMMEVERKSTED

ENEBAKK VAKT
OG SERVICE

—

0

11914YTREENEBAKK.T1-F.64924340

v/Ole Anton Gystad

Autorisert regnskapsførerselskap

Naturterapeut

SYGG- OG TØMMERMES1ER

ENEBAKK
VANN OG VARME

ift
neballck

Flatebysenteret, tlf. 64 92 92 81

Vãgllvelen 25, Ytre Enebakk
TIf. 6492 43 54- 6492 4892
Mobil 03036 127

0
0

SERVICE

&

Fotsoneterapi, aromaterapl, kinesiologi, øreakupunktur,
kranlosekralterapl, kostholdsvellednlng, magnetfeflterapL
Diplom fra lnst!tutt for Helhetsmedisln - Medlem avNFS

0
A

Rugvn. 4 B

1912 Enebakk

ERIK KJELGAARD

V S7

Enebakk Bildeler

Alt innen kLo!, frys og airconthtion

Pb. 125-1914 Ytre Enebakk

BRUKTE OG NYE DELER
VRAKBILER KJØPES

—Pioks 9- 1912 Enebakk
Mobil: 942
Persons. 967
Priv. 64 92 64 94

01
,
"NØV1ER
iing Bergersen

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

Ring

daer i solveggen med en halvliter og
Dagbla'. Kost seg gløgg ihjcel i den
varme vársola. Na var han igjen b/itt

med sol og varmt vrvar, begynte det

"FØrdØmte idiot-sn Øvcer", sa han stile
tel seg sf01. Men snart skulle Anita

sikker pa at na, ja, ná hadde endelig

Moen Guidon sid svenskene pa mdl-

var 'n kom,ni tel Enebakk.

streken i Thunder Bay, og da skulle

Jeg varpa vei ner Sagstubakken, da

hanjuble som en unge, kastefjernkon-

det begynte. Jeg stansa midt i bakken

trollen opp i lufta, og rope: "Anita, jeg

og blei stcende helt stilie. Tusen mi/li-

elsker deg!". Og ingen vonde snømd-

oner hvite Sn Øfnugg fOr gjennoin lufta

ker-muskier kunne ødelegge den glea,

og snart var bakken hvit, som om den

nei.

kiedde, fnisendetenâringsjenter pas-

stOende a stirre somforheksa Ut isnØdrevet. Jeg som for lengst hadde gitt
opp hOpet om enda en skiturfra
Drivplassen I vinter Jeg lákka aua og
la huet bakover, lot snØfillenefaile i
ansiktet mitt.Lot dØm sinelte og renne

•i /

pa

Ta kontakt
telefon 64 92 56 07
Mobil: 92
Lindeli - 1914 Ytre Enebakk

j @2 ]J

J$

ENEBAKK ELEKTROSENTER ANS
Butikk og verksted

31, 1914 YTRE ENEBAKK

Enebakk
Husflidlag
Etter at mange i Enebakk i lang tid
hadde gãt rundt og Ønsket seg et
husflidlag, ble det i f.m. kulturdagene høsten 1994 lãgt Ut lister hvor
interesserte kunne tegne seg.
Det var ca 50 personer som skrev
pa listene, noe som viser at interessen er til stede.
Else Vardeberg tok initiativet 0
innkalte 6 personer for a begynne
jobbe med stiftelsen av husflidlag i
Enebakk.
Følgende personer var med i interimsstyret:
else - Vardeberg, Inger Anne
Steffensen, Ase Hvdal, Eva
MjØnli, Bjørg Maridal og Lise
Østnes.
Enebakk Husflidlag avholdt stiftelsesmøte 23.februar'1 995.
16.mars 1995 ble det avholdt arsmøte i kantina. Følgende personer
er valgt inn i styret og komiteer:
Leder: Else Vardeberg
Styre: Eva Mjønli
Bjørg maridal
Torgeir Sandem
Else Wiik
Lise Østnes
Styret har ikke haft-mote for a konstituere seg nâr avisen gAr i trykken.
Varamedi. til styret:
Marit Kristin Trageton Borud
Else Engerholm

sakte nerover kjakan.

Revisor
Tove
Holmsen,
F.Frantsen

Og oppi byggefeltet slâss en sinásur

Valgkomite:
Mari mangen, Ase Havdahl

førtiOring med snØ'n. Han skuffa tung
nysnØ og svetta som en gris. Han som
allerede hadde telbraktflere ettermid-

pa Flatebysenteret

64 92 92 81
Saig, service og montering
Radio, TV, video, antenrier, parabol,
PC, alarm, kjel, frys, vask og oppvask

1010 ERIKSEN
EIENDOMSSERVICE
J J

jaggu a snØ. Og jeg som var b/itt sa

SnØ'nfalt tettere og tettere, og jeg biei

JJ

REVEFARET

aidri hadde vcert no' annet. To tynn-

Utfører alt innerl maling,
tapetsering og gulviegging

&,e64kk 717 64925570

Malerarbeid - renhold

Sá begynte det ao snØ. Etter to uker

kaldt Ut med korte skjØrt og strØmpebukse i snØvret.

92 86 10

RobertWessel

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS

trell av Kong vinter Han spøtta ei klyse ogforbanna snØ'n enda en gang.

serte meg derjeg SW. Det sa°fryktelig-

TIC

We kjeper og selger.
Bolig-, fritids- og nringseiendommer.
Ta uforpliktende kontakt.

55 191

Saig, service og montasje

Rask levering

Vakthold - alarmmottak,
alarmsentral

Telefon: 63 81 09 11

Ludvigsen Kulde

Alt i innramming

Postboks 70, 1912 ENEBAKK

Megler'n I Enebakk
Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe

Varme, sanftr, nybygg og rehabilitering

Utleie av lensepumper, vannsuger
09 heytrykksspyling
Vi holder til i Enebakk Mølle
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39
Mobil: 030 32 665

1911 Flateby

Maier & Tapetserer

Rorleggerfirma

GJENSIDIGE
fo rs I k r I g
Kirkegt. 1,
Vektertorget
2000 Lillestrom

TLF. 64 92 79 00
Personsoker 96 69 78 23

Arrangement/turkomite
Bjørg Maridal
Inger Anne Steffensen
Turid Aarsrud

Kâre

Aksjon for
Redd Barna
I uke 16 og 17 deltar
Enebakk Skoiemusikkorps
som et av 160 lokale idrettslag, skolekorps fritidsklubber
og andre foreninger rundt om
i landet i en Aksjon til intekt
for
Redd
Barna.
Musikantene vil gâ fra dør til
dør med bØsser. de som
bidrar far Redd Barna-avisas
magasin med spennende
reportasjer og intervjuer. i
dette magasinet vii du kunne
lese om mye av Redd Barnas
arbeid ute i verden - om guttene som far utdañnelsA ved
Don Arturos snekkerverksted
i Nicaragua, om maytgutten
Antonio som fikk hjelp til A
bli 1rer i Guatemala.
Magasinet har stoff fra flere
av Redd barnas elleve programland i Afrika, LatinAmerika og Asia.
magasinet er trykket i
200.000
eksemplarer.
Inntektene skal fordeles melloni Redd Barna, og de lokale
foreningene som gAr med
bøssene. 30 prosent av
de innsamlede midlene
gãr til lokalt barne-og
ungdomsarbeid, resten
til Redd Barnas arbeid
for barn i U-land

KOMPOSTEN

Fredsjubileet:

Fredsmarsj og planting av fredstre
Femti fir siden frigjøringen!
I Enebakk skal det markeres
med en rekke arangementer
søndag den 7. mai. Ansvarlig
for gjennomføringen av
fredsjubileet i Enebakk er
Enebakk kommune i samarbeid med en egen frigjøringskomite med representanter
fra kirke, HV, idrettsliv og
veLforeninger

Dagen stater med bekransning av bantaen over Petrus Oppegrd p
Hoitsietta. Her blir det tale ved ordfører Einar Hoistad. Ki. 11.00 blir det
festgudstjeneste i Enebakk kirke, og
derfra gâr turen videre til kirkekaffe
IFredskaffe pa Enebakk
Ungdomsskole, hvor krigsveteraner
spesielt invitert.
Fredsmarsjen starter kI. 14.00 og har
innkomst ved Enebakk

Ungdomsskole. Hvor starten blir er
ennA ikke helt kiart, men sannsynhigvis et sted i Kirkebygda
Gjennomføringen av Fredsmarsjen
skjer i samarbeid med idrettsforeningene - Enebakk IF og IL Driv.
Dagen avsluttes med planting av
"Fredstreet" ved Enebakk ungdomsskole. Skolemusikken deltar, og det
blir saig av mat og drikke.

Fra A til A om Enebakk
Etter to ukers intenst prosjektarbeid om hjembygda,
kunne 4., 5. og 6. klasse ved
Kirkebygden skole forleden
presentere resultatet i en
utstilling i skolens gymsal.
Foreidre, sØsken , besteforeldre og andre som var møtt
opp fikk en virkelig bred presentasjon av Enebakk, og vi
tipper at fã gikk derfra uten
ha hurt noe nytt.
Kirkebygden skole gjennomfører
Prosjekt Enebakk hvert 3. Ar. PA den
mAten fAr alle elevene i barneskolen
delta en gang i prosjektet. Det er 4.,
5., og 6. klasse som deltar, og i Ar hadde 4. klasse vert ansvarlig for emnet
Enebakk i Gamle dager. Her var det
laget utstilling av gamle gjenstander,
billedutstilling av k1r i gamle dager,
alt sammen med utfyllende kommentarer og informasjon. 5. klasse hadde
tatt for seg Naturen i Enebakk, og 6.
klasse Enebakk i dag. Plansjer med
kart, informasjon om rensestasj oner,
miljø og avfallssortering pA Gjø1tad,
alt var skikkelig redegjort for og
eksponert pA en flott mAte.
De forskjellige klassetrinn holdt ogsA
flotte og informative innlegg over sine
temaer.
Underveis i prosjektet hadde 4.klassene vert sA heldige A fA besøk av mennesker med engasjement og kunnskap
om bygdas historie.
Hovel Heiaas har vrt og fortalt om
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1, BRENSEL A/S
Best. tlf. 64 92 40 47

TEXACO

ENEBAKK LEGESENTER
Kirkebygda: Apningstid 08-16,
tlf. 64926360 (09 - 15)
Ø.H.Indtlf. 64 92 74 20
Flateby legekontor vii inntil videre drives
som 'utekontor" pA man. og fre. NB!
Timebestilling via kontoret i Kirkebygda.
Fordi vi har problemer med A fA besatt
legestillingen pA Flateby vii vi aitsA en
periode legge om til utekontordrift. Vi
vii prioritere A benytte to av de faste legene i kommunen, dr. Kubak og dr.kise
som nA egentiig har tilhold i kirkebygda,
slik at pasientene ikke skal oppleve at det
er fly lege A forholde seg til liver gang de
kommer pA kontoret.
PA iitt sikt kan det bli aktuelt A omgjøre
Flatebystiiiingen til en privat praksis.
dermed vii det bli mye lettere A sikre kontinuitet i jobben. det gjenstAr likevel en
del praktiske problemer for det evt. kan la
seg realisere.

Nãr DU er pa ferie2
er tyvene pa jobben
Beskytt dine verdier
mot brann og innbrudd!
Elever ved kirkebygden skole presenterer sine arbeidsoppgaver om bygda si
for foreidre og andre interesserte i narmiljøet. Her handler det om rensestaSjoner
gammelt bosettingsmønster, og opprinnelsen til gArdsnavn. Odd Guslund
har vist rundt pA Bygdetunet, Ulf
Oppegaard har fortalt om fyrstikkfabrikken i Ekebergdalen, Ole Weng bar
vist lysbilder og snakket om skoJen i
gamle dager, Knut Grinde har vist
rundt i kirken, og Bodil Lillo bar vrt
og snakket om MAT og KLI2ER.
Elevene hadde først felles gjennomgarig av samtlige tema, deretter har
det vert fordypning i grupper.
5.klasse som arbeidet med natur og
dyreliv oppdaget fort at arbeidet yule
vrt lettere pA en annen Arstid.
Likevel var matenalet de presenterte
pA utstillingen imponerende. Og, de
hadde vrt hjemme hos Birger
Høilund som fortalte interessant om
dyrelivet i Enebakk, og viste fram sin

oppfølging.
Veiforeningene sier at
den planlagte omorganiseringen ogsA
vii medfØre at de som tar imot meldingene mangler den nødvendige
lokaikunnskap til A kunne foreta riktige
vurderinger av meldingens innhold, og
av hvilke tiltak som skal iverksettes.
Prioritering av utrykking fra en felies
bemanningsressurs kan ogsA resultere i
at de som har lokaikunnskapen i øyeblikket er belagt med andre oppgaver,
slik at ukjente folk fra andre lensmannskontor dirigeres til Enebakk,
pApeker velforeningene i sitt brev til
HØidahl.

HADAK safe
Testet:

NT FIRE 017
FG

samling av utstoppede dyr.
PA Iandbrukskontoret fikk de innføring i landbruk, jordtyper og dyrkingsmuligheter.
6. klasse som arbeidet med temaet
Enebakk i dag, arbeidet som en hektisk avisredaksjon, med hyppige telefonrunder, og avtaler om intervjuer og
reportasjer.
KJassen var inndelt i
grupper, som tok for seg kommunens
administrasjon, kultur og fritidsaktiviteter og topografi.

Kvalitet og sikkerhet
koster mindre enn du tror
Et skikkelig tilbud venter deg,
ring eller skriv i dag til:

Ill Ii•S1
TV. 64 92 55 66 - Boks 110, Y. Enebakk

Tenk trivsel

- tenk Enebakk!

Felles front mot omorganisering

I et brev til politimester Jørgen
Høidahl v/Romerike Politikammer
hevder velforeningene at den planlagte
omorganiseringen vii bety redusert sikkerhet i lokalsamfunnene, og svekke
de lokale Iensmenns muligheter til

Prisgaranti - Bet.avtale

FYRINGSSERVICE

Yngvar Briithen
Daglig leder

Lensmannskontorenes patruljetjeneste:

Velforeningene i Kirkebygden,
VAglia og pa Flateby gjør nA felles front mot den planlagte
omorganiseringen av patruijetjenesten ved lensmannskontorene
pa Romerike.

DIESEL - SMOREOLJER
PARAFIN - FYRINGSOLJE

I brevet krever de A fA beholde dagens
model!, ahernativt garantier
fra
myndighetene om at en omorganisering ikke vii fA de negative konsekvenser som pApekes.
Veiforeningene ber til siutt i brevet
om en redegjØrelse for hvordan man
tenker opprettholdt det totale tjenestetilbudet ved lensmannskontoret i
Enebakk pA minimum dagens nivA
overfor publikum.
Svar pA dette
ønsker velforeningene i god tid for
nyordningen trer i kraft. etter planen
skal det skje 1.april.

STA1NS VEGVESEN
AKERSHUS.
VEGKONTORET
VINTERAKSELLASTEN I
AKERSI-IUS OPPHEVES
Fredag 1995 03-17 kl.0800 er vinteraksellasten opphevet i hele Akershus fyike.
Samtidig innføres norma!akseilast (sommerakseliast) i samsvar med gjeidende
veglister for riks-og fylkesveger.
For a bedre situasjonen for merings!ivet
har Stortinget bestemt at det generelt
ikke skal innfØres restriksjoner i teleiØsningen- pA riks og fylkesvegene fra vAren
1995.
Unntaksvis innføring av restriksjoner vii
bli skiltet spesielt og kunngjort lokalt.
Nermere opplysninger om disse vegene
fAs ved henvendelse til den lokale vegstasjonen, vegkontoret, eller vegtrafikksentralen tif. 175.

Statens vegvesen Akershus

