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Kommuneregnskapet 1995:

4,4 millioner i overskudd
Regnskapet for 1995 viser et overskudd pa 4,4 millioner, og et netto driftsresuitat pa 12,8. økonomisjef
øystein Lauen kan dermed puste lettet ut, og se
framtida noe lysere i mote. Det positive resultatet
kommer godt med i forhold til pianlagte investe-

ringer de nrmeste ãrene. Ikke minst skoleutbygging vii kreve store uttetilinger, og størsteparten av
overskuddet vii go med til egenkapital i den sammenheng.

- Fjorkets gode resultat skyldes ikke minst den jobben
ansatte i de forskjellige avdelingene har gjort for A bedre
Økonomien, blant annet ved en
mer nitid budsjettoppfØlging
enn foregAende Ar, sier Lauen
Han legger til at det fine overskuddet 1 95 forsvarer de vedtatte investeringene i 96- budsjettet. Brorparten av disse
investerinegen gjelder kloakkering og skoleutbygging.

52,8 mill., Teknisk avd. 27,2
mill., Kuitur 4,3 mill., Kirke
1,3 mill., Sentraladm. 13,2 mill.
LAnejelda har gAtt ned, og hgger na pA 67,9 mill., elier ca kr
8.000 pr innbygger.
194 var lAnegjeida 68 mill. og
i 93 hele 75,7 mill.

Ikke godkjent
96-budsjettet er fortsatt ikke
formelt godkjent. Om det gode
95-resultatet vii kunne pAskynde en godkjenning, vil Økonomisjefen ikke uttale seg om. Men den informasjonen som
ligger I regnskapet har fylkes-

Enebakk kommune brukte i
1995 145 millioner pA a opprettholde tjenestetilbudet til
befoikningen. Millionene fordelte seg slik:
Skole: 46 mill., Helse og sosial:

Hxrverk pa'
bussbuer
Ruteknusing i bussbuer
og nedtagging av skoleog forretningsbygg har
butt en sann plage, sier
lensmannsfuilmektig
Stig Hansen ved
Enebakk iensmannskontor. I lopet av de siste
mãnedene er det knust
11 ruter rundt om i
bussbuer i hele
Enebakk.
ENEBAKK
SPAREBANK
• DIN LOKALBANK

OBS OBS OBS
Onsdag 3.april i
Pãskeuken er
àpningstiden endret
til k1.09-12i
Kirkebygda

Taggeme er nA tatt, takket
vre tips fra publikum. - Vi
ber derfor innstendig om at
folk som vet noe om ruteknusingen tar kontakt, silk at
vi kan fA slutt pA vandalismen, sier Hansen. Han kan
fortelle at rutene i bussbua
ved Skovheim i Ytre har
butt knust flere ganger, sist
foret par uker siden. Rutene

koster over 2000 kroner
stykket. - En ting er kostnadene. En annen ting er den
miii Øforsøplingen som hrsier
verket
medfører,
Hansen. - Er det sAnn vi vii
ha det? Hvis knusingen fortsetter ender det med at rutene ma erstattes, med annet
tett og uknuselig materiale
langt mindre attraktivt enn
rutene vi har i dag.
For et par uker siden kunne
det ogsA gAtt riktig iile nettopp pA Skovheim. Da politiet tilfeldigvis passerte
bussbua fredagsnatta , fikk
de se at vandalene hadde
vmrt pA ferde og tent pA lØrdagens aviser..
- Ta kontakt dersom du har tips
om dette hcerverket, sier lensmannsfi4llnektig Stig Hansen.
- S/ike tilstander vii vi ikke ha
her i Enebakk

mannen hatt tilgang til, sA jeg
fonitsetter at han allerede er
kjent med det, sier Lauen.
Han viser ogsA til at netto
dnftsresultat I 96-budsjettet nA
er forbedret fra 0,5 til 6 millioner for a imøtekomme fyikesmannens krav. Det forbedrede
driftsresultatet i 96 budsjettet
skyldes at flere tiltak er tatt Ut
av det opprinnelige budsjettet,
og skaneanslaget er økt, som
anbefalt av fylkesmannen.
Samtidig kan 95-overskuddet
brukes til egenkapital i forbindeise med investeringer. - SA
jeg er spent pa fylkesmannens
hjemmei for ikke A godkjenne
budsjettet nA, sier Lauen.

KOMPOSTEN
MØTER I HOVEDUTVALG

OrdfØrerens
hjØrne

29.mars - 29.april

Søn.31.mars
(Maria Budskapsd.)
ki. 11 Stranden bedehus.
Nattverd

KOMMUNESTYRET

6-ársreformenog
skolene
I Enebakk

Mandag 29.april ki. 18.30 - Herredsstyresalen
FORMANNSKAPET

Mandag 15.april kl.19.00 - Formannskapssalen
NATURFORVALTNINGEN: Torsdag 11. april U. 19.00
TEKNIKK/BYGNjPLAN : Torsdag 25. april kl.19.00
HELSE/SOSIAL Tirsdag 16. april ki. 19.00
KULTUR: Torsdag 25.april kl.19.00

Det lakker og hr mot paske. Sola f.r mer varme og vi merker
at kulda slipper taket, i hvert fall pa dagtid.
Ettersom tiden gãr, nrmer ogsA den nye 6-arsreformen
seg. Skoleket 97/98 gar starten og det blir spennende A følge
utviklingen. Det har vrt mye usikkerhet om den nye reformen, ikke minst med hensyn til Økonomi. I disse dager foreligger fordelingen, og Enebakk vii fa 8,1 mill. for A gjennomfØre skolestart for 6-Aringene. Om dette er tilstrekkelig vet jeg
lite om i dag. Det er sagt at beløpet skal dekke investeringer
til bade nybygg og tilpasning av eksisterende skolelokaler.
Det er omiag hundre seksAringer som neste host fAr sin skolestart i Enebakk. Dette betyr at vi ogsa mA utvide skolefritidsordningen (SF0) tiisvarende. Det er ikke satt av ekstra
midler fra regjeringen til gjennomføring av dette tiltaket. For
Øvrig er skoleadministrasjonen invitert til et informasjonsmøte, hvor disse sakene skal diskuteres.
Utbyggingen ved Ytre Enebakk skole er i rute, og foreløpig
ligger det ikke an til forsinkelser av prosjektet. Neste skritt er
Hauglia skole. Meningen er at de paviljongene som YES nA
benytter, skal flyttes slik at Hauglia kan benytte dem i en
overgangsperiode.
Det er ogsA pianlagt fly ungdomsskoie pa Flateby. Etter
hvert har det kommet innspill som tilsier at vi burde se pA
skolebruksplanen pa nyu. Det er derfor gitt beskjed om at
administrasjonen forbereder fly sak pa denne. At denne kommer opp pA nytt, behøver ikke bety at det blir vesentlige
endringer av skolestrukturen, men uansett mA kostnadene
omregnes og oppdateres.
I denne fasen ønsker politikerne engasjement fra lag, forefinger, vel, skoleansatte, foreldre, elevorganisasjoner mm.
For ikke A forsinke prosessen, haper jeg at synspunktene kan
komme inn parailelt, og at innspiliene ikke blir en kamp mellom de forskjellige kretsene.
Hva sA med barneskolen i Kirkebygda? Jo, den er ogsA pa
bristepunktet. Flere kiasser stir i fare for A matte deles, og det
betyr at ogsA denne skolen er for liten. Dette er hensyn vi mA
ta nAr vedtak skal fattes.
Som dere ser av førstesiden i dag, vii vi ffi et pent <<overskudd>> fra 1995. Massemedja Ønsker fremdeies A fremstille
oss som de fattigste av de fattige. Dette mA det bli slutt pa.
Selv om vi fremdeles er en kommune med lavere inntekter
enn gjennomsnittskommunen i Norge, er vi rike pa andre ressurser. Vi har bi.a. et mangfoid i kuiturlivet, engasjement i
hver innbygger og kjempemuligheter til rekreasjon i naturen.
Det er et stort Ønske at noe av det positive kunne komme
fram!
Til slutt en hilsen:
Sogneprest Heigheim hilser til alle, og den beste mAten a gjøre det pA er gjennom denne spalten.
Vi hilser tilbake og ønsker god bedring!
God pAske!

GUDSTJENESTER

Tid og sted for møtene oppgis ved kontakt til administrasjonen

April
4.april (Skjrtorsdag)
kI. 11 Enebakk kirke. Nattverd
kLl6 Enebakk Sykehjem
5.aprii (Langfredag)
kl.11 Mari kirke
Pasjonsgudstjeneste
7.aprii (1 .pAskedag
kl.l1 Mari kirke
Høytidsgudstjeneste
ki. 11 Enebakk kirke.
Høytidsgudstjeneste
8.april - 2.pAskedag
kI. 11 Stranden bedehus

Vedr. betaling for tjenester
ved Enebakk legesenter
Tidhigere har det vrt noksA
vanhig A fa tilsendt diverse brev,
attester og resepter uten at vi
har tatt det det egenthig koster. I
forbindelse med at vi har
begynt A ta oss betalt for ekstratjenester og ekstraservice pA uk
hinje med andre legekontorer, sA
har det kommet en del forespørsher om lovligheten av dette.
I prinsippet er det samme
finansieringsordning pA kommunale som private hegekontorer. De nye <<takstene> henger
derfor bare deivis sammen med
at vi har gAtt over til en bianding av kommunal og pnvat
drift. Budsjettene har vert
trange, og mens diverse utgifter
til utstyr og maskiner har steget,
A liar budsjettene ikke fulgt
like godt etter. Vi har derfor
vrt nødt til A se pA inntjeningsevnen. De siste Arene har vi for
øvng gradvis økt betalingen for
bruk av diverse engangsutstyr
under konsuitasjonen, slik det
er adgang til.
Vi vii forsØke A lage en mer
fuilstendig Jiste for de ulike
kostnadene som vi ogsA vii
lienge opp pA ventevrelset.
Dessverre er det ingen heit idare regier for hva som kan eller
skal taes. Det er derfor litt opp

Tenk trivsel

- tenk Enebakk!

14.aprii - (2.søn. etter pAske)
kill Mari kirke.
Familiegudstjeneste.
Kirkekaffe

28.april - 3.søn.etter pAske
til det enkelte legekontor hva de U 11 Stranden bedehus
mener de er berettiget til A kre- ki.16 Enebakk sykehjem
ye.
Her skal kort nevnes hva vi
kommer til A ta nAt Tilsending
av resepter, sykemeldinger eller
faxing av resepter ved brev eller
telefonhenvendelse vii fra nA av
koste kr 40,—. Det samme vii
gjeide for diverse rekvisisjoner
YThE 4tMI(X
f.eks. til fysioterapeut eller rtg.
Dersom papirene hentes pA Palmesøndag U. 18
kontoret, vii det koste bare kr Per Erik Skogstad
20,— (som ogsA kan føres som
Tirsd. 2.4. kill
egenandel).
Formiddagstreff
Med hensyn til utferdigelse
Skjrtorsdag
U. 11
av attester som f.eks. forienget
Nattverd
Bjorn
Andresen
eksamenstid pA skolen pga.
o n sangbrødrene
ailergi eller iiknende, vil det
kunne koste kr 50,— + ev. for- 2.pAskedagki.18 Vekkelsesmøte
sendelseskostnad.
Vi hAper for øvrig at befolk- Onsdag 10.4. Id. 19.30
Kjeil Hailtorp underviser
ningen har lagt merke til at det
har butt lettere bAde A fA time Søndag 14.4. ki.11
og nA igjennom pA teiefonen. Familiegudstjeneste
Dynamis synger
Kostnaden for oss har wert enda
Søndag
21.4. kl.1 1
iengre dager pA kontoret.
Søndagsskole
Med vennhig hilsen id. 18 - B.Andresen og Moss
bibelsenter
Yngvar Braathen
Daglig leder Onsdag 24.4.kl. 19.30
Enebakk legesenter David østby underviser
Søndag 28.4. ki.18
Per Erik Skogstad
VELKOMMEN TIL BETEL

V

TILSKUDD TIL KULTURFORMAL
I henhold til Enebakk kommunes vedtatte retningslinjer for stØnad til kulturformdl utlyses:

I

Kommunalt kulturstipend

Stipend kan søkes av enkeltpersoner som bor og arbeider i
Enebakk. Søknadsfrist: 20.mai
SØknadsskjema med retningshinjer fAs ved henvendelse til
kulturkotoret.

Kommunal kulturpris
Nr. 3 - Mars 1996

IHIOIIHISJOII for EHellihlik koulululle

Kommunens kulturpris tildeles en person, lag, forening, eller
gruppe av personer eller organisasjoner, amatører eller profesjonelie som bar ydet kulturinnsats utover det vanhige for
kulturlivet i kommunen.
Enkeltpersoner, lag, foreninger hjemmehørende i Enebakk kan
foreslA kandidater.
Begrunnede forsiag mA fremmes innen 20.mai
SØknader om kulturstipend, og forsiag pA kandidater til kulturprisen sendes:
Enebakk kommune, kulturadministrasjonen, 1912 Enebakk
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Under denne vignetten inviteres du til A komme ine4 .din'e :yn
punkter p store og smAspørsm1 i Enebakk
Oal

Legebehandling og julekaffe
Svar til Sissel Steen Jacobsen og Wenche Digerud
Ti! orientenng! Det er ailtid en
lege pA vakt i kommunen som
tar seg av virkelig øyeblikkelig
hjelp som brystsmerter, astmaanfall etc. Forøvrig er det
mest ønskelig med avtalt time.
Det gjelder ogsA ved relativt
akutte problemer som haisbetennelser, bronkitter, utrinveisinfeksjoner etc. som bør fA
behandling samme dagen.
En konsultasjon tar erfaringsmessig minst 15 minutter med:
undersøkelse, prover, foreskriving av medikamenter, informasjon til pasienten, innskriving i sykejournalen, sykemelding, betaling osv.

Det var pa tide
"Er heisepersonalet til for
pasienten, eller?". Dette sto A
lese i Fntt Forum februar
1996.
Og jeg mA si dette var pA tide.
For meg virker det som om
Enebakk legekontor har vert
"ei hellig ku", men det har
ikke kommet lenger enn til
meg.
Det hjelper ikke A fortelle alle
om de negative opplevelsene
man har hatt ved Enebakk
legekontor. Dere mA skrive
en kiage. Den kan sendes til
fylkeslegen, eller til Øverste
ansvarlige ved legekontoret.
Personlig er min erfaring god,
men jeg er ressurssterk.
Hva med alle som ikke er det?
Er dette en forutsetning for
god behandling ved Enebakk
legesenter?
SA til alle som føler seg urettferdig behandlet ved Enebakk
!egesenter; send en klage.

Vennlig hilsen
Trine Johansen

Vi kan ikke bare hoppe over
noe av dette. Det er noe alle
skjØnner hvis de bare tenker
etter. Legen tar pA seg et
ansvar for hver behandling.
Det er aitsA ikke slik at en
"bare" kan ta en halsprøve. Det
er forøvng heller ikke
sA
enkelt som at ved en postiv
prove skal pasienten ha
behandling. (Blant annet mange
friske brere av bakterien).
Helsepersonellet generelt, og
legene spesielt har lite ferie og
fritid. De jobber ofte overtid,
ofte pA kvelds- og nattetid, i
weekender og tit og med pa
høytidsdager og i helger. Det
kan vre vanskelig for oss A fA

tatt del i ulike møter og sosiale
aktiviteter pA dagtid slik som
andre i kommunen kan. Den
aktuelle dagen var vi borte pA
"julekaffe" en (1)time. Etter
det jobbet en av legene videre
en lang arbeidsdag for vakthavende lege for kveiden overtok.
Velvilje og forstAelse fra begge
parter er meget viktig for A
oppnA den beste behandlingen.
Vi pA legesenteret jobber for A
bli stadig bedre.
Med vennlig hilsen
Yngvar Bra athen
Daglig leder

Omsorgstillegg til barnetrygden
Omkring halvparten av norske
smAbarnsforeldre vii, dersom
de fir økonomisk mu!ighet til
det, ha ti!syn med egne barn i
hjemmet framfor full jobb og
heldagsbamehage i smAbarnsfasen. Dette er konklusjonen
fra ulike undersøkelser pA
emnet fra slutten av 80-tallet og
fremtil 1993.
Norges Husmorforbund krever
pA denne bakgrunn at det innføres omsorgstillegg til barnetrygden. Omsorgstillegget skal
gis den personen som har den
daglige omsorgen for barnet
nAr barnet ikke har plass i he!dagsbarnehage med statsstØtte.
Ved eventuelt redusert plass i
statsstØttet barnehage, reduseres omsorgstillegget tilsvarende. Omsorgstillegget skal gis
fram til skolestart og er tilsvarende de til enhver tid gjeldende satser for statiig tilskudd til
heldagsbarnehage.
Statstilskuddet for heidagsbarnehager utgjør kr.32.670 pr
barn for barn under 3 Ar, og kr.
19.630 for barn over 3 Ar.

Turer med Enebakk ungdomsskole

Dette er det rene vanvidd
Enebakk ungdomsskole
arrangerer hvert fir turer
for 9.klassene. Prisen i fir
kommer med lommepenger opp i 4 - 5000 kroner, samme pris som det
kostet var familie pA 3
medlemmer pA hotell i 5
dager!

spandere dette pA en av ungene,
men hva med de som ma forMare de andre ungene i familien at vi mA unnvre ferie fordi
den og den mA bruke alle pengene til tur med E.U.?

Hvert Ar har jeg hrt foreldre
kiage. Men hvem vii stA frem
offentlig A forteile at man ikke
har rAd? Jeg har ogsA hØrt
bemerkninger som at ungene
forventer A komme med pA
turen, og at det er det minste vi
kan ofre pA ungene.
Ja vel, sA har dere rAd til 5

Bestemor og mor til
kommende elev ved
Enebakk Ungdomsskole

Er det skolens ansvar? Kan
ingen pA skolen stoppe ddtte
vanviddet?

Med dagens utdanninsmønster, starter mange smabarnsforeidre etableringsfasen med
stor gjeidsbyrde i form av studie- og boliglAn. At en av foreldrene er hjemmearbeidende
med omsorg for barna er dermed en umulighet for mange,
dersom det ikke tilrettelegges
med Økonomiske tiltak.
Norges HUsmorforbund har
som utgangspunkt at livet er
de!t i faser som vanskelig kan
leves alle pA en gang. Dette
mA det tas hensyn til i utformingen av familie- og likestiilingspolitikken. Vi vii høste av
de positive frukter kvinnebevegelsen har bAret fram, og gi
smAbarnsforeldre mulighet til
selv A velge hvordan de foredeier det lønnede arbeidet,
omsorgsarbeidet og husarbeidet
seg imellom.
Hilsen styret i
Ytre Enebakk Husmorlag

Skoletilbudet
som ble borte
Uttalelse

fra

styret i Eneb-akk MusikkrAd

SA har det skjedd det som vi
ikke trodde var mulig for
noen uker tilbake: Politikerne
har vendt tommelen ned for
oppstart av kommunal
musikkskole i Enebakk.
For Enebakk MusikkrAd har
opprettelse av en kommunal
musikkskole i Enebakk vert
en gjenganger pA saklista
gjennom alle de Ar musikkrAdet har eksistert. Dette er en
sak som har engasjert grasrota
pA sang- og musikkfronten
gjennom lengre tid, og nAr
po!itikeme ennA en gang har
sviktet oss (sist var oppfø!ging av positivt vedtak i
1987), er vi bAde skuffet og
sinte.
For kommunevalget i fjor,
arrangerte Enebakk MusikkrAd et Apent folkemøte hvor
fern av de politiske partiene
var representert, og alle ga til
kjenne at kommunal musikkskole var et positivt tiltak som
de yule stØtte, og at man yule
gA inn for etablering fra høsten 1996.
En utredningskomite nedsatt
av forrige Utvalg for kultur,
arbeidet i perioden juni november fram et omfattende
dokument. "Plan for kommunal musikkskole i Enebakk",
som fikk enstemmig tilsiutfling av det nAvrende utvalg
for kuitur i november 1995.
PA kommunestyrets mote i
de.cmber ble konsekvensene
av etbalering av kommunal
musikkskole for 1997-budsjettet presisert (dvs.nettoutgifter for et helt budsjettAr),
uten at noen av politikerne
kommenterte dette.
MusikkrAdet har gjennom
heie fjorAret og fram til
begynneisen av februar møtt
en tverrpolitisk viije til A
etbalere en musikkskole. Vi
mA imidlertid konstatere at
viijen ikke stakk sA dypt at
man var viliig tit A kjempe for
saken "to the bitter end". I de
forskjeilige partiene sitter det
i dag representanter som
arbeider for opperetteise av
musikkskole i kommunal regi
i Enebakk. Vi bekiager at
disse ikke har fAtt sA stort
jennomslag at det var mulig
a fA til et positivt vedtak til
siutt.
Vik musikkskolen har gjennom flere Ar kunnet tilby
musikkundervisning, og har
gjennom sin aktivitet vist det
store behovet det er for et
slikt tilbud i kommunen. Det

er bekiagelig at vi ennA ikke i
1996, 35 Ar etter at den fØrste
kommunale musikkskolen ble
etbalert i Norge, har et tilbud
pA musikicfronten som dekker
heie kommunen. En kommunal musikkskole er et ressursog kompetansesenter som vii
kunne tilby barn og unge i
Enebakk et bredt og likeverdig musikkundervisningstilbud. En spørreundersøkeise
biant grunnskoleelevene i
kommunen i fjor hØst, viste at
ca 250 barn og unge meliom
1. og 911asse var interessert i,
og kunne tenke seg A begynne
ved en kommunal musikkskole. Omtrent 340 av landets
kommuner har i dag et kommunait musikkskoietiibud.
Enebakk vil, som det ser Ut
nA, bli en av de siste kommunene i Akershus som etabierer
et siikt tilbud. Det er et allsidig tilbud som i utgangspunktet er Apent for alle,
d.v.s. at det ikke er et "finkultur"-tilbud som enkelte heyder og tror. Og prisen vil
vere rimelig. Maks 1600 kr
pr skoleAr for 1/2 times mdividuell undervisning, eller en
times gruppeundervistung.
I "Plan for kommunal
musikskoie i Enebakk foresiAs en gradvis utbygging til
kulturskole med undervisning
pA andre omrAder som f.eks.
biliedkunst, dans og teater.
Dette er i träd med utviklingen i andre musikkskoier, og
slik som departementet skisserer i sin melding " -vi smaa
en aien lange".
En kommunal musikkskole
vii innebre muligheter for
samarbeid med barnehager,
skoler, kirke, ungdomskiubber og fntidsmusikkliv. Here
av korpsene i kommunen sliter med A fA kvalifiserte
instruktører, og her vii ansatte
ved musikkskolen kunne gjøre en betydelig innsats.
NA nAr avjØrelsen er tart for
1996, vii imidlertid Enebakk
MusikkrAd med sine medlemsorganisasjoner kjempe
for at vi fra høsten 1997 kan
tilby vAre barn og unge en
kommunal musikkskole til
giede for alle kommunens
innbyggere. Til det trenger vi
at alle som mener dette er et
viktig tiltak for et godt og
positivt oppvekstmiijø i kommunen vii engasjere seg for
saken. Og til politikerne vii
A Si: Vi giemmer ikke hva
dere byte i vaigkampn.

Kontakt Sta toil nár du trenger
Para fin, Fyringso!je, Diesel,
og Smøreoljer!
Rafebetaling - Autogiro - Premium Club poeng

TLE:64 94 26 65

0 STATOIL
Statoll Qijeservice
VI Tor Arne østIi

I
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FORENINGER, LAG, ORGANISASJONER, FORENINGER, LAG, ORGANISASJONER, FORENINGER,
0

Dynamis med CD

Arsmote i Ytre Enebakk Husmorlag
Ytre Enebakk Husmoriag
avhoidt ArsmØte pA Mjr
Ungdomsskole 15. februar.
Det var et aktivt mote med godt
frammøte og engasjerte deltagere.

Dynamis barnekor pa
Emaus i Kirkebygda er
nã pA markedet med
CD. Platen er A fA kjøpt
hos Bravo i Kirkebygda,
og i Ytre kan du kjøpe
den hos Sparebanken
Nor eller 1000 Ting.
50 unge Dynamis-sangere er

med pA plateinnspillingen som

foregikk i Studio Nova i
Spydeber.
Under innspillingen hadde
koret med seg eget "komp" øystein ødeg.rd, Rune
Høiiund, Andreas BarbØi,
Kristoffer Soivang og Eyoif
ødegArd. Dessuten medvirker
blant annet Fredrik Bremnes
øiestad pA keyboard. Platen
ble lansert i Filadeifia i Askim
17.mars, og det var stor suksess, med masse solgte plater

Allsangaften
I stedet for den tradisjonelie
vArkonsert, vii Enebakk
Blandakor i Ar prove med en
alisangaften. Dette hAper koret
A fA til i løpet av april eller i
begynneisen
av
mai.
Opprinnelig var datoen satt til
28.april, men da skal det vre
en annen konsert i bygda, derfor er datoen endret, d.v.s.
foreiøpig er den ikke helt fastsatt.

Koret oppfordrer imidlertid alle
som er glade i korsang eller
som liker A synge selv til A følge
med
i
avisen.
Allsangkveiden vii bli kunngjort der. Det vii forøvrig bli
med et par musikere, og dermed burde en hyggelig kveid
vre sikret. Koret vii bidra
med noe av sitt repertoar, og
finne fram fine sanger som
egner seg for alisang.

Ny leder i Enebakk SV
Arsmøtet ble avhoidt 3.februar.
Laget har hatt et høyt aktivitetsnivA, med utsendinger til fyikesrAdsmøtet pA SØrmarka,
kvinnekonferansen pA IØten og
SVs iandsmøte 1 Aiesund.
Kommunevaiget resuiterte i 2
representanter, men. en god
representasjon i utvaig og rAd.
Gruppeider er Britt Gaathaug.
Under valgkampen vektla
Enebakk SV iokaipolitiske
saker som musikkskoie, husmorvikar og kloakk i
Ekebergdaien, samt entydig nei
til salg av Enebakk kommuneskoger og saig av aksjene i
Folio Energiverk. Utsendinger
til Akershus SVs ArsmØte: Britt
Gaathaug, Tove Bremnes og
Ragnar W.Nord.
Et enstemmig Arsmøte valgte
nytt styre:
Tove Bremnes , ieder (ny),
Ragnar W.Nord, nestleder/sek-

retr, Lisbeth Gaathaug, kasserer, styremediem: Karin
Holmedal(ny), Britt Gaathaug,
Kai Svarthoi (ny).
ARSMØTET SIER ET
KLART NET TTh
DEPONTIAVFALLSTØMMING VED HEIER
Britt takket Kari for sin
mangeArige innsats for
Enebakk SV, bide som ieder,
kasserer, kommunestyrerepresentant og den rolie hun har
spilt i alle muiige og umulige
utvaig og rAd. Kari har vrt en
gjennomgangsfigur i iokaiiaget
siden starten for 20 Ar siden,
som egentiig sprang Ut av en
engasjert kviimegruppe pA
Flateby. kari takket for godord
og gayer og Ønsket den nye
lederen, Tove Bremnes fra Ytre
lykke til.
RWN

Neste Komposten kommer
fredag 19.april.
Innievering: Onsdag 10.april

Arsrapporten viser at lagets
aktiviteter i 1995 har fungert
bra. Ytre Enebakk Husmorlag
driver barnepark, korttidsbarnehage, arbeidsstue , barnevaktsentral og forskjellige studietiibud.
Eldregruppen har arrangert to
koseiige hyggeaftener for beboerne pA Enebakk Syke-og
Aidershjem. Familiedagen ble
avholdt 11.11.95 med mange
morsomme aktiviteter. Studieleder har arrangert snekkerkurs
av bondeskap, make-up kurs,
aktmaiing og studiering pA
"kommunebudsjettet". Styret i
iaget har arrangert mannekengoppvismng og ioppemarked.
Lagstyret har engasjert seg
sterkt i lokale saker der biant
annet

- Mot hovedflyplass for
smAfly
hvor interesserte sambygdinger
engasjerte seg. Utfailet ble ye!dig positivt.

- Husmorvikartjenesten
der det ble beviiget 220.000 til
husmorvikarordning i Enebakk
pA kommunebudsjettet for
1996. Da 96-budsjettet ikke
ble godkjent av fylkesmannen
ble denne beviigningen lagt pA
is. Husmorvikartjenesten vii vi
jobbe videre med.
økonomisk stØtte er gitt til
ungdom mot narkotika, aksjon
skoievei, og Frelsesanneens
TV-aksjon.
Hovedretningsiinjer for engasjement for 1996:

- barnetiygd til 18 Ar
- trygde/skattesystem
- miijølkiidesortering

En stor takk for innsatsen i 95,
og ønsker alle iykke til med
nyc utfordringer i 1996.

Ved A engasjere seg i iokaie
saker kan man vre med pA A
pAvirke utfaliet i saker som
berører oss.

Styret i Ytre .Enebakk
Husmorlag
v/Janne Nordhagen
lagleder

TEMAKVELD
GM SAMLIV
()nsdag 10. april ktokken 19.30 blir det temakveld om SA 1,41V pA Emaus. Det er Kari og OleMagnus 0 aisrud som er med som toredragsholdere. De er kjent for sill arbeid med ektepar og famhc; og har hoftJt en rekke samlivskurs. Denne
kvelden tar de opp og belyser jordne e bverdagssitu asjoner der de fleste \. ii kjenne seg igjen i MAX
ten a kommunisere pa. Filer kanskje herdagcn er
preget av rnve taushet, - det er ogsa kommunikasjon.
Erfaringene viser at ekteskap og san liv kan bli
bdre. Derfor ons:er v i A gi en mulighet denne
kvelden til a arceicie ne '.opp med samlivet — gi
impulser og inspirason til n'e daer.
Kvelden er for afle som har I'st til komme, e' 66
de lever I ekteskap/samliv eller gal mccl gitteplanet. Den er for alle som tror de kan fa det bedre I
samlivet cnn de har det i dag.

roi deft bUt en spennende og hyggelig kvelcl,
og, V11 slapper av med en enkel kopp kaffe I pausen. Kr 50- pr. person betales pa temakvelden.

Vi ønsker A engasjere oss i
iokaie saker og Norges
Husmorforbunds kampsaker.
Vi fordyper oss i:
- seksAringene inn i skoien
- husmorvikartjenesten
- frihet til A veige
(omsorgstsiiiegg til
bametrygden)

Pamelding kan skjc
tU Soifricl Anbo,
Rugveien 24,
Enebakk, telefon
64926431.

K:?rI og
OIe-"1a11'.s O7c4rud

PROGRAM FOR EMAIJS, LOTTERUDVEIEN 9
DAG

DATO

MAN

Tm

ARRANGEMENT

TALER
PaIn)esoHdagsmøte
øystein Skullerud
Nadverd-møte
2-pskedagsfest .. 3....=
. . . 1: Odd Lund
.
...
Temakveld om samliv
Ole Magnus & Kari Olavsrud
(se omlale i Koinposten)
15.04.1800 Rydde- ogvaskedugnadpa
1 .
.
..1
Emaus - stillopp!

SON: 31.01
TOR
04 04
MAN'308.04.
ONS
10 04

18:00
18i60.
18:001.
19:30

I tilkgg til disse arrangeinentene er det bamekorzvelse tirsdag ki I 00. Yngres
annenhver onsdag kI.19:00, barnelag annenhver torsdai kI 17.30 j undoinskor&,ve1se
hver torsdag kI. 19:00, ft6.dagsk1ubb/nAttkafd anncnh er fredag U. 19:30/20:00 og
sondagsskole annenhver sndag kI. 11:00.
VELKOMMENTIL EMAUS!
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Snoleker 96

Barnas Holmenkolldag
For barn mellom
3ogl2àr.
Dagen opprant med glitrende
solskinn og tindrende barneØyne. I dag var det barnas store
styrkeprøve, den Arlige skidagen som har sitt opprinnelige
hjerte i Holmenkollen, men
som har spredd seg utover til
Oslos nabokommuner de siste
Arene. Streifinn pA Flateby var
stedet i vAr kommune med fleksibel startstid melloni klokka
11 og 13.
Allerede klokka 12 var parkeringsplassen full. Ut av bilene
tot det ski, stayer og foreldre
med sine hApefulle som skulle
enten gA den 300 meter lange
Harepusløypa, den 1200 meter
lange Bamseløypa eller den 5
km lange ElglØypa. Alle fikk
nummer pA brystet. Noen av
deltakerne var sA smA at nummeret rakk dem helt ned pA
lArene! Ingen tidtaking, ikke
noe stress, bare ivrige pappaer
og mammaer, tanter, og besteforeldre som heiet, oppmuntret
og fulgte med fra sidesporet.
Det var Jo godt A fA en hjelpende hAnd nAr skiene ikke yule

Askil Hast, 7, fra Ytre Enebakk var i storform da han kom i mdl,
ogfikk premiesekken overrakt av Leif Hval , Flateby
Foto: Cato Hultmann
lystre.
De forskjellige lOypene var Skiglade Carine Bringsli
markert med dyrebilder og spor Olaussen snart 6 di-, til v., hadetter hvilken loype man valgte de tatt turen heltfra Asker for d
og ellers merket med blA bind. vre med pa Barnas
Alle fikk premier - enten en Holmenkolidag i Enebakk. Her
liten ryggsekk eller en rumpe- er hun nettopp kommet i mdl,
taske med noe godt oppi - og og harfdtt sin spennende
alle var fornoyde. 180 barn Rimisekk. Nd er det Silje Skdr,
gikk runden sin i Flarepus, 8 dr, og Ida Nilssen 6 dr som
Bamse eller ElglØype den skal gi seg i kast med kneikene
dagen, og har demed bevist for i Flatebyskogen. Starter: Edith
alle og enhver at norske smA Haug, Ytre Enebakk.
Foto: Cato Huitmann
barn kan fremdeles gA pA ski.

Unna vei, her kommerjeg
Søndag 3.mars arrangerte
RAken og Tangen Velforening
snøleker for 3. gang, og som
vanhig, med strAlende solskinn
og et yrende liv av hApefulle
voksne, glade hunder og forventningsfulle barn.
Det var et yrende liv i startomrAdet for selve skirennet, og det
var to deltagerklasser; yngre
enn 7 Ar og fra 7 Ar og oppover.
Med mer enn 20 deltagere som
innbitt ga alt i løypene, ble
det god underhoidning for alle
de skuelystne voksne som ivrig
heiet skiløperne fram iii mAlpiassering.
Etter skirennet ble det avholdt
akekonkurranse med flere halsbrekkende øvelser. Mange

voksne klødde i fingrene etter A
rappe til seg et akebrett i et
ubevoktet Øyeblikk, men slike
tildragelser ble slAti hardt ned
pA av en nAdeløs foikejury.
Lykkeiige var de som mAtte
"hjelpe" minsten med A styre
akebrettet.
EtterpA var det grilling av p0'ser pA bAlet, og det ble servert
varm solbrtoddy, for dagens
høydepunkt, premieutdelingen!
Alle deltagerne fikk førstepremie i form av poser med noe
godt i, noe som ble meget godt
mottatt.
Takk til alle de fremmØtte for
en strAlende innsats.

Lørdag 24.februar var det mer
aktivitet enn vanlig pA Streifinn.
Det ble arrangert sonerenn for
de yngste (7 - 9 Ar), og her var
det 32 som var meldt pA. For
starten gikk kl.i1.00 var det

nok mange "sommerfugler"
som lot seg kjenne. Tidlig
kveid dagen fØr, og ikke minst
like tidlig morgen var nok en
ting mange hadde merket.
Nesten halvparten av lØperne
var fra Enebakk, resten kom fra
kommuner rundt omkring pA
Romerike og Folio. Stemningen var fin oppe i startonirAdet,
og alle fullførte med fin innsats
fra første stavtak.
Klokka 12 var det tid for de fØrste krets- og mønstringsrennet,
og her var nok ikke spenningen
noe mindre. Her fordelte iØperne seg pA flere kiubber, srtlg i
aldersgruppene 14 - 15 Ar, siden
Enebakksprinten i Ar gjaldt som
mønstringsrenn for de som vilie
til
komme
forsøke .' A
Hovediandsrennet.
Siden det var flere deltakere
Flott prestasjon av Lena
Cecilie Pedersen fra IL SJSO
som delte 1.plass i kl.jenter 12
dr med tojenterfra Fossum IL

enn noe tidiigere Ar pA Streifinn, plasseringer i rennet. Av dem
Christoffer
nevnes
var nok arrangørene spendt pA kan
om alt ville fungere som tenkt Oppegaard som vant 10-Ars
pA forhAnd. Nrmere 200 lOpe- klassen. Eirik Nordii ble numre, pluss sjAfOr og en del andre mer to i 11-Ass kiassen.
krever sin piass! Men omrAdet Fullstendig resuitatliste kominne i "grustaket" gjorde at det- mer i vAr egen avis senere!
Litt spesielt var det Iikevei at i
te gikk greit.
Inne pA Streifinn var det muiig jenter 12 Ar hadde vi tre vinneA fA kjøpt mat og drikke for alle, re, to jenter fra Fossum IF, og
ogsA premie-utdeiingen ble :ei fra IL SISO. Hun var komholdt der. Det vai full premie- met helt fra Nordland pAvinterring i alle kiasser, sA ingen dro ferie, og tok like gjerne med
seg et skirenn i samme slengen.
tomhendt hjem den dagen.
Greit med en førstepiass ogsA!
E.I.F hadde ogsA en del gode

DIESEL - SMØREOLJER
PARAFIN - FYRINGSOLJE
Prisgaranti - Bet.avtale

FYRINGSSERVICE
SVARTHOL
BRENSEL A/S•
Best. tlf. 64 92 40 47

HYDRO

TEXACO

KOMPOSTEN

SOLO 00
SOLO LETT
W

KAFFE Kiempestore
EGG 20 stk.

Kok og filtermalt
pr. kvartkilo

90

90

1.9 5
liter

+ PANT

90

OG'- ?'
Lukus- Brun
SKINKE
wienero Lapskaus
F.

SKJ EGGERØP

HELOKS

90

80

KAIWS
DAGLI GVARE

Fast Iavpris pa de varer du kjøper mest!
MINERALVANN TIL
FABRIKKPRIS ... !

YTRE ENEBAKK Telefon 64 92 40 03
OBS!
Pàskeaften

9-1 5

Apent k1.

X

TIPPING - ODDSEN
LOTTO

ONLINE KOMMISJONR
TORE'S MAT AS

9-20 Lorda

E3OKS

90

TOREfS
MAT SA
FLATEBYSENTERET
Telefon 64 92 83 38

OBS! q
9ml 8 Pâskeafte
n .%v-15

KOMPOSTEN

0

Viotieker alle va* re kunder GOP PA5KESI

FERSKVARE,
TILOUDO

m

ORILLPOLSER

SKJEGGERØP, 500 g,

ROKT 81fINEKAMpr. kilo

19J90

39J90
9.90

BACON I SKIVERSUEGGEROD, 150 g pk., pr. hg
pr. hg

Marinert OVINENAKKE r r.

1480

Senfri SPEKESKINKE pr. he

19.080

Frossen ORRET0,7-1 kilos, pr. kilo

29.90

TIL PA5KEK05EN,'

29 90

TWIST
stor pose
Baker Nordby
JULEKAKE PR.
Oule,
antikklys PR.
Oule,
serve
ffer 33 cm I

ago
90

,0

FAST LAVPRIE3.0

2590
2990

PIZZA
ORANPIOSAPR. 12K.
Prior marInert
KYLLIN(; ASS. PR. PK.
Nora Oronnsakin
blandingerAo.. &0O.,
WASA
IfUSMAN 500 g, pr. pk.

90

15°

â
p
Mat vâren
Vi hilser vâren velkommen med varyre priser og knailgode tilbud. Legg
turen innom ditt lokale butikksenter - her far du det meste du
trenger til pásken. Vi er ná i full
gang med a Use opp - bade ute og
inne. Vi tenker trivsel - vi tenker
Enebakk!

TIf. 64 92 56 58

Jaffa APPELSINER

490

pr. kg

90

7

BANANER pr. kg

U 125
25 kg Beate

POTETER

stornygril/et

KYLLING

stk.

Nye farger

DUKK[VOGNER Før 399,-

299.-

TRATRAKTOR 65 cm

NA

TIL BADE BARN OG VOKSNE!

2990

TIf. 64 92 55 11

For 558.-

PASKEGODT

-

Bokhjornet

NA

STORT UTVALG I

398.-

TIf. 64 92 56 40

hf. 64 92 59 90

Alle PASKESTOFFER

PASKEHON [tHAN E

112 pris
GARDI N/KAPPE
KUN

29em

pr. m

For 49,50

i keramikk

90

Ni

19. -

HERRETOFLER

NA29

For 34,50

90

asse lys, lysman
ynt ti! pàske

0
VJLG

SEMlrE EIP

spare banken
SQL PARFYMERI FRISØR

NOR

ERIK 10EMURD

Avd. Enebakk:
TIf. 64 92 54 13
Avd. Klemetsrud: TIf. 22 75 01 95

TIf. 64 92 43 39. Fax 64 92 55 34

TIf. 64 92 46 39

Vrgàrda

Vi ønsker alle gamle og nye

Termostat
K rom

kunder velkommen til a prove
var nye fargeserie fra

KuN

-

770e

Damixa

Wella Koleston Perfect.
MER GLANS

DUSJ BATTERI

Bolig,

LENGER HOLDBARHET

<Tradition> Nostalgi

bi!

ARMATLJ R

V1 011diler det mesteof
Timeavtaler helt
til kI. 20.00.

YTRES BISTRO I ENEBAKK NATURMEDISIN I

KUN

1190

0

OBS! Begrenset antall

KOMMER ETTER PASKE

Konditoriet ápner igjenl

If. 64 92 52 75
Homeopat NAN MNHL
Ingrid Overby

7
(Snu%(0

Krom

-

Etter pAske
onsker vi
gamle og nye
kunder
velkommen
med masse
gode
tilbud for
enhver smak.

TIf. 64 92 52 35
PIZZERIA

-

SELSKAPSLOKALER

-

Pâsketilbud:

PUB
*

Klassisk homeopati

*

Oreakupunktur

*

Fotsoneterapi

*

Urtemedisin

*

Bachs Blomstermedisin
NAN

MNHL

VN

Timeavtale
og akuttmottak ~
- ;N
mand. onsd. torsd. fred.
-

-

-

I mãnedsskiftet april/mai Apner

Vág jernvare AS
Vi kan tilby vAre kunder
kjokkenutstyr baderomsutstyr
smãelektrisk og verktøy.
-

KOMPOSTEN

LOPPEMARKED

Akershus fylkeskommunes fond
for frivillige org anisasjoners tiltak
for psykisk utviklingshemmede

Mari Mengighetssenter avholder loppemarked pa barneskolen i Ytre Enebakk lørdag den 27,4. 96 fra U. 10.00 15.00.
Det vii ogsâ bli saig av kaffe og kaker.
-

Fra avkastningen av foridets grunnkapital pa kr. 5.000.000,utdeles ãriig i 2. kvartaI midiertil friviiiigo organisasjoners
iverksetting av tiltak for psykisk utvikiingshemmede i fylket.
Crganisasjonene ma vre basert pA registrert
mediemsskap.

Lopper kan leveres pa barneskolen fredag den 26.4. 96 mellom
k1. 18.00 20.00
-

Vi kan ogsâ vre behjelpelig med avhenting av lopper.
Kontaktpersoner angâende dette:
J.Korsth, tlf. 64925176, R.Forfang tif. 64924475,
E.S.Johansen, tlf. 64924937 og E.Gystads tif. 64924016.

Ved vurdenng av seknader vii det bli Iagt spesieli vekt pA at
tiitakene:
Er spesielt rettet mot mennesker med psykisk
•
utviklingshemming, og har sosial deitakeise sam mAi
Er avgrenset til en kommune elier region i fyiket
•
Er i on oppstartingsfase
•
Fremmer deltakelse i fritidsakiiviteter.
•

Alle er velkomne

EMAUS, KIRKEBYGDA

Det vii ikke bli gitt midler til drift av ekssterende tiltak, og det
forutsettes at andre finansieringsmuiigheter er forsekt. Det vii
ogsA bli vektiagt at fondet over tid skal lilgodese tiltak I hele
fylket.

lr~'

Nrmere opplya1Inr can
fSs hos tonthatets
kretr pA telefan.
22055000/22055614.

Søknadssklema lAs has: Akersicus
l4kesicommune. Sd1weigaardt. 4,0185
Oslo. Søknader sendes samme aciresse,

Lordag 4 maifrakl.1O-14

og inerkes Akerstius-tonc1er.

0

~0

+ skistøvler

nr.42 selges
64925760
TIf.

3-seters sofa,
meget spesieli høy rygg, gammel stil, til saigs, tif 64924240
-

Stompa køyeseng
m/dobb.-sovesofa og skrivepult
til saigs. Pent brukt.
Tlf. 64928707

Welders treningsbenk
som fly m/80 kg vekter og to
hantier. Ny pris kr.4.000,selges kr. 2.500,-.

Atlanta høyttalere
250 watt selges 500,-stk.
TIf.64924535/90794972
(Kalle)

m

-j Enebakk/

___

HAR DU BETALT
111(f)k

FOR 1996.1

Wild

I Bruk en postgiroblankett,skriv
kontonummer 0825.08.46100
I Skriv tydelig navn 09 adresse.

DANSEAFTEN
for pensjonnister
"Frisk Luft"
inviterer alle pensjonister( og andre som setter
pris pA en svingom) til
danseaften pA
Flateby Samfunnshus,
onsdag 11.april

kl.19.00.

I Medlemskap m/Standpunkt (6

-

Elektrisk regnemaskin

Kenwood
integrert forsterker
2 x 80 watt selges kr.800,-.

Sølcnadsfrist20. april 1996.

HAR DU LOPPER? VI H ENTER.
KONTAKT:
BIRGER HOUND 64 92 70 37
JON EINAR ANDRESEN 64 92 7094
KAI NORDHAGEN 6492 75 56

TIL SAWS

Vi fAr besøk av

nummer) Kr. 100,I Husstandsmedlemskap Kr 80,-

Relingen
Trekkspillorkester

0 Medlemskap i Ungdom not EU
(u/25 Sr) Kr. 50,-

Kaffe og kaker

-

-

Gratis entré

-

ENEBAKK BONDEKVINNELAG

LERDUESKYTING/JAKTTRENING
MED HAGLE FOR JENTER

18.april medlemsmØte hos
-

Dorthe Ungersness.
OBS: Dato forandret p.g.a. foredragsholder

Enebakk Jeger og Fiskeforening
-

ønsker a fâ med flere aktive jenter til aile sine
aktiviteter.
Vi starter derfor opp med lerdueskyting

tirsdag 16.4. fra k1. 17.00 pA Klubbhuset ved Bjerkland.
Her vii du fA kyndig instruksjon. Har du ikke eget vàpen, kan
du fã lane av oss.
Har du spørsmal eller andre ting du er interessert i, sã ta kontakt
med meg.
Gunnborg Bye Fjeld, Myravn.21, 1914 Ytre Enebakk
TIE: 64925121

28.mai Avleggermøte hos Eva Haug.
Husk avieggere. Møtene begynner kLl9.00
-

VELKOMMEN

Styret

Stranden
Skolemusikkorps
inviterer til
VARKONSERT
pa Flateby
Samfunnshus
søndag 21.-april
kl.17.00

ENEBAKK HUSFLIDSLAG

MEDLEMSMØTE
SLAGFORENINGEN I ENEBAKK

ONSDAG 10.APRIL KL, 19.00

Medlemstur til Holtop i Ekebergdalen

Pa Hauglia skole, Flateby

orrsdag 10.april kl.19.00

Lone Tegigaard Aaslie demonstrerer silkemaling.
(Det er planlagt kurs i silkemaiing hØsten 1996)

Bevertning Koldtbord Pris pr person kr. 100,-

-

PAmelding: Enebakk Fysioterapi,
tif. 64990205 innen 9.4.96

Kaffe/kaker/utlodning.

Alle er hjertelig velkommen

-

Ten
trivsel
-tenk
Enebakk!
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LEDIGE STILLINGER

lu

ENEBAKK PRESTEGJELD
Kirketjener i Enebakk kirke

i 1/3 stilling er ledig fra 1 .mai 1996
Stillingen lØnnes i ltr. 5 - 15 (st.k.6729)
SØkeren mi vre medlem av Den norske kirke.
Ansettelse skjer pA de vilkAr, og med de plikter som til enhver
tid framgAr av gjeldende by, reglement og tariffavtale.
Nermere opplysninger om stillingen fAs ved henvendelse til
menighetskontoret, tif. 64927141.
Søknad vedlagt bekreftede kopier av attester og vitnemAl sendes FellesrAdet i Enebakk v/menighetskontoret, 1912 Enebakk

innen 20.april 1996.

IV

BARNEHAGER

lu

Vikarer til
renholdstjeneste

Driftsavdelingen i Enebakk
kommune Ønsker A knytte til
seg vikarer til renholdstjeneste i Kirkebygden, Fiateby og
Ytre Enebakk.
Kontakt:
Agnar Thomassen for
registrering pA vikarliste,
tlf.: 64990100

ENEBAKK PRESTEGJELD
Klokker i Enebakk kirke

i 1/4 stilling er ledig fra 1.mai 1996
Stillingen lønnes i ltr. 5 - 15 (st.k.6432)
SØkeren mA vre medlem av Den norske kirke.
Ansettelse skjer pA de vilkAr, og med de plikter som til enhver
tid framgAr av gjeldende by, reglement og tariffavtale.
Nermere opplysninger om stillingen fAs ved henvendelse til
menighetskontoret, tlf. 64927141.
Søknad vedlagt bekreftede kopier av attester og vitnemAl sendes FellesrAdet i Enebakk v/menighetskontoret, 1912 Enebakk

innen 20.april 1996.
ENEBAKK KOMMUNE

Pleie og omsorgsavdelingen
har følgende stillinger ledige:
BOLIGLEDER, GAUPEVEIEN BOKOLLEKTIV
Stilling som boligleder i 100% stilling er ledig ved Gaupeveien
bokollektiv fra 1.juni 1996.
I Gaupeveien bokollektiv gis det tilbud til 5 personer.
Bokollektivet ligger geografisk i nrheten av to andre bokollektiv sentralt i Ytre Enebakk.
Boligleder fAr daglig ansvar for virksomheten med miirettet
arbeid overfor beboeme, veiledning av personalet og vre kontaktperson for samarbeidende instanser. Pleie- og omsorgsavdelingen er for tiden inne i en omorganiserinsfase som kan fA
betydning for boligleders organisatoriske plassering.
Vi ønkser primart en person med vernepleieutdanning, men
ogsA andre med 3-Arig helse- og sosialfaglig utdanning med
relevant erfaring kan vre aktuelle. Vi vektlegger personlig
egnethet, evne til fleksibiiitet og kreativitet.
Stillingen lønnes i stillingskode 6043, iønnsramme 26.
Du er velkommen til A ta kontakt for nrmere opplysninger pA
tlf. 64 92 44 60.
MILJØASSISTENTER VED GAUPEVEIEN BOKOLLEKTIV
* 57% stilling i turnus som miljøassistent. Arbeid hver 3.helg.
Ledig for tiltredelse 1 .juni -96.
* 13% helgevaktstilling som miljøassistent. Ledig fra
17.juni -96,
Miljøassistent lønnes i lønnsramme 1. 1, lønnstnnn 1-13.
Vi søker etter personer med relevant praksis og erfaring med
tanke pA omsorg for mennesker med psykisk utviklingshemming.
Nrmere informasjon om stillingen, kontakt boligleder
Monicha Huuse, tif. 64925631.
Skriftiig søknad for stillingene sendes innen 12.04.96 til:
Pleie- og omsorgsavdelingen, KopAsveien 5, 1914 Ytre
Enebakk.
SOMMERVIKARER
Vi sØker etter sykepleiere, hjeipepleiere og assistenter til
Enebakk syke- og aidershjem, vaskeri, hjen1mebaserte tjenester
og bokollektiv for psykisk utviklingshemmede.
Er du over 18 Ar, utadvendt og har lyst pA en utfordrende sommerjobb, send søknad med attester og vitnemAl
innen 28.april - 96 til

Pleie- og omsorgsavdlingen,
Kopâsveien 5, 1915 Ytre Enebakk, tif. 64 92 44 60

LEDIGE BARNEHAGEPLASSER

Lotteberg barnehage, Kirkebygda
fra 01.05.96 for barn over 3 Ar
Fra 01.08.96 for barn i alder 1 - 7 Ar
Søknadsfrist 1.4.96 med opptak i april
For nrrnere opplysninger - kontakt styrer Oddbjørg Skuland,
tif. 64920202
Søknadsskjema fAes pA posthusene i kommunen og i barnehagen, og sendes til Lotteberg bamehage, Lotterudveien 25,
1912 Enebakk

WC

FJELLKNATTEN
BARNEPARK
Fjellvn. 1914 Ytre Enebakk

DEMONSTRASJON
AV KANO
Service Brødholt produserer
kano og kanotraller for det
norske markedet.
Vi trenger hjelp til demonstrasjon av vAre produkter pA kjøpesenter og messer.
Vi sØker positive personer
som er interessert i en ekstrajobb, fortrinnsvis pA lørdager.
Produktopphering vii bli gitt.
Kontakt:
Kristian Brødholt
Gran, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 64925500

lu

Opptak av barn, host 1996.
Søknadsskjema fâs i parken og pa posten i Ytre.

NY FAMILIEBARNEHAGE
Bakketun familiebarnehage
i Ytre Enebakk
Starter opp 15.august med to grupper.
Søknadsfrist 1.mai
Henv.: Mand. - fred. U. 10 - 19, tif. 64924379

ENEBAKK
KOMMUNE

Regulering
Vedtatt
bebyggelsesplan
Det faste utvalg for plansaker
har i mote 15.02.96 i h.h.t.
plan og bygningslovens § 282 vedtatt følgende bebyggelsesplan:
Felt B I - MelgArdshagen,
Flateby.
Bebyggelsesplanen bygger pA
vedtatt reguleringsplan og
viser utformingen av bebyggelsen med tilhØrende anlegg
i felt B 1.
I samsvar med § 28-2 i planog bygningsboven kan utvalgets vedtak pAkJages til departementet, jfr. forvaltningsbovens kap III. Klagefristen er
3 uker fra denne kunngjøringen.
Eventuelle krav om
erstatning eller innløsning mA
for ubebygd eiendom framsettes innen 3 Ar fra denne kunngjøringen. For bebygd eiendom senest 3 Ar etter at
bebyggelsen er fjernet. Det
vises til plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.

Planutvalget

KIRKEBYGDEN/
YTRE ENEBAKK
VANNVERK NL

N

Onsdag 10.4. Ekebergdalen til Enebakk kirke
Torsdag 11.4. Lotterud Enebakk Nord
Fredag
12.4. Enebakk kirke, Barbøl, Hammeren
Mandag 15.4. Hammeren Dalefjerdingen
Tirsdag 16.4. Dalefjerdingen
Onsdag 17.4. BarbØl mot Ytre Enebakk
Spyling av hovedvannledningsnettet i Ytre Enebakk:
Fra 18.4. T.O.M. 26.4.
Det vii i denne periode kunne forekomme brunt
vann. Ved evt. brunt vann, la en slangekran stã og
renne til det blir rent.
Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk AlL
v/Asbjørn Kritoffersen

Nasjonalforeningens Helselag
Enebakk
Helselagstreff
Fateby Samfunnshus 2. april k1.10.30
Herredshuset, Kirkebygden 16. april k1.10.30
Betel, Ytre Enebakk 23. april M. 10.30
Velkommen

KOMPOSTEN

Bil-en
le

IIVS
Det er var i lufta, pãsken
er i anmarsj og det er
ogsa innbetalingen av
veiavgiften. Det er endel
nye regler a forholde seg
til i fir, spesielt for deg
som skal kvitte deg med
din gamle bil. Vi tok
turen innom Otterbeck
Bil og Karosseri pa Gran
i Ytre Enebakk pa viir
besØksrunde til EHHIs
medlemmer. I hap om at
de kunne forkiare litt og
kanskje gi noen gode rad
o
for bilen for piisketuren.
Av Anne Lund
Otterbeck Bil og Karosseri er
vel nesten for en av bygdas
hjømesteinsbedrifter a regne.
Firmaet holder til pa industrifeltet pa Gran der de bar hatt tilhold siden 1971. Noen husker
kanskje at de i ârene 68-71
holdt til ved Vàgvann, der
Enebakk Glass nâ bar sine lokaler. - Det var tider det, minnes
Knut Otterbeck. -Samtidig med
at vi drev verkstedet ved Vâg,
b'gde vi lokalene her pa Gran,
sa man kunne trygt si at døgnet
mangiet noen timer.
Siden den gang bar Otterbeck
Bil og Karosseri ekspandert en

god del. Verkstedet er fullautonsert for kjøretøyer inntil 3,5
torn, men hovedsaklig betjener
de personbilmarkedet. De foretar takseringer, opprettinger og
lakkennger i tillegg til mekaniske reparasjoner. Verkstedet tar
ogsA i mot bilvrak og hâper at
de i løpet av innevrende ar vii
bli godkjent av fyikesmann som
biioppsamier. Da vii Otterbeck
kunne ta seg av alt med din
game bil og samtidig far de
noen kroner for a sortere avfallet pa den rette mAten. Mange er
kanskje i tvii om hvordan de
nye sekstusen-kronersreglene
egentiig fungerer. Sidsel Otterbeck forklarer: - Bilen mA ikke
vre registrert i desember 95
eller senere, skiltene mA ha vrt
$ i hele 1995 og den mA ha
butt fØrstegangsregisrert i
Norge for 1/1-1986. Reglene
gjeider kun ut 1996 og eventudl ubetalt veiavgift blir automatisk trukket fra de 6000,- forteller hun.
Vil disse nye reglene rydde opp
i den gamle bilparken i Norge?
Sidsel mener det vii hjelpe noe
pA vei, men bide hun og Knut
Stiller de seg noe tvilende til om
effekten av det blir som Staten
forventer. - De som kjører en
gammei bil vii antagelig bytte
Ut, fa sekstusen kroner og fA tak
i en "ny" gammel bil, mener
Knut. - Myndighetenes krav er
stØrre cnn vanlig menigmannkan se seg rAd til, hevder ban.

Bilbergingsbilen til Otterbeck star alitid kiar for oppdrag. Her med Mette Gro

Flere ben a stá pa
Men det er ikke bare bilvrak
Otterbeck kan hjelpe deg med. Vi foretar ogsA tiistandsrapport,
EU-kontroller, godkjenneise av
mangeilapp, forteiler Sidsel.
Blir bilen din stAende pA verkstedet en tid bar Otterbeck en
iAnebii til deg for en rimeig
penge. StAr du en dag i renna,
bar de ogsA rAd for dèt.
Bilbergingsbiien stAr aiitid Mar
for oppdrag.
-Det er mer cnn nok A ta seg til i
denne bransjen, sier Sidsel.
-Sriig nA som vi bar flere ben
A stA pA er det lett A omstiile seg
etter markedets behov. -Bare
det at vi kan ta større og mindre
sandblAsingsjobber gir oss et
fortrinn. Firmaer i Oslo sliter
med plassproblemer, med alle
de miljømessige begrensninger
det setter. SAnn sett konkurrerer
A direkte med hovedstadens
verksteder. Og kundene begrenser seg da helier ikke til bare
enebakkinger. -Vi bar svrt-

konkurransedyktige priser, reklamerer Sidsel. -Pa grunn av et
nyu lakkprissystem som deler
iakkeringsjobben opp i 100-dels
timer, er det iett a sammenligne
prisene, forkiarer hun. -Vi hgger omlag 200 - 400 kroner
under pA iakkeringsjobber og er
Ca. hundrelappen billigere pA
karrosseri- og mekamskejobber, i forhold til direkte konkurrerende firmaer.
Otterbeck bar planer om iitt forsiktige utvideiser. -Vi bar sittet
hitt pa gjerdet og sett an den
økonomiske situasjonen, fortelicr de og sikter til jappetiden vi
opplevde pA slutten av Attitahiet.
-Men nA ser det stabilt Ut og i
forbmdelse med bioppsamlingen, som vi da hAper blir godkjent i ruermeste fremtid, vii vi
antagelig trenge en mann til og
muligens noe mer plass, kan
Sidsel rope.

Bil en livsstil
11987 flyttet Knut med kona
Mette-Gro og de to barna deres

Fra V.: Einar Otterbeck, Halvor Breier, Nils Taxt, André Svarthol, Tore Alfhei, Per Johansen og Knut Otterbeck utgjØr "gutta pa gulvet".

41.

til Enebakk. -Mye fritid blir det
jo ikke. Det blir en livsstil dette
med biier og eget firma, mener
ban. Den ene av dØtrene deres
bar valgt mekaniske fag pA skolen. Kanskje blir hun neste
generasjon pA Otterbeck Bil og
Karosseri? -Yrkesvaig og vei
mA de seiv fA finne Ut av, mener
Knut, men synes det er artig at
flere i familien deier interessen.
Mens Knut tar seg av det som
skjer pA "gølvet", tar sØsteren
Sidsel seg av det administrative
og broren Einar arbeider pA guivet. Det synes A vre et fint
samarbeid selv om de gjerne
innrømmer at det A jobbe sammen med famihien til tider kanvre en prøveise. Fra niidten av
Attitaliet nAr barna vokste til,
har KnUts kone Mette-Gro vrt
en del av firmaet. SØsteren
Sidsel er bosatt i Oslo, men det
hindrer henne ikke i A engasjere
seg i Enebakk. Hun ble med i
styret for Enebakk HandelHAndverk og Industriforening
da foreningen bie etablert i
1984. Hun mener arbeidet fortsatt er viktig og som sA mange
andre Ønsker hun bredere oppforeninen.om
slutning
Spesielt bra er det at man na bar
med representanter fra nierinshivet i Enebakk Neringsrad,
mener hun og Ønsker at foreningen skal bhi bedre til A informere om sitt arbeid tiimediemmene. -Det er viktig A videreføre ideèr og forsøke A realisere
disse, og foreningen mA vre
funk til a presse pA, mener hun.
Det er av stor betydning at man
i foreningen suger tak i det som
skjer og føiger opp dette. -For
nA er det mye pA trappene her i
Enebakk, sier Sidsel og sikter
biant annet til den planlagte
dyreparken. Idag er hun med i
Enebakk Neringsfond som forvalter midler sort gist i form av
stØtte og iAn til rneringsiiv i
Enebakk. Oppretthoideise av
eksisterence og opprettelse av
nytt meringshiv i bygda, er
mAlet og drivkraften, forteiler
hun.
Kanskje kunne en velfortjent
pAskeferie vrt pA sin plass,
men mens vi andre pakker, stAr
Otterbeck Mar til A sjekke at vi
drar avgArde til paskcfjeuiet med
forsvariige biler.
Otterbeck oppfordrer folk til
ta en toalsjekk av bilen for heie
familen med pikkpakk er stuet
inn i bilen - og heist noen dager
fØr avreise. -Det er nok av dem
som kommer innom her pA vei
til pAskefjellet og sAnt kan det
bii mye venting av, oppfordrer
ban.

KOMPOSTEN

MATI5I? IFATFu

SPAREBANK

icr barn Ira 4.-C. Kiasse
Ira 1)4.9l5 starter var amatEr
teatergruippe for tuifter &' Jenter I 'fre
[nehakk.
f)veisene vii liii holdt pa MJar
unQdomsskole liver mandaR Ira ki. 1S.3()
III kL2l.3.
MedlemskontlQenten vii vare kr. 2CC
ur. haivar.
Ivis du svnes dette virker snennentle,
kan du runRe 'L?enate 1-jast UI. 64924938
(mcii. UI. cJC5IC331) for unformasion eller
nàmeidlnQ.

•
LOPPEMARKED

ENEBAKK
SKOLEMUSIKKORPS HAR
LOPPEMARKED PA
KIRKEBYGDEN SKOLE
LØRDAG 20.04.96 KL.10 - 17
MANGE FINE LOPPER

VFI14DMME!

KAFETERIA
KORPSET SPILLER KL,12
VELKOMMEN!

teiiate Ilast ItIiLJk;k

HILSEN
STYRET OG ARR.KOM.
HAR DU LOPPER TIL OSS?
RING MARION ENGER PA
TLF.: 64927132

T61

I grad Vest og 19 grader Øst

NODER ER PEDRE ENN

ENEBAKK

.

I

Utdrag av regnskapet 1. driftsár
Fulistendig regnskap er utlagt I bankens lokaler
RESULTATREGNSKAP (Belep i hele 1000 kr)
Renteinntekt og lignende inntekter
Rentekostnader og lignende kostnader
N ETTO RENTE OG KREDITTPR0V. INNTEKTER
Provisjonsinntekter
Andre driftskostnader
RESULTAT AV ORDIN/ER DRIFT
ARSUNDERSKUDD
SOM ER ANVENDT SLIK:
OVERFØRT SPAREBANKENS FOND
BALANSE PR 31.12.95
EIENDELER
Kontanter, innskudd pa postgiro og I Norges Bank
Innskudd I og utlân til finansinstitusjoner
Utlàn til kunder
Andre fordringer
Anleggsmidler
SUM EIENDELER
GJELD 00 EGENKAPITAL
Lan og innskudd fra finansinstitusjoner
Innskudd fra kunder
Annen gjeld
Egenkapital
SUM WELD 00 EGENKAPITAL

Eno

3+ NYE
7 TV KANALER

• DIN LOKALBANK

1995
555
269
286
39
1 035

-710
-710

-710

1 643
1 293
24 003

11

974
27 924

5013
18 101
192
4 618
27 924

Enebakk, 31.desember 1995
29.februar 1996
I styret for Enebakk Sparebank
Halyard Waade Nils Erik Resaland Magne Berg
formann
nestformann

super
;FPOi't'

Chr. Oppegaard

Ase Killerud
banksjef

Analog pr,esering
nA ASTRA1D11 719 GHZ

Veil. itsaIpns 2990, ?oruetr at du tagner et
FilmNet Detkosten pt. 189- kroner i m8nen.

&Wto 8rs abonrement p8

DRIV
MINIMARATON

FILMMEI1og2
Trollpakken har 2 mikrohoder, kan utv ides med ytterligere 2 mikrohoder

RK1

SnØen smelter og veiene blir bare. Bytt Ut skistøvler
med joggesko og lØp - eller gâ- mann av huse i
Enebakks v.reventyr, det 8. i rekken

Uten Ieieforpliktelser.
Váre favorift pakker:

SØNDAG 5.MAI KL.13.00 PA MJIER STADION

*Tuner- PACE MRD 960
*Talerken
- Cm.master 80 cm
*Hcc e (LNB) - L010,00 0,8 dB

3,9 km lang familieløype for joggende og gàende
(gjerne med vogn til minsten)
7,7 km lang løype for de ivrigste. Begge løypene har
start og mAl ved Mjr stadion og gâr en runde i
Vàglia.
Det blir trekning pa' startnumrene. Hovedpremie er
en off-road sykkel. Fine premier ogsA pa* loddslag.
Premie til de som deltar for5.gang.
STARTNUMMERSALG blir 26.og 27.april, 3. og
4. mai v/KAres dagligvarer og Rema 1000 i
Ytre Enebakk.
Deltagere fra hver grend i Enebakk Ønskes velkommen til hele familiens sportssøndag - med eller uten
joggesko. Det vil"skje ting" pa' stadionomrAdet ogsA,
sA det blir fint bare A vre der og vente pd de som
deltar i løpet.

Løypevalg:

Kr. 4.790,*Tuner NYE- ORIGO Mac 190
*Talerken
- Norsatt 80 cm
RHode (LNB) - 1-010,00 0,8 dB

Kr. 5.190,-

199

MED EN SATELITTPAKKE
HAR DU MULIGHETEN TIL
A FØLGE MED PA NESTEN
ALT 5GM FOREGAR RUNT
I VERDEN.

i
1
r

Din lokalotorhandier:

ENEBAKK ELEKTROSENTER

ELEKTROREP Egil H. Jorgensen FLATEBYSENTERET

har alle prramkoene pa lager!

Vi reparerer alt av Vask, Kjol, Frys, Komfyr, Radio,
TV, Video, Antenner og Paraboler.

SALG64 92 92 81sERVlcE
Mandag - fredag 12,00 - 17,00 Lrdag 1000- 14,00

BLI MED DU OGSA!
Friidrettstyret i Driv

KOMPOSTEN

V aOffyddeaksj on i tre uker

ENEBAKK H1STORIELA
Program/or 1996

Det er tid for Romerike
Avfallsforedling
(ROAFs) várryddeaksjon. Aksjonen foregãr i
alle medlemskommunene p. Romerike i
mãnedsskiftet april/mai
i et samarbeid med skoler, barnehager, velforefinger, o.s.v.
Her i Enebakk vii vi starte tidhg med lokale aksjoner.
Ailerede i uke 17 ( 22. 27.aprii).
Arets nyhet er at Bøler
Avfallsdeponi vii ha utvidede
pningstider i tre uker, mot to
uker tidligere. Vrryddeaksjonene i hele det onirâdet ROAF
dekker blir i ukene 17, 18 og
19.

Gjenbruksstasjonene som er
etbablert i hver kommune vii
ogsA ha utvidede âpningstider i
denne perioden. Nerniere oppiysninger om âpningstider
kommer senere.

Opprydding og
kildesortering
Avfali fra opprydding og rengjøring i nrmi1jØet, pa skolen,
barnehagen, idrettsplassen o.I.
kan leveres gratis til Bøler
Avfaiisdeponi. Dette gjeider
avfali som sand og grus fra
gangveier og lekeplasser
Annet avfaii som folk, dessverre har hevet fra seg i iøpet av
vinteren som papirrester, plastposer o.l. kan ogsA leveres gratiss pa BØler. ROAF og kommunene vii sørge for at sekker
blir utlevert til de som deltar i
aksjonen.

Kildesortert avfali fra husholdningene kan her i Enebakk
leveres gratis til gjenbruksstasjonen pa Gjølstad.
Dette
omfatter følgende:
Rent hageavfall
Rent trevirke
Metaller og hvitevarer
Papp og papir
Glass
Pent brukt toy
Spesialavfall
Usortert avfall betales i h.h.t.
prisliste dvs. kr 100 pr m3.
Trenger du mer informasjon
om vâriyddeaksjonen, kan du
ta kontakt med teknisk avdeiing
i kommunen, elier med ROAF,
som ogsA vii vre behjelpelig
med oppiysninger om âpningstider, avfallsleveranse, kildesortenng m.m.

April, lordag 27.:
kI, 000:

Rusletur ed Skka:
Fremmate og parkering p5 Heier Veistasjon (ved avkjunngen til Sk5ka).
Turleder: Odd Guslund.

Juni, lordag IS.

Enebakk Bvedetun:
Apent bus med omvisning i forbindelse med Enebakk Husflidslags
markedsdag p5 lgnarbakke.

Juni, sendag IS.:

Utilukt til 05iI'Old:
Busstur til kulturminner I østfold, bin, Gainlebyen I Fredrikstad.
Turleder: Statsstipendiat Erling Johansen.

...-

August. lordag 31 / Enebakk Bvzdetun:
september, søndag I.: Bygdetundager I samarbeid med andre lag.
Gamle h5ndverk og husflidsteknikker mm.
Sept., sendag IS.:

NB!
Sept. lordag 28.:

U 0.00'

Rutletur lanes Ljenselva i Liadalen:
Fm Ljabru til elveutløpet ved Fiskevollbukta. Derfra forbi Ljanskollen
iii Stubljan. Turopplegg: Søndre Alter }llstorielag.
Forbehold om endring as' dato.
Rusletur i Ytrt Enebakk:
Bygdeborgen pA SlessAs. videre fortS Kvemstua. Bjernholt, Vikssjern,
Grusbakken, Durud, Bjerkland mm.
Frensmete og parkenng ved H.Clausen A/s i Gaupevn. 21.
Turleder: RolfSolberg.
Skogbestyrer Harald Brekken sil orientere am flerbraksplan for
Enebakk Kommuneskoger.

Okiober. torsdag 17 Enebakk Herredshus ki. 19.00
rcFra diseblod SI dobbeltarbeids. Trekk Os norsk lcvinneltistone.
Foredrag ved museumslektor Laila Grastvedt.
November., tirsd.19.: Enebkk Ilerredshus kL 18,30:
Arsmete. Ca. U. 19.30: sKulturminner i skog og utntazb
Foredrag sod fyikesarkeolog Herald Jacobsen (med forbebold).

Nye møbler
til Øgardstun
Enebakk Helselag, Enebakk
Diakoniutvalg og Kirke ringen, Flateby satte i 1995 i
gang utlodning til innkjøp av
nye møbler til dagligstuen pa
Trygdeboligen i øgardstun
pa Flateby.
Møblene er nâ innkjØpt, og
følgende er pa plass:
2 stk 3-seters sofa, 1 stk 2
seters sofa, 3 gode stoler, 2
salongbord og et hjØrnebord.
Møblene er pene, men fØrst
og fremst gode a sitte i for
eldre.
Vi mA takke alle som støttet
oss med loddkjøp og gayer.

Omdisponering Midler til
av dyrket mark.
bygdeutvilding
I lØpet av 1995 ble 46 dekar
dyrket mark i Enebakk omdisponert til andre formAl. 36 av
disse gikk til juietreproduksjon,
7,5 gjaidt fradeling til boligformA! og 2,6 til veigrunn.

Friluftssaker
innunder
naturforvaitning
11995 ble avdeiing for naturforvaitning tiilagt friluftssaker.
Dette omrAdet har tidhigere hgget under kulturkontoret.
Det betyr at det nA er avdeling
for naturforvaltning/utvalg for
naturforvaitning som tar hAnd
om regulering av motorferdsel
pA ferskvann og i utmark,
inkludert saker som angAr
Enebakk Vannskiklubbs aktiviteter pA Mjer.

Det ble i 1995 gitt
313.815 boner til forskjeliige
bygdeutviklingsprosjekter
i
Enebakk.
FormAlet med BU-midiene er A
fremme nringsutvikling pA
bygdene innen - og i tilknytfling til landbruket.
De prosjektene som fikk sttte
Ira BU-inidlene i for var etablering av et veteranbilverksted, bringeber til selvpiukk,
støtte til gArdsturisme ved hytteutleie. Arbeidet med A planlegge/etablere en stØrre campingplass ved Oyeren er i gang.

HUSK:

Hiatorielaget her omvisning med .mo' atsáec. p5 Rygdetmnet byes'
sendug. Id. 12.00- kI. 15.00, Ira SI. Hans eli Manmesse sisie.
(Vi trenger litre omvisere !U)
VeThommeg,!

04
41

C(IM)

Førstehjelpskurs
Førstehjelpskurs tiirettelagt for smAbarnsforelthe vil bli arrangert:

Søndag 21. april M. 18.30
Mandag 22. april M. 18.00
çJ 1jaf ..':domsskole i D-areaiet

Kurset vil ta for seg bevisstløshet, feberkrampe, astma, allergisjokk, hjernehinnebetennelse, gjenopphiving av smAbarn, fjerfling av fremmedlegeme i halsen, akutt syke barn, hjertestans
hos voksne og gjenoppiiving.
Det er et 8 timers kurs, og det vii bii tildelt kursbevis.
Kurset er Apent for alle med bindende pAmelding til Hilde
Halvorsen pa tlf. 64 92 50 54.

Kursavgift

Tenk trivse!

- tenk Enebakk!

200 pr pers og 250 pr par for medlemmer av Ytre Enebakk
Husmorlag.
250 pr pers og 350 pr par for ikke medlemmer.
Vennhig hiisen Hilde Halvorsen, studieleder

Eneboligtomter Flateby
. Utsikt fra tomteomrâdet mot Oyeren

S

Pris 190.000 + omk. Ca. 5.000 + titknytn.avgifter.
Endegc r det igjen mulig a tilby tomter ti! selvbygger
Henvendetse megler, 'Ile eier pa telefon 644:28-4-.
Enebakk. Omradet ligger like ved forretningssenteri
Flateby, nr skole rn.v. Kun Ca. 15 tornter.
Tomtene ligger pa en soirik kolle, med fin
I
Svenn Encielund AS
utsikt mot Oyeren og Ostmarka rett i nrStatsaut. eiendomsmeglerforretning MNEF
Apent:
ten. Brutto tomteareal Ca. 700 kvm.
Mandag - torsdag kL 8.30-17.00
Nittedalsgt. 1 • 2000 LiFIestrom
Fredag kI. 8.30 16.00
Ttt 3 81 50 81 • Fax 63 8170 73
so

EiendomsRingen -. fordi flere kan mere...

Ag

ft

Lerdag ki. 1;

0'100

KOMPOSTEN

FAG
Din lokale rørlegger

ENEBAKK ELEKTROSENTER ANS

ANDRESEN
& SONNER A/S

BYGG-OG TOM MERMESTER

o

1914VTREENEBAKK.TLJI:6492434o

•

Ve

Saig, service og montering
Radio, TV, video, antenner, parabol,
Pc, alarm, kjøl, frys, vask og oppvask

tryggh.t

•

1912 Enebakk

Utleie av lensepumper, vannsuger
og heytrykksspyling
Vi holder til i Enebakk Melle
1914 Ytre Enebakk, tlt. 64 92 46 39
Mobil: 030 32665

U

Megler'H I Enebakk
Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe

Saig, service og montasje
Alt innen kjøl, frys og aircondition
Postboks 9- 1912 Enebakk

Mobil: 942 36224- Persons. 96722 77
Priv. 6492 6494

bade kjaper og selger.
Bolig-, fritids- og nringseiendommer.
Ta uforpliktende kontakt.

V

Malerarbeid - renhold
Liliiig ¶B

33

UTSIKTS
RAMMEVERKSTED
1911 Flateby

Alt , innramming
Rask levering

Vakthold — alarmmoffak,
alarmsentral

ERIK KJELGAARD

Ludvigsen Kulde

TIf. 64 92 4630
Mobil 030 04 997 — 030 38 565

TLF. 64 92 79 00

Rørleggerfirma

64924891
Oygg-o ,e,,,,
o,r Fred
,W W.
Ire sK0l'ds,

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 6492 63 03

Personsoker 096 97 823
Postboks 70, 1912 ENEBAKK

Tif. 64 92 70 44
Fotsoneterapi aromaterapi, kinesiologi, øreakupunktijr,
kran!osakralterap!, kostholdsvelledning, magneffeerapi.
Diplom fra InstiWft for Helhefsmedisln -Medlem av NFS
Rugvn. 4 B

& V BY6G 06
VEDLIKEH OLD AS

— Døgnservice —

ENEBAKK VAKT

ENEBAKKNATtJRTERAPI

1914 Ytre Enebakk

Autorisert regnskapsforerselskap

Naturterapeut

\IJ

din lokale byggm ester

gnuikcipskontor %

Marit Elm Sørli

'1

ENEBAKK
VANN OG VARME
v/Ole Anton Gystad

bakk

64929281

Per-Erik Ostlie as

fagkunnskap gir

Ikke la renskapsføringen din bit et sjansespiil!

Butikk og verksted ph Fiatebysenteret

Vâgiiveien 25, Ytre Enebakk
lIt. 6492 4354 — 64 92 48 92
Mobil 030 36 127

r0

SERVICE

&

hf. 64 92 86 10
Maier & Tapetserer

Robert VIIesseI
Utfører alt innen maling,
tapetsering og gulviegging

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS
Ta kontakt
Pb!W.l.n 55. 1914 Yb En,50kk. 17!. 64925570 Mobil: 92

pa

telefon 6492 56 07
02 35 00
Lindeli— 1914 Ytre Enebakk

ENEBAKK ELEKIROSENTER ANS
Butikk og verksted pA Flatebysenteret

ERIKSEN
10 • EIENDOMSSERV10E
REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK

6492928-1
Saig, service og montering
Radio, TV, video, aritenner, parabol,
PC, alarm, kjøl, frys, vask og oppvask

GRAFISKE TJENESTER
Grafisk formgivning
Fotosats
Produksjon av trykksaker
Produkt/Rekl.fotografering
Digital bildebehandling
(i\ F.M. FOTO & GRAFISK
' 1914 Y. Enebakk - 1ff. 64 92 47 58

Betal regninger over telefon eller pr PC
G. HANSEN TRANSPORT
Vxr

"din

- Moderne tele og datateknikk har gjort det
mulig for enhver a operere som bank selv, sier
Joar Dahl i Enebakk
Sparebank.
Regningene kan betales pA
telefon TELEBANK- 24 timer i
døgnet, og med dataprogrammet SPAR-NETT, kan du ogsA
betale regningene nAr det passer deg, i tillegg til at du kan ha
kontinuerlig oppdatert informasjon om bevegeiser pA dine
konti ved hjelp av kontoutskrift
pA skjerm.
- Vii du ha en grundig orientering om hvilke muligheter disse
ordningene gir deg, er det bare
A ta kontakt med Enebakk
Sparebank for mer informasjon.
A betale regninger med TeieBank er enkelt. Du mA ha et
sikkerhetskort som du fAr i banken, samt din personhige kode.
SA ringer du nummeret for
Teiebank, og oppgir kontonummeret ditt. Deretter inntastes
personhig kode. Du fAr disponibet saldo, og beskjcd om a velge funksjon. Deretter tastes siffer for girobetaiing og sikkerhetskoden som finnes pA sikkerhetskortet ditt. Videre følges
de anvisninger som is i telefonen. Kvitteringer pa regninger
som er betalt pr telefon, kornmer pA kontoutskriften du fAr i
posten. Med Teiebank kan du

egen

ogsA legge inn betaling av refinger pA forfalisdato. Da gar
dette automatisk, og du risikerer ikke at mottaker fAr renter
pA pengene dersom regningen
betales for forfall.
SPAR NETT
Du har sikkert allerede hørt og
lest om muligheten for A ordne
bankanliggender med PC.
SPAR-NETT for Windows er
et dataprogam
r som setter deg i
stand til A ordne bankanliggender nAr det passer deg, uavhengig av bankens Apningstider.
— Programmet er enkelt, med
godt utbygde hjelpefunksjoner,
og stegvis beskrivelse av de
fleste rutiner. Dermed er det
enkelt A komme i gang, sier
Dahl. .
Sparnett setter deg i
stand til A ha full oversikt over
dine konti, og bevegelsen pA
disse til enhver tid, betaling av
regninger og inniegging for
betaling pA forfalidato gAr greit,
og sikkerheten er ivaretatt ved
bruk av eiektronisk sikkerhetskort som ivaretar de strenge
krav sorn stilles til eiektronisk
betalingsformidling.
For A instaliere
og bruke
Sparnett kreves en PC med 386
prosessor, Windows 3.1 eller
høyere, ledig kommunikasjonsport, minimum 4 MB RAM og
10 mb ledig plass pA harddisken, minimum 445 kb ledig pri-

bank"
mrniinne 1,44 mb diskettstasjon og Hayes-kompatibelt
modem (minimum 2.400 bps).
Interessert? Ta kontakt med
Enebakk Sparebank for mer
detaijert inforrnasjon om bAde
muligheter og teknikk.

ONT41NERqTLEIE
TIF.: 64 92 65 32

ENEDAKK

MOBILTLF.: 942 37759

Enebakk
Sparebank
seiler for tiden i medvind, og
melder om stor tilstrømming av
nye kunder etter nyttAr. Driften
av Flatebyavdelingen gAr bra.
Alt i alt er Enebakk Sparebank
godt fomøyd etter det fØrste
halvArs drift.
Bare etter nyttAr har banken
hatt innskudd pA rundt 10 millioner, og pA utlAnssida er det
ogsA grunn til A vre fornøyd.
— Det lønner seg A ta en prat
med oss, sier Dahl, og framhever bankens gode utlAnsrenter —
3,6 % opp til 100.000 og 4,8
prosent over 100.000. Beste
lAnerente,, er 6,4 % men da mA
det vre god sikkerhet, som
betyr innenfor 60%.
- ForØvrig anbefaler vi vAr BSU
(Boligsparing for ungdom)konto. Her fAr ungdom 4,5%
fra fØrste krone , sier Dahl.

Eneb4k pensjorristforening har
MEDLEMSMØTE
ONSDAG 10.APRIL KL16.30 I HERREDSHUSET
VELKOMMEN

Enebakk Hagelag har
PLANTEAUKSJON
21. mai ki. 19 hos Oddvar Wennevold pa Hammeren
VELKOMMEN

KOMPOSTEN

EVENS MINNEFOND

"ANTI - DOP KVELD"

Kjcre alle dere som viste dyp og varm deltagelse
ved Evens tragiske bortgang i august 1994.

TIRSDAG 16.APRIL KL.18.30 PA IGNARBAKKE

Vi tok imot over 30.000 til ungdomsarbeid i
Enebakk, og vi ba om tid til a kunne tenke Ut hvordan pengene skulle komme flest ungdommer til
gode.

Tidligere narkoman, Roar Skumlien viser Marita II film fra narkotikamiljøet i Oslo.
*

Sorgarbeid er en lang og slitsom prosess bade
fysisk og psykisk. Det er ikke ailtid sá lett for
andre a forstâ hvor vanskelig det er a komme videre
i livet sitt etter et sâ stort tap. Ingenting er som for.
Vi vet at Evens vennekrets var uvanlig stor, og
mange har hatt det vondt sammen med oss.

Bare Egil Band underholder.
*

Gratis buss fra Flateby og Ytre Enebakk kl. 18.15
Retur fra Ignarbakke kL22.00
*

Even var som dere vet, engasjert pa veldig mange
omrâder. Ingen utfordring var for stor, men heller
ingen for liten. Han var med p det meste.
Narkotikaproblemer blant ungdommen var han
svrt opptatt av.
Derfor har vi valgt A arrangere en "anti dop" kveld
pA Ignarbakke den 16.april. Roar Skumlien, som
tidligere har vrt narkoman, vil vise sin siste film
fra narkotikamiljøet i Oslo og snakke litt alvor om
dette.

Gratis inngang - Fri Aldersgrense
*

Arr.: Ungdomsklubbene i Enebakk
Midler fra Even Ralgers minnefond

Enebakk kommune
Even var en glad gutt, sA vi Ønsker ogsA lift underhoidning, som vi tror Even yule satt pris pA.
"Bare Egil Band" er p.t. meget populr blant ungdommen, og for dere som ikke har hørt han synge
sine spesjelle sanger, er det vel verd et besøk.

Ordfører: Jorunn Buer Varaordfører: Kjell Dehli
Rtdmann. Nils Schaug
Sentraladministrasjonen
Pleie- og omsorgssjef: Fredrik Lied
Herredshuset Ergoterapeut: Ingjerd Olimb Andersson
-tif.
64924460
tlf. 64990100- fax 64927111
Psykiatrisk sykepleier:
RAdmann Nils Schaug
Kst.personalsjef: Bodil Merete Myrvold Birgit øiestad Løvik Tif. 64924460
Telefontid: Mand. - torsd. 8.00 - 9.00
økonomisjef: øystein Lauen
Kommuneplanlegger/nreringskonsulent: Kontortid: Hver dag kl.8.00 - 16.00
Kan Elisabeth Morbech
Tekniske avdelinger - Herredshuset
MiljøvernrAdgiver:
Kari Elisabeth Morbech
tlf. 64990120- fax 64927111
EDB-konsulent: Jon Digranes
Bygningssjef: Stein Marsdal
Formannskapssekreter:
Driftssjef: Svene Netting
Sonja Nordhagen
Brannsjef: Torgils Opedal

Vi setter opp gratis buss, We fra Flateby og Ytre
Enebakk, til og fra. Alt er gratis, hvis du ikke vil
kjøpe deg en brus i pausen.
Vi hAper dette vil bli et vellykket arrangement.
De resterende pengene fra Evens minnefond vil bli
fordelt pa
' vAre tre ungdomsklubber.
Med hilsen
Morten ogAnne Marit
Marius og Hege
Kristine og Kristin

Oppvekstavdelingen - Herredshuset
tlf 64990170 - fax 64927308
Kst. skolesjef: Roar Paulsrud
Kst barnehagesjef: Roar Paulsrud
Leder PP-tienesten: Geir Saanum
Kultur - Det Gamle Herredshuset
tif. 64990190- fax 64926588
Kultursjef: Per Sandvik
Biblioteksjef. Svein Hofplass
Komposten: Aslaug Tidemann
Enebakk Folkebibliotek: 64990200

z
Dame- og
0
' 0
herrefrisør
0 søker frisør til hyggelig arbeidsmiljø pa Flateby senter.
0
Heltid eller deltid med muligheter for videreutvikling og
0 oppfølging
med kurs.
0
Ta kontakt pa telefon:

0
0
0

I..

0
- fagkunnskap gir trygghet. 0

Sosialavdelingen - Herredshuset
Tlf. 64990140 - fax 64927111
Kst.sosialsjef Liv Boogaard
Enebakk legesenter:
tif 64926360 - fax 64927020
Flateby legesenter: tif 64928856
Ytre Enebakk Helsestasjon: 64924032
Kst. helseseffkommune1ege I:
Yngvar Brathen
Ledende helsesØster: Sissel Gundersen
Iommunefysioterapeut I:
Ellen Berg Ellingsen
Pleie-og omsorgsavd.Enebakk syke- og aldershjem,
1914 Ytre Enebakk
tlf. 64924460 - fax 64925777

Landbruksavd.- v/Herredshuset
tif. 64990220 - fx 64927284
Skogbrukssjef: Asmund Jahr
Jordbrukssjef: Anders Lein
Enebakk kommuneskoger
tif. 64925629
1914 Ytre Enebakk
Skogsbestyrer: Harald Brekken
Enebakk Produkter A/S
t1f. 64927460 - fax 64927331
Gjølstad
1912 Enebakk
Daglig leder: Bjorn Arne MostrØm
Nringskoordinator:
tlf 64926495
Renovasjon
ROAF
Postboks 38
2007 Kjeller
tlf. 63841220 - fax 63840736
Adm.dir. Erik Steensrud
E-verk
t1f. 64872260 - fax 64872642
Follo Energiverk A/S
Postboks 13
1401 Ski

