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I 
OrdfØ rerens 
IijØrne 

SAMARBEID 

VArens vakreste virkelighet er 
over, nemlig 17.mai. Sjelden 
har Enebakk vist seg fram med 
slik prakt som i hr. Selv vrgu-
dene sto pa vr side. 
Fra var vennskapskommune Hammaro kom en deiegasjon 
pa 16 stykker for A delta i feiringen i Enebakk. Enkelte 
hadde aidri vrt i Norge pA 17.mai, og de var misunnelig pA 
vAr feiring av nasjonaldagen. De ga uttrykk for at slikt sam-
hold mellom mennesker aidri er til stede ved deres feiring av 
Svenska flaggans dag. 
Jeg vii fA by A takke able i Enebakk som har medvirket til en 
veliykket gjennomføring av nasjonaldagen vAr. En spesiell 
takk gAr til musikkorpsene som denne dagen gjør en stor 
innsats. 
Det er viktig at vi tar vare pA dette samhoidet ogsA resten av 
Aret. Den beste mAten Enebakk kommune kan ivareta dette, 
er A samarbeide med lag og foreninger i Enebakk. Det har 
dessverre vrt noen skjr i sjØen, men jeg hAper vi kan 
fmne tilbake til et godt samarbeide. 
DArlig samarbeid er aidri en bevisst gjerning. Det kan vre 
mangeb pA kommunikasjon som gjør  at et samarbeide knir-
ker. Det er ikke ailtid historien bak en samarbeidsform kom-
mer fram, og dette kan gjøre at kommunikasjonen dessverre 
kan svikte. 
Det har butt overført store oppgaver til kommunene de siste 
10 Arene. Det hebe startet med tilbakeføringen av psykisk Ut-
viklingshemmede, reform 94, (bovbestemt rett til videregA-
ende skole) og sist reform 97 (645ringer i skoien). I tiiiegg er 
det planlegging og tilrettelegging av eldreomsorgen, og nA 
er det psykiatripianen som nA stAr for tur. Planene for eldre-
omsorgen er vedtatt, og i junimøtet skal det fattes vedtak om 
handlingsplan for mennesker med psykiske lidelser. 
Arbeidet med psykiatriplanen for Enebakk kommune har 
hatt følgende mAlsetning: 

Hovedmil: Skaffe oversikt over behov og planlegge utbyg-
ging av tiibudet til mennesker med alvorlige psykiske lidel-
ser i Enebakk kommune. 

Arbeidsmâl: 
Kartlegge omfanget av mennesker med psykiske lidelser i 
kommunen 
Kartlegge og beskrive hvibke oppgave kommunen skal/mA 
iØse i forhoid til behov 
Kartlegge behov/tiltak for mennesker med psykiske lidelser 
i Enebakk kommune 
Beskrive arbeidsfordelmg mellom ulike tjenester i kommu-
nen i forhold til ressurser, begrensning, iovverk m.m. 
Beskrive ansvarsfordeiing og samarbeidsformer mellom 
kommunen og fylkeskommunen 

Det er et omfattende arbeid som er lagt ned, og det er viktig 
at det blir pbanlagt og stadfestet et samarbeid mellom for-
skjebiige fylkeskommunale og kommunale virksomheter, til 
beste for brukerne. Dette temaet vii bli tatt opp i et senere 
nummer at Komposten. 

Møter I hovedutvalg Ira 1, juni lii 30. Oni 
Hebse/sosial: 
Tekn./bygn./pbanarb.: 
Formannskapet: 
Skole/barnehage: 
Naturforvabtning: 
Kubtur: 

Tirsdag 2. juni kI. 19.00 
Torsdag 4. juni kb. 19.00 
Mandag 8. juni ki. 19.00 
Tirsdag 9. juni ki. 19.00 
Torsdag 11. juni kl. 19.00 
Torsdag. 11. Juni kb. 19.00 

Husk handtvang
0  

Ira 1 0 april! 
Fra 1. april til 20.august 

skal hunden i henhold til 
viltbovens § 52, hobdes i 
bAnd eller forsvarbig inngjer-
det eller innestengt. Vilt og 
fugler er nA inne i en sArbar 
periode, og det er viktig at 
vibtiovens § 52 respekteres. 
Videre sier § 53 at hund som 
løper løs uten at den følges 
pA forsvarbig mAte, kan opp-
tas av grunneier, jakt- eller 

fangstberettiget eller noen 
som opptrer pA vegne av 
disse, eller av pobitiet. Hund 
som iøper løs i ordimer 
bAndtvangstid etter § 52, an-
net ledd, kan opptas av hvem 
som heist. 

Skogbestyrer Harald Brekken 
viser helt korrekt hvordan din 
turkamerat nub føres i bcbnd i 
perioden 1. april dl 20. au-
gust. Foto: Mariann J. Lille-
fuhr 

Enebakk kommune 
Ordfører: Jorunn Buer 
Râdmann: Nils Schaug 
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Herredshuset 
TIf.: 64 99 01 00-fax: 64 92 71 11 
E-post: enebakk.kommune online.no  
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Personalsjef: Anne Elisabeth Thorshov 
økonomisjef: Didrik Hjort 
Kommunepianlegger/MibjØvernrAdgiver: Karl 
Elisabeth Morbech 
Datasjef: Jon Digranes 
Formannskapssekretr: Sonja Nordhagen 

Komposten 
Infonnasjonskonsulent: Mariann J. Lillefuhr, 
tif. dir.: 64 99 01 04-fax: 64 92 71 11 

Avd. for skole/barnehage 
Herredshuset 
Tif.: 6499 0170 - fax: 64 9273 08 
Skolesjef: Roar Paulsrud 
Bamehagesjef: Roar Paulsrud 
Leder PP-tjenesten: Tone Fagerli 

Kulturavdelingen 
Det gml. Herredshuset 
Tlf.: 64 99 01 90-fax: 64 92 65 88 
Kultursjef: Per Sandvik 
Enebakk Bibliotek: 
Tif.: 64 99 02 00 
E-post: enebakk.bibliotek ah.telia.no  
Biblioteksjef: Jytte Toft Nielsen 

Sosialavdelingen 
Herredshuset 
Tlf.: 64 99 0140 - fax: 64 92 72 89 
Sosialsjef: Gunnar Totland Olsen 

Helseavdelingen 
Herredshuset 
Tbf.: 64 92 63 60-fax: 64 92 70 20 
Kommuneiege I/helsesjef: Torgeir Landvik 
Enebakk legesenter tlf.: 64 92 63 60 - 
fax 64 92 70 20 
Daglig leder: Yngvar Braathen 
øyeblikkelig hjelp kl. 08-16(15) 
tlf.: 64 92 74 20 
Legevaktsentral tlf.: 64 87 19 30 
Enebakk fysioterapi 
Sjefsfysioterapeut: Ellen Berg Ellingsen tif. 
64924940 
Private fysioterapeuter tlf.: 64 9246 77 

Kirkebygden helsestasjon tlf.: 64 99 02 10 
Ledende heisesester: Sissel Gundersen 
Flateby helpqpwjondf.;64 928856 
Ytre Enebakk helsestasjon tif.: 64 9240 32 

Pleie- og omsorgsavdelingen 
Kopásveien 7 
Tbf.:64924460- fax: 64925777 
Pleie- og omsorgssjef : Fredrik Lied 
Driftsleder hjembasert omsorg: Arne Gran- 
helm 
Driftsleder institusjonsbasert omsorg. Grethe 
Venner 
Driftsleder avd. for funksjonshemmede: Unni 
BØhler 
Kontortid: kI. 08.00-16.00 

Tekniske avdelinger 
Herredshuset 
TIC: 64 99 0120 
Bygningssjef: Stein Marsdal 
Driftssjef: Sverre Netting 
Brannsjef: OddbjØm Siljebøl 

Landbruksavdelingen 
Herredshuset 
Tbf.: 64 99 0220 - fax: 64 92 72 84 
Skogbruksssjef: Asmund Jahr 
Jordbrukssjef: Anders Lein 

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

Enebakk produkter 
Gjølst.ad, 1912 Ytre Enebakk 
Tif.: 64 9274 60 - fax: 64 92 73 31 
Daglig leder: Karen Hagen 

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

Forliksrãdet 
Herredshuset 
Tif.: 64 99 0165 
Formann: Anne-Lise Skaug 

KOMPOSTEN 

W88dPagsplan for Lyseren 
Enebakk kommune vedtok 4. mai vassdragsplan for Lyse-

ren. Pianen er behandlet som en kommunedebplan og er et 
samarbeide med Spydeberg kommune. Lyseren er rAvann-
skilde for Hobøl og Spydeberg og enkebte eiendommer i 
Enebakk. Det er ogsA mulig at innsjøen kan bli reservevann-
kilde for Askim og Skiptvedt. Bakteoroiogisk sett har Lyse-
renvannet god vannkvalitet. Det er mye jern og magnan i 
vannet, men det er ikke skadebig. Det eneste jem og magnan 
pAvirker er rørsystemet. Innsjøen betegnes som middels me-
ringsrik, men har mer blAgrønnalger enn det som er vanlig i 
tilsvarende innsjøer. Det tiblates ikke bygget nye hytter i 
nedslagsfeltet til Lyseren. Planen legger opp til at det skal 
etableres en tursti bangs Lyseren. Det vii bli trykket opp en-
delig vedtatt plan som kan Ms ved henvendelse til Enebakk 
kommune. 

Forbud mot 
bàlbrenning 

Fra 15.aprii til 15.september 
er det forbudt med all slags 
Apen ild i skogen. Det er eta-
blert godkjente bAlpiasser: pA 
veien mot Skjelbreia og ved 
MosjØen. Mener du at det er 
behov for here piasser, meld 
fra til avd. for naturforvaitning 



Viens vakreste eventyr? 
Rdodmannen 
har orciet 

Enebakk - en 
kommune I 
stork MAIN! 
Ny skole i Kirkebygden! 
Idrettshall pA Flateby! 
Nytt Bo- og Servicesenter i Kirkebygden - Enebakk er 
piotkommune i samarbeid med Romerike Boligbyg- 
gelag! 
Diverse store kloakksaneringer skal gjennomfØres - 
bAde her og der! 
Nytt Kultursenter i <<gamleskolens>> lokaler i Kirke- 
bygden - nAr den nye skolen Apner! 
Ny badeplass ved VAg! 
Parkeringsplass ved Langen! - 
Og mye annet <<snask>>! 

Man kan bli andpusten av mmdre. Men det skjer store 
ting! Dette Aret og neste Ar er det Kirkebygden som 
spesielt er i fokus. Skole, Bo- og Servicesenter, kb-
akksanering, Kultursenter. I tilegg er husmannsplas-
sen Engerhoim rehabiitert - har du vrt der og sett pA 
plassen i det siste? Ta deg en tur og se! 

Jeg sa at Kirkebygden spesielt er i fokus, men vi mA 
ikke glemme heiaropene fra Flateby, som jubler for sin 
idrettshall. Det skal bli bra saker - arbeidet er i full 
gang - ta deg en tur og se! Det blir fint a mete ung-
dommen med aktivitetsmuligheter som vi ikke har i 
dag. 

Og nA har kommunestyret fattet vedtak om den vekst-
prosenten vi bør legge oss pA i neste kommuneplanpe-
node. 1,5 % skal befolkningen Øke pr. Ar. Det tilsvarer 
125 nye innbyggere pr Ar. Om 5 Ar er vi over 9000 inn-
byggere i Enébakk. Det gir fomyelse og utvilding, men 
vi skal passe pA og bevare vArt positive srpreg. 

Og tenk hva for en tid vi har foran oss! Dette er vel 
nesten den fineste tiden i Aret, da naturen fremstAr i sin 
lysegrønne prakt med Apne landskap i skog og mark. 
FlApet er lysegrønt! 

God forsommer! 

Nils Schaug 

Husmannsplassene I Ekebergdalen - 
kIyU og bevaringsverdig historie, 

Takk til turgAer Kjelh Furulund og 
rAdmann Nils Schg for engasJerte 
innspill! Deane verdidebatten er 
nok bide nyttig og nOdvendig. 
Mange av oss nebakkinger Ønsker 
nok rikeig tihgang til idylhiske skog-
omrAder; samtidig som vi alle ogsA 
nsker et vernet privatliv. Es mo-

ment er kanskje ulovlig bAlbrenning 
i skog og mark? Jeg liar nA den tillit 
til alle parser at nAr alle sider er be---
hyst vil saken fume sin hykkelige 
høsning, forhApentligvis i nr frem- 

tid. For idyllisk, Ja deter des bl.a. pA 
BØrter og Ekeberg. Undel' VAg-da-
gene 12. og 13. juni pA senteret i 
Ytre, blir husmennsplassene Tugge-
rud under Ekeberg og Enga ved 
BØrtervann vist. Det er store realis-
tiske oljemalerier med historisk sus 
fra Enebakkskogene. Min store 
drøm er A fA by til A male mange 
slike bevaringsverdige kulturperler i 

--vArt kjre Enebakk. Vehkommen, 
hihsen.WebjOrg Steinset, billednia-
her Ytre Enebakk. 

Vern av storfugi I Enehakkskogene 
Savner innspill om vem av storfuglen i skogene i 

Enebakk, om ringmerking osv. Storfuglbestanden mA 
vemes bedre sA det ken bli leik innpA skogen igjen. Vi 
greier ikke a fA den tilbake nAr den foist er utryddet. 

Kom gjeme med forslag til hva som ken gøress bedre 
for disse flotte ftiglene. 

Astrid Jonsberg, 
1912 Enebakk 

Kommentar til sparsmàl om storftigl 
- Ira avd. br naturlorvaitNing v/Anders Jahr 

KOMPOSTEN 

For første  gang som hovedtillit-
svalgt for Enebakk kommunale for-
ening fmner jeg a matte 

bruke Komposten som talerØr.  I 
en tid pa Aret som de fleste av oss 
har ventet pa etter en lang, mØrk 
vinter, opplever vi at kommunen 
som arbeidsgiver har gitt sine an-
satte ett problem vi godt kunne vrt 
foruten. Jeg sikter til uroen rundt av-
vildingen av den säkalte <<sommerti-
den>>. Det ble jo som kjent fattet et 
vedtak i kommunestyret i fjor som 
bestemte at de ansatte ikke lenger 
skulle ha dette godet. Selvsagt er det 
kommunestyret som bestemnier. 
Det som bekymrer meg er at en gr 
til et silk drastisk skritt uten a kjenne 
konsekvensene. Jeg var tilhører  ved 
siste koinmunestyremØte, fordi jég 
visste at det yule bli stilt spØrsm.l 
om <<sommertiden>>. Jeg var enfol-
dig nok til a tro at noen var konixnet 
pa bedre tanker, men nei. Bekym-
ringen gikk pa at det var oppstâtt 
forskjellsbehandling som kunne 
oppfattes som urettferdig. Visste en 
ikke det pa forhând? Visste en ikke 
at vedtaket blant annet vile bety en 
gjeninnfØring av forskjellen mellom 
arbeider og funksjonr? Trodde 
noen at kommunestyret kunne 
fjeme en avtalefestet rett som er 
hjemlet i seniral tariffavtale? Jeg 
sikter her til sikringsbestemmelsen i 
Hovedtariffavtalens pgf. 4.21: 
<<Kontoradministrasjonens ordinre 
arbeidstid skal vre den som nâ 
gjelder i den enkelte komrnune, dog 
ikke utover hva som følger av pkt. 

Storfugl er en art som er knyttet til 
den gamle skogen. Den stiller spesi-
elle krav til leikplass, til nnring og 
skjul. LeikomrAdet higger oftest i el-
the skog. Der forsverer hver tiur et 
spillomrAde pA 20-30 dekar. Om-
kring leikomrAdet her tiuren et dag-
omrAde for hvile og nnringsopptak. 
Størrelsen pA dette omradet er av-
hengig av mengden eldre skog. Er 
det et sammenhengende omrade av 
gammel skog er behovet for en tiur 
100-200 dekar. Ut fra dette forstAr vi 
at det bare er i eldre skog at tiurens 
bay til livsmiljø i leikperioden opp-
fylles. Skal vi beholde hivskraftige 
tiurleiker mA vita hensyn til dette i 
skogbehandlingen. Innenfor ca. 2/3 
av skogarealet i Enebakk gjelder 

Det var en gang et hite kongerike 
som hA langt, langt mot nord. Det 
bodde det ire smA barn som het Per, 
Pit og Espen Askehadd. Per hadde 
en far som var pA jobb, og en hjem-
mevterende mor, som ikke kostet 
noen verdens ting for kongeriket. 
Pit hadde en far som var pa jobb, og 
en mor som var pa jobb, og en snill 
og fomuftig dagmamma, som kostet 
3000 >>svarte>> kroner liver mined. 
Espen Askehadd hadde en far som 
var pA jobb, og en mor-som var pA 
jobb, og en egen barnehageplass. 
Den kostet 3000 <<hvite>> kroner 
hver mined. Resten 6000 kroner, 
var en gave fra kongeriket og kom-
munen liver mined. Ekstra heldig 
var det at mor og far kunne trekke 
fra sine utgifter pA selvangivelsen. 
Alle synes Askeladden var heldig 
som hadde fAst en bamehageplass.  

2.4.>> Jeg tror det var kjent gjennori 
saksfranilegget. Var en ikke kiar 
over at vedtaket vile skape motset-
finger mellom ulike arbeidstaker-
grupper? De av oss som arbeider i 
tumus har ogsâ san stor pris pa ar-
beidstidsordningen i sommerhalvâ-
ret. Var det et godt signal til de an-
satte som har fatt en stadig tyngre 
arbeidsdag i omsorgssektoren? Her 
er det jo ogsâ snakk om en kvinne-
dominert lavtlØnnsgruppe.  De sig-
nalene som jeg som tillitsvalgt her 
fats fra atbeidsgiversiden sentralt og 
lokalt er ikke gledeige. Ved Arets 
sentrale forhandlinger fir vi et 
skammelig tilbud som her vakt for-
bitrelse. I en tid hvor landets Øko-
nomi blomstrer og hvor kommunen 
ligger an til det beste driftsresultatet 
pa lenge, Ønsker arbeidsgiversiden A 
putte fortjenesten i egen lomme. 
Hvis noen tror at en kan behandle 
sine ansatte pA denne mAten, og sr-
hg etter at vi har bidratt til denne ut-
viklingen gjennom a vise modera-
sjon i trange tider, ken det tyde pa 
manglende respekt og forstaehse. Tit 
historien borer ogsa at kommunen 
stikk i strid med tidligere praksis 
Ønsker a trekke deltidsansatte i lØnn 
dersom de tar Ut <<Gro-dagen>> i sin 
heihet. Gjelder dette for hele kom-
munen, ehler bare for de som er an-
san i omsorgsyrkene? Enebakk 
kominune har startet et prosjekt som 
skal ta for seg kommunestyrets 
funksjon som arbeidsgiver. Det som 
har skjedd i forbindelse med denne 
saken her ikke bidratt til a Øke troen 

Forskrift om skogbehandling og 
skogsdrift for skogomrAder i Oslo 
og nnrliggende kommuner (Marka). 
Denne forskrift sier at kommunen 
kan styre grunneiernes Ønske om 
hogst, bh.a. i forhold til tiurheiker. 
Dette betyr ikke at omrAdet bhir fre-
det mot all hogst, men at hogsten mA 
gjennomføres pA visse premisser for 
vern av eldre skog. Et problemer at 
en ikke bestandig kjenner den en-
kelte tiurheik. Det er vanskelig A ta 
hensyn til noe en ikke kjenner til. 
Kommunestyret her akseptert at 
visse omrAder i kommunens egen 
skogeiendom drives pA en forsiktig 
mite blent annet av hensyn tit stor-
fughen. Kommunen liar taft initiativ 
tit at det utarbeides en egen skØtsels- 

Alle fikk Jo ikke det! Pals mor og far 
kunne bare drØmme  om fradrag i 
sine barnepassutgifter. De hadde en 
sAkaht <<sort dagmanuna>>, som var 
noe av det verste man kunne vre i 
det title kongeriket. Helst skulle de 
utryddes, og i hvert fall skulle de 
vre <<hvite>>. Var uansett gode A ha 
for alle dem som ikke fikk en barne-
hageplass. Pets mor og far flkk ing-
enting for A ta hind om sin egen 
sønn, og ikke forventet de noe hel-
her. PA den mAten trengte de ikke en 
barnehagephass, hehdigvis, for det 
var Jo som sagt ikke barnehageplas-
ser nok til alle. Es Ar fikk kongeriket 
en ny heder, som alle synes var bide 
kjekk og grei. Han synes det var 
urettferdig at det var bare Espen As-
keladd som fikk Økonomiske over-
fØringer i forbindelse med sitt bar-
nepass. Han bestemte at alle barn 

pA at kmmunestyret er et egnet fo-
rum til utøve arbeidsgiverrollen til 
beste for alle parter. Avslutningsvis 
vii jeg presisere at jeg aksepterer et 
kommunestyrevedtak og vil lojalt 
følge det opp. EKF kjenner spillere-
glene, men jeg er redd at vi kan fA 
endel uro i rekkene som fØlge av 
vedtaket. Vi oppfordrer vAre med-
lemmer til a respektere lover og av-
taler, men lover A ta'saken opp i Ad-
minislrasjonsutvalget slik at ar-
beidsgiver blir kjent med vAre syns-
punkter og holdninger ogsa pa mer 
forinell mate enn ved dette leserinn-
legget. 

Anne-Lise Skaug 
Hovedtillitsvalgt Enebakk 

kommunale Forening 

Ni del gjelder praksis 
omkring "Gro-dagei, 
mener vi a hAndtere denne saken 
slik som regelverket og sunn fomuft 
tilsier. Om vi tidligere her praktisert 
dette pA en mer lempelig mate, be-
hØver ikke dette A bety at vi ma fort-
sette en slik praksis. Det er forØvrig 
riinelig at samme regel gjelder for 
ale ansatte i kommunen, og ikke 
bare for ansatte i omsorgsyrkene. 
.NAr det gjelder de Øvrige forhold 
som tas opp i innlegget, er dette for-
hold som er pohitisk bestemt, og 
som vanskelig kan kommenteres av 
administrasjonen. 

Nils Schaug 
Radmmn 

plan for storfugh i et større omrAde i 
Enebakk, HobØl og Ski. i  MAlset-
tingen er her at det til en hver tid 
skal vre 50 % eldre skog, og at 
hogster skal spres utover i mosaikk-
mOnster uten for store sammenheng-
ende snauhogster. Hvorvidt slike og 
hignende satsinger fører til stOrre 
storfughbestand vil bare fremtiden 
vise. Enkelte her hevdet at deter rik-
tig A shippe us fugl for A Øke bestan-
den, men dette her bare vrt en be-
tinget suksess. Det er trohig behov 
for enda mer forskning for A fume de 
komphekse Arsaker somber fØrt  til at 
bestanden av skogsfugl er liten i 
dag. 

skulle fA akkurat hike mye det Aret 
de var ett Ar. Alle skulle fA 3000 
boner. Fra kongeriket hver mined. 
Espen Askeladd hadde fats disse 
pengene for lengst via sin barneha-
gephass, og det skulle fortsatt over-
føres 3000 boner ekstra fra kom-
munen. NA ble det rabalder i det liuhe 
kongeriket! Ikke fordi Askeladden 
fortsatt fikk mest overfØringer, men 
fordi ahld barn for første  gang skulle 
fA hike mye fra kongeriket. Vi mA 
huske at dette var et lite land med 
penger nok, og de hadde ikke sA 
mye annet A snakke om. Alle hadde 
en mening em det den kjekke hede-
ren hadde bestemt! Alle fikk Si Sin 
mening em det den kjekke lederen 
hadde bestemt! Og det gjorde de 
bide henge og veh. Var det rettferdig 
at Pers mor plutsehig skulle fA 
penger bare for A vre hjemme? Var 

des rettlerdig at Pals mor og far 
skulle fA penger som de kenskje 
kunne hOnne sin dagmamma med? 
Og hva med bernehagene? Skai det 
nA plutselig bli det dyreste alternati-
vet for barnepass? Askeladden ken 
da ikke bli saperen i det store norske 

eventyret etter A ha vunnet over Per 
og PAl i ssA mange Ar? Snipp, snapp, 
snute 	Er des norske eventy- 
ret ute? 

Innsendt a'i- 
Heidi A.H. Skaug. 

Det norske eventyret - av Anne Hermansen 



Vàrens vakreste eventyr? 
Rdodmannen 
har orciet 

Enebakk - en 
kommune I 
sterk MAIN! 
Ny skole i Kirkebygden! 
Idrettshall pa Flateby! 
Nytt Bo- og Servicesenter i Kirkebygden - Enebakk er 
piotkommune i samarbeid med Romerike Boligbyg- 
gelag! 
Diverse store kloakksaneringer skal gjennomføres 
We her og der! 
Nytt Kultursenter i <<gamleskolens>> lokaler i Kirke- 
bygden - när den nye skolen âpner! 
Ny badeplass ved Vág! 
Parkeringsplass ved Langen! - 
Og mye annet <<snask>>! 

Man kan bli andpusten av mmdre. Men det skjer store 
ting! Dette Aret og neste Ar er det Kirkebygden som 
spesielt er i fokus. Skole, Bo- og Servicesenter, kb-
akksanering, Kultursenter. I tilegg er husmannsplas-
sen Engerhoim rehabiitert - har du vrt der og sett pA 
plassen i det siste? Ta deg en tur og se! 

Jeg sa at Kirkebygden spesielt er i fokus, men vi mA 
ikke glemine heiaropene fra Flateby, som jubler for sin 
idrettshall. Det skal bli bra saker - arbeidet er i full 
gang - la deg en tur Os se! Det blir fint A mote ung-
dommen med aktivitetsmuligheter som vi ikke har i 
dag. 

Og nA har kommunestyret fattet vedtak om den vekst-
prosenten vi bør legge oss pA i neste kommuneplanpe-
node. 1,5 % skal befolkningen Øke pr. Ar. Det tilsvarer 
125 nye innbyggere pr Ar. Om 5 Ar or vi over 9000 inn-
byggere i Enebakk. Det gir fomyelse og utvilding, men 
vi skal passe pA og bevare vArt positive srpreg. 

Og tenk hva for en tid vi har foran oss! Dette er vel 
nesten den fmeste tiden i Aret, da naturen fremstAr i sin 
lysegrønne prakt med Apne landskap i skog og mark. 
HApet er lysegrønt! 

God forsommer! 

Nils Schaug 

Husmannsplassene I Ekebergdalen - 
kIyM og bevaringsverdig historie\ 

Takk tit turgAer Kjelh Furulund og 
rAdmann Nils Schg for engasjerte 
innspill! Deane verdidebatten er 
nok bide nyttig og nØdvendig. 
Mange av oss nebakkinger Ønsker 
rick rikelig tilgang tit idylliske skog-
omrAder; samtidig scm vi alle ogsA 
nsker et vemet privatliv. Et mo-

ment er kanskje ulovhig bAibrenning 
i skog og mark? Jeg har nA den tilhit 
tit alle parter at nAr alle sider er be—
lyst vil saken fmne sin lykkelige 
løsning, forhApentligvis i nr frem- 

.tid. For idyllisk, ja deter det bl.a. pA 
BØrter og Ekeberg. Undei' Vag-da-
gene 12; og 13. juni pA senteret i 
Ytre, blir husmannsplassene Tugge-
rud under Ekeberg og Enga ved 
BØrtervann vist. Det er store reals-
tiske oljemalerier med historisk sus 
fra Enebakkskogene. Mlii store 
drøm er A fA 1ev tit A male mange 
slike bevaringsverdige kulturperler i 
vArt kjre Enebakk. Velkommen, 
hilsen Webjørg  Steinset, billednia-
ler Ytre Enebakk. 

Vern av storfugi I Enehakkskogene 
Savner innspihl om vem av storfuglen i skogene i 

Enebakk, om ringmerking osv. Storfugibestanden mA 
vemes bedre sA det kan bli leik innpA skogen igjen. Vi 
greier ikke A fA den tilbake nAr den først er utryddet. 

Kom gjerne med forslag tit hva som kan gøress bedre 
for disse flotte fuglene. 

Astrid Jonsberg, 
1912 Fwhkk 

Kommentar til spørsmãl om storfugi 
- Ira avd. for naturtorvaitning v/Anders Jahr 

KOMPOSTEN 

For frste gang som hovedtillit-
svalgt for Enebakk kommunale for-
ening finner jeg a mAtte 

bruke Komposten som talerØr.  I 
en tid pA Aret som de fleste av oss 
har ventet pA etter en lang, mØrk 
vinter, opplever vi at kommunen 
som arbeidsgiver har gitt sine an-
satte ett problem vi godt kunne vrt 
foruten. Jeg sikter tit uroen rundt av-
vilcjingen av den sAkalte <<sommerti-
den>>. Det ble jo som kjent fattet et 
vedtak i kommunestyret i fjor som 
bestemte at de ansatte ikke lenger 
skulle ha dette godet. Selvsagt er det 
kommunestyret som bestemrner. 
Det som bekymrer meg er at en gAr 
tit et silk drastisk skritt uten A kjenne 
konsekvcnsene. Jeg var tilhØrer  ved 
siste kommunestyremØte, fordi jég 
visste at det yule bli stilt spørsmAl 
om <<sommertiden>>. Jeg var enfol-
dig nok tit a tro at noen var konunet 
pA bedre tanker, men nei. Bekym-
ringen gikk pa at det var oppstAtt 
forskjellsbehandling som kunne 
oppfattes som urettlerdig. Visste en 
ikke det pA forhAnd? Visste en ikke 
at vedtaket blant annet vile bety en 
gjeninnføring av forskjellen mellom 
arbeider og funksjoanr? Trodde 
noen at kommunestyret kunne 
fjeme en avtalefestet rett som er 
hjemlet i seniral tariffavtale? Jeg 
sikter her til sikringsbestenunelsen i 
Hovedtariffavtalens pgf. 4.21: 
<<Kontoradministrasjonens ordinre 
arbeidstid skal vre den som nA 
gjelder i den enkelte kommune, dog 
ikke utover hva som følger av pkt. 

Storfugi er en art som er knyttet tit 
den garule skogen. Den stiller spesi-
ehle krav tit leikplass, tit anring og 
skjul. LeikomrAdet higger oftest i el-
the skog. Der forsvarer hver tiur et 
spillomrAde pA 20-30 dekar. Om-
kring leikomrAdet har tiuren et dag-
omrAde for hvile og nmiingsopptak. 
Størrelsen pA dette omrAdet er av-
hengig av mengden eldre skog. Er 
det et sammenhengende omrAde av 
gammel skog er behovet for en tiur 
100-200 dekar. Ut fra dette forstAr vi 
at det bare er i eldre skog at tiurens 
krav tit livsmiljø i leikperioden opp-
fylles. Skal vi beholde livskraftige 
tiurleiker mA vita hensyn tit dette i 
skogbehandlingen. Innenfor ca. 2/3 
av skogarealet i Enebakk gjelder 

Det var en gang et hite kongerike 
som 1A iangt, langt met nord. Det 
bodde det ire smA barn som het Per, 
Pal og Espen Askeladd. Per hadde 
en far som var pA jobb, og en hjem-
mewerende mor, som ikke kostet 
noen verdens ting for kongeriket. 
Pit hadde en far som var pA jobb, og 
en mor som var pa jobb, og en snill 
og fomuftig dagmamma, som kostet 
3000 >>svarte>> boner hver mined. 
Espen Askeladd hadde en far scm 
var pA jobb, og en mor-som var pA 
jobb, og en egen bamehageplass. 
Den kostet 3000 <<hvite>> boner 
hver mined. Resten 6000 boner, 
var en gave fra kongeriket og kom-
munen hver mined. Ekstra heldig 
var det at mor og far kunne trekke 
fra sine utgifter pA selvangivelsen. 
Alle synes Askeladden var heldig 
som hadde An en bamehageplass.  

24.>> Jeg tror det var kjent gjennori 
saksframlegget. Var en ikke kiar 
over at vedtaket vile skape motset-
ninger mellom ulike arbeidstaker-
grupper? De av oss som arbeider i 
tumus har ogsA san stor pris pA ar-
beidstidsordningen i sommerhalvA-
ret. Var det et godt signal tit de an-
satte som har fatt en stadig tyngre 
arbeidsdag i oxnsorgssektoren? Her 
er det jo ogsA snakk om en kvinne-
dominert lavtlØnnsgruppe.  De sig-
nalene som jeg som tillitsvalgt har 
fAn fra aCrbeidsgiversiden sentralt og 
lokalt er ikke gledelige. Ved Arets 
sentrale forhandlinger fir vi et 
skammelig tilbud som har vakt for-
bitrelse. I en tid hvor landets Øko-
nomi blomstrer og hvor kommunen 
ligger an tit det beste driftsresuitatet 
pa lenge, ønsker arbeidsgiversiden A 
putte fortjenesten i egen lomme. 
Hvis noen tror at en kan behandie 
sine ansatte pA deane mAten, og sir-
hg etter at vi har bidratt tit denne Ut-
vikhingen gjennom a vise modera-
sjon i trange tider, kan det tyde pa 
manglende respekt og forstAelse. Tit 
historien hører ogsa at kommunen 
stikk i strid med tidligere praksis 
Ønsker A trekke deltidsansatte i lØnn 
dersom de tar Ut <<Gro-dagen>> i sin 
helliet. Gjelder dette for hele kom-
munen, ehler bare for de som er an-
satt i omsorgsyrkene? Enebakk 
kommune har startet et prosjekt som 
skal ta for seg kommunestyrets 
funksjon som arbeidsgiver. Det som 
har skjedd i forbindelse med deane 
saken har ikke bidratt tit a Øke troen 

Forskrift om skogbehandling og 
skogsdrift for skogomrAder i Oslo 
og nnrliggende kommuner (Marka). 
Deane forskrift sier at kommunen 
kan styre grunneiernes Ønske om 
hogst, bl.a. i forhold tit tiurleiker. 
Dette betyr ikke at omrAdet blir fre-
det met all hogst, men at hogsten mA 
gjennomføres pA visse premisser for 
vera av eldre skog. Et problemer at 
en ikke bestandig kjenner den en-
kelte tiurheik. Det er vanskelig A ta 
hensyn tit noe en ikke kjenner tit. 
Kommunestyret har akseptert at 
visse omrAder i kommunens egen 
skogeiendom drives pA en forsiktig 
mite blant annet av hensyn tit stor-
fuglen. Kommunen har taft initiativ 
tit at det utarbeides en egen skØtsels- 

Alle fikk jo ikke det! Pals mor og far 
kunne bare drØmnie  om fradrag i 
sine barnepassutgifter. De hadde en 
sAkalt <<sort dagmamma*, som var 
noe av det verste man kunne vre i 
det title kongeriket. Helst skulle de 
utryddes, og i hvert fall skulle de 
vmie <<hvite>>. Var uansett gode A ha 
for alle dem som ikke flick en bame-
hageplass. Pets mor og far flkk ing-
enting for A ta hind om sin egen 
sønn, og ikke forventet de noe hel-
her. PA den mAten trengte de ikke en 
barnehageplass, heldigvis, for det 
var jo som sagt ikke barnehageplas-
ser nok tit alle. Et Ar flick kongeriket 
en ny leder, som alle synes var bide 
kjekk og grei. Han synes det var 
urettferdig at det var bare Espen As-
keladd som fikk økonomiske over-
fØringer i forbindelse med sin bar-
nepass. Han bestemte at alle barn 

pA at kommunestyret er et egnet fo-
rum tit utøve  arbeidsgiverrollen til 
beste for alle parter. Avslutningsvis 
vil jeg presisere at jeg aksepterer et 
kommunestyrevedtak og vil lojalt 
følge det opp. EKF kjenner spillere-
glene, men jeg er redd at vi kan fA 
endel uro i rekkene som fØlge av 
vedtaket. Vi oppfordrer vAre med-
lemmer tit A respektere lover og av-
taler, men lover A tasaken opp i Ad-
ministrasjonsutvalget silk at ar-
beidsgiver blir kjent med vAre syns-
punkter og holdninger ogsA pA mer 
formell mite enn ved dette leserinn-
legget. 

Anne-Lise Skaug 
Hovedtiliitsvalgt Enebakk 

kommunale Forening 

Ni del gjekler praksis 
omkring Gro-dagei, 
mener vi a hAndtere deane saken 
slik som regelverket og sunn fomuft 
tilsier. Om vi tidligere har praktisert 
dette pA en mer lempelig mite, be-
hØver ikke dette A bety at vi mA fort-
sette en silk praksis. Det er forØvrig 
rimelig at samme regel gjelder for 
ale ansatte i kommunen, og ikke 
bare for ansatte i omsorgsyrkene. 
NAr det gjelder de Øvrige forhold 
som tas opp i inniegget, er dette for-
hold scm er pohitisk bestemt, og 
som vanskelig kan kommenteres av 
administrasjonen. 

Nils Schaug 
RAdmann 

plan for storfugl i et støe omrAde i 
Enebakk, HobØI og Ski. IMAlset-
tingen er her at det tit en hver tid 
skal vmie 50 % eldre skog, og at 
hogster skal spres utover i mosaikk-
mønster uten for store sanimenheng-
ende snauhogster. Hvorvidt slike og 
lignende satsinger fører tit større 
storfughbestand vii bare fremtiden 
vise. Enkelte har hevdet at deter rik-
tig A shippe ut fugl for A Øke bestan-
den, men dette har bare vmit en be-
tinget suksess. Det er trohig behov 
for enda mer forskning for A finne de 
komplekse Arsaker som har fØrt  til at 
bestanden av skogsfugl er liten i 
dag. 

skulle fA akkurat hike mye det Aret 
de var ett Ar. Alle skulle fA 3000 
boner. Fm kongeriket hver mined. 
Espen Askeladd hadde fAtt disse 
pengene for lengst via sin barneha-
geplass, og det skulle fortsatt over-
føres 3000 boner ekstra fra kom-
munen. NA ble det rabalder i det title 
kongeriket! Ikke fordi Askeladden 
fortsatt fikk mest overfØringer, men 
fordi alle barn for første  gang skulle 
fA like mye fra kongeriket. Vi mA 
huske at dette var et lite land med 
penger nok, og de hadde ikke sA 
mye annet A snakke om. Alle hadde 
en mening om det den kjekke lede-
ren hadde bestemt! Alle fikk si sin 
mening om det den kjekke lederen 
hadde bestemt! Og det gjorde de 
bide lenge og vel. Var det rettferdig 
at Pers mor plutselig skulle fA 
penger bare for A vmie hjemme? Var 

det rettlerdig at Pals mor og far 
skulle fA penger som de kanskje 
kunne hønne sin dagmamma med? 
Og hva med barnehagene? Skal det 
nA plutselig bli det dyreste altemati-
vet for barnepass? Askeladden kan 
da ikke bli taperen i det store norske 

eventyret etter A ha vunnet over Per 
og Pit i ssA mange Ar? Snipp, snapp, 
snute 	 3... Er det norske eventy- 
ret ute? 

Innsendt av,  
Heidi A.H. Skaug. 

Det norske eventyret - av Anne Hermansen 



ENEBAKK PRODUKTER  AS 
Vi leverer 
ved i sekk 60 liter/30 cm iengde: 
Gran: kr 32.50 + mva. 

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

Vi bar ogsä andre produkter/tienester a tilhy: 
Kantineutieie 
Strøkasser/-lagflflgSkasser for leker o.1. 
1-lage/utebord Waste krakker (bestilling) 
Fiiskutting 
Fargekopiering 
Ergo-terapeutiSke hjelpemidler for databrukere 
Oppdrag etter avtale, flytting o.1. 

Ta kontakt med Leif, ai eller Michael 

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

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

Ubbepudbogen papkepingsplass 
Kommunen ryddet i sin tid 

Ubberudbogefl parkeringspiasS 
siik at innbyggerfle i Enebakk 
skulle fâ en grei adkomst til 
marka. Denne parkeringspias-
sen star na i fare for a bli stengt 
fysisk. Det var aidri meningen 

at dette skulle bli en fyliplass 
for hageavfall eller et sted for 
biisiakt. Det er synd at gode til-
tak blir Ødelagt og forsøplet pa 
denne maten vi her er vitne til. 
Vi minner om at Gjølstad 
GjenbruksstasjOn ogsa tar imot 

hageavfail og oppfordrer alle 
til a benytte seg av dette tilbu- 
det fremfor a forsøple inngang- 

dene pa Gjølstad er tirsdag kl. 
12.00-19.00 og torsdag kI. 
08.30-15.00. 

KOMPOSTEN 

Innsamling av landbp dn'splast 
For femte âr pa rad blir det samlet inn landbruksplast i Enebakk. Levering av landbruksplast kan i 
är leveres pa g.rdspiassen til Enebakk aktiemeieri i Dalefjerdingefl. Plasten kan leveres: 

Onsdag 27. mai U 12.00 - 21.00 
Torsdag 28. mai ki 08.00 - 15.00 

Plasten vii bli hentet torsdag ettermiddag/kveid. Det er derfor ikke mulig a levere plast en dag for 
sent. Plasten ma vre fri for jord og stein. Plasten ma sorteres i tre grupper 

Gruppe 3 
Vevd yttersekk 

Feliesmøte for eldreràdene I Folio 

Gruppe I 
Rundballesekker 
EmballasjeSekker 
PlasthetterlkrympepiaSt 
Innersekk i storsekk 
Bobleplast 

Gruppe 2 
Ensileringsfolie (rundbailefolie) 
Nedbrutt folie, ligget ute lenge 
Klebe-/strekkfolie 

Enebakk eldrerAd ble jxmkalt fit 
mote onsdag 22.april i Vestby, pa 
Steinløkka Be- og servisesenter i Son. 
Pa progranimet stod: Informasjon om 
Vestby kommunale tjenester, planer 
om nytt Follo-sykehus i Ski og til slutt 
omyisning pa Cato Zahi Pedersen sen-
teret. Vestby kommune med sine 
11.000 innbyggere har omtrent samme 
tjenester som i Enebakk, men de er 
kommet lenger med Bo- og servisesen-
ter med til sammen 55 boliger. Hvorav 
28 fi-ittstAende rekkehus, 13 ieiligheter 
i Steinsløkka hvor det ogsâ var store 
fellesrom, arbeidsstue og kontorer. De 
siste 14 boligene bygges i Vestby nord 
og blir ferdige i juni dette k. OrdfØrer 
og fylkestingsrepresefltaflt Nils Aage 
Jegerstad orienterte om planene for 
nytt Follo-sykehus i Ski. Det er hittil  

san av 3 milliarder til sykehuset som 
ventes ferdig i Ar 2005. Plasseringen er 
lagt til Finstadjordet ved Ski stasjon. 
Etterpâ gikk turen til Cato Zahi Peder-
sen senteret. Senteret er ph over 6.000 
m2 og er sA overveldende at beskri-
velse av dette synes nesten umulig. For 
brukeme (pasientene) er det hele 76 
rom, hvor det ogsA er plass til pArø-
rende. I tillegg bygges det 7-8 smA lei-
ligheter for pArørende som ml vre i 
nrhet over lengre tid. Her var en stor 
Apen kafeteria som er Apen for alle. 
Cato Zahi Pedersen og hans team har 
arbeidet i 11 Ar med A realisere dette 
prosjektet. Lag og foreninger Ønskes 
velkommen, men dag/tid mA avtales ph 
forhAnd. Senterets offisielle Apning er 
4. juni. En Inrerik dag for oss alle! 

For eldrerAdet Solbjørg Kjelglrd. 

Apen dag pi bpannatwasjonen  On juni  
Lørdag 6. juni i tiden meilom 

Id. 10.00 og 15.00, inviteres du til 
Apen dag pa brannstasjonefl. Der-
som du bringer med brannslok-
kerapparat eller husbrannslange, 
vii disse bli sjekket og event. et-
terfylt. I tiliegg blir det besøk av 
et firma, som svarer pa fagspørs-
mâl vedr. rehabilitering av piper. 
Benytt denne aniedningen til a se 
bygdas egen brannsstasjon. Det 
blir servert forfriskninger og du 
vii fa omvisning pa stasjonen. 
Velkommen! 

Brannmester Frank Rustad. 

Enebakk 
brannkorps i aksjon 
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DU har prosiektet, 

VI har pengene! 

LAN 
til bolig, hytte, bil eller annet? 

ELLER 
vurdererdu 

REFINANSIERING? 

KONTAKT OSS NA! 
Det kan Iønne seg. 

For aviale:  Ring 64 92 70 30, og spør etter 
]oar, Ase, Mona, Eva eller Asgeir 

Vi er ogsâ tilgjengelig pa kveidstid 

Enebakk Sparebank - ioiaiiani - 
Banken har gunstige viIkr p. Iønnskonto og driftskreditter. 



onsdag 03.06. 

sondag 07.06. 

fredag- 12.06 
lørdag 13.06. 

AUG. 

Norsk Matkultur 
v/konditorrnester 
Hans Robert Bruun 

40-ârs jubileurn 

rnarkedsdager 

Husflidlaget 

Ytre Enebakk 
skolernusikkorps 
Vágsenteret 
Ytre Enebakk 

Bygdetunet 

Mjer u-skole 

VAgsenteret - 

1900 

FRISK LUFT, NORSK FOLKEHJELP 
og SANITETSFORENINGENE 

INVITERER TIL 

LYSERN FESTIVALEN 1998 
I ENEBAKK 24.- 25. JULI 

KOMPOSTEN 

Zde44det 
DAG DATO TYPE GRUPPE/NAVN STED 111) PRIS 

ARRANGEMENT 

JUN.98 

       

Bjerke Bruk 

 

lØr/sØn 
1200-1600 
ons. 
1800-2000 

     

GALLERI LOPPA 

  

lørdag- 	15.08.- 
søndag 130.08. 

 

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

   

     

      

       

        

         

UTSAYF 
TIL 
HØSTEN 

  

MINIMARATON I 
YTRE ENEBAKK 

      

SEP. 

        

       

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

 

    

Kunstutstilling 
rn/Ruth Sissel Foss - 
grafikk 

 

GALLERI OPPA 

 

  

Iørdag- 	19.09.- 
sondag 	04.10. 

   

      

        

  

sondag 120.09 

 

Kulturkafè 

  

HOLTOP 50,- 

1200-1600 
ons. 
1800-2000 

HOLTOP 1500 50,- 

HOLTOP 1500 50,- 

Bjerke Bruk lør/søn 
1200-1600 
ons. 
1800-2000 

OKT. 

1rdag 
sondag 01.11. rn/Bisser Jankov 

Lazarov - bilder 

      

Lars Klevstrand 

 

  

Iørdag 	24.10. 

NOV. 

sondag 	15.11. 

lørdag- 	20.11.- 
søndag 	12.12. 

Kulturkafè 

   

       

        

        

  

Kulturkafe 
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JULEUTSTILLING GALLERI LOPPA 

  

     

         

Plankemarsjen 1998 gir av stabelen for 16 gang: sondag 7. juni. 
Start: Enebakk Herredshus. Kirkebygda 

M1: Rausjo skole 
Starttid: Mellom kI. 09.00 og kI. 12.00 

Merking: Loypa er merket med fargede plastbând 
Stempling: Ved innkomst - Rausjø skole. 

Deltagere sorn har gaLL marsjen tidligere. mA medbringe sitt startkort. 
PAmelding: Ved start 

Starikontingent: Voksne kr. 50.-. Barn under 16 Ar kr. 30.-. 
Fam. Rahatt: Farnilier utover 2 voksne og 2 barn gAr sammen gratis. 

Førstehjelp: Norsk Folkehjel p. avd. Flateby. 
Rasteplass: Raausjø skole med saig av pølser. kaffe. nystekte vafler og brus. 

Retur: Gratis buss tilbake iii Herredshuset. 
Bussen oar fra Rausjø skole ca. kI.12.30. siden kontinuerlig. 

Opplysninger: Sverre Ananiassen. Ytre Enebakk. tlf.: 64924080. 
Odd Lillejordet. Ytre Enebakk. tlf.: 64924405. 

Arrangor: Ytre Enebakk Arheiderlag. 
Velkommen til Plankemarsjen. 



KOMPOSTEN 

Vellykket 
pensjonistlest pao  
• Lørdag 9. mai var det duket til fest pa 
Flateby kino. Til sammen 157 pensjo-
nister var kommet sammen for a hygge 
seg, se pa god film og danse, som seg 
hør og bør nAr festglade mennesker 
samles. Gjestene var fra Enebakk Pen-
sjonistforening, Relingen Pensjonist-
forening, Formiddagstreffen Fjer-
dingby (Amodt Grendesenter) og Tysk-
landsbrigadens veteranforening, avd. 
Romerike. Pa menyen stod rømmegrøt, 
og kinoforestilling med filmen Sel-
skapsgolf ble servert for kaffe og kaker 
med utlodning. Den populiere danse-
gruppa Frisk Luft underholdt og at 

dette var et popuhert innslag viste det 
seg snart. Det manglet ikke pa danse-
glade pensjonister, dansegulvet var fuilt 
hele tiden. Blomster og takketaler ble 
overlevert Flateby Kino med ønske om 
lignende arrangementer i fremtiden. 
Flateby Kino's leder Ragnar Karlsen 
lovet flere nye tilbud til pensjonistene 
til høsten. Han kunne ogsâ pa vegne av 
kinostyret informere om at Flateby 
Kino ikke bare skal ha kinodrift, men 
ogsâ satse pA andre tilbud til publikum. 

For kinostyret 
Ragnar Karisen 

Gudstjenesteliste for Enebakk og Man 
fra 31. mai til 21. juni. 

MAI 
31. mai (1. pinsedag): 
kI. 11.00 i Enebakk kirke: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ øvstegArd. 
ki. 11.00 i Man kirke: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Andersen. 

JUNI 
01. juni (2. pinsedag): 
kI. 11.00 pA Stranden bedehus: Gudstjeneste v/ Fjeld. 

7. juni ( 1. s. e. pinse ): 
ki. 11.00 i Enebakk kirke: Gudstjeneste v/ Fjeld. Nattverd. 
kI. 11.00 i Mari kirke: Gudstjeneste v/ øvstegArd. Nattverd. Søndagsskole. 

14. juni (2. s. e. pinse): 
kl. 13.00 pA Rausjø: Sportsgudstjeneste v/ øvstegArd. 

21. juni( 3. s. e. pinse ): 
kI. 11.00 i Enebakk kirke: Gudstjeneste v/ øvstegArd. Nattverd. 
ki. 11.00 i Man kirke: Gudstjensete v/ Fjeld. Nattverd. Søndagsskole. 

Enebakk ppesteWeld 
Menighetskontoret, Ignavn 4, 1912 Enebakk 

Telefaks: 

Kirkeverge Trygve Beick-Olsen, Rugvn. 12. 1912 Enebakk 

Saksbehandler Grete Dihie, Nosavn. 33, 1914 Ytre Enebakk 

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra ki. 08.00 - 16.00 

Enebakk prestekontor, PrestegArden, Postboks 1, 1912 Enebakk 

Vikarprest Leif Fjeld, Krokengvn. 6, 1912 Enebakk 

Kontortid: tirsdag og onsdag 10.00- 1 1.00,fredag 17.00-18.00 

Klokker Torill Breiteig, Ignavn. 135, 1912 Enebakk 

Organist HAvard Oudenstad, Skaugvn. 31, 1911 Flateby 

Organistens kontor 

Kontortid: onsdag 09.00 - 12.00 og torsdag 18.00 - 19.00 

Organist Geirmund Tangvik Simonsen, 

Grevlingvn. 36, 1914 Ytre Enebakk 

Enebakk kirke/kirketjener 

Mari kirke 

Man prestekontor, Mari menighetssenter, 

postboks 128, 1914 Ytre Enebakk 

Fung. sogneprest Gunnar øvstegrd, 

Tiurvn. 36B, 1914 Ytre Enebakk 

Kontortid tirsdag og fredag 10.30-11.30 - onsdag 18.30-19.30 
Jan Erik Aarhus, Solheimsvn. 5. 1914 Ytre Enebakk 

Ola Hansen Fostaas, Rakkestadvn. 23, 1912 Enebakk 
Kateket / kontaktperson for Sareptas krukke 

Ole Jørgen Andersen, Nylendevn. 7, 1914 Ytre Enebakk 

Kontortid tirsdag og torsdag 9.00 - 12.00. 

Ungdomsarbeidet 

Solveig Andersen, Fjellvn. 2, 1914 Ytre Enebakk 

Enebakk menighetsrAd 

Leder Jan Inge Heigheim, Skaugvn. 3, 1911 Flateby 

Man menighetsrAd og FellesrAdet 

Leder Torgeir Onstad, Grevlingvn. 32E, 1914 Ytre Enebakk 

Mari menighets bamehage 

Styrer Eva Jannum Holstad, Fjellvn. 38, 1914 Ytre Enebakk 

64927141 

64927213 

64926367 

64924015 

64926150 

64926328 

64 927072 

64 928634 

64927016 

64925028 

64927016 

64924924 

64924901 

64925203 

64 924526 
64926231 

64926069 

64925571 

64924693 

64928803 

64924919 

64924272 

64924552 

Sundby Dalefjerdingen 
MATJORD 
Naturgjødslet og sollet, 
Iett a arbeide med 

Transport ordnes - lave priser 

HAG ETRIER til halv pris 

TRELAST 
Skurlast - alle dimensjoner 
Godkjent konstruksjonsvirke 
Detaljsalg til engrospris 

Vi leverer ogsá villmarkspanel 
Ring og be om tilbud 

TIf. 6492 63 68 Mob. 907 70 279 

YTRE ENEBAKIi SKOIEMIJSIKKORPS 
nj B llE]WXI 

Korpset arragerer TATTOO 
sørig 7.juMi ph Mjxrbarieti, 
irirlmrsj 	E7arlerl kI. 12.00. 
Pet vii delta meilom 400 og 

500 musikariter fra Enebakk og 
andre korps I AkersFius og østfoid. 

Vel rnøtt! 

Ju1iIeumskomiteeri 
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0 

Aptusenskiftemplanlegging og fopbepedelse  to markeringen 
Lørdag 9. mai møttes for 

fØrste gang de som skal iva-
reta bygdas innbyggere ved 
feiring av artusenskiftet. Ku!-
tursjef Per Sandvik inviterte 
tit frokostmøte pa Holtop, og 
Ca. 20 personer som represen-
terte stort og smàtt av fore-
finger i Enebakk deltok. En-
gasjementet var pA topp hos 
deltakerne og ga løfte om en 
spennende og alisidig feinng 
av dette sregne som et Artu-
senskifte mA sies A vre. I in-
vitasjonen stod det at hensik-
ten med motet var a drØfte 
tidsramme for markeringen, 
innholdet, organiseringen og 
ikke minst selve gjennomfØ-
ringen. I sin velkomsttale tok 
Per Sandvik utgangspunkt i 
bygda Enebakk, hva den har 
vrt,hvaviharidagoghvavi 
tenker oss inn i fremtiden. 
Han fremhevet bygdas sr-
egne kulturliv og oppfordret 
de fremmØtte a ivareta dette 
urn i markeringen av Arliisen-
skiftet. Men han minnet ogsA 
om viktigheten av at Enebakk 
er en del av et regionalt kultur- 

Arbeidskomiteèn fra venstr: LeIv Kdre Aambø, Øystein Moholt, [(dre Marsdahl, Per Sandvik, 
Grethe fuel Sverre, Asgeir Hansen, Kari Bnenna og Sverre Annaniassen. Christian Brevik var ikke 
tilstede da bildet ble tatt. Foto: Mariann J. Lillefuhr 

liv. Det viktigste mA bli a vise 
bredden i bygdas kulturliv og 
A ivareta We store og smA, 
gamle og unge i denne spesi-
elle markeringen. Arbeidsko-
mite ble nedsatt og avtalte mø-
ter en gang i mAneden Ut -98. 
Følgende personer er tatt Ut tit 
a sitte i arbeidskomiteèn: Øy-
stein Moholt, Sverre Ananias-
sen, Asgeir Hansen, Christian 
Brevik, Grethe Juul Sverre, 
KAre Marsdahl og Leif Kâre 
Aambø. I tillegg mØter kultur-
sjefen og ku1tursekretr Kari 
Brnna, som vii ivareta sekre-
tariatsfunksjonen for komi-
teen. Arbeidskomiten skal 
legge frem en grovskisse for 
hovedkomiteèn som motes 
igjen 22. august. Tidsperspek-
tivet er viktig da vi ma ta hen-
syn tit eventuelie kostnader 
som pAløper, i budsjettet for 
1999. Kompostens lesere opp-
fordres tit A komme med for-
slag tit aktiviteter og sende 
disse tit kommunens kultur-
kontor innen 1 .august. 

Mariann J. Lillefuhr 

Margrethe K. Batt og Sverre Holm foran et lite utvalg av kunstsamlingen som ble presentert pd Galleri Loppa i april 
og rnai. Foto: Mariann J. Lillefuhr 

viste i tiden 18. april-
10. mai malerier, 
akvareller og litogra-
fier av den kjente og 
kjere tusenkunstne-
ren Sverre Holm. 
Bildene inspirerer og 
gleder tilskueme og 
fargevaiget og moti-
vene tilkjennegir en 
reiseglad livsnyter. 
Boka 	Oslopollen 
rundt-med pensel og 
penn-viser oss ogsA 
en annen side ved 
Sverre Holm. Hans 
smA og store betrakt-
finger i ord og strek, 
fra livet i og rundt 
fjorden fAr selv den 
mest ihuga byboer tit 
A lengte etter frisk 
bris. Eller for A si det 
med sangen om ho-
vedøya, som sitereS 
pA side 57 i boka, 
med tekst avVilhelm 
Dybwad; Innover 
fjorden en snekke 
gied, akk, hvor ti-
mene flyr! Bakenom 
Asen gikk solen ned 
da vi kom tit Dyna 
fyr. <<Vxret er sA 
vakkert>>, -sa -Johan, 
<<skal vi ga i land?>> 
sa gikk vi en deilig 
sommematt i land pA 
Hovedø'n, vi fant oss 
en vakker knatt og 
satt og sA utover 
sjø'n. 	SmAfugler 
sang i busk og kratt 
sA jeg ble ganske 
matt! Det hender sA 
mangt pA Hovedøn 

en midtsommernatt! 
Sverre Hoims beskri-
velser og tegninger 
gir livet rundt fjor-
den, eiler pollen som 
han velger a kalle 
den, en ny dimen-
sion. Jeg fryder meg 
som et barn for hver 
side som Apenbarer 
seg, og kan bare 
sende en stor takk tit 
Margrethe K. Batt 
og Galleri Loppa, 
som evner A fA kunst-
nere av Sverre 
Holms kaliber iit gal-
leriet som !igger sA 
idyllisk tit midt i 
Enebakk. Oppfor-
dringen til alle dere 
andre mA bli; Følg 
med ved bekjentgjø-
ring bl.a.., i kommu-
nens kulturkàiender 
hvilke kunstnere som 
stiller Ut i• - Galleri 
Loppa, og iegg turen 
innom ved nrmeste 
anledning. I ti!legg 
tit A holde Apent i 
helgene er galleriet 
Apent hver onsdag 
kveld fra U. 18.00-
20.00. Les ogsA pA 
side 8 i Komposten 
om MAnedens Bilde 
pA biblioteket. Dette 
er et samarbeide med 
Galleri Loppa og et 
er hyggelig tilbud tit 
alle som bruker bibii-
oteket vArt. 

Mariann J. Lillefuhr 



Enebakk Folkelfibliotek bar skfLet navn fil: 

Enebakk Bibliotek 

Enebakk Bibliotek 
Postb. 74 
1912 ENEBAKK 
Tif.: 64 99 02 00 
Fax: 64 92 7111 
Husk du er alitid velkommen i 
biblioteket! 

Bibliotekets ãpningstider 
1. Mai - 31. August: 

Mandag: 15-20 
Tirsdag: 11-15 
Onsdag: Stengt 
Torsdag: 11-15 
Fredag: 11-15 
Lørdag: Stengt 

KOMPOSTEN 

Biblioteket,  bar sl(iftende utsUllingep 
- her viser hiblloteksjet JytLe 1. Nielsen Ilofle 
resultater Ira oUngdommens kultur- 
mønstring", sam er utstilt I biblioteket 

fidsskriffer  
Iydbøker hnker innIsi 
pr4kkurs -.icettbmd 

* Lie S('11 
den 

,4ker Pa aadr- r ..• •".• .... 
O.t. Ira andre hiblinich 

er kait du lane: 
40 

Mdnedens bilde i MAI er av Terje Risberg. Bildet har tittelen. 
To hus i Iys. Foro: J. Toft Nielsen 

Pa biblioteket kan du ogs 
—1e'e a\ ier og t1dshi]1Li 	 —S 

- fa hjeip til informasjonsinnhentiflg 
sette deg in a i koinmunak sakspapircr  

og annen konuviunal ifltOfiTiaSjOfl 	 - og mve, rn 

La etid: 
	 4 uker 
	 uker 

Bøker, iydbc 
 

-2 uker - 

C'. 

L.anetiden kan tdrn\e. ejerne over telefon. 
derom ut1nsrnateria1et ikke er reservert dl annen lâner. 

kant materiale fra ENEB LKK FOLKEBIBLIOTEK 
leveres â *-sstkontorene pa Flateby og I Ytre Eneb 

MANEDENS
0  

BIDE: 
Hver mâned kan publikurn glede seg over <Mânedens bilde>> i Enebakk Bibliotek 
Ordningen er resultatet av et samarbeid mellom Enebakk Kunstforening og 
biblioteket. 
Bildene er til saigs ved Galleri Loppa. 
Utskiftning av <<Wnedens bilde>> skjer den fØrste torsdag i mâneden. 
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Stop aktivitet og mye  glede ved 
Enebakk eldpesentep 

Leder av nedlagte Kirkebygden sanitetsforening Judith Westlie til 
høyre og leder av eldresenteret BjØrg  Lunde Brevig, ved overrek-
keisen av pen gegaven til eldresenteret. Foto: Mariann J. Lillefuhr 

Hver onsdag motes en 
gruppe aktive pensjonister pa 
eldresenteret pa KopAs. <<Her 
kommer vi sammen for felles 
glede>>, kan bi. a. Solveig 
Kjenslie fortelle. Hun bor i 
Ytre, og har vrt bruker av 
senteret i en 3-4 ârs periode. 
Hun stortrives i dette fellesska-
pet og bringer gjeme med seg 
et hândarbeide, som lett kan 
kombineres med en hyggelig 
prat over en kaffekopp. 

Siden onsdag er fast treffdag, 
planlegges sjelden andre akti-
viteter denne dagen. <<Trivelige 
og engasjerte brukere>>, er hen-
nes svar nr jeg spør hvorfor 
hun trives sâ godt ved senteret. 
Bjørg Lunde Brevig, senterets 
daglige leder, forteller om en 
varm omsorg for hverandre og 
at gleden over fellesskapet som 
har oppstâtt gjennom flere är er 
viktig for alle. Ofte er her un-
derholdnmg, og i dag er det 
trekkspil musikk som følger 
alisangen. Pa programmet 
denne formiddagen star ogsA  

overrekkelse av kr. 5000,- fra 
Kirkebygden sanitetsforening 
som har avvildet driften. Kirke-
bygden sanitetsforening has 
gjennon flere âr tiigodesett 
gode formal i bygda og nä nAr 
boet skal gjØres opp, blir here 
midler fordelt, til stor giede 
blant brukeme ved eldresente-
ret. Judith Westlie tidligere le-
der av Kirkebygden sanitets-
forening, gledet seg med sente-
rets brukere, som vet at daglig 
leder Bjørg L. Brevig sammen 
med eldresenterets drifts styre 
forvalter gaven til beste for 
alle. En hyggelig begivenhet a 
overwere. Onsdag 29. april 
stod fremvisning av var- og 
sommerkolleksjon pa invitasjo-
nen som ble sendt Ut fra sente-
ret. Og her var det liv! Rolf 
Sundby, ansvarlig leder for fir-
maet Alec og Alicia has spesia-
lisert seg pa visning og saig av 
klr til eldre. Klme som er 
spesialimportert fra England, 
er bade funksjonelie og farge-
rike. Her fmnes noe for enhver 
smak og handelen etter frem-
visningen gar livlig. Leif Halv-
orsen som reiser rundt med 
Sundby, synger og spiller under 
fremvisningen som forgâr midt 
blant oss. Marit Johansen, Elsa 
Uthus og Solveig Kjenslie som 
er modeller for en dag, set-tit fit 

stortrives i rollen. Her løsnes 
knapper og better, jakker gar av 
og pa og vi Or se kkerne fra 
alle vinkler. Birger Sterner som 
ogsA has vrt bruker av sente-
ret i en 3-4 Ars periode, forteller 
at han i tillegg tit sitt engasje- 

ment pA eldresenteret, er aktiv I 
pensjonistforeningen. Han er 
ogsA en av de trofaste medhjel-
peme som kjører og henter 
mat, en oppgave han deter med 
to andre mannlige brukere. Han 
som de andre trives med A 
gjØre en innsats for fellesska-
pet. Han stortrives og e r ikke 
snauere enn at han byr Marit 
Johansen opp til en dans midt 
under visningen. Et populiert 
innslag for alle de fremmøtte, 
We darner og heifer. Det er 
helt tydelig at eldresenteret 
defter et behov, og BjØrg 
Lunde Brevig kan da ogsA for-
telle at det faste antallet bru-
kere av senteret varierer mel-
lom 25-30 personer hver uke. 
Hun onsker avslutningsvis a 
berømme de frivillige medhjel-
peme ved senteret. Uten denne 
innsatsen yule det vrt svrt 
vanskeiig, om ikke umulig a 
drive senteret. I tillegg til dag-
hg leder er det to frivillige 
medhjelpere fra bygdas fore-
finger som hver onsdag trofast 
stiller opp og gjØr en innsats 
som alle brukeme vet a sette 
pris pa. Has du anledning og 
overskudd, og Ønsker A ta i et 
tak for bygdas eldre garde, kan 
jeg anbefale eldresenteret. Her 
er det liv laga og et triveligere 
sted skal dÜ lete leñge etter. 

Du treffer driftsstyrets repre-
sentant Anne Marit Ralger pA 
tlf.: 64 92 72 04 og daghig leder 
ved eldresenteret Bjrg Lunde 
Brevig pa tif. 64 9240 38. 

Mariann J. Liliefuhr 

Folios Planleggingsdag for hapnem 
hageansatte gip folios plafflopm 

Stor deltakelse vedfelles planleggingsdag for ansatte i kommunale- og private barnehager. Foto: 
Mariann J. Lillefuhr 

Nâr bamehageansatte setter 
hverandre i stevne, er engasje-
mentet pa topp. Dette var ogsA 
tilfellet tirsdag 14. april i Ene-
bakk Herredshus. Barnehage-
basert vurdering, ved leder av 
pedagogisk veiledningstjeneste 
i Vestby, Kirsten Osborg, var 
tema for dagen. Og med stik-
kord som; vurderingens hvor-
for, hva, hvem og hvordan, sier 
det seg selv at bredden i temaet 
krever bade engasjement og 
kunnskap. De pãmeldte jobbet i 
grupper i tillegg til foreles-
ningen og skal en dømme etter 
praten i gruppene, var dette et 
tema hvor alle kunne bringe 
noe inn i fellesskapet. Jofrid 

Kongsnes, som er ansatt som 
pedagogisk veileder i Enebakk, 
var ansvarlig for temadagen. 
Hun forteller om viktiglieten av 
at kolleger kan motes til slike 
samlinger og at dagens tema 
virkelig engasjerer deltakeme. 
Skolesjef Roar Paulsrud som 
Ønsket velkommen, understre-
ket ogsA at slike temadager er 
vikfige for de ansatte, at de 
ogsA kommer barna til gode og 
at en slik satsning er nok et 
skritt i riktig retning. Underveis 
var det ogsA lagt inn forskjel-
lige sangleker. Her fikk noen og 
enhver vise gleden over den Ut-
foldelse som sangen gir, og 
kanskje noen ogsä lrte en ny 

sanglek som kommer i bruk i 
egen bamehage? Pa slutten av 
dagen var det lagt inn tid, sâ 
den enkelte bamehage kunne 
vise eksempler pa tmg som var 
laget i barnehagen. Dette viste 
hvilken stor bredde det er i bar-
nehagene og var nok et positivt 
innslag denne dagen. Kompos-
tens utseñdte Ønsker barneha-
geansatte lykke til videre i det 
viktigearbeidet hver og en gjør 
for bama vãre. Mye av grunnia-
get for barnas videre liv og en-
gasjement legges i bamehagene 
og med sâ engasjerte ansatte, er 
ungene i trygge hender. 

Mariann J. Lillefuhr 
Tre glade modeller, fra venstre Marit Johansen, Elsa Uthus og 
Solveig Kjenslie 



Norges Kvinne- og Familieforbund, Ytre Enebakk, 
A pt denne miten fã takke alle deltagere 

for at motevisningen pa Mjer Ungdomsskoie 7. mai 
bie et veliykket og hyggelig arrangement. 

Mannekengene, og spesielt frøken Norge 1993/94, Rita Omvik 
Konfransierene: May Elise Solberg og Sara Heistad 

FrisØr og sminke: Lisbeth Henriksen 
Lyd, lys og musikk: Fredrik øiestad 

Flotte gayer fra: 
Elses Brudesalong, Askim 

SynOves Butikk AIS, Spydeberg 
Bogerud Tekstil A/S, Ytre Enebakk 

Jan Design AIS, Ytre Enebakk 
Dressmann AS, Ski 

Vâgsalongen, Ytre Enebakk 

ORDIVSFOKSTYRRSER out 
Hver eneste sommer kommer det inn flere kiager til politiet pa støy, høy musikk, eller annen form 
for adferd som forstyrrer omgivelsenes nattero. Det er de som svever i den vilifarelse at det er" 
by" til a holde 2 fester i âret - med boy musikk mm. Det er det ikke. Vi bør alle tenke pa og ta hen-
syn til at noen sover med vinduet âpent om natten, at det er de som arbeider pa lørdager, son - og 
helligdager og skal tidlig opp, og at noen er syke, eldre m.v 

Det er intet i veien for at de som føler seg plaget av dette ringer opp de som har" arrangementet" 
og ber om at støy og eventuelt musikk blir dempet - for eventuelt politiet blir kontaktet. 
For ordens skyld kan en nevne at slike saker - om pâlegg om a avslutte ikke skjer - kan bli avgjort 
med bøter. Beslag av musikkanlegg kan ogsâ bli aktuelt. 
Vi Ønsker dere alle en hyggelig a trivelig sommer. 

Enebakk lensmannskontor 

Rusleturl We 
27. mai arrangerer vi rusletur I Ytre 
Enebakk for able interesserte. 
Vi motes ved BrAtendammen U. 19.00, 
og gAr langs Tangenelva til golfbanen. 
Vel mØtt 

Enebakk Arbeiderparti 

Gjølstad Dagsenter 
Ønsker A rette en takk til Kirkebygden sanitetsforening og alle 
medlemmene for midler til innkjøp av vaniiedress, stormkjøkken 
og førstehjelpskoffert. Dette gjør senteret istand til a ivareta sik-
kerheten pA en forsvarlig mAte nAr brukerne og ansatte ferdes i 
skog og mark.. 

Widar Brox, daglig leder 

Fysioterapeutene Ellen og 
Hilde Kifstin 
hat holdt trimkurs pA Kirkebygden skole. Trimkurset ble holdt 
for de litt spreke pensjomster som nsket A komme i bedre form. 
Kurset bar vert meget vellykket. Vi bar fAtt nyu liv i We mus-
kier og ledd og følte velvre etter hver treningstime, samt at vi 
hadde et fint sosialt samver. Vi takker Ellen og Hilde Kristin 
hjertelig og ser fram til nytt trimkurs til høsten. 

Glade trimmere. 

liererpar 
sØker høsten-98, leilighet/hus i Ytre Enebakk. 
Henvendelse tlf.: 74088729, mobiltlf.: 
93211698 

KOMPOSTEN 

Skolesekker lii besvr 
Av: Line RØlvaag Riktor 

Har au planer om a kjøpe sekk til barnet 
ditt for skolen starter igjen til høsten? I s 
fall bør du tenke godt igjennom hva dere 
Ønsker a sitte igjen med; -En sekk som er 
fancy og motepreget, eller en sekk-som bar 
gode breegenskaper og sitter godt pa ryg-
gen? En undersøkelse i <<Forbrukerrappor-
ten 6/97>> viser nemlig at flere av de mest popuhere skolesekkene 
ikke holder mAl. Testen bar tatt for seg sekkens bresystem (an-
legg mot ryggen, skulderremmene, sekkeposen og regulerings-
mulighetene). <<Beckrnann>> er rnakedsleder og selger halvparten 
av sekkene i Norge. I testen fAr fire av deres sekker stryk for 
skulderremmer og anlegg mot rygg. Daglig leder Jan Olav Beck-
mann, innrømmer overfor <<Forbrukerrapporten>> at de ikke tor A 
forbedre den kiassiske skinnsekken av redsel for A drepe denne 
bestselgeren. De sekkene som kommer best Ut av blant sekker for 
L-4. Klasse, er <<Bergans 320>> foran <<Troll 8809>> og NIKKO 
<<322>>. OgsA nAr det gjelder sekker for de stØrre bama, er det de 
<<tursekk-lignende>> sekkene som fAr best karakter. Rapporten vi-
ser ogsa at de beste sekkene er billigere enn mange av Beck-
manns klassikere. Kanskje bør  man heller gA til en sportsbutikk 
fremfor en bokhandel nAr skolesekken skal kjøpes! 

Ti rad ved kjøp av sekk: 
Ta med deg barnet nAr du kjøper sekk. 
Legg bøker i sekken nAr barnet prover. 
2kg for 1.klasse 
4kg for 4.klasse 
6kg for 7.klasse 
Reguler sekken og se om den passer til barnet. 
Sjekk om sekken ligger godt inntil ryggen. 
Er remmene godt polstret? 
Har skulderremmene riktig form? 
Spør barnet hvordan sekken føles. 
PrØv flere sekker. 
La ikke prisen avgjøre sekkevalget. 
Dersom sekken bar meis mA denne vere 
formet sbik at den passer godt til bamets rygg. 

Trygdet, men onsker jobb? 
Svrtmánè bføre ôg attføringstrygdede føler selv at de er i 
stand til fortsatt a bidra i arbeidslivet, men pA sine egne forutset-
finger. Forskjellige Arsaker gjør at de i dag ikke kan fungere i or-
dimert arbeid, men hvis det var tilpasset og tilrettelagt deres 
funksjonshemming, 
kunne de utføre en fullverdig jobb. Det mange ikke er kiar over 
er at det i de forskjellige kommuner er tilbud om slikt arbeide i 
samarbeid med arbeidsmarkedsetaten. Benevnelsen pA slike virk-
somheter er ASVO, ASV og PV. Felles for disse er at de er pro-
duksjonsbedrifter som gir arbeid til trygdede yrkeshemmede og 
at arbeidstakeren far bistand til A kunne utføre jobben. Vi er en 
ASVO-bedrift som bigger midt i kommunen, og vil du vite mer 
om oss, sA ta gjeme kontakt pA tif. 64927460, eller kom innom en 
tur. 

Enebakk produkter, 
Gjølstad 

1912 Enebakk 

Ski sykehus àpner poliekllnikk 
for spisetorstyrrelser i Folio 
MAlsetting er A tilby profesjonell og mAlrettet oppfølging. Tilta-
ket er et ledd i et tverrfaglig samarbeidsprosjekt meliom Ski sy-
kehus og Folloklinikken og somatisk lege og klinisk ernrings-
fysiobog. Prøvedriften er beregnet til 6 mnd. Derettr vil tilbudet 
bli gjenstand for en helhetlig evaluering I tillegg til dette kliniske 
tilbudet erdet opprettet et.kornpetanseteam/faglig forum for spi-
seforstyrrlser i Follo, som bestar av: En helsesØstèr fra hver av 
de 7 Follokommunene. Fra en av kommunene, for A dekke de 
resterende, skal følgende yrkesgrupper vre representert: Pri-
mrlege, helsestasjonslege, psykomotorisk fysioterapeut, tann-
lege og representant fra apotekene. Fra Folloklinikken vii føl-
gende bistA: En fra voksenpsykiatrisk poliklinikk, dagavd., ung-
domspsykiatrisk poliklinikk (PUT), bamepsykiatrisk poliklinikk 
(BUP), samt en fra arbeidsgruppen for Kompetansesenter i spise-
forstyrrelser (oversykepleier Folloklinikken). Fra Ski sykehus: 
Lege, klinisk ermeringsfysiolog og helseopplysningskonsulen-
ten. I tillegg mØter ved behov behandiere fra den enkelte korn-
mune som bar veiledningsønsker. MAlet med kompetanseteamet 
er a arbeide for Økt kunnskap i Folloregionen om spiseforstyrrel-
ser. Forbedret samarbeid ved gjensidig informasjon i 1. og 2. 
Linjetjenesten, samt gi veiledning i enkeltsaker. Innholdet i team-
møtene vii bi.a. vre, ajourføring angaende spiseforstyrrelser, 
hva foregAr bokalt og sentralt pA dette omrAdet og kompetansehe-
ving gjennom veiledning i enkeltsaker. Evaluering vil foregA ved 
utgangen av 1998. 

Naringskoordinator: 

halyard Waade 
Granveien 30, 1911 Flateby 
Tif.: 64 92 87 13/ 
mobiltif.: 911 95 985 

Enebakk bagelag 
bar planteauksjon hos Oddvar 
Wennwvold 28. Mai kl.19.00 

Hjertelig takk 
for gayer og blomster pA mm 
80 ârs dag. 

Hilsen Reidun Egeberg 

HifleAoUSauKSiofl 
Onsdag 3. Jum kl.14.00 holdes 
hittegodsauksjon pA lens-
mannskontoret. Div. utrop over 
innkommet gods deriblant Ca. 
10-15 sykier...... 

Lensmannen i Enebakk 

Driltsoperator 
m/familie søker leilighet/hus. 
tlf. 95061734 

116 

Henvendelse 



Rulleping av kommuneplanen 

KOMPOSTEN 

A  Kari Elisabeth Morbech 

Enebakk kommune har startet ar-
beidet med rullering av kommu-
neplanen. Kommunen er ifig. 
plan- og bygningsloven pliktig til 
A ruilere kommuneplanen minst 
en gang i hver kommunestyreperi-
ode. Omsorg ,oppvekst, miljø-
vern, meringsutvilding og bolig-
bygging er sentrale tema i planar-
beidet. Det er nedsatt arbeidsgrup-
per for omsorg, boligbygging, are-
aldel og overordna planarbeid. 

Hva er det gode IN i Enebakk? 
Den administrative arbeidsgrup- 

pen for kommuneplanarbeidet 
har drØftet hva som er forutset-
ningene for det gode liv i Ene-
bakk, og kom fram til at føl-
gende er noen av forutsetning-
ene: redusere pendlingen, stØrre 
variasjon i boligmassen, over-
siktlighet i tettstedene, trygge 
boligomräder, den grønne profi-
len, gode nanmi1jØer, nettverks-
bygging, kort avstand mellom 
styrende og styrte, styrking av 
lokaldemokratiet, 	pianmessig 
styring av kommune, høy orga-
nisasjonsmessig deltakelse i lo-
kalsamfunnet. 
Noen av forutsetningene for 

gode oppvekstviikâr: 
trygge bomiljø, skoleveier, neff-
verksbygging, kvaiiteten pa 
skole- og bamehagetilbud, be-
hov for videreutvikling av fri-
tidskiubbene, tilstrekkeiig med 
gang- og sykkelveier 

Omsorg 
Alle skal ha mulighet til omsorg 
etter behov, handlingsplan for 
eidreomsorgen legges til grunn 
for kommuneplanen, handlings-
plan for psykiatrien legges til 
grunn for kommuneplanen, det 
etableres tilstrekkelig med boli-
ger for personer som trenger bi- 

stand, differensiert boiigbyg-
ging, nødvendig personeil til 
ivareta pleie- og omsorgsbeho-
vene. Forst etter 2010 vii <<el-
drebølgen>>fà stor innvirkning pa 
livet i Enebakk. De store barne-
kulia etter krigen vii komme til a 
stille store krav til kommunens 
servicetilbud Enebakk kom-
mune har hatt en befolknings-
vekst pa 7,2 totalt for de siste ti 
nra. Befolkningsøkningen pa 
landsbasis har vrt 0,5% pr. Ar 
de seinere ara. Prognosene er 
sett opp mot infrastruktur. 
Strømforsyningen pa Flateby er 
begrensende faktor, men bare til 
2001. Vann og kloakk ansees 
ikke som begrensende faktor i 
forhold til de talia som fram-
kommer. Heise- og sosial er ikke 

sa sârbar for hvor i kommunen 
en eventuell vekst kommer. Be-
hovet. for kommunal service vii 
selvfølgelig pavirkes av befoik-
ningsutviklingen. Skolene ma 
oppfattes som den faktor som i 
stØrst grad pâvirkes av befolk-
ningsutviklingen. Kommunesty-
ret vedtok 4.mai at det videre 
planarbeidet skal baseres pa 
1,5% befoikningsvekst i planpe-
rioden.Har du spørsmâl eller 
synspunkt pa hva som bør tas 
opp ved rulleringen av kommu-
neplanen, kan dette sendes til 
Enebakk kommune innen 
1 5.juni. 

Spørsmal kan rettes til kommu-
neplanlegger Kan Elisabeth 
Morbech pa tif 64 99 0106. 

MDR Ira soknadsplikt 
Fiere smAtiitak som tidligere var 
meidingssaker er na heft fritatt 
fra all saksbehandling. Fritakene 
har en rekke forbehoid og mm-
tak. Skulle man komme i skade 
for A bryte bestemmelsene kan 
kommunen foriange at tiltaket 
rettes eller fjemes. Det er derfor 
viktig a skaffe seg informasjon 
om vilkArene (begrensningene) 
for man setter igang. 
For utendØrs tiltak ma man stort 
sett hoide seg fire meter fra na-
bogrense. 

Mer informasjon om begrens-
ningene fAr du ved A henvende 
deg 	til 	bygning/plariJopp- 
mâlingsavdelingen i 3.etasje pa 
herredshuset 	eller 	ringe 
64990125. 

Disse tiltak er fritatt fra sØknads-
plikt pA endel vilkAr: 
1. Mindre frittliggende bygning 
pa inntil 10m2 bruttoareal. For 
eksempel bod eller dukkehus. 

pA bolig eller fritidseiendom 
hvor tomteutnyttelssgrad over-
holdes 
maksimum: mønehøyde treme-
ter, gesimshøyde 2,5 meter 
avstand til annen bygnings mini-
mum en meter 
avstand til nabopgrense mini-
mum fire meter 
mA overholde byggegrensen 
langs vei 

2.Mindre fasadeendring. For 
eksempei skifte vindu eller dør, 
bygge ut mindre karnapp. 
ikke endre ekstenØrkarakter 
ikke pA bygning som er vernet. 

3.Oppføre/flytte 	innvendige 
vegger. 
ikke brende vegg 
ma vre innen en branncelle 
ikke vesentiig endre planløs-
fling. 

4.Instaliere, endre eller reparere 
enkie instaliasjoner. For eksem- 

pel sette inn eller flytte kjøkken-
ventilator, instaliere kjØlerom i 
bolig, fomyelse av sanitnnsta1-
lasjoner (nytt vAtrom ma sØkes 
om) 
ikke nybygg under oppføring 
mA vre innenfor en bruksenhet 
eller branncelle 
gjelder ikke skorstein eller ild-
sted 

5.Levegg (skjermvegg) frittstA-
ende eller forbundet med byg-
ning 
maksimum: høyde 1,8 meter, 
lengde5 meter 
avstand til nabogrense minimum 
fire meter 
mA overholde byggegrense langs 
vei. 

6.Utepeis, utegulv, mindre 
skuiptur o.l. 
ma vre frittliggende i forhold 
til bygning 
mA overholde byggegrense langs 
vei 

uteguiv mA følge terrenget - ikke 
vre understøttet. 

7.Innhegning. 
se eget punkt. Skal du sette opp 
gjerde. 

8.Reklameskilt. 
inntil en m2 (0,5 m2 i boligom- 
rader) 
montert flatt pA vegg 
ikke lysende 
det er begrensinger for nrings- 
bygg, sjekk disse. 

9.Mindre antenne for radio og 
TV 
mast maksimum to meter i 
høyde 
parabol maksimum en meter i 
diameter. 

10.Forstøtningsmur. 
maksimum en meter 
avstand mot nabogrense mini-
mum to meter 
ikke hindre sikten i frisiktsone 
mot vei. 

11 .Fyiling eller planering av ter-
reng. 

maksimum en meter avvik fra 
opprinnelig terrengnivA 
maksimum 0,5 meter avvik for 
rekke, kjedehus eller lignende 
ikke brattere enn 1:2 
ma overholde byggegrense langs 
vei, gjelder ogsA eventuell støt-
temur. 

1 2.Biloppstillingsplass. 
bare bolig- eller fritidseiendom 
bare for to biler 
sjekk lokale reguleringsplaner 

13 .Andre mindre tiltak 
kommunen kan i enkelte tilfelle 
frita fra A søke. 

Disse punktene forteller hvor 
fritak fra søknadsplikt likevei 
ikke gjelder: 

1.Tiltak som krever dispensa-
sjon fra by, vedtekt, forskrift el-
ler plan er aldri fritatt fra sØk-
nadsplikt. 

2.Tiitak som fØrer til fare eller 
urimelig ulempe for omgivei-
sene eller allmenne interesser 

Veikektep for kipkegaodene i Enebakk 
gitt i medhold av by om kirke- 
gArder, 	kremasjon 	og 
gravferd(gravferdsloven) 	§ 
21 .Vedtatt av Kirkelig Fellesrad 
i Enebakk 28.10.1997. Godkjent 
av Borg Bispedømmerad 
11.12.1997. 

§ 1 KirkegArdstithørighet 
Avdøde personer med bosted in-
nen kommunen kan graviegges 
pA hvilken som heist av kirke-
gArdene i kommunen. 

§2 Fredningstid og festetid 
Fredningstid for umegraver er 
30 Ar. 
Fredningstid for kistegraver er 
30 Ar. 
Fredningstiden kan av srbige 
grunner bli forlenget av Kirkelig 
fellesrAd. 
Festetid for nye graver er 20 Ar. 

§3 Bruk av gravsted 
NAr kistegrav tas i bruk, er det 
anledning til a feste en gray ved 
siden av denne, og, etter søknad 
til Kirkelig fellesrAd, en ekstra 
gray i tiliegg nAr det er behov for 
det. Disse gravene utgjør da ett 
gravsted. 

Ved bruk av umegrav kan det 
ikke festes gray ved siden av. 

NAr festetiden for et gravsted gAr 
ut, vii fester bli varslet i god tid 
fØr dette. Varselet vii bl.a. vre 
en fly festekontrakt. Dersom 
ikke festeavgiften som stAr der 
er betalt innen 6 mAneder etter 
forfall, faller gravstedet tilbake 
til kirkegArden. 
NAr festetiden er ute, kan gray-
stedet normalt festes for nye 20 
Ar. NAr det er gau 60 Ar etter 
siste graviegging, kan ikke festet 
fomyes uten etter spesielt sam-
tykke fra Kirkelig fellesrAd. 
Dersom den ansvariiges eller 
festerens samtykke til bruk av 
gray ikke kan innhentes, tar Kir-
kelig fellesrAd avgjØrelse om 
gravlegging. 
Fester plikter A melde adresse-
forandring. 

§4 Gray og gravminne 
KirkegArdsbetjeningen vii be-
sørge graven planert og tilsAdd 
en tid etter graviegging. Monte-
ring av gravminnet kan bare skje 
etter avtale med kirkevergen. 
Gravminnet ma vre godkjent 
av kirkevergen for montering. 
Kirkelig Fellesrad tar ikke an-
svar for skader pA fastmonterte 
dekorgjenstander med mindre 
skaden skyides uaktsomhet fra 
kirkegArdens betjening. 

§5 Plantefeit 
Foran gravminnet er det anled-
ning til d opparbeide et plante-
felt i høyde med bakken om-
kring. Det mA ikke vre bredere 
enn gravminnets bredde. Det 
kan ikke stikke bengre fram enn 
60 centimeter, mAlt fra gravmin-
nets bakkant. Det skal ikke plan-
tes vekster som overstiger gray-
minnets høyde, eller har grener 
som gAr ut over plantefeltet. 
LØse dekorgjenstander, sA som 
kranser, lykter og biomsterumer, 
skal fjemes i rimelig tid etter 
bruk. Det er anledning til A 
ramme inn plantefeltet med en 
debt, tilhugget natursteinskant 
som flukter med terrenget om-
kring. 
Til gravminne og fast tilbehør 
kan bare anvendes matenaler 
som er bestandige og bite vedli-
kehobdskrevende. Det skal We 
de pAkjenninger de utsettes for 
av klimaet, og ved vanbig drift 
og vedbikehold av kirkegArden. 

Det er ikke anledning til A 
ramme inn plantefeltet med 
hekk, rublesteiner eller smAstein. 
Dersom det ikke er aktuelt A ha 
piantefelt, skal det vane gras-
bakke pA alle sider av gravmin-
net. 

§6 Plante-
materiale 
Planter, kranser og 
liknende materiale 
som brukes ved 
gravferd eller ved 
pynting av gray, og 
som ender som av-
fall, skal i sin hel-
het vre kompos-
terbart. 

§7 Stebl av gray 
Enhver ansvarbig for frigrav el-
ler festet gray hat' rett og plikt til 
A stelle den gray vedkommende 
har ansvar for. Plantefelt som 
ikke bepiantes og stelbes skal 
tilsAes av den ansvarlige eller 
bbir tibsAdd av kirkegArdsbetje-
ningen. 
KirkegArdsbetjeningen har an-
ledning til A fjerne gamle kran-
ser, lØse bbomsterumer og bØse 
iykter samt vissent iøv i piante-
felt ved vAr - og høstarbeid. 

§8 BArerom 
BArerom ved kirkegArdene i 
kommunen disponeres av Kirke-
hg fellesrAd og skal bare brukes 
til oppbevaring av døde i tida 
fram til gravferden. Ingen har 
adgang til bArerom uten etter iii-
latelse. Liksyning kan bare finne 

sted etter sam-
tykke fra den som 
sørger for gravfer-
den, og er de an-
satte uvedkom-
mende. 

§9 Nrings-
virksomhet 
Neringsdrivende 

som Ønsker A drive virksomhet 
pA kirkegArden skal innhente tii-
latelse fra Kirkelig fellesrAd. Tib-
latelsen kan tilbakekalles der-
som vedkommende ikke retter 
seg etter de regler som gjelder. 
Siik virksomhet kan bare om-
fatte montering og vedbikehold 
av gravminner og planting og 
stell pA graver. 
KirkegArdsbetjeningen kan bare 
utføre oppgaver for private og 
nringsdrivende etter oppdrag. 
fra kirkevergen. Betjeningen 
kan ikke ta imot godtgjørelse 
selv for A utføre tjenester. De 
kan heller ikke engasjere seg i 
salg av varer eller tjenester som 
har med kirkegArden A gjøre. 

§10 Nedsettelse av urne 
Det er ikke anledning til A sette 
ned ume uten at det er meldt til 
kirkevergen, og uten at kirke-
gArdsbetjening er til stede. 
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D2 	 

ENDELIGO* LEILIGH~,ETENE DU 
0 

HAR VENT-ET PA I ENE; BAKKOI 

B/Jr dette utsikten fro din nye bolig i Flateby? 

Endeli9 kan Enebakks innbyggere tilbys lettstelte, romslie leili9heter pa ett eller to plan i 

4-mannsbolig, 2-4 soverom, innflytflngsklare I sluffen av 1998 og med od standard. 

De fleste leiligheter far garaseplasser under bygget. 
Boliene byges pa Melgárdshagan, en kort spasertur fra Elateby senter pa den ene 

siden, oc Østmarka pô den andre. Era omrâdet er det flott utsikt mot Øyeren. 

For ó tilgodese bygdas innbyg9ere, 915 disse en s/anse til a k/øpe for pros/ektet 
eventuelt markedsferes over for andre: Alle interesserte inviteres til inform aslonsmote 

onsdag 3. juni kI. 18.00 I Flateby. 

Deretter Or man en kort frist til ó avtale kjøp, for andre for s/ansen til ev. 9/envrende 

boliger. 

For pá melding 09 informaslon, kontakt megler: 

Bente H. Bjørkh: 63 80 69 77 

jørn Ramberg: 63 80 69 62 

Sentralbord: 63 80 69 80 

GK ENGELUND AS 
STATSAUTORISERTE EIENDOMSMEGLERE 
ET SELSKAP I GUNNARKR0GSVEENGRUPPEN 

STORGATA 10, LILLESTROM. TLF: 63 80 69 80. FAKS: 63 81 70  73 



KOMPOSTEN 

Markedskomiteèfl er nâ i full 
gang med sluttspurten i forbe-
redelsene tit ärets store begi-
venhet pa Vàgsenteret. Fredag 
12. Juni âpnes bodene ki. 
16.00 og iørdag 13. Juni av-
sluttes det hele med dans ute 
pa piassen. Pameldingene har 
strØmmet inn, dette viser en 
stor interesse for a delta med 
stand pa dagene. Underhold- 

ningen er sA godt som fastiagt, 
vi kan nevne Frisk Luft, Ytre 
Enebakk 	skoiemusikkorPS, 
The Sunshimn Boys og Ytres 
17, mai OrchesterfEnebakk Ja-
mtsjar. For den <<eldre garde> 
kan nevnes besøk av Ase 
Wentzel pa iØrdagen. Som all-
tid blir det tivoli for store og 
smâ barn. Det blir tryiiekunst-
ner, samt hester og cowboy- 

stemning pa jordene ved Tan-
geneiva. Ungdommen kan nyte 
bandet Transmission pa fre-
dagskveiden, det vii ogsâ ar-
rangeres skateboardkOflkUr-
ranse denne dagen. Vi oppfor-
drer ogsâ alle tit a slippe faan-
tasien lOs og kreere en hatt tit 
<<ârets hattx-konkurraflSe. 

Velkommen! 
Markedskomiteèfl 

Markedsdager pa V àgsenteret 12. og 13. Jul11 

Ivhsjonsbuset I Ytre 
Møter i juni: 

2. pinsedag kl.19.00 
- MØte v/Johan Naustvik 

Søndag 14. juni k119.30 
- Mote v/Gunnai Oseng 

Onsdag 17. Juni kI.19.00 
- Mote v/Olav Straume 

Søndag 28. Juni ki.19.0O 
- MØte 

Styret 

Enebakk busthdslag, 
melem av NNW MMMft  
Inviterer tit mote pa Enebakk Bygdetun, Ons-
dag 3. juni ki.19.00. Tema: Norsk matkultur. 
Servermglutlodning 

Alle hjertelig velkommen! 

Lordag 2.06 
Torsdag 4.06 
Torsdag 11.06 
Onsdag 17.06 
Torsdag 18.06 

1800 Bylteruds fat 
1800 Premieskyting 
1800 Kal. 22 pokalen 
1730 Storviltprøve 
18001 Premieskyting 

Brevigsbanen 
Brevigsbanen (Mjrpok) 
Brevigsbanen 
Brevigsbanen 
Brevigsbanen 

EIV1AUS I Klrkebygdefl 
Onsdag 3. juni U. 1930 - Mote 
Søndag 7. juni Id. 1800 - Besøk v/Bibelbussen rn/team 
Søndag 14. juni Id. 1800 - ami1jefest/sommeravSlUming 
Onsdag 24. juni U. 1930 - Mote. Tale v/Magnhild Vistnes 

Onsdag 08. juli U. 1930 - Husmøte hos Aambø, Rugveien 24 A 
Onsdag 22. juli U. 1930 - HusmOte hos Vistnes Belch-Olsen, 

Rugveien 12 

Onsdag 5. aug. Id. 1930 - Husmøte 
Søndag 23. aug. U.1800 - Apningsfest. Velkomst for fam. 

Redse og Yri 

Enebakk bistorlelag 
Busstur tit skogbruksmuSeet pA Elverum og Løiten Brnderi, 
lørdag 13. juni 1998. 

Program: 
Ki. 0815 
Ki. 0830 
Kl. 0845 

KI. 1100 

Avreise fra VAgsenteret i Ytre Enebakk 
-<<- 	Enebakk Herredshus 

Grendesenteret pa Flateby 

Ankomst Skogbruksmuseet 
Omvisning, bespisning 
(NB! Ikke forhAndsbestilt) 
Middag las kjOpt Ira ca. kr. 110,- pr. pers. 

Avreise fra Skogbruksmuseet 

Ankomst LØiten Brnderi 
Akevisitten, en historisk og kulturell vandring 
presentert som en (en-manns) teaterforestilling. 
Lysutstilling, saig av stearinlys i alle former, 
farger og fasonger 

	

1(1.1630 	Avreise fra LOten 

	

Ki. 1900 	Ankomst Enebakk 

Pris pr.person kr. 200,- (under forutsetning av full buss, Ca. 40 
stk.). Prisen iniduderer buss, omvisning pA Skogbruksmuseet og 
teaterforestilling pa LØiten Bnenderi. 

PAmelding tit : Kato Lillo, tll.: 64926265 (dag- og kveldstid), 
Christian Brevig, tif.: 64924002 (kveld), innen 7. juni. 

Velkommen tit en fin forsommertur! Styret 

Ki. 1400 

KI. 1430 

Ikrsk Folkehjelp avdehng Flateby 
har avholdt Arsmøte og valgt 

nytt styre. Styret bestâr av 101-
gende: 

Styremedlem: 
Lars Ivar Haageberg 
Styremediem: 
Per Willy Pedersen 

Varamedlemmer 
Ketil Solberg 
Kjell Henriksen 
And Hansen 

Styremediem/oPerativ leder 
Erik Lønning 

Leder: 
	Ingrid Nordli 

Nestleder: 
	Roar Hansen 

Kasserer: 
	Greta Berg 

Sekretr: 
	Arvid Dale 

For styret Arvid Dale 

Enehakk 
Bm1eIaU 

Vârens dagstur gâr tit LØitens Brtenderi, Dom-
kirkeodden og Proysen huset. Buss fra Vik 
kL7.00, som henter langs ruten tit Fiateby. Kaffe 
og vaffel pa LØiten og lunsjbord pa Mykiegard. 
Pris kr. 375,-. Event. andre kaffestopp kommer i 
tillegg tit prisen. Alle er velkommen tit en hyg-
geeiig tur. Kontakt Eva Hang, tlf.: 64924249 el-
ler Brita Sørby Eriksen, tif.: 64927115. 

Enebakk BONdekvInfleIag 
og Enebakk Husthdslag 
Felles grOtmøte 16. Juni kl.11900 pa Bygdetu-
net. Tema: Strikkeâret 1998. Foredrag av Berit 
Olsen, Garnstua Lillestrøm. Strikkeutstilliiig av 
gammel og fly strikketradisjon. Du kan selv bi-
dra med plagg eller annet. Innievering pA Byg-
dètunet fra U. 17.00. Utstillingen Apner U. 
18.00. Bevertning kr. 25.00. Ta med tallerken, 
skje og kopp 
Alle er velkommen. 

MOM skytterlag 
Ønsker sine medlemmer og jegere velkommen tit trening, konkurranser og storviltprøver i juni. 

Baneskyting: 
Trening for lagets medlemmer hver tirsdag og torsdag fra U. 1800 etter følgende monster: 
Tirsdager 200 meter (100 meter) 
Torsdager 100 meter (200 meter) 

StorviltprOver: 
StorviltprOver og dokumentasjon av treningsskudd for storviltjegçre følgende dager: 

Onsdager: (pAmelding 17301900) 
17.06, 15.07, 22.07, 12.08, 19.08, 26.08, 02.09, 09.09, 16.09, 23.09. 
Lørdag: Pamelding 09.00-10.00) 
26.09. 

NO 0M konthkt § ridet pi Romerike 
KonfliktrAdet pA Romerike er interkommunalt, og omfat-
ter alle 14 romerikskommunefle. 
KonfliktrAdet dekker distriktet tit Romerike politikammer 
med 10 lensmannskontor. Virksomheten startet opp 
1.8.93. 

Konfflktrâdet behandler sivile saker og straffesaker. 
Sivile saker kan bringes inn direkte av en av partene. 
Sivile saker som kan egne seg for megling er: Uanmeldte 
lovbrudd, skadeverk, mellommenneskelige konflikter, 
konflikter i nabolag/borettslag etc. 
Lovbrudd begAtt av gjerningspersoner under den krimi-
nelle lavalder betegnes ogsA som sivile saker. 

I straffesakene er det patalemyndigheten som avgjør hvor-
vidt en sak skal megles i konfliktradet. 
KonfliktrAdsbehandling har status som en strafferettslig 

reaksjon i saker oversendt fra politi. Sakene Ira politiet 
dreier seg i det vesentlige om tyverier, skadeverk, legems-
fomrmelser, sjikanering og trusler. 
KonfliktrAdet bruker megling som metode. Dvs. at par-
tene i en konflikt bringes sammen tit et meglingsmøte 
sammen med en av koriflikirAdets megiere. I meglingsmø-
tet har begge parter anledning tit a forkiare hva som har 
skjedd. Partenes 'reaksjoner og konsekvensene av hand-
lingen/konflikten vil ble belyst. Ved hjeip av megleren er 
partene ansvarlig for A komme frem tit en løsning som 
begge firmer rimelig og rettferdig. 
De vanligste avtalene er erstatning, arbeid eller avtaler 
som innebrer forsoning meliom partene. Avtalene som 
inngAs er skriftlige og godkjent av partene, eventuelle ver-
ger samt megler. KonfliktrAdet fØlger opp avtalen i etter- 
kant av meglingen. 
Over 96% av de inngAtte avtalene ble innfridd i 1997.  

Gjennomsnittlig saks.behandlingstid for K6nf1iltrAdet er 
ca.3 uker. 	 - - 

Har du eller noen du kjenner en sak eller et problem du 
tror egner seg for megling, ta kontakt med KonfliktrAdet 
pA Romerike: 

Adresse: KonfliktrAdet pA Romerike 
Postboks 401, 2001 Lilestrøm 

Besøksadresse: Storgt. 16, 2000 Lillestrøm 
Telefon: 	63 8023 25 
Fax: 	63 80 23 35 
E-mail: 	romerike@konflikt.cOm  

Apningstider: Kontoret er Apent hverdager 08.00-16.00 i 
vintertiden og 08.00-15.00 i sommertiden. 

Meglinger kan foretas pA dag-, ettermiddags- eller heist 
kveldstid. Meglingen er gratis. 



Tup med DiakonuWalget 
mandag 29. juni 
Turen gâr rundt øyeren. Bussen gâr fra Gjeddevannsvei, om Ham- 
meren og Dalefjerdingen til Enebakk alders- og sykehjem og videre 
til øyeren. Program og tidspunkt bekjentgjøres i Komposten 24. 
juni, ved plakater og ved a kontakte følgende: 
Aslaug Bakken, tlf.: 64928467 
Ase FlØter, tif.: 64926371 
Ragnhild Higen, tif.: 64926096 
Kari Resaland, tif.: 64926207 
Villy Solvang, tlf.: 64926111 
Disse tar ogsâ imot pâmelding til turen. 

Enebakk Handikaplag 
arrangerer sornmeravslutning i Flateby bâthavn 17. juni 1998, ki. 
17.00. Medlemmer og interesserte er velkommen til hyggelig sam-
veer med anledning til a grille, sâ ta gjeme med grilimat til eget be-
hov. Vi byr pa Iitt underhoidning og leker for bama. Verforbeho1d! 
Representanter fra Enebakk Handikaplag vii ogsâ bli a treffe pa 
stand ved Markedsdagene pa Vâgsenteret, 12. og 13. Juni 1998. 

Vi takker alle deltaagere til Handikap '98 som gjorde sitt til at turen 
ble vellykket! 
Styret v/leder Gunnhild Ekra, Beiteveien, 1911 Flateby, tif.: 
64928555 

en 

MILJOT/W ts 
utfører alle lyper tak- og 

11, 	 

& 4fteam As 

EL. INSTALLASJON 

1912 ENEBAKK - TLF.: 64 92 63 00 

Alt I e!ektrisk 

C-c eIf.g 

Posthoks 
Krogengveienl0 - 1912 Enehakk 
Telefon: 6492 63 03 
Telefax: 6492 71 66 

NAR•F 

25: 

bakk.... 

dc •gnskapskontor % 

meinbranarbeider. 
Torvtak, flate tak, terrasser, takstein, plater, 
kulverter, garasjedekker, sistemer, avfalls-
oppsamlings- og radonmembraner. 
Nybygg og reparasjoner. 
Rennaveien 4,1911 FLAThBY 
TIE 64 92 89 14 Fax: 6492 85 01 

Uts is Rommeiverksted 
1911 Flateby 

TIf. 64 92 86 10 
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Pfan lccmarsjen i EnebaI(c1998 
Plankemapsjen9Hva or sà  

Navnet kommer fra Plankeveien som var en meget viktig ferdselsâre 
for de mange sagbrukene i Enebakk. Plankeveien gâr fra Enebakk via 
Rausjø til Oslo. En benyttet Plankeveien til transport av trelast, sr1ig 
pa vinterstid da trasèen ogsâ gikk over is, men ogsa som ridevei om 
sommeren helt inn i østfold. Den nringsmessige bruken av veien 
sluttet omkring 1 860-tallet. Plankemarsjen starter ved Enebakk Her-
redshus i Kirkebygda og fører oss fram til Rausjø, som senere ble en 
setergrend pg ailmenning for Enebakk. Som nevnt foran er trasèen 

full av kultur og historie. Vi Ønsker sa mange som mulig sammen 
med oss, pa en skogstur med mye frisk luft i fin natur. Der mennesker 
kan treffes We fØr, under og spesielt etter marsjen. Pa Rausjø skole 
blir det saig av pølser, kaffe, brus og vafler. Det vii ogsa bli servert 
saft underveis. Det blir gratis buss tilbake til Herredshuset i Enebakk. 
Vi viser ellers til programmet pa side 5 i denne utgaven av KOM-
POSTEN. 

Yue Enebakk Arbeiaeriag viSverre Ananiassen. - 



Et samarbeidspro-
sjekt mellom váre 
nabokommuner I 
regi av jordbruks-
sjefen I Enebakk, 
Enebakk land-
brukslag og kom-
munens miljøvern-
râdgiver. 

Vi hAper bØndene selv føl-
ger opp og bidrar til denne 
opprydningsaksjonen 	sier 
jordt*ukssjefen. Kommunen 
bidrar pa sin mate med hjelp 
til a frakte bort skrapet. I 
denne omgang er det jem-
skrap som vii bli samiet inn, 
og da srlig redskap hensatt i 

Den er ikke scerlig vakker 
der den stdrforlatt i natu-
ren. Gravemaskinen har 
sett bedre dager og bØr 
fjernes sdfort rdd er 

am 

   

AQ  

lutormas on [or 	EnrilaRk kommune 

   

   

Pa siste side! 
Dette nummeret av KOMPOSTEN er det 'Hest siste for 

sommerferien. Informasjqnsavisen kommer Ut ogsa i juni, 
for vi tatto mAneders avbrudd. Som dere ser er det mye stoff 
som skaflnn i KOMPOSTEN og jeg har derfor et ønske til 
dere som medvirker til at KOMPOSTEN er butt sa lesever-
dig. Ver tidlig ute med stoffet, og husk a levere pa diskett i 
Word-format. Det er svrt tidkrevende a skrive om alt stof-
fet som kommer inn, gjeme i siste liten. For hver og en av 
dere kan det nok virke iite, men nAr det totalt er snakk om 16 
sider, sier jo dette noe om mengden stoff. 

Kommunen har na startet opptakten til tusenArsmarkering. 
Dette stAr omtait et annet sted i denne utgaven av KOM-
POSTEN. Vi vii føige opp med mer informasjon etterhvert 
som markeringen tar form. Sammen med kulturavdelingen 
vii KOMPOSTEN gi dere all nØdvendig informasjon om 
denne viktige og spesielle markeringen. Hele bygda blir in-
volvert, og med sitt sregne og aktive kuitur-, kunst-, 
idretts-, sang- og musikkmiijø, vil feiringen romme det 
meste. Delta aktivt i ditt rnermiljø, og ver med pA a gi tuse-
nArsmarkeringen et srpreg som er bygda vAr verdig! 

Mariann J. Lillefuhr, informasjonskonsuient. 

KOMPOSTEN 

Den fopste I Enebakk med 
fagpPoven I skogsapbeidepilaget 

Lokal Agenda 21 
Jim Gladh, som til daglig er 

ansatt som skogsarbeider i 
Enebakk kommuneskoger, be-
sto den teoretiske delen av fag-
prØven 27. mars i dr. Den prak-
tiske delen ble avsiuttet med 
eksamen i desember 1997. 
Gladh har gjennomfØrt studi-
ene som § 20 kandidat dvs. stu-
dert pa egenhând. Opphe-
ringen har ellers foregâtt i nrt 
samarbeide med fagopp1-
ringskontoret avd. Folio. Ene-
bakk kommune har satset pa 
denne oppiringen som et ledd 
i helse- miljø og sikkerhetsar-
beidet i bedriften. 

Jim Gladh i sitt rette ele-
ment, de dype skoger i 

Enebakk - Foto: Aslaug 
Tidemann 

ANNONSEPRISER I KOMPOSTEN 
gjeldende fra 01.03.1997 
Priser pr. spaltemm: kr. 3.30 
Helside: 	 kr. 3.300,- 
Halvside: 	 kr. 1.650,- 
Fag & Service: 	kr. 1.100,- pr. ãr 
Fargetillegg: 1 farge: kr. 1.10 pr. spaltemm. 

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

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

Erdu fortrolig med begre-
pet <<Lokal agenda 210 Ikke 
det? Kanskje hØrt om det, 
men ikke helt fatt taket pa 
hva det dreier seg om? Ikke 
fortvii. Du er i godt seiskap. 
Lokai Agenda 21 er et for-
holdsvis ukjent begrep her i 
landet - foreiøpig. I andre 
land blir det brukt som navn 
pa en bØige av lokalt enga-
sjement for miljø og utvik-
ling. Na kommer bøigen til 
Norge, og mange av oss vii 
mote utfordringen i mane-
dene framover. 

Hvordan arbeidet med 
LA21 skai legges opp i prak-
sis, finnes det ingen vedtatte 
retningslinjer for. Hver io-
kaisamfunn veiger metoder 
som passer for sin egen situ-
asjon. 

Med utgangspunkt i utfor-
dringene fra Rio og det 
grunniaget som allerede er 
lagt for lokalt miijøvern i 
Norge, oppfordrer MD og 
KS alie kommuner til a utar-
beid sin lokale Agenda 21 

utmark. Dette er i tillegg til a 
vre direkte skjemmende 
ogsâ farlig for barn og dyr 
som ferdes i marka. 

I følge forurensningsloven 
er det forbudt a deponere av-
fall pA egen eiendom. Loven 
sier ogsâ at hver enkelt er an-
svarlig for at sA ikke skjer og 
kommunen kan her gi pAiegg 
om at det ryddes opp innen 
en gitt frist. Det blir felies 
henteplass for flere brukere. 
Henteavgift pr. henteplass/-
bruk er Ca. 500 kroner. Jern-
skrapet ma legges frem til 
vei. Fristen til a meide fra om 
henting av jernskrap er satt til 
25. september. Selve hen-
tingen vii foregâ første uka i 
oktober.. Pâmeldingsskjema 
blir sendt ut i god til for fris-
ten Vi Ønsker i første omgang 
A oppfordre bøndene til a be-
nytte seg av kommunens til-
bud, avsiutter bade miljØ-
vernrAdgiver, jordbrukssjef 
og leder i Enebakk land-
bruksiag. 

som en integrert del av kom-
muneplanarbeidet. I alt ye-
sentlig dreier Agenda 21 seg 
om a vise sammenhenger 
mellom lokal handling og 
giobale konsekvenser a se 
retningen pa utviklingen i 
langsiktig perspektiv nord - 
sør perspektivet og interna-
sjonal solidaritet former for 
medvirkning som bidrar til 
fornyeise og vitaiisering av 
lokaidemokratiet i et sektori-
sert samfunn,a legge mer 
vekt pa sammenheng og hel-
het der bade miljøvern, Øko-
nomi og livskvaiitet inngar. 

Hva er gjort i Enebakk 
kommune? 

Miljøvernplanen ble ved-
tatt av kommunestyret som 
kommunedeiplan i 1989 som 
den fØrste  kommunen i 
Akershus. 

Deltakelse i Follorâdet og 
Romerike regionrâd har fort 
til at kommunen har deltatt 
pa en rekke prosjekter: 
registering av biologisk 
mangfoid 
atarbeiding av friiutfsiiv-
skart for Folio 
oppfølging av kartet 'med 
pianiegging av turveier av 
regional interesse 
undersøkelse av dammer i 
kuituriandskapet med ho-
vedvekt pA amfibier 
vannbruksplan 	Langen. 
Hobøivassdraget samen med 
Ski kommune og Oslo kom-
mune samt HobØl og fylkes-
kommunene i Oslo, Akerhus 
og østfoid. 
etablert Gjølstad gjenbruk-
stasjon 
komposteringsforsøket som 
ble etablert pA Flateby i 1993 
er videreført som en tvungen 
ordning for alle innbyggerne 
pa Fiateby fra mai 1996. 

Lag og foreninger herunder politis-
ke partier annonserer gratis arran-
gementer, kurs W. innenfor gren-
sen av 250 spaltemm. 

Korte meldinger om fødselsdager 
og andre begivenheter er gratis. 

Rádmannen har fullmakt til a inngà 
spesielle avtaler med sterre annon-
sører. 

I 
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